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روزنامـــۀ »دی نیـــوز« چـــاپ پاکســـتان در شـــمارۀ 
دیـــروزش در خبـــری بـــه نقـــل از منابـــع موثـــق 
نوشـــته اســـت کـــه یکـــی از مؤسســـان طالبـــان 
ـــی  ـــرادر«، از زندان ـــا ب ـــه »م ـــهور ب ـــتان مش افغانس

در پاکســـتان آزاد شـــده اســـت.
ـــه  ـــد ک ـــه ان ـــه گفت ـــن روزنام ـــه ای ـــر ب ـــع معتب مناب
ـــر  ـــت قط ـــت دول ـــه درخواس ـــرادر ب ـــا ب آزادی م

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ص
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــش، در حال ـــال پی ـــرادر 10 س ـــا ب م
گفت وگوهـــای صلـــح بـــا حکومـــت افغانســـتان 
عاقه منـــد بـــود، از ســـوی ســـازمان های امنیتـــی 

ـــد. ـــتگیر ش ـــی دس ـــهر کراچ ـــتان در ش پاکس
او یکـــی از چهـــار موسســـی اســـت کـــه گـــروه 
تروریســـتی طالبـــان را در ســـال 1994 ایجـــاد 

کردنـــد.
روزنامـــۀ دی نیـــوز پاکســـتان در ایـــن خصـــوص 
برخـــی  اســـاس  بـــر  کـــه  اســـت  نوشـــته 
پیش بینی هـــا، آزادی ایـــن رهبـــر طالبـــان بـــه 
ـــد. ــک می کن ــتان کمـ ـــح در افغانسـ ــد صل رونـ

 مال برادر کیست؟
ما عبدالغنی برادر،...                  ادامه صفحه 3

رییس پیشین کمیسیون انتخابات:
نتایج انتخاباِت مجلس باعث بحران خواهد شد

صفحه 3

صفحه 2

تخطـی های انتخـاباتی 
عمـدی صورت گرفتـه است

روایتـی
 از لحـظات انتخـابـاتـی

دمـوکـراسـی
 میـان »آری« و »نـه«

صفحه 6

نماینده گان،  مجلس  انتخاباِت  روز  دو  در 
روند  از  کابل  در  رأی دهی  مرکز  چند  در 
برگزاری  چگونه گی  و  انتخابات  برگزاری 
آن نظارت کردم. در این مدت، از تقلب و 
مهندسی برخی مرکزهای رأی دهی گرفته تا 
تا  و  »قلدر«  و  »پول دار«  نامزدان  زورگویی 
مشاهده  را  انتخابات  کارمندان  »بی نظمی« 
ساعت ها  مردم  که  دیدم  نزدیک  از  کردم. 
در پس درهای بسته منتظر دستور کارمنداِن 
خاطر  به  تا  بودند  رأی دهی  مرکز  ساحه یی 

استعمال رأی فرا خوانده شوند.
از  پیش  روز  یک  انتخابات  کمیسیون 
مرکزهای  که  کرد  اعام  انتخابات  برگزاری 
هفت  ساعت  کشور،  سراسر  در  انتخابات 
صبح باز و ساعت چهار عصر بسته می شوند. 
صبِح 28 میزان رأس ساعت هفت خود را به 
مرکز رأی دهی در سینمای خیرخانه رساندم. 
مرکز  این  دروازۀ  شدن  باز  منتظر  تن  ده ها 
بودند، اما مدیر مرکز به نیروهای امنیتی گفته 
بود که به مردم اجازۀ ورود ندهند. مردم و 
ناظران بسیار تاش کردند تا آنان را قناعت 

دهند، اما فایده یی نداشت. در نهایت، مردم 
خشمگین شدند و دروازۀ سینما را شکستند 
و به زور داخل مرکز شدند. پس از مشاجرۀ 
لفظی، کارمندان مرکز گفتند که منتظر بودند 
برای  انتخابات  کمیسیون  از  انتخاباتی  مواد 

شان برسد، اما تا کنون نرسیده و مسووالن، 
نه به تلفن آنان پاسخ می دهند و نه هم کسی 
تماس های  از  بعد  می شود.  مرکز حاضر  به 
و  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  به  پیهم 
سروصداهای زیاد...           ادامه صفحه 6

پیشــین  رییــس  معنــوی،  فضل احمــد 
ــج  ــه نتای ــد ک ــات می گوی ــیون انتخاب کمیس

انتخابــات مجلــس نماینــده گان ممکــن 
ــود. ــران ش ــاد بح ــبب ایج س

آقــای معنــوی می گویــد کــه عملکــرد 
ــات یــک »فاجعــه« اســت  کمیســیون انتخاب
و بیــش از همــه بــه بــاور مــردم افغانســتان 

ــیب زد. ــات آس ــد انتخاب ــه رون ب
ــس از 3  ــده گان پ ــس نماین ــات مجل انتخاب
ــزان  ــخ 28 و 28 می ــه تاری ــر ب ــال تأخی س
والیــت   34 مجمــوع  از  والیــت   32 در 
افغانســتان برگــزار شــد و شــکایت های 
ــری در  ــاز رأی گی ــر در آغ بســیاری از تأخی
بســیاری از مراکــز، مســدود مانــدن برخــی 
ــی  ــص فن ــن نق ــز و همچنی ــر از مراک دیگ
ــیون  ــدان کمیس ــی کارمن ــدم آگاه ــا ع و ی
از  اســتفاده  چگونگــی  از  انتخابــات 

دارد. وجــود  بیومتریــک  دســتگاه های 

چشـم دیـدهای یک ناظـر
از بـی نظمـی تا فـروش رای

مـرد شماره 2 طالبـان 
از زنـدان آزاد شـد

صفحه 3

80% از وقِت خود را به جست وجو و عرضه اختصاص دهید 
و فقط 20% از وقت تان را صرِف پی گیری کنیــد.
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 برایان تریسـی

روح اهلل بهزاد

احمدولی مسعود در مالقات با سفیر انگلستان:

انتخابات ریاست جمهوری قطعاً 
باید متفاوت باشد



دموکراســی تنهــا برگــزاری انتخابــات نیســت، 
آن  اساســِی  مولفه هــای  از  انتخابــات  هرچنــد 
تمثیــل  دموکراســی  شــود.  شــمرده  می توانــد 
ــای  ــردم در تصمیم گیری ه ــارکِت م ــور و مش حض
کاِن سیاســی و نقــِش آنــان در ایجــاد فضــای 
مطمیــن بــرای چنیــن مشــارکتی اســت. انتخابــات 
ــت و مــردمِ افغانســتان  ــت بــرای دول از آن جه
می تــوان  ایــن طریــق  از  کــه  یافتــه  اهمیــت 
بــه اجمــاع عمومــی در مــورد منافــع ملــی و 
کــرد.  پیــدا  دســت  کان  سیاســت گذاری های 
بــر  مقــدم  توســعه یافته،  کشــورهای  بــرای 
ــای  ــود در ُکل فض ــۀ موج ــوع اندیش ــات، ن انتخاب
ــی  ــع عموم ــع مناف ــه نف ــادسازی ب ــه و نهـ جامع
اســت. وقتــی سیاســت مداراِن افغانســتان انتخابــات 
را اصلی تریــن مولفــۀ دموکراســی عنــوان می کننــد، 
از یــک جانــب حــق بــه جانــب انــد و از جانــب 
دیگــر، فضــای ُکلــی را مغشــوش می ســازند. 

دومِ  معــاون  دانــش  ســرور  واکنــش 
انتخابــات 28  ریاســت جمهوری بــه برگــزاری 
میــزان از چنــد منظــر قابــل بررســی اســت. آقــای 
ــر  ــود ناگزی ــِی خ ــِت سیاس ــه موقعی ــا ب ــش بن دان
اســت کــه ُحســن های انتخابــات را برشــمارد و از 
آن بــه عنــوان اقــدام ملی یــی کــه مــردم افغانســتان 
بــه دموکراســی »آری« گفتــه انــد، یــاد کنــد. آقــای 
دانــش در یــک اعامیــۀ تقریبــًا مطــول، انتخابــات 
28 میـــزان را »زیباتریــن فصــل دموکراســی جــواِن 
ــن  ــِل ای ــان اصی ــتان صاحب ــه دس ــه ب ــتان ک افغانس
نظــام رقــم خــورده«، توصیــف کــرده اســت. 
این گونــه شــعارهای شــعرمانند فقــط بــه درد 
ــورد  ــت مدارانی می خ ــِک سیاس ــاِت رمانتی احساس
کــه بــر اریکــۀ قــدرت نشســـته انــد و از حــال و 

ــد.  ــر ان ــًا بی خب ــردم کام روزِ م
مــردم افغانســتان در حالــی بــه پــای صندوق هــای 
رای رفتنــد کــه 30 درصــد زیــر خــط فقــر 
ــواد  ــا س ــردمِ م ــد م ــد، 60 درص ــی می کنن زنده گ
ندارنــد، بــی کاری و ناامنــی بیـــداد می کنــد و 
ــه  ــه ارای ــاری ک ــاس آم ــر اس ــه ب ــل روزان حداق
ــا در  ــِی م ــای امنیت ــن از نیروه ــد ت ــود، ص می ش
نبــرد بــا مخالفــان شــهید می شــوند. شــیرازۀ 
ــم  ــور از ه ــِی کش ــادی و اجتماع ــی، اقتص سیاس
پاشــیده و بــه بــاور بســیاری از کارشناســاِن مــا بــا 
ــل  ــِت غیرقاب ــه ســوی یــک وضعی شــتاب تمــام ب
پیش بینــی حرکــت می کنیــم. آقــای دانــش در 
بخشــی از ایــن اعامیــۀ خــود می نویســد: »عــاوه 
رأس  در  و  افغانســتان  حکومــت  از  ایــن،  بــر 
جالتمــآب رییس جمهــور کــه بــا جدیــت و دقــت 
مســایل مختلــف مربــوط بــه انتخابــات را نظــارت 

ــیون های  ــن از کمیس ــد و همچنی ــب کردن و تعقی
ناظریــن  بین المللــی،  همــکاران  انتخاباتــی، 
ــدام  ــر ک ــه ه ــی ک ــزداِن پارلمان ــی و نام انتخابات
در فراینــد انتخابــات پارلمانــی، مسوولیت شــان 
ایفــا  به خوبــی  انتخابــات  برگــزاری  بــرای  را 
ــه،  ــاز پروس ــروز در آغ ــپاس گزارم. دی ــد، س کردن
وجــود  تخنیکــی  نارســایی های  و  اختال هــا 
ــم  ــاهد بودی ــک ش ــی از نزدی ــه همه گ ــت ک داش
ــود و  ــردم شــده ب ــی گروهــی از م و باعــث نگران
عده یــی هــم از داخــل و خــارج کشـــور در نظــر 
داشــتند ایــن کاســتی ها را بــه حربــۀ سیاســی علیــه 
ــا کمیســیون مســتقل  ــد؛ ام ــل کننـ ــت تبدی حکوم
ــرعت  ــا س ــت و دلســوزی و ب ــا جدی ــات ب انتخاب
ــرای تأمیــن فرصــت مناســب  وارد عمــل شــد و ب
اســتفاده از حــق رأی بــرای همــۀ شــهروندان، 
مــدت رأی گیــری را تمدیــد کــرد و برخــی از 
ــت از  ــن جه ــه از ای ــود ک ــع نم ــتی ها را رف کاس

رهبــری کمیســیون انتخابــات و کارکنــاِن آن تقدیــر 
می کنــم.«  

ایــن ســخنان نمی توانــد از زبــاِن یــک حقــوق دادن 
ــیون  ــود. کمیس ــرون ش ــی بی ــت مدار مردم و سیاس
ــزی کارِ  ــغول برنامه ری ــو، مش ــه این س ــال ها ب از س
ــر  ــال تأخی ــه س ــه س ــه ب ــا توج ــود. ب ــات ب انتخاب
ــد  ــرده می ش ــار ب ــات انتظ ــزاری انتخاب در کار برگ
ــی و تخنیکــی در کار  ــن اتفاق هــای فن ــه چنی ک
ــیون  ــن کمیس ــا همی ــد، ام ــروز نکنـ ــات ب انتخاب
انتخابــات کــه آقــای دانــش از آن تقـــدیر می کنــد، 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــده ب ــد روز مان ــط چن فق
ــی  ــام انتخابات ــک را وارد نظ ــین های بایومتری ماش
ــا از  ــق حت ــیاری از مناط ــه در بس ــرد ک ــور ک کش
ــت  ــن وضعی ــا ای ــتفاده نشــده اســت. آی ــا اس آن ه

قابــل تقدیــر و ســـتایش اســت؟
ــوع  ــن ن ــتان بدتری ــاِت افغانس ــیون انتخاب  کمیس
مدیریــت را نشــان داد. شــاید ایــن نــوع مدیریــِت 
ــوده باشــد.  ــا در ســال های گذشــته نب ضعیــف حت

ــورد توجــه نشــان  ــن م ــه ای ــد ب ــش بای ــای دان آق
ــت  ــرد. موقعی ــب را ادا می ک ــِق مطل ــی داد و ح م
دولتــی و اداری یــک چیــز اســت و دفــاع از 
ــه دلیــل  ــا ب حقیقــت و واقعیــت چیــزی دیگــر. آی
ایــن کــه در حکومــت کار می کنیــم، حتــا بــا فهــم 
وضعیــت و مشــکاِت موجــود بایــد بــه آن »آری« 

ــم؟  بگویی
در جریــان جنــگ جهانــی دوم کــه برخــی از 
ســران نــازی بــه دادگاه معرفــی شــدند، می گفتنــد 
ــچ  ــم و هی ــل می کردی ــتورها عم ــه دس ــا ب ــه م ک
حقــی بــرای اندیشــیدن خــاف آن نداشــتیم. 
ــا  ــت اندیشــمند سیاســی قــرن بیســت، ب ــا آرن هان
تحلیــل ایــن وضعیــت اعــام کــرد کــه ایــن افــراد 
ــای  ــت  بخشــی از هدف ه ــد و جنای دروغ می گوین
ــتن  ــا کش ــا ب ــت. آن ه ــوده اس ــز ب ــان نی خودش
ــد.  ــری می کردن ــاس برت ــاه احس ــان های بی گن انس
ــی  ــت وحــدت مل ــس حکوم ــش از ریی ــای دان آق

ــه نیکویــی یــاد می کنــد و می گویــد آقــای غنــی  ب
ــرده  ــارت ک ــت نظ ــا دق ــات ب ــت انتخاب از وضعی
ــا  ــه او حت ــد ک ــان نمی گوین ــرا ایش ــا چ ــت. ام اس

ایــن وضعیــت را مهندســـی کــرده اســت؟
ــات،  ــۀ انتخاب ــه نتیج ــد ک ــاور دارن ــیاری ها ب  بس
بــود  خواهــد  مهندسی شــده  نتیجــۀ  یــک 
برمی انگیــزد.  را  زیــادی  واکنش هــای  کــه 
ایــن موضــوع از جوانــِب مختلــف می توانــد 
ــۀ  ــلمًا نتیج ــود آورد. مس ــه وج ــی را ب چالش های
انتظــار  خــاِف  مهندسی شــده،  انتخابــاِت 
گروه هــای زیــادی خواهــد بــود و ایــن موضوعــی 
آن  کنــار  از  بتـــوان  به ســاده گی  کــه  نیســت 
ــز  ــوری نی ــت جمه ــات ریاس ــت. در انتخاب گذش
ــت  ــران و بُن بس ــه بح ــد ک ــایلی بودن ــن مس چنی
ــت  ــار می رف ــش انتظ ــای دان ــد. از آق ــم زدن را رق
کــه بــا واقع بینــِی بیشــتری مســایل را نــگاه کنـــد و 
موضعــی داشــته باشــد کــه حداقــل برخــی حقایــق 

و واقعیت هــا را بازتــاب دهــد.
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ــتان،  ــتین بار در افغانس ــرای نخس ــین ب ــاِل پس ــده س در هف
انتخابــاِت پارلمانــی طــِی دو روز برگــزار شــد و در هــر دو 
ــتاقانه  ــد، مش ــرده بودن ــام ک ــًا ثبت ن ــه قب ــی ک روز مردمان
ــا پرســِش اساســی ایــن  ــرای رای دهــی حاضــر شــدند. ام ب
اســت کــه ایــن اشــتیاق بــرای حضــور در پــاِی صندوق هــای 
رای صرفــًا بــه جذابیــِت دموکراســی برمی گــردد یــا عوامــِل 

دیگــری نیــز در ایــن زمینــه دخیــل انــد؟
شــکی نیســت کــه مــردم عاقــه داشــتند کــه بــا وجــود تمــامِ 
ــرف  ــود مص ــواهِ خ ــه دلخ ــان را ب ــد رای ش ــکات برون مش
کننــد و خطــرات را نیــز بــه جــان بخرنــد؛ امــا در ایــن میــان، 
دو روز رای دهــی نشــان داد کــه عوامــِل دیگــری هــم آن هــا 
را بــه پــای صندوق هــای رای کشــانده  اســت. یکــی از 
ــداری  ــرای خری ــزدان ب ــدِن نام ــل، فعال ش ــن عوام عمده تری
ــزدان،  ــماری از نام ــه ش ــت. چنان ک ــوده اس ــردم ب آرای م
روزهــا قبــل از انتخابــات، گروه هایــی از دالالن را فراخــوان 
داده بودنــد کــه برای شــان رأی بخرنــد. ایــن دالالِن آرا 
توانســتند هــزاران تــن را آمــاه کننــد کــه در بــدل پــول، بــه 
نامــزدان رای بدهنــدـ حتــا بــه نامزدانــی کــه اسم شــان را هــم 
نشــنیده اند. بنابرایــن، بســیاری از نامزدانــی کــه حاضــر 
ــن  ــه همی ــتند ب ــد، توانس ــول بپردازن ــدِل رای پ ــدند در ب ش
ــا  ــاِی رای بکشــانند و ت ــای صندوق ه ــه پ ــردم را ب شــیوه م

ــد.  ــه دارن ــب نگ ــاِی ش ناوقت ه
بنــا بــر آن چــه گزارشــگراِن روزنامــۀ مانــدگار ارایــه 
ــاِت  ــر را در مح ــه هزار نف ــرزِ س ــا م ــزدان ت ــد، نام کرده ان
ــک  ــد و ی ــرده بودن ــی ک ــر« معرف ــوان »ناظ ــه عن ــف ب مختل
ــته  ــز داش ــر نی ــا 30 ناظ ــی ت ــز رای ده ــک مرک ــزد در ی نام
ــر  ــان زی ــداری راِی آن ــرای خری ــده گان ب ــت. نامزدنماین اس
ــد  ــول داده ان ــی پ ــزار افغان ــرز هفت ونیم ه ــا م ــر، ت ــام ناظ ن
ــل  ــته اند، حداق ــر داش ــِی کمت ــاِت مال ــه امکان ــی ک و نامزدان
ــه  ــی ب ــده گان و یک هــزار افغان ــه رای دهن ــی ب دوهــزار افغان
ناظــران داده انــد. آنــان در واقــع، هــم رای دهنــده بوده انــد و 

ــتر.  ــدارِی آراِی بیش ــۀ خری ــده زمین ــم فراهم کنن ه
ناظــران کســانی را از قبــل وظیفــه داده بودنــد کــه در فــان 
ســایت رای دهــی، بــرای او ســی تــا چهــل رای و یــا حداقــل 
ده رای دســت وپا کننــد، بعــد بیاینــد و پــول آراِی داده شــده 
ــده  ــه نامزدنماین ــی ک ــا در محل های ــد. حت ــل بگیرن را تحوی
ــه  ــز این گون ــنیده نی ــش را نش ــی نام ــیده و کس ــش نرس پای
رای بــراِی او رای جمــع آوری شــده و امــروز ایــن دالالن بــر 
ــدار  ــان مق ــودن ف ــر ب ــی ب ــته مبن ــناد دست داش ــاِس اس اس
رای در فــان مرکــز رای دهــی، پول های شــان را از نامــزدان 

ــد.  ــت کرده ان دریاف
ــردم  ــدارِی آرای م ــرای خری ــی ب ــای مختلف ــًا روش ه یقین
بــه کار گرفتــه شــده و دردمندانــه مــردم چــه بــه دلیــل فقــر و 
بدبختــی و چــه بــه دالیــل مختلــِف دیگــر، آرای شــان را بــه 
ــز  ــته نی ــانده اند. در گذش ــروش رس ــه ف ــف ب ــزدان مختل نام
ــات،  ــن دور از انتخاب ــا در ای رای فروشــی وجــود داشــته، ام
ــرده  ــروز ک ــر ب ــر و علنی ت ــکل عریان ت ــه ش ــی ب رای فروش
ــاق  ــال اتف ــات امس ــه در انتخاب ــه ک ــن آن چ ــت. بنابرای اس
ــتر  ــده در بس ــی و نگران کنن ــیار منف ــِش بس ــک کن ــاده، ی افت
ــردد.  ــی می گ ــی تلق ــوِق نماینده گ ــی و حق ــباِت سیاس مناس
ــه روش هــاِی  ــی در سرتاســِر افغانســتان ب ــد، نامزدان بی تردی
ــان و  ــه رای فروش ــا این ک ــده اند؛ ام ــل ش ــِد رای متوس خری
ــرده  ــر تحصیل ک ــان قش ــل و در می ــداراِن رای در کاب خری
نظــر  بــه  نگران کننــده  بســیار  باشــند،  داشــته  وجــود 
ــه  ــتان نهادین ــگ در افغانس ــن فرهن ــر ای ــرا اگ ــد؛ زی می رس
ــرد  ــام ک ــور را اع ــی در کش ــرِگ دموکراس ــد م ــردد، بای گ
ــد.   ــادزا نامی ــه های فس ــر از پروس ــی دیگ ــات را یک و انتخاب
 انتخابــات 28 و 29 میــزان نشــان داد کــه متأســفانه فســاد از 
ــی، نهادهــای خصوصــی و مؤسســاِت خارجــی  ــر دولت دفات
ــِت کشــور  ــِن سیاســت و مدنی ــه مت ــته و ب ــر گذاش ــا فرات پ
و منــِش نخبــه گاِن جامعــه وارد شــده اســت. فســاد در 
ــۀ جــدی  ــه گون ــد ب ــس بای ــری، از این پ رای دهــی و رای گی

ــردد.  ــی گ ــادهاِی وطن ــِت فس وارد فهرس
ــای  ــردِن صندوق ه ــر ک ــۀ پُ ــا دغدغ ــر تنه ــته اگ در گذش
ــۀ  ــد و فــروِش آرا زمین ــا حــاال خری رای وجــود داشــت؛ ام
ــات را رونمــا  ــذاِل انتخاب دیگــری از مهندســی، تقلــب و ابت
کــرده اســت. شــاید تمهیداتــی وجــود دارد کــه اگــر شــامل 
قواعــد و قوانیــِن کشــور شــود، بتوانــد در آینــده از ارتــکاب 
چنیــن اعمالــی جلوگیــری کنــد؛ امــا عجالتــًا بســیار دشــوار 
ــداری آراِی  ــا خری ــًا ب ــه صرف ــی ک ــا آنان ــا ب ــود ت خواهــد ب
ــد،  ــت می یابن ــده گان دس ــس نماین ــی مجل ــه کرس ــردم ب م

ــرون انداخــت.  ــه بی ــان را از گردون ــرد و آن برخــورد ک

رای دارید، می خریم!

بسیاری ها باور دارند که نتیجۀ انتخابات، یک نتیجۀ مهندسی شده خواهد بود که 
واکنش های زیادی را برمی انگیزد. این موضوع از جوانِب مختلف می تواند چالش هایی 
را به وجود آورد. مسلماً نتیجۀ انتخاباِت مهندسی شده، خالِف انتظار گروه های زیادی 
خواهد بود و این موضوعی نیست که به ساده گی بتـوان از کنار آن گذشت. در انتخابات 
ریاست جمهوری نیز چنین مسایلی بودند که بحران و بُن بست را رقم زدند. از آقای دانش 
انتظار می رفت که با واقع بینِی بیشتری مسایل را نگاه کنـد و موضعی داشته باشد که 
حداقل برخی حقایق و واقعیت ها را بازتاب دهد
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ــهید  ــاد ش ــی بنی ــس عموم ــعود، ریی ــی مس احمدول
احمدشــاه مســعود، در اقامتگاهــش بــا نیکوالس کــی 

ســفیر انگلســتان در افغانســتان، ماقــات کــرد.
ــن  ــون آخری ــدار پیرام ــن دی ــعود در ای ــای مس آق
ــام  ــه نظ ــت ک ــتان گف ــی افغانس ــوالت انتخابات تح
انتخاباتــی، نحــوۀ راه اندازی-مدیریــت انتخابــات 
و نتایــج برآمــده از آن، رابطــۀ مســتقیم بــاالی 
ــه  ــن بافاصل ــده دارد و ای ــان آین ــروعیت پارلم مش
ــات  ــه صلــح پایــدار و موفقیــت انتخاب دســت یابی ب

می ســازد. تأثیرپذیــر  را  ریاســت جمهوری 
ــعود  ــاه مس ــهید احمدش ــاد ش ــی بنی ــس عموم ریی
ــد  ــکنی ها در رون ــتی ها و کارش ــه کاس ــاره ب ــا اش ب
ــات  ــت: انتخاب ــده گان گف ــس نماین ــات مجل انتخاب
ــًا  ــًا و کام ــار طبیعت ــش رو این ب ریاســت جمهوری پی
بایــد متفــاوت از ســه انتخابــات گذشــته باشــد. بــه 
ــه  ــر ن ــته دیگ ــات گذش ــازوبرگ انتخاب ــۀ او، س گفت
ــل  ــم قاب ــه ه ــروعیت و ن ــه مش ــدی دارد، ن کارآم
ــر گذشــته کشــور  ــردم می باشــد، اصــرار ب ــول م قب

ــرد. ــقوط می ب ــه س را ب
ــدت 1۷  ــرد: »در م ــان ک ــر نش ــعود خاط ــای مس آق
ســال همــه شــاهدیم کــه بــا گذشــت هــر انتخابــات 
بحــران  و  شــد  عمیق تــر  شــکاف ها  ریاســتی 
افزون تــر. این بــار قطعــًا بایــد روی برنامه هــای 
ــاالی  ــه ب ــم، ن ــرمایه گذاری کنی ــده س ــدت دهن وح
مارک هــا و مهره هــای تجربــه شــده، شــخص، 

ــوم«. ــروه و ق گ
آقــای مســعود بــه ایــن بــاور اســت: این بــار 
ــای  ــخاص و تیم ه ــور از اش ــات کش ــر نج به خاط
ــی  ــطح مل ــرمایه گذاری در س ــه س ــده ب ــوده ش آزم
ــی«  ــن »کی ی ــش از ای ــم. در افغانســتان بی ــور کنی عب

ــز  ــی« تمرک ــت روی »چ ــر اس ــدارد، بهت ــود ن وج
ــرای  ــی« ب ــور »چ ــا« در مح ــۀ »کی ه ــا هم ــم ت کنی

ــد. ــترکًا کار کنن ــور مش ــات کش نج
ــد: در  ــخنانش می گوی ــۀ س ــعود در ادام ــای مس آق
صــدر لســت تغییــر و گــذار بــه »چــی«، اصــاح و 
تغییــر نظــام سیاســی از ریاســتی مطلقــۀ فســاد پــرور 
ــهروندان  ــوام و ش ــۀ اق ــه هم ــد ک ــی باش ــه نظام ب
ســرزمین مشــترک افغانســتان، خــود و خواســت های 
ــن  ــا، تعیی ــد، در تصمیم گیری ه ــود را در آن ببینن خ

ــد. ــهیم گردن ــت گذاری ها س ــت و سیاس سرنوش
ــاه  ــاد شهیداحمدش ــی بنی ــس عموم ــۀ ریی ــه گفت ب
مســعود: تمرکززدایــی از قــدرت، اولیــن قــدم بــرای 
ــت  ــن بس ــران و ب ــی از بح ــت، رهای ــر وضعی تغیی
موجــود می باشــد، تــا زمینــۀ »چــی« را بــرای مــردم 
ــاده  ــردم آم ــه خواســت م ــا« را ب و مشــارکت »کی ه

ســازد.
ــد  ــات جدی ــه اتفاق ــاره ب ــن اش ــعود ضم ــای مس آق
ــد: صلــح دســت یابی  پیرامــون آوردن صلــح می گوی
ــه صلــح پایــدار نیــاز اصلــی افغانســتان می باشــد.  ب
بــه گفتــۀ آقــای مســعود: روی هم رفتــه داشــتن 
ــم  ــدون، تفاه ــن و م ــۀ راه روش ــی، نقش ــدرت مل ق
مــردم و حمایــت بازیگــران دخیــل در افغانســتان از 
ــند.  ــتان می باش ــدار در افغانس ــح پای ــای صل پایه ه
ــعود  ــاه مس ــهید احمدش ــاد ش ــی بنی ــس عموم ریی
بــا  نشســتی  در  بــزودی  می گویــد:  همچنــان 
ــان  ــار گفتم ــن ب ــرای اولی ــور، ب ــه ورزان کش اندیش
علمــی و عملــی نحــوۀ رســیدن بــه صلــح پایــدار را 

ــرد. ــم ک ــاد خواهی ایج

تخطی هــا،  سیاســی،  احــزاب  بــزرگ  ایتــاف 
بی نظمی هــا و تقلبــات در جریــان برگــزاری انتخابــات 
پارلمانــی را مــورد انتقــاد قــرار داده و ادعــای شــفافیت 
در ایــن رونــد از ســوی کمیســیون را شــرم آور خوانــد.
ــک  ــروز در ی ــی، دی ــزاب سیاس ــاف اح ــای ایت اعض
ــه  ــی ک ــات پارلمان ــترک،  انتخاب ــری مش ــت خب نشس
ــب  ــر از تقل ــد، پُ ــزار ش ــزان برگ ــه روز 28 و 29 می ب

ــد. خواندن
اســداهلل ســعادتی عضــو ارشــد حــزب وحدت اســامی 
در ایــن نشســت مشــترک بــا تأکیــد بــر عمــدی بــودن 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه در روز انتخاب ــای ک تخطی ه
گفــت کــه مراکــز رأی دهــی در برخــی مناطــق و 
ــده  ــی مان ــد بازناشــده باق ــه شــکل هدف من محــات ب

ــاز شــد. ــر ب ــا تأخی ــا ب ی
روزهــای  در  کــه  انبوهــی  تخطی هــای  گفــت،  او 
کمیســیون  موظفیــن  جانــب  از  عمدتــًا  انتخابــات 
انتخابــات صــورت گرفتــه و بــه شــکل گســترده 
بــر  مبنــی  شــایعات  شــد،  تقلــب  زمینه ســاز 
آنکــه حکومــت و کمیســیون انتخابــات براســاس 
ــدی  ــده اعضــای بع ــب ش ــش ترتی فهرســت های از پی
مجلــس نماینــده گان را گزینــش خواهــد کــرد را ُمهــر 

می گــذارد. تاییــد 
ــزب  ــد ح ــو ارش ــر عض ــون جری ــن حال،همای در ای
اســامی در ایــن نشســت خبــری،  ادعــای شــفافیت در 

ــد. ــرم آور خوان ــی 139۷ را ش ــات پارلمان انتخاب
آقــای جریــر می گویــد کــه مســووالن کمیســیون 
ادعــا  حالــی  در  تمــام،  بی شــرمی  بــا  انتخابــات 
ــزار  ــفاف برگ ــه صــورت ش ــات ب ــه انتخاب ــد ک می کنن
شــده کــه انبوهــی از تقلــب و تخطی هــا در ایــن رونــد 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
بــه گفتــۀ ایــن عضــو ایتــاف: فهرســت رأی دهنــده گان 
بــه شــکل ناقــص و بــا دســت کاری بــه مراکــز رســیده 
ــور از  ــهروند کش ــزاران ش ــدن ه ــروم ش ــبب مح و س
ــد، صدهــا مرکــز در روز  اســتعمال رأی شــان شــده ان
ــاز  ــًا ب ــا اص ــده و ی ــوده ش ــر گش ــا تأخی ــی ب رأی ده
ــۀ الزم  ــه گون ــز ب ــک نی ــتگاه بایومتری ــده و از دس نش

ــتفاده نشــده اســت. اس
موظفیــن  ســوی  از  شــده  یــاد  تخطی هــای  او، 
کمیســیون انتخابــات را عمــدی و حســاب شــده بــرای 
ــته از  ــی دانس ــز  رأی ده ــب در مراک ــازی تقل زمینه س

کمیســیون خواهــان پاســخ گویی شــد.
ــتگاه  ــتعمال دس ــدم اس ــه ع ــاره ب ــا اش ــر ب ــای جری آق
ــا اســتعمال ناقــص آن در برخــی مراکــز  بایومتریــک ی
ــد  ــاس تعه ــه براس ــرد ک ــان ک ــر نش ــی خاط رأی ده
ــک  ــتگاه بایومتری ــتفاده از دس ــات اس ــیون انتخاب کمیس
شــفافیت را در انتخابــات تضمیــن می کــرد بــر همیــن 
اســاس آرای مراکــزی کــه از ایــن دســتگاه کار گرفتــه 

ــد باطــل اعــام شــود. ــار نداشــته و بای نشــده اعتب
همچنــان، نــور رحمــن اخاقــی عضــو ارشــد حــزب 
ــای گســترده در  ــه تخطی ه ــاره ب ــا اش ــز ب ــت نی جمعی
روز انتخابــات گفــت کــه ناظــران احــزاب سیاســی بــه 
دلیــل نبــود یــک میکانیســم واضــح و موثــر نظــارت از 
ســوی کمیســیون از ورود در مراکــز رأی دهــی توســط 

پولیــس ممانعــت شــدند.
آقــای اخاقــی گفــت کــه در بســیاری از مراکــز 
رأی دهــی ناظــران در وقــت رأی دهــی، نگــه داری 
و  نداشــته  حضــور  آرا  شــمارش  و  صندوق هــا 
ــن کمیســیون  ــه فرمایــش موظفی ــن ناظــران ب بعضــًا ای
انتخابــات شــبانه رخصــت شــده انــد و آرا نیــز در نبــود 

ــت. ــده اس ــمارش ش ــا ش آنه
پیــش  از  برنامه یــی  را  شــده  یــاد  تخطی هــای  او 
حســاب شــده کمیســیون انتخابــات بــرای زمینــه 
ــی در  ــای فرمایش ــن چهره ه ــب و راه یافت ــازی تقل س

ــد. ــده خوان ــان آین پارلم
خان محمــد وحــدت نماینــدۀ حــزب جنبــش ملــی نیــز 
بــه انبوهــی از تخطی هــا و تقلبــات در رونــد انتخابــات 
ــه  ــزی ک ــج آرا از مراک ــه نتای ــت ک ــرده گف ــاره ک اش
ــی  ــزاب سیاس ــد اح ــده از دی ــتفاده نش ــک اس بایومتری

بــی اعتبــار اســت و بایــد باطــل اعــام شــود.
ــر  ــوق بش ــیون حق ــات و کمیس ــر انتخاب ــای ناظ نهاده
رونــد  در  جــدی  نارســایی های  و  کاســتی ها  نیــز 
ــیون را  ــن کمیس ــوی موظفی ــات از س ــی انتخاب رأی ده

ــد. ــرده ان ــوان ک ــی عن ــل چشم پوش ــر قاب غی
ــأ  ــان پروس ــا پای ــان ب ــه همزم ــی اســت ک ــن درحال ای
ــری  ــات و رهب ــیون انتخاب ــای کمیس ــی، اعض رأی ده
حکومــت وحــدت ملــی، برگــزاری انتخابــات پارلمانی 

را در جریــان دو روز موفقیت آمیــز خواندنــد.

احمدولی مسعود در مالقات با سفیر انگلستان:

انتخابات ریاست جمهوری قطعاً 
باید متفاوت باشد

ایتالف بزرگ احزاب سیاسی:
تخطـی های انتخـاباتی عمـدی صورت گرفتـه است

مـرد شماره 2 طالبـان... 
ــری  ــار نفـ ــی از چهـ ــال دارد و یکـ 45 سـ
ـــان  ـــروه طالب ـــال 1994 گ ـــه در س ـــت ک اس
ـــد. ـــر را تأســـیس کردن ـــا عم ـــری م ـــه رهب ب
پیـــروان گـــروه تروریســـتی طالبـــان از 
ـــای  ـــی از مغزه ـــوان یک ـــه عن ـــرادر ب ـــا ب م
متفکـــر ایـــن گـــروه یـــاد می کننـــد او در 
ـــده  ـــی خوان ـــایل دین ـــتان مس ـــدارس پاکس م
ـــده اســـت. ـــان جنگی ـــی در گـــروه طالب و مدت
ــان،  ــقوط طالبـ ــس از سـ ــرادر پـ ــا بـ مـ
ـــان  ـــکل طالب ـــن تش ـــه، مهمتری ـــورای کویت ش
پـــس از ســـقوط ایـــن گـــروه را رهبـــری 

می کـــرد.
در   1968 ســـال  در  بـــرادر  عبدالغنـــی 
ارزگان  والیـــت  دهـــراوود  ولســـوالی 
ــد، او  ــد شـ ــتان متولـ ــوب افغانسـ در جنـ
در مـــدارس دینـــی درس خوانـــده امـــا 
تعلیمـــات دینـــی را بـــه پایـــان نرســـانده 

ــت. اسـ
ـــه  ـــت و گفت ـــهور اس ـــرادر« مش ـــه »ماب او ب
ــی از  ــۀ پوپل زایـ ــا قبیلـ ــه بـ ــود کـ می شـ

قبایـــل قندهـــار نســـبت دارد.
گروه هـــای  کـــه  ســـال هایی  طـــی 
مجاهدیـــن در برابـــر نیروهـــای شـــوروی 
ســـابق و دولـــت تحـــت حمایتـــش در 
ــو  ــرادر عضـ ــا بـ ــد، مـ ــل می جنگیـ کابـ
ــوی  ــری مولـ ــه رهبـ ــامی بـ ــزب اسـ حـ

ــود. ــص بـ ــس خالـ یونـ
ـــه  ـــر از جمل ـــر دیگ ـــه نف ـــا س ـــال 1994 ب س
ــان را  ــروه طالبـ ــر، گـ ــد عمـ ــا محمـ مـ
اســـاس گذاشـــت و بـــرای پیـــروزی ایـــن 
ـــرب  ـــرد در غ ـــدم نب ـــوط مق ـــروه در خط گ
ـــد. ـــت، جنگی ـــل پایتخ ـــز کاب ـــتان و نی افغانس
ــان  ــای آخـــر حکومـــت طالبـ او در روزهـ
ـــس از آن، او  ـــود و پ ـــاع ب ـــاون وزارت دف مع

ـــد. ـــر ش ـــد عم ـــا محم ـــاون م مع
مـــا بـــرادر از فرماندهـــان مـــورد اعتمـــاد 
ــد  ــناخته می شـ ــان شـ ــروه طالبـ ــر گـ رهبـ
ــی  ــهر کراچـ ــال 2010، در شـ ــه در سـ کـ
در جنـــوب پاکســـتان بازداشـــت و روانـــۀ 

زنـــدان شـــد.
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   از ســوی دیگــر، اگــر اراده بــه معنــای عــام را »قناعــت 
ــد، اراده  ــزی می کن ــی« پی ری ــم عقان ــری« و »تصمی فک
ــز  ــی ُج ــان جایگاه ــر صوفی ــاص از منظ ــای خ ــه معن ب
قلــب نــدارد و »اراده« یــا »اراده و قلــب« جانشــینی بــرای 
ــب  ــه ُح ــان اراده را ب ــد. صوفی ــمار می رون ــه ش ــل ب عق
ــد  ــه آن را مانن ــد و در نتیج ــد می دهن ــب اهلل( پیون )ح
حــب تجزیــه و تحلیــل کــرده و درجــاِت اراده را متناظــر 

ــد. ــاِت حــب می دانن ــا درج ب
   در ابتــدای امــر، اراده خــود را بــه شــکل »میــل قلبی« و 
گرایــش شــدید بــه مطلوبــش نشــان می دهــد. پــس از آن 
بــه »ولــع« تغییــر می پذیــرد. ولــع نیــز بــه بــه شــیفته گی 
ــن  ــد. ای ــدل می کن ــره ب ــعف« چه ــی و »ش و دلباخته گ
ــی  ــد. وقت ــوی« می گرای ــه »ه ــده ب ــدار ش ــِت پای حال
حالــِت هــوی بــر مریــد چیــره شــد، بــه »تعلــق خاطــر و 
ــت  ــد در حال ــه مری ــی ک ــد. هنگام ــیفته گی« می انجام ش
ــذاب  ــل و انج ــه در ورای می ــی ک ــیفته گی از دوافع ش
ــب«  ــه »ح ــد، ب ــرد ش ــرار دارد، مج ــر ق ــت ام در بدای
می رســد. محــب فانــی در محبــوب می شــود و بــه 
درجــۀ »ود« می رســد. وانگهــی وجــود ســالک از ود 
ــر دو  ــوب ه ــب و محب ــه مح ــا این ک ــود ت ــز می ش لبری
ــق«  ــان »عش ــت، صوفی ــن حال ــه ای ــد. ب ــان می رون از می
ــه  ــه از آن ب ــت ک ــد اس ــت مری ــاء، غای ــن فن ــد. ای گوین

ــود. ــر می ش ــاد« تعبی »اتح
   شــاید خواننــده بپرســد کــه چــرا بحــث تصــوف را در 
ــی  ــل اخاق ــش عق ــه موضوع ــم ک ــی می گنجانی پژوهش
ــا فــن  ــۀ دانــش ی ــه مثاب و قلمــرو تحقیــق آن، اخــاق ب
ــه  ــم ک ــن پاســخ بســنده می کنی ــه ای و صنعــت اســت. ب
قلمــرو ایــن پژوهــش بســی گســترده تر از ایــن موضــوع 
اســت؛ زیــرا موضــوع مــورد تحقیــق، نظــام ارزشــی در 
فرهنــگ عربــی اســت و تصــوف نظــام ارزشــی خاصــی 
اســت کــه همیشــه در فرهنــگ عربــی حضــور داشــته و 
ــه یــک  دارد. از ســوی دیگــر، مــا در ایــن مقــام فقــط ب
جنبــۀ تصــوف کــه جنبــۀ »اخــاق و ادب« یــا »عمــل و 
ــم.  ــم و مکاشــفه« اســت، پرداختی ــر »عل ــه« در براب معامل
شــاید ایــن پاســخ بــه اشــکال پیش گفتــه بســنده 
ــم  ــت را بیفزای ــن واقعی ــم ای ــه مایل ــا این هم ــد، ب باش
کــه تصــوف بــا هــر دو بخــش عملــی و نظــری اش بــه 
درجــات مختلــف در همــۀ میراث هــا وجــود دارد. جنبــۀ 
نظــری تصــوف در اخــاق، »ســعادت« اســت. بــه عاوه، 
بســیاری چــون فارابــی و ابــن ســینا و پیروان شــان 
ــه  ــان ک ــد. همچن ــی« می دانن ــوف عقل ــعادت را »تص س
ــر در »نســک  ــن ام ــه ای ــز ب ــن نی برخــی از فاســفه که
ــی  ــۀ عمل ــا جنب ــد. ام ــه نمودن ــف توج ــان عط عقلی« ش

ــراث  ــت، در می ــه ماس ــورد توج ــتر م ــه بیش ــوف ک تص
فارســی به ویــژه در میــراث نــاب اســامی حضــور 

ــمگیری دارد. چش

میراث ناب اسالمی
   اعتقــاد بــه ابتنــای اخــاق بــر عقــل در میــراث نــاب 
اســامی، مــورد تأییــد و تأکیــد دو اصل نخســتین اســام 
ــر از  ــا صرف نظ ــرار دارد. ب ــوی( ق ــنت نب ــرآن و س )ق
این کــه قیــاس مطابــق دیــدگاه غالــب مجتهدیــن، اصلــی 
از اصــول قانون گــذاری اســامی اســت و چنان کــه 
ــل در  ــه عق ــاد ب ــه و اعتم ــاس تکی ــت، قی ــوم اس معل
ــی در آن حکــم،  ــات دین ــر روای ــه بناب حکمــی اســت ک
ــر  ــن ام ــه ای ــد. ب ــته باش ــود نداش ــرعی وج ــص ش ن
توجــه می کنیــم کــه قــرآن بــه صراحــت بــه اعتبــار فــرا 
می خوانــد. اعتبــار در معنــای قرآنــی، به کارگیــری خــرد 
بــرای گــذار از حالــت نادانــی بــه حالــت دانایــی اســت. 
ــه  ــد کســانی پرداخت ــه نق ــی ب ــاِت فراوان ــان در آی همچن
ــر و  ــخیص خی ــت تش ــود جه ــِل خ ــه از عق ــود ک می ش
ــال،  ــۀ مث ــه گون ــد. ب ــل کار نمی گیرن ــق و باط ــر و ح ش
می تــوان بــه ایــن آیــات توجــه کــرد: انتقــاد از تقلیــد و 
ــا  ــوا َم ــُم اتَّبُِع ــَل لَُه روگردانــی از تحکیــم عقــل: “َوإَِذا قِی
أَنــَزَل اهلّل َقالـُـواْ بـَـْل نَتَّبـِـُع َمــا أَلَْفیْنـَـا َعَلیـْـِه آبَاءنـَـا أََولـَـْو َکاَن 
ــَن  ــُل الَِّذی ــُدوَن * َوَمثَ ــیْئًا َواَل یَْهتَ ــوَن َش ــْم اَل یَْعقُِل آبَاُؤُه
َکَفــُرواْ َکَمثـَـِل الَّــِذي یَنْعـِـُق بَِمــا اَل یَْســَمُع إاِلَّ ُدَعــاء َونـِـَداء 
ــره: 1۷0-1۷1(  ــوَن” )بق ــْم اَل یَْعقُِل ــٌي َفُه ــٌم ُعْم ــمٌّ بُْک ُص
ــی  ــروی از شــریعت و کتاب ــد پی ــار را گوین »و چــون کف
ــرو  ــا پی ــه م ــد ک ــخ دهن ــد، پاس ــتاده کنی ــدا فرس ــه خ ک
ــا  ــا بایســت آن ه ــود. آی ــم ب ــدراِن خــود خواهی ــش پ کی
ــل و  ــا بی عق ــه آن ه ــی ک ــدران باشــند، در صورت ــع پ تاب
ــد.  ــتی راه نیافته ان ــق و راس ــز به ح ــد و هرگ ــادان بودن ن
ــاء و درک نکــردن  ــار در شــنیدن ســخن انبی ــال کف و مث
ــد،  ــه آن را آواز کنن ــی اســت ک ــون حیوان ــای آن چ معن
از آن آواز معنایــی درک نکــرده و جــز صدایــی نشــوند. 
کفــار هــم از شــنیدن و گفتــن و دیــدن آیــات حــق کــر و 
گنــگ و کــور انــد؛ زیــرا عقــل خــود را کار نمی بندنــد. « 
ســرزنش مشــرکین بــه علــت عــدم تمییــز میــان حــق و 
ــراً  ــَم َکثِی ــا لَِجَهنَّ َ ــْد َذَرأْن ــی: “َولََق ــی و معرفت باطــل اخاق
ــْم  ــا َولَُه ــوٌب الَّ یَْفَقُهــوَن بَِه ــْم ُقُل ــِس لَُه ــَن الِْجــنِّ َواإلِن مِّ
أَْعیـُـٌن الَّ یُبِْصــُروَن بَِهــا َولَُهْم آَذاٌن الَّ یَْســَمُعوَن بَِها أُْولَـــئَِک 
َکاأَلنَْعــامِ بـَـْل ُهــْم أََضــّل أُْولَـــئَِک ُهــُم الَْغافُِلــوَن” )اعراف: 
1۷9( »و محققــًا بســیاری از جــن و انــس را بــرای جهنــم 
ــی ادراک  ــا را دل هایی ســت ب ــه آن ه ــم چــه آن ک واگذاری
و  بصیــرت،  و  بی نــور  دیده هــای  و  معرفــت،  و 

گوش هــای 
ناشــنوای حقیقــت. آن هــا ماننــد چارپایان انــد بلکــه بســی 
ــل  ــه غاف ــتند ک ــی هس ــان مردم ــا هم ــد. آن ه گمراه تران
ــا  ــل در این ج ــب و عق ــه قل ــت ک ــکار اس ــدند.« آش ش
معنــای یکســانی دارنــد. برخــی مفســران »الیفقهــون« را 
بــه »الغافلــون« تفســیر می کننــد کــه بــار معنایــی ارزشــی 
ــات  ــا آی ــن معن ــود. در ای ــده می ش ــنی دی در آن به روش
ــَد اهللِّ  َوابِّ ِعن ــدَّ ــرَّ ال ــده اند: “إِنَّ َش ــز وارد ش ــری نی دیگ
ــن  ــال: 22( »بدتری ــوَن” )انف ــَن اَل یَْعقُِل ــُم الَِّذی ــّم الْبُْک الّص
جانــوران نــزد خــدا کســانی هســتند کــه کــر و الل انــد و 
اصــًا تعقــل نمی کننــد.« همچنــان: “َواَل تَْقــُف َمــا لَیْــَس 
ــَؤاَد ُکّل أُولـــئَِک  ــَر َوالُْف ــْمَع َوالْبََص ــٌم إِنَّ السَّ ـِـِه ِعْل َــَک ب ل
َکاَن َعنـْـُه َمْســُؤوالً” )أســراء:36( »و هرگــز بــر آن چــه علم 
و اطمینــان نــداری دنبــال مکــن کــه چشــم و گــوش و 
دل هــا همــه مســوول  انــد.« الفــاظ ســمع  بصــر و فــؤاد 
و کام، از ســطح معنایــِی یک ســانی برخوردارنــد. تمــام 
ــد  ــوب و ب ــخیص خ ــرای تش ــی ب ــاظ ابزارهای ــن الف ای

هســتند و از ایــن رو تــک تــِک آن هــا مســوول  انــد.
از جملــه احادیثــی کــه کتاب هــای اخــاق و ادب 
آورده انــد، حدیثــی اســت کــه داللــت خاصــی بــه 
ــل  ــت جبرئی ــل اس ــا دارد. نق ــِث م ــورد بح ــوع م موض
علیه الســام خدمــت آدم علیه الســام می آیــد و بــه 
ایشــان می فرمایــد: »ســه چیــز بــرای تــو آورده ام، یکــی 
از آن ســه چیــز را انتخــاب کــن. آدم می گویــد: آن ســه 
ــل و  ــد: عق ــخ می ده ــل پاس ــتند؟ جبرئی ــه هس ــز چ چی
ــاب  ــل را انتخ ــد: عق ــپس آدم می گوی ــن. س ــاء و دی حی
ــن  ــاء و دی ــش حی ــل پی ــگام جبرئی ــن هن ــردم. در ای ک
می آیــد و می گویــد شــما دو تــا برویــد چــون آدم 
عقــل را بــر شــما ترجیــح داد. حیــاء و دیــن می گوینــد: 
مــا فرمــان داده شــدیم هــر جایــی کــه عقــل باشــد مــا 

ــیم” . ــا باش ــز همان ج نی
از احادیثــی کــه میــاِن عقــل و اخــاق پیونــد می دهنــد، 
یکــی ایــن حدیــث اســت: بزرگــواری و بخشــش آدمــی 
از دیــن، جوان مــردی و مــروت از عقــل، و بزرگــی 
خانواده گــی او از اخاقــش می باشــد. ایــن حدیــث 
ــه  ــکارم اخــاق اســت، ن ــع م ــه مجم ــردی را ک جوان م
تنهــا بــه عقــل پیونــد داده، بــل آن را اســاس و بنیــاد عقل 
قــرار می دهــد. حدیــث دیگــری می گویــد: “اســام 
ــر  ــه ام ــا این ک ــدارد ت ــگفتی وان ــه ش ــما را ب ــی ش کس
عقــل او را دریابیــد” . در حدیــث دیگــری آمــده اســت: 
“عقــل نــوری در قلــب اســت کــه توســط آن میــان حــق 
و باطــل فــرق می نهیــم و از طریــق آن، حــال و حــرام 
ــن اصــاح شــناخته می شــوند.  احــکام اســامی و میادی

ــان  ــا آن ــاده ت ــده گان نه ــل را در دل بن ــور عق ــد ن خداون
ــه راه راســت رهنمــون کــرده و از پســتی و پلشــتی  را ب

ــازدارد” . ب
ــزان از صحــت  ــه چــه می ــث ب ــن احادی ــم نیســت ای مه
ــرآن در  ــا ق ــا ب ــام آن ه ــوای ع ــرا محت ــد، زی برخوردارن
ــت  ــا اهمی ــرای م ــا این جــا ب ــض نیســت. آن چــه ام تناق
دارد؛ وجــود انبــوه احادیثــی از این دســت بــه ایــن 
ــع  ــاب اســامی در واق ــراث ن معناســت کــه حامــان می

ــد. ــان دارن ــل اذع ــر عق ــای اخــاق ب ــه ابتن ب
ــر  ــب  تعبی ــه قل ــل ب ــًا از عق ــگ اســامی غالب در مرده ری
ــان  ــیاری از متکلم ــر بس ــه در نظ ــن اندیش ــد. ای می کنن
ــزاری و  ــد اب ــل قی ــای عق ــه معن ــت ک ــوده اس ــم ب حاک
ــرد و  ــام می گی ــب انج ــِت آن در قل ــی دارد و فعالی فعل
ــم از »افعــال قلــب«  ــد اراده و عل کنش هــای عقلــی، مانن
بــه شــمار می رونــد. از ایــن رو واژه شناســان، میــان دیــدن 
بصــری و دیــدن قلبــی تمایــز قائل انــد کــه اولــی 
دیــدن بــه چشــِم ســر و دومــی علــم بــه چیــزی اســت. 
ــر  ــر »نظ ــی« را ب ــر قلب ــب »نظ ــان ترکی ــان متکلم همچن
ــح  ــل اســت، ترجی ــر و تأم ــراد از آن تفک ــه م ــی« ک عقل
ــی  ــر قلب ــد: “نظ ــار می گوی ــی عبدالجب ــد. قاض می دهن
ــر  دارای نام هایــی چــون تفکــر و تحقیــق و تأمــل و تدب
اندیشــۀ  در   . می باشــد”  این هــا  جــز  و  بصیــرت  و 
ــوَن  ــوٌب الَّ یَْفَقُه ــْم ُقُل ــۀ “لَُه ــا را آی ــن معن ــان ای متکلم
ــی ادراک  ــت ب ــان را دل هایی س ــراف: 1۷9( »آن ــا” )اع بَِه

ــت. ــرده اس ــاد ک ــت« ایج و معرف
ــب  ــن راســتا، بحــث رابطــۀ قل از مباحــث مطــرح در ای
و مــزاج اســت. برخــی متکلمــان میــان مــزاج و علــم و 
ــه تمایــز شــدند و برخــی  معرفــِت قلبــی کامــًا قایــل ب
ــه  ــد، مشــروط ب ــت می دانن ــاد معرف ــزاج را بنی ــر، م دیگ
ــه در آن  ــد ک ــی باش ــه گونه ی ــب ب ــاختار قل ــه س این ک

ــد. ــدا کن ــروز پی هــر اعتقــادی مجــال ظهــور و ب
در هــر حــال، ســاختار قلــب جــز بــا مجمــوع امــوری که 
ــرد.  ــورت نمی پذی ــد، ص ــل می نامن ــان آن را عق متکلم
ــن  ــه چنی ــزد معتزل ــل ن ــف عق ــاس، تعری ــن اس ــه ای ب
اســت: »علــوم مخصوصــی« کــه در قلــب آدمــی حاصــل 
می شــود و مبتنــی بــر ساختاری ســت کــه صاحــِب 
ــوم و  ــد و کســب عل ــه تشــخیص خــوب و ب خــود را ب

ــازد. ــادر می س ــتدالل ق ــر و اس ــا تفک ــارف ب مع
ــز  ــه ج ــا معتزل ــاعره ب ــی از اش ــف، برخ ــن تعری در ای
درآوردن »علــوم ضــروری« به جــای »علــوم مخصــوص« 
ــگ  ــال تن ــن مج ــه در ای ــد ک ــری ندارن ــاِف دیگ اخت

نمی تــوان بــه آن پرداخــت.
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 بر عقــل 
اسـتوار است 
یا بر نقـل؟ 
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در  
از شــب های زمســتانی 1312 ه   یکــی 
ق کــه هنــوز شــفِق صبح گاهــی دِل 
تاریکــی شــب را ندریــده بــود، کــودِک 
از عــدم وجــود پــا بــه جــادۀ پـُـر و خــم 
و پیــچ هســتی نهــاد و صــدای گریــه اش 
ــا دور دســت های ایــن قریــۀ کوچــک  ت
نخســتین  امــواج  و  گرفــت  وزیــدن 
کوه هــای  میــان  در  گریه هایــش 
قدونیــم  قــِد کناره هــای ایــن قریــۀ 

ــد. ــو ش ــتانی مح کوهس
ــود از  ــه خ ــم ک ــد کری ــدرش مامحم پ
نماینــده گان مــردم در شــورای ملــی 
از جملــه  و  شــاه«  »ظاهــر  حکــوِت 
ــود،  ــی ب ــواب  زاده گاِن محل ــزرگان و ن ب
محمــد  را  فرزنــدش  نخســتین  نــام 
ــر  ــم ب ــان رس ــان گذاشــت. در آن زم ام
ــد پســر را  ــادمانی تول ــه ش ــود ک ــن ب ای
ــادیانه«  ــه »ش ــه ب ــه ک ــلیک  گلول ــا ش ب
ــی  ــد؛ مردان معــرف اســت جشــن بگیرن
ــعله های  ــدن ش ــا دمی ســاح به دســت ت
زمســتانی؛  آفتــاِب  ســرخ رنگ 
ــادی  ــۀ ش ــا هلهل ــرده و ب ــازی ک گلوله ب
محمــد امــاِن کوچــک را خوش آمــد 

ــد. گفتن
محمــد امــان در بســتِر کوه پایه هــای 
ــاف و  ــاران ص ــبز و گل زار و جوی ب س
ــی می شــکفد و آهســته  ــی چــون ُگل نیل
ــود.  ــد می-ش ــزرگ و تنومن ــته ب و پیوس
و  مســت  دریاچه  هــا؛  چــون  زمــان 
خروشــان در حرکــت بــود و محمــد 
امــان را بــا خــود در هفتمیــن بهــارِ 
زنده گــی اش می کشــاند. این-جاســت 
ــد  ــازک محم ــف و ن ــتان لطی ــه انگش ک
ــن  ــا ارزش-تری ــن ب ــم؛ ای ــا قل ــان ب ام
ــه آن  ــد ب ــا خداون ــه حت ــا ک ــیلۀ دنی وس
ســوگند یــاد کــرده اســت، آشــنا شــده و 

هــوای دل انگیــر و بیــج آورِ خوانــدن بــر 
دل و مغــزش می نشــیند.

و  عیــاران  رکاب  در  را  نوجوانــی 
از  را  جســتن  می گذرانــد،  رادمــردان 
ــرواز  ــوزد و پ ــای وحشــی می آم پلنگ ه
ــروزی را از  ــای پی ــد قله ه ــه ســتیِغ بلن ب
عقاب هــای شــکاری. در ایــن زمــان 
ــواری  ــتی گیری و اسپ س ــر کش ــد ب مزی
و عیــاری؛ قــرآن کریــم، ابیــات حافــظ و 
ســعدی را نیــز نــزد ماخیرالدیــن یکــی 
ــر  ــام دار آن عص ــان ن ــان و ادیب از عالم
فــرا می گیــرد، ابیــات حافــظ و غزلیــات 
ــش  ــن و قلب ــر ذه ــان ب ــعدی آن چن س
ــای  ــین روزه ــا واپس ــه ت ــپد ک می چس
و  حافــظ  از  بیــِت  صدهــا  حیاتــش 
ــدرش  ــت. پ ــه داش ــعدی را در حافظ س
مامحمــد کریــم کــه بــه ذهــِن  سرشــار 
و نبــوغِ   بی-نظیــر پســرش واقــف اســت 
زمــان  آمــوزگاران همــان  نــزد  را  او 
علــوم  اســام و  مبانــی  تــا  می بــرد 
ــرۀ از  ــوزد و قط ــر را بیام ــۀ عص مروج
رودخانــه عظیــم علــم بــر گلویــش فــرو 
ــم در  ــنه گی از عل ــِش تش ــا عط ــد ت افت

ــد. ــش کن ــی فروک ــرش اندک ضمی
جــادۀ انحنــا ماننــد و پُــر ماجــرای 
ــش  ــراز و فرودهای ــه ف ــا هم ــی ب زنده گ
جوانــی  کــودک،  امــان  محمــد  از 
می ســازد کــه در بیــن هم قطــاران و 
ــا  ــی ب ــدارد. جوان ــر ن ــش نظی همراهان
ــراه  ــیده هم ــد کش ــتبر و ق ــانه های س ش
ذهن سرشــار  و  بــا صــورت گشــاده 
آرمان هــای  و  بلندپروازی هــا  از 
بــزرگ. محمــد امــاِن جــوان بعدهــا 
»کوه نشــین« را بــه عنــوان لقــب بــر 
بیــن  در  زیســتن  شــاید  می گزینــد، 
سرســبِز   تپه هــای  و  بلنــد  کوه هــای 
ــت ســرپل،  ولســوالی کوهســتانات والی

ــودش  ــا خ ــت ت ــان را واداش ــد ام محم
را کوه نشــین بنامــد و بــر کوه نشــین 
بودنــش فخــر بــروزد. کوهســتانات، 
بزرگتریــن ولســوالی والیــت ســرپل 
و  نقره فــام  آبشــارهای  کــه  اســت 
ــیده  ــک کش ــر به فل ــم  س ــای عظی کوه ه
کوه نشــین  و  افــزوده  زیبایــش  بــر 
ایــن  بیــن  در  متمــادی  ســال های 
دره هــای بــزرگ نفــس کشــیده و تنومنــد 

ــت. ــده اس ش
نــزد  بــه  جوانــی  در  کوه نشــین 

از  یکــی  خدیــم  غام محمــد 
زانــوی  ســرپل  نخبه ترین هــای 
ــوم   ــات و عل ــا ادبی ــد ت ــاگردی می زن ش
ــد  ــد غام محم ــوزد. می گوین روز را بیام
وبی آالیــش  ســاده  کــه  خدیــم 
ــه ادبیــات و فلســفۀ  ــان ب می زیســته؛ چن
تاریــخ تســلط داشــته کــه کمتر دانشــمنِد 
هــم  عصــرش بــا چنیــن پیرایه هــای 
ــوده اســت. کوه نشــین  علمــی آراســته ب
ــه  ــات ب ــا ادبی ــدن ب ــنا ش ــس از آش پ
ــد و قریحــۀ  ــاز می کن ســرودن شــعر آغ
فورانــی  روزگار  ایــن  در  شــاعریش 
بهتریــن  از  یکــی  شــاید  می شــود. 
کوه نشــین  ســروده های  شــاخصه  
ــد،  ــش باش ــاده بودن ــودن و س ــی ب طبیع
شــورانگیز  چهاربیتی هــای  چنــان  او 
و نغزگونــه می ســراید کــه بی گمــان 
ــد  ــه وج ــه اش ب ــدۀ از زمزم ــر خوانن ه
آمــده و شــوریده خاطــر می شــود. از 
ــن  ــه ای ــوان ب ــه ســروده هایش می ت جمل
ــز اشــاره کــرد کــه از  ــی دل انگی چهاربیت
ترنمــش بــوی صداقــت و عــزتِ  نفــس 

بــه مشــام می رســد.
ــه  ــک و ن ــک و ازبی ــرک و تاجی ــه ت ن

ــارم ــه تات ــان و ن افغ
فرزنــِد  کوه نشـــین  دردمنــدم  فقیــرم 

کوهســــــارم 
درون سیــــنه پروردم شــــرارِ آتــــش و 

سـوزی
ــم  ــه چشـ ــی دارم ب ــر کسـ ــه دل مه ب

خــارم ناکســان 
بــه  بالــغ  کوه نشــین  ســروده های 
صدهــا قصیــده، غــزل، مثنــوی و رباعــی 
می رســد، او را در بیــن ســروده هایش 
گاهــی عاشــق می بینــی کــه از ســِر 
ــوق  ــژگان معش ــوِک  م ــار و ن ــف ی زل
ــد و گاهــی هــم منتقــد اجتماعــی  می نال

پیچ دار هــای  و  نابه ســامانی ها  کــه 
در  را  درونــی اش  ســوزِ  و  زنده گــی 
اجتمــاع  بــه  شــعر  دل پذیــر  قالــب 
ــروده های  ــیوایی س ــد. ش ــه می کن عرض
ناشــی می شــود  از آن جــا  کوه نشــین 
ادبیــات  و  نحــو  و  صــرف  او  کــه 
فارســی  دری را بــه گونــۀ تخصصــی فــرا 
گرفتــه و شــمۀ از قریحــۀ شــاعری را از 
ــون  ــرش چ ــنای هم عص ــاعران نام آش ش
ــودی،  ــدری وج ــقری، حی ــی عش صوف
غام محمــد  و  جوهــری  عبدالرشــید 
خدیــم یــاد گرفتــه و بارهــا در نــزد آنــان 
پرداختــه  گفت وگــو  و  مشــاعره  بــه 

ــت. اس
پُربــار  روزگار  در  کوه  نشــین 
مســوولیت های  زنده گــی اش 
مختلــف را بــه دوش کشــیده اســت، 
و  اطاعــات  ریاســت  در  ســال ها  او 
ــرده  ــان کار ک ــت جوزج ــگ والی فرهن
ــوان  ــه عن ــد ســال هــم ب ــان چن و همچن
آژانــس  در  خبرنــگار  و  نویســنده 
ــته  ــی داش ــای فرهنگ ــر« فعالیت ه »باخت
از  نویســنده گی  و  آمــوزگاری  اســت. 
ــت  ــین  اس ــی کوه نش ــای اصل کارکرده
ــی اش  ــیِن زنده گ ــال های پیس ــا س ــه ت ک
در راســتای تعلیــم و تربیــه جوانــان 
کوشــیده و بــرای اصــاح و بیــداری 
جامعــه آســتین بــرزده و بــه جهــِت 
خدمــت بــه مــردم عــرق  ریختــه و 

قلــم زده اســت.
زنده گــی  ادامــۀ  در  تقدیــر  دســت 
کوه نشــین را بــه دامــان پُــر شــور و 
ــاند،  ــوف می کش ــرح آورِ تص ــاِط و ف نش
آشــنایی او بــا »موالنــا عطــااهلل فیضانــی« 
خبــرۀ  عارفــان  و  عالمــان  از  یکــی 
آن زمــان کــه بیشــتر از پنجــاه اثــر 
نوشــتۀ مکتــوب دارد، نقطــۀ عطفــی 
می شــود.  محســوب  او  زنده گــی  در 
ــزرگ  ــارف ب ــن ع ــزد ای ــین از ن کوه نش
در  و  می آمــوزد  را  تصــوف  مبــادی 
دنیــای بهشــت گونه و معرفت جویانــۀ 
ــن  ــوف ای ــد. تص ــدم می نه ــوف ق تص
کــه  جهــان  مکتــِب  انسان ســازترین 
در راســتای تذکیــۀ نفــس و فضایــل 
معرفت شــناختی کوشــیده  اخافــی و 
و  اخاق گــرا  زنده گــی  یــک  و 
ــرای  ــه دور از خشــونت و توحــش را ب ب
انســان ها فراهــم می کنــد؛ در ضمیــر 
داشــته  به ســزایی  تأثیــری  کوه نشــین 
دســتگاه   در  را  کوه نشــین  و  اســت 
ــان  ــم و ج ــل جس ــازی اش صیق انسان س
ــکارم و  ــا م ــاِن ب ــک انس داده و از او ی

می ســازد. اخاقــی  فضایــل 
یــادگار  فرزنــد  یــازده  کوه نشــین  از 
کنــار  در  او  اســت،  مانــده  به جــا 
شــاعری و نویســنده گی بــه تعلیــم و 
ــه را  ــیده و هم ــش کوش ــه فرزندان تربی
ــته  ــم و ادب آراس ــنِ  عل ــورِ بلوری ــا زی ب
از  فرزنــدان کوه نشــین همــه  اســت. 
ــیده  ــی نوش ــم قطره ی ــراِن عل ــر بی ک بح
و از نعمــِت دانــش و آگاهــی بی-نصیــب 
ــم  ــر »ابوالقاس ــه تعبی ــت و ب ــده اس نمان
و  اندوخته-هــا  بــا  همــه  فردوســی« 
داشــته های علمــی کوه نشــین واقــف 
ــه نیســتند. ــه و بی مای ــوده و از او بیگان ب

پسر گر ندارد نشان از پدر
تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

ــار  ــت به ــد از هفتادوهش ــین بع کوه نش
پُــر ثمــِر زنده گــی بــا همــه فــراز و 
از  شــادی هایش  و  غم هــا  و  فرودهــا 
ســیه چاِل رنج افــزای گیتــی و از ایــن 
دنیــا  به نــام  توحــِش  پُــر  ماتم کــدۀ 
پرگشــود و برجهیــد و از ایــن دار فانــی 
و نیست شــونده بــه دیــارِ باقــی و جاویــد 
پیوســت. آری آن روز نگاه هــا پریشــان و 
تیــره و دل هــا پُــر از غصــه و اضطــراب 
بــود و خــاک دوبــاره یکــی از فرزنــداِن 
ــرپل را  ــت س ــیِد والی ــدم و رش دانش من
در کام خــود فــرو بــرد و کوه نشــین 
آخریــن پله هــای نردبــاِن زنده گــی را 
ــت.  ــد پیوس ــرای جاوی ــه س ــوده ب پیم

ــاد. ــی ب ــادش گرام ــاد و ی ــش ش روح
  

کـوه نشیـن؛
آزادی و  تبـارِ خـورشیـد  از  مـردی 

ابومسلم خراسانی

ــد و پُرماجرای  جادۀ انحنامانن
ــراز و  ــۀ ف ــا هم ــی ب زنده گ
فرودهایــش از محمــد امــان 
ــی مــی  ســازد  کــودک، جوان
ــاران و  ــن هم قط ــه در بی ک
ــدارد.  ــر ن ــش نظی همراهان
جوانــی بــا شــانه  هــای 
ســتبر و قــد کشــیده همــراه 
ــا صــورت گشــاده و ذهــن   ب
بلندپــروازی   از  سرشــار 
ــزرگ.  ــای ب ــان  ه ــا و آرم ه
ــاِن جــوان بعدهــا  محمــد ام
»کــوه  نشــین« را بــه عنــوان 
گزینــد،  مــی   بــر  لقــب 
بیــن  در  زیســتن  شــاید 
کــوه  هــای بلنــد و تپــه  
هــای سرســبِز  ولســوالی 
کوهســتانات والیــت ســرپل، 
محمــد امــان را واداشــت 
ــین  ــوه  نش ــودش را ک ــا خ ت
ــین  ــوه  نش ــر ک ــد و ب بنام
بــروزد.  فخــر  بودنــش 
بزرگتریــن  کوهســتانات، 
ولســوالی والیــت ســرپل 
اســت کــه آبشــارهای نقــره  
عظیــم    کوه هــای  و  فــام 
ــر  ــیده ب ــک کش ــر به فل س
و کــوه   افــزوده  زیبایــش 
ــادی  ــال های متم ــین س نش
هــای  دره   ایــن  بیــن  در 
و  کشــیده  نفــس  بــزرگ 

ــت. ــده اس ــد ش تنومن



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2355   سه     شنبه        1 عقرب  /   آبان     y    1397    12 صفرالمظفر   y 1440  23ا كتبر      62018

روایتـی از لحـظات انتخـابـاتـی

می خواستیم بیهوشش...
جســد جمــال خاشــقجی هــم می گویــد: »طبــق اعترافــات 
ایــن افــراد، جســد در فــرش پیچیــده شــده و تحویــل یــک 
ــرد.  ــن بب ــد را از بی ــا جس ــت ت ــده اس ــی ش ــکار محل هم
ــکافی  ــناس کالبدش ــی، کارش ــاح طبیق ــه ص ــن اینک ضم
کــه بــه همــراه ایــن تیــم بــه اســتانبول رفتــه بــود، تــاش 
کــرده تــا آثــار باقــی مانــده از قتــل خاشــقجی را در درون 

ــرد«. کنســولگری از بیــن بب
توضیحــی  جســد  سرنوشــت  خصــوص  در  البتــه  او 
نمی دهــد و می گویــد در تــاش هســتیم تــا بدانیــم 

جســد کجاســت.
از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  ارشــد  مقــام  ایــن 
ــی یکــی دیگــر  ــه اســت مصطفــی مدن صحبت هایــش گفت
ــد،  ــود کن ــه وانم ــرای اینک ــتان، ب ــم عربس ــای تی از اعض
ــت،  ــده اس ــارج ش ــولگری خ ــقجی از کنس ــال خاش جم
ــم  ــمند او را ه ــاعت هوش ــد و س ــای او را می پوش لباس ه
بــه دســت خــود می بنــدد و از در پشــتی کنســولگری 
ــت  ــی در نهای ــای مدن ــد آق ــود. او می گوی ــارج می ش خ
لباس هــای جمــال خاشــقجی را در منطقــۀ ســلطان احمــد 

ــت. ــه اس ــه دور انداخت ــتانبول ب اس
او همچنــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا ادعاهــای 
عربســتان از روز اول تــا کنــون متناقــض بــوده اســت 
ــا  ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــات غلط ــر اطاع ــد: »تقصی می گوی
می دادنــد و مــا هــم بــه اشــتباه می افتادیــم. اعضــای 
ــی  ــتند و مدع ــی نوش ــزارش غلط ــا گ ــرای م ــم ب ــن تی ای
ــرده  ــد ک ــقجی تهدی ــال خاش ــه جم ــد از اینک ــدند بع ش
ــل  ــاع از او وارد عم ــرای دف ــی ب ــای ترکیه ی ــت مقام ه اس
می شــوند، آنهــال هــم بــه او اجــازه دادنــد کــه کنســولگری 

ــد«. ــرک کن را ت
ــدای  ــات ســعودی از ابت ادعــای متناقــض و متفــاوت مقام
ناپدیــد شــدن جمــال خاشــقجی پرســش های زیــادی 
را در فضــای بین الملــل پدیــد آورده و مقامــات غربــی 
ــد  ــده ندانســته اند. دونال ــع کنن ــن توضیحــات را قان هــم ای
ترامــپ، رییــس جمهــور امریــکا کــه در ابتــدا از گــزارش 
اولیــه عربســتان ابــراز رضایــت کــرده بــود هــم یــک روز 
بعــد، اعــام کــرد از توضیحــات عربســتان ســعودی راضــی 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــواب کامل ــد ج ــان بای ــت و آن نیس

ارایــه دهنــد.
ــای اداری  ــرای کاره ــزان ب ــقجی روز 10 می ــال خاش جم
وارد کنســولگری ایــن کشــور در اســتانبول شــد و هرگــز 
بازنگشــت. ریــاض پــس از حــدود دو هفتــه انــکار و ابــراز 
ــی اطاعــی از سرنوشــت جمــال خاشــقجی، در نهایــت  ب
اعتــراف کــرد کــه او بــر اثــر درگیــری که بیــن او و کســانی 

ــت. ــته اس ــد، روی داده کش ــولگری بوده ان ــه در کنس ک

چشـم دیـدهای یک ناظـر...
مردم و ناظران، سرانجام ساعت 11:50 دقیقه روند رأی گیری 

در این مرکز آغاز شد.
مدتی نگذشته بود که بار دیگر اعتراض مردم بلند و روند 
آمده  برای رأی دهی  تنی که  متوقف گردید. ده ها  رأی دهی 
بودند، می گفتند که در همین مرکز نام نویسی کرده اند و در 
پشت شناس نامۀ شان برچسپ نیز وجود دارد، اما در فهرسِت 
رأی دهنده گان نام های شان نیست و کارمندان برای شان اجازه 
تا رأی دهند. کارمندان مرکز رأی دهی می گفتند،  نمی دهند 
مکلف اند تا به کسانی زمینۀ رأی دهی را مساعد سازند که 

فهرست شان از سوی کمیسیون برای فرستاده شده است. 
مشاجرۀ مردم با کارمندان انتخابات نزدیک بود به زدوخورد 
و لت وکوب کارمندان بکشد. در چند مورد شماری از مردم 
وسایل مرکز را به لگد زدند و پراکنده گی به وجود آوردند، اما 
این کار از سوی ناظران و شمار دیگر از رأی دهنده گان متوقف 
شد تا این که مدیر مرکز آمد و دستور داد، کسانی که نام های 
شان در فهرست رأی دهنده گان نیست، نام نویسی شوند و برای 
شان اجازه داده شود تا رأی دهند. این وضعیت بیش از یک 

ساعت را در بر گرفت.
بعد از ظهر سر زدم به مرکز »مسجد سرور کاینات« و مرکز 
»لیسه عبدالغفور ندیم«. اگر به تمام آنچه در این دو مرکز 
مشاهده کردم بپردازم، حوصلۀ خواننده را خواهد گرفت؛ بناً به 
صورت اجمالی به چند مورد اشاره می کنم- در این دو مرکز 
نیز شکایت مشابهی وجود داشت. مردم و ناظران می گفتند 
که ساعت 10 ظهر این مرکز به روی شان باز شد. شماری 
شکایت داشتند که نام های شان در فهرست رأی دهنده گان 
وجود ندارد، هرچند در شناس نامه های شان در همین مرکز ها 

برچسب زده شده است.
عصر 28 میزان دوباره به مرکز رأی دهی در سینمای خیرخانه 

دستگاه  می داد.  نشان  را  ظهر  از  بعد   4:30 ساعت،  آمدم. 
انگشت نگاری کاغد تمام کرده بود و مردم برای رأی دادن 
روند  مرکز  این  مسوول  بعد  دقایقی  بودند.  کشیده  صف 
رأی دهی را تمام اعام کرد و به نیروهای امنیت دستور داد 
تا در را به روی مردم ببندند. مردم و ناظران اعتراض کردند، 
اما اعتراض ها جایی را نگرفت؛ زیرا مسوول مرکز گفت که 
برگۀ رأی دهی را تمام کرده اند و کمیسیون هم برای شان 

برگه نمی فرستد.
می شد.  آغاز  باید  آرا  شمارش  مرحلۀ  این که  کوتاه  سخن 
کارمندان این مرکز گفتند که شمارش آرا را به فردا می گذارند، 
چون به گفتۀ آنان، فورم هایی که باید رأی های شمار شده 
را در آن ثبت کنند، از سوی کمیسیون فرستاده نشده است. 
ناظران نپذیرفتند و مقاومت کردند. سرانجام، کارمندان مرکز 
باز  آرا آغاز شد. دو صندوق را  پذیرفتند و روند شمارش 
کردند. شمارش این دو صندوق از ۷ شام شروع، 11 بجۀ 
شب تمام شد. عدۀ زیادی از ناظران به دلیل سردی هوا، نبود 
غذا و دست شویی در تاالر سینما، به خانه های شان برگشتند. 
نیروهای امنیتی به آنان گفته بودند که اگر یک بار از تاالر بیرون 

شوند، بار دیگر داخل شده نمی توانند.
فردای آن روز کارمندان مرکز بدون این که فورم شمارش رأی 
نامزدان را در بیرون مرکز نصب کنند، تمام صندوق ها را بار 
زده به کمیسیون انتقال دادند. ده ها ناظر بدون این که بدانند 
نامزدشان از این مرکز چند رأی گرفته، چه تعداد رأی باطل 
شد و چه تعداد رأی سفید استعمال شد، در پشت درِ مرکز 

سینمای خیرخانه بی جواب ماندند!
فروش رأی

گذشته از این ها، اما همه جا سخن از خرید و فروش رأی 
بود. رأی ها خریده شدند، ناظران با پول های هنگفت خریده 
شدند، کارمندان برخی از مرکزهای رأی دهی خریده شدند و 
حتا نامزدان قلدر و پول ده، با موترهای شیشه سیاه به داخل 

مرکزهای رأی دهی می رفتند و تا ساعت ها پس نمی برامدند. 
اکثر ناظران قصه می کردند که مثًا ناظر فان کاندیدا هستند و 
در بدل نظارت و دادن رأی، 1000 تا 10 هزار افغانی به دست 
می آورند. رأی دهنده گان و برخی ناظران می گفتند که پول را 
زمانی به دست می آورند که عکِس شناس نامۀ شان را در کنار 
برگۀ تکمارک شدۀ کاندید، به نامزد وکیل ببرند. در یک مورد 
شاهد بودم که یکی از نامزدان از سوی پولیس بازداشت شد 
و ساعاتی بعد در مرکز دیگر رأی دهی دیده شد؛ بدون این که 

دلیل بازداشت و رها شدنش به مردم و ناظران روشن شود.
همه  از  »رأی خران«  که  دیدم  انتخابات  روز  این که  خاصه 
پیشتاز بودند. رأی خران، گوی سبقت را از همه ربوده بودند. 
در همه جا سخن از رأی های بی حساب رأی خراِن پول دار بود. 
کسی از رأِی وطن دوستاِن متخصص و با اراده حرفی به زبان 
نمی آورد. کسی نمی گفت فان وکیِل درس خوانده این قدر 
رأی گرفته است. از نیروهای سیاسی جوان، دانشگاه رفته و 

درس خوانده اصًا هیچ خبری نبود.
نتیجه

این قصه در مراکز دیگر نیز داستان مشابه و یا تندتر داشته 
آنها و به صورت کامل  این یادداشت به همۀ  است که در 
چشم دیدهایم از بهر طوالنی نشدن، پرداخته نمی توانم؛ اما 

نتیجۀ این همه پراکنده گی را می شود چنین خاصه نوشت:
کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روز برگزاری انتخابات 
با کارمندان مرکزها اصًا هماهنگی نداشتند؛ به تلفن کارمندان 
مرکزهای رأی دهی جواب نمی دادند و حتا تا ساعت ها تلفن 
به  شهروندان  از  تن  هزاران  به  می کردند.  خاموش  را  شان 
دلیل نبود برگۀ رأی دهی، کار نکردن دستگاه انگشت نگاری 
و... فرصت رأی دهی داده نشد. هر چند کمیسیون تا هشت 
شب به شهروندان اجازه داده بود تا رأی دهند، اما برخی از 
مرکزهایی را که دیدم، ساعت پنج شام دروازه های شان را به 

روی مردم بسته بودند.

ــه  ــی ک ــای فراوان ــر و مگره ــا اگ ــزان ب ــات 28 می انتخاب
ــت  ــاد و عــدم مدیری ــای زی ــا وجــود کم کاری ه داشــت، ب

ــد. ــزار ش ــات، برگ ــیون انتخاب ــدان کمیس کارمن
حضــور -هرچنــد کم رنــگ- مــردم در انتخابــات 28 و 29 
ــای  ــی نوپ ــه دموکراس ــردم ب ــه م ــان داد ک ــا نش ــزان، ام می
افغانســتان باورمنــد انــد و بــه ایــن آگاهــی رســیده انــد کــه 
وارد میــدان شــده و سرنوشــت شــان را خــود رقــم زننــد، 
ــواه  ــات، گ ــزاری انتخاب ــن از روز برگ ــم دید م ــا  چش ام
ــان  ــکه را نش ــر س ــت و روی دیگ ــری اس ــای دیگ چیزه

می دهــد.
ــه در  ــان داد ک ــزان نش ــات 28 می ــردم در انتخاب ــور م حض
ــر  ــده در ام ــن کنن ــل تعیی ــی از عوام ــول یک ــتان، پ افغانس
پیــروزی نامــزد بــرای رفتــن بــه پارلمــان اســت. بســیاری از 
مشــاهدات میدانــی مــن، دل بــر ایــن اســت کــه بخشــی از 
مــردم در ایــن ســرزمین بــه زور و زر بیشــتر رأی می دهنــد 

تــا بــه افــراد شایســته و بــا برنامــه.
ــتغال زایی،  ــر اش ــت در ام ــی حکوم ــترده، ناکارای ــر گس فق
ــای دورن پارلمــاِن دور گذشــته  معامله گــری، فســاد و مافی
ســبب شــده اســت، مــردم در انتخــاب نماینــده گان شــان، 
معیــار را پــول قــرار دهنــد. در انتخابــات 28 و 29 میــزان، 
ــن  ــیار تعیی ــان بس ــدۀ پارلم ــش نماین ــول در گزین ــش پ نق

ــص. ــد و تخص ــاالری، تعه ــا شایسته س ــود ت ــده ب کنن
در یــک مــورد، ســاعت هشــت صبح اســت کــه بــه یکی از 
مرکزهــای رأی دهــی می رســم. مــردی پــول هنگفتــی را از 
جیــب بیــرون کــرده و بــه طــرف مقابــل تحویل می دهــد. او 
ــه رأی دهنــده می گویــد: »23 هــزاز نقــد اســت، بقیــه اش  ب
ــول  ــل پ ــم.« طــرف مقاب را بعــد از رأی دادن تســلیم می کن

را بــه جیــب زد و خداحافظــی کــرد.
ــه  ــادی را ب ــت زی ــتر، جمعی ــای کاس ــر، موتره آن طرف ت
ــد. در  ــال می ده ــی انتق ــای رأی ده ــر از مرکزه ــی دیگ یک

ــروف  ــزدان مع ــی از نام ــی یک ــان کارت تبلیغات ــت ش دس
ــا از  ــداده؛ ام ــم ن ــی ه ــدان پول ــد: »چن ــت و می گوین اس
ــرود،  ــان ب ــرا پارلم ــت چ ــت. مف ــوب اس ــرده خ ــچ ک هی

ــم«. ــوو بگیری ــش را خ پول
در یکــی از مرکزهــای دیگــر انتخاباتــی در خیرخانــه 
ــروم، دم در مســجد،  هنگامــی کــه می خواســتم رأی دادن ب
ــا هــم داشــتیم گفــت:  ــه شــناخت کمــی ب ــک جــوان ک ی
»اگــر رأی ات را می فروشــی یــا کســانی را می شناســی کــه 
ــدر  ــر ق ــزار ه ــر دو ه ــرم نف ــه می خ ــند، م رأی می فروش
ــم.« ــد می ده ــش را نق ــاال پول ــن ح ــار، همی ــه داری بی ک

در مرکــز رأی دهــی دیگــر، شــماری از معلمــان بــا التمــاس 
بــه طــرف مقابــل می گفتنــد: »خیــر اســت اگــر یــک هــزار 

ــت:  ــی می گف ــم دوم ــا معل ــت؛ ام ــوب اس ــه خ ــم میت ه
»مــه کمتــر از دو هــزار نمی فروشــم، مفــت خــوو نیســت، 
فانــی نامــزد ســه هــزار می خــرد، اگــر همیــن حــاال پولــم 
ــم«. ــر از آن رأی نمی ده ــوب در غی ــد، خ ــد می دهی را نق

ســومی می گفــت: خیــر اســت، اگــر یــک هــزار هــم بدهــد 
ــن  ــت: »ببی ــان داده، گف ــش را نش خــوب اســت، کفش های
بــوت نــدارم«. درحالــی کــه در چشــمان اش اشــک حلقــه 
زده بــود، ادامــه داد: »یــک هــزار دو تــا بــوت میشــه، یکــی 
بــه خــود می خــرم و یکــی هــم بــه مــادرم کــه پایــش لــچ 

اســت.«
ــران در  ــود. ناظ ــم نمی ش ــا خت ــن آن ج ــه ای ــه ب ــا قص ام
ــد  ــف بودن ــد، مکل ــارت می کردن ــد نظ ــه بای ــار این ک کن

ــم  ــد و ه ــتند، رأی بدهن ــرش هس ــه ناظ ــزدی ک ــه نام ب
رأی دهنــده پیــدا کننــد. یــک نامــزد در مقابــل بیــش از 500 
تــا 1000 و شــاید هــم بیشــتر از آن، ناظــر اســتخدام کــرده 
بودنــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه تــا 1000 رأی را ضمانــت کــرده 
باشــند و بقیــه را یــا بــا پــول یــا بــا حمایــت و وعــده بــه 

ــد. دســت بیاورن
مســألۀ مهــم و اساســی ایــن اســت کــه بازرگانــان و 
ــد،  ــده ان ــی ش ــازارت انتخابات ــه وارد مب ــرمایه دارنی ک س
خواســتند میــدان را از رقبــای خــود بــا پول هــای هنگفتــی 
ببرنــد. ایــن کار ســبب شــده اســت کــه فضا بــرای نامــزدان 

ــود. ــر ش ــا تنگ ت ــم و دان ــراد کارفه ــته و اف شایس
ــته گی  ــه شایس ــی ک ــد نامزدان ــی بودن ــات پارلمان در انتخاب
رفتــن بــه پارلمــان را داشــتند، امــا در پایــان روز انتخاباتــی 
حتــا موفــق نشــده بودنــد کــه رأی کافــی کســب کننــد. در 
ــه  ــد ک ــی بودن ــا ســرمایه دارن و بازرگانان ســوی دیگــر، ام
بــا خریــد و اســتخدام ناظــران، بیشــترین آرا را از آن خــود 
ــدان  ــدۀ می ــه برن ــود ک ــد و واضــح و آشــکار ب ــرده بودن ک

انــد.
سیســتم  از  اســتفاده  بگذریــم،  کــه  رأی فروشــی  از 
انگشــت نگاری کــه براســاس ادعــای کمیســیون انتخابــات 
ــا  ــرد، ادع ــن« می ک ــات را تضمی ــفافیت انتخاب ــد ش »رون
بیــش نبــوده اســت؛ زیــرا بســیاری از تقلــب کاران و 
چندیــن  از  اســتفاده  بــا  شــدند  موفــق  رأی فروشــان 
شــناس نامه، رأی بدهنــد و پــول بیشــتر بــه دســت آورنــد.
ــزد  ــه نام ــک رأی را ب ــه ی ــا دارد ک ــتانم ادع ــی از دوس یک
ــی را  ــرده اســت و رأی دوم ــتفاده ک ــر خــود اس ــورد نظ م
ــت  ــه قمی ــد، ب ــش بیای ــکلی پی ــدام مش ــه ک ــدون این ک ب
ــی  ــوارد روایت ــن م ــه اســت. تمــام ای ــی فروخت 5000 افغان
تلخــی اســت از فقــر مالــی و فرهنگــی در ایــن جغرافیــا و 
ــر مــردم باشــد،  ــی کــه فقــر و تنگ دســتی دامن گی ــا زمان ت

ــند. ــود باش ــت خ ــدۀ سرنوش ــن کنن ــد تعیی نمی توانن
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د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره...

پخــوا تــر دې دغــه تحریــک ټینــګار کــړی چــې لــه 

افغــان حکومــت رسه بــه مذاکــرات ونــه کــړي.

دا پــه داســې حــال کــې ده پــه دې وروســتیو کــې د 

امریــکا د بهرنیــو چــارو د وزارت ځانګــړي اســتازي 

ــدف،  ــه ه ــولې پ ــتان د س ــزاد د افغانس ــي خلیل زمل

ــه  ــۍ ت ــر او ُدب ــاض، قط ــاد، ری ــام اب ــل، اس کاب

ــړي دي.  ــفرونه ک س

ده لــه افغــان حکومــت او طالبانــو وغوښــتل چــې د 

ســولې د مذاکراتــو لپــاره پــاوی وټاکــي.

ښــاغيل خلیلــزاد پــه دغــو ســفرونو کــې د طالبانــو 

لــه اســتازو رسه لیديل چــې طالبانــو او د افغانســتان 

د ســولې عــايل شــورا تأییــد کــړي دي.

لــه ســفره  د خلیلــزاد  تــه  هېوادونــو  د ســیمې 

ــه  ــو ت ــو رسه مســتقیمو مذاکرات ــه طالبان وروســته، ل

هیلــې زیاتــې شــوې دي.

مرســتیال  لومــړي  ولســمرش  د  افغانســتان  د 

عبدالرشــید دوســتم د یکشــنبې پــه ورځ ویــيل چــې 

ــو  ــه طالبان ــې ل ــړي چ ــازه ورک ــد اج ــت بای حکوم

رسه مســتقیمې خــرې وکــړي.

ده ویــيل، د طالبانــو پــه ژبــه ښــه پوهېــږي او دواړه 

یــو بــل هــم ښــه پېــژين.

ښــاغيل دوســتم دا هــم ویــيل، د ولســمرشۍ ماڼــۍ 

د مرســتیالۍ څوکــۍ ورتــه ارزښــت نــه لــري، 

ــای  ــګ پ ــې د جن ــواد ک ــه هې ــه پ ــه ورت ــې مهم بلک

ــېدل دي. ــه رس ت

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د ســولې عــايل 

شــورا مرســتیال حاجــي عزیزاللــه دیــن محمــد 

ــې  ــوي چ ــه ک ــي دا هڅ ــي چارواک ــي، امریکاي واي

افغــان حکومــت لــه طالبانــو رسه پــه مســتقمو 

ــامل يش. ــې ش ــو ک مذاکرات

ــو  ــه دغ ــې پ ــوي چ ــې ک ــزاد هڅ ــي: »خلیل دی وای

مذاکراتــو کــې افغانســتان یــا افغــان دولــت شــامل 

يش، د افغانســتان لــه لــوري بــه یــو مذاکــرايت ټیــم 

جــوړ او رســمي او د ټولــو پــه ګــډون رســمي 

ــل يش.« ــرات پی مذاک

ځینــي کار پوهــان لــه دې ډلــې ودیــر صافــی پــه دې 

ــاور دی چــې ترهغــې چــې د پاکســتان غوښــتنې  ب

ــو رسه مســتقیمې خــرې  ــه طالبان ــه منــل يش، ل ون

نــه يش پیلېــدای.

ناجیه نوری  
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2-اخالق فردی
انچــه گفتــه آمدیــم بــه ســطح گروهــی بــود، امــا به ســطح 
ــای  ــادی را کتاب ه ــتان ها و حــوادث زی ــم داس ــردی ه ف
تاریــخ و تراجــم و طبقــات ذکــر کــرده انــد، طــوری کــه 
ــه  ــکاب فاحش ــان ارت ــه می ــد ک ــی را در می یابی صحابه ی
یــا مقدمــات آن و امامــت مــردم در نمــاز جمــع می کنــد، 
چنانچــه مغیــره بــن شــعبه چنیــن کاری را در زمــان 
ــت، در  ــام داده اس ــه انج ــی اهلل عن ــر رض ــت عم خاف
ــه  ــت ک ــانی اس ــه و از کس ــار صحاب ــه او از کب ــی ک حال
ــکان  ــن خل ــد، اب ــته ان ــور داش ــوان حض ــه الرض در بیع
ــًا  ــل را مفص ــا ام جمی ــره ب ــتان مغی ــه داس ــس از اینک پ
ــت،  ــان داش ــی اش بی ــزش جنس ــای آمی ــام لحظه ه ــا تم ب
ــی  ــاز جنس ــره نی ــه مغی ــس از اینک ــزود: پ ــه اف در ادام
ــرآورده ســاخت، وقــت نمــاز پیشــین رســیده  خــود را ب
ــت  ــجد امام ــردم در مس ــه م ــا ب ــت ت ــره رف ــود، مغی ب
ــه  ــاهدان حادث ــن از ش ــک ت ــه ی ــی ک ــره ثقف ــد  ابوبک کن
ــاز  ــا نم ــه م ــدا ب ــه خ ــه قســم ب ــت: ن ــش گف ــوده برای ب
ــا ام جمیــل چــه کــردی!  ــی و دیدیــم کــه ب داده نمی توان

ــری  ۷0/4.( ــخ الطب ــۀ، 94/۷، تاری ــۀ والنهای )البدای
همچنــان صحابــی دیگــری تمــام مقدمــات زنــا را انجــام 
ــن  ــد، اب ــجد آم ــه مس ــاز ب ــرای ادای نم ــپس ب داد و س
ــی  ــردی زن ــد: م ــت می کن ــه روای ــی اهلل عن ــعود رض مس
ــه و ســلم  ــر صلــی اهلل علی ــزد پیامب را بوســید و ســپس ن
آمــده، او را خبــر ســاخت، خداونــد نــازل فرمــود: »و برپــا 
داریــد نمــاز را در دو طــرف روز و در تاریکــی شــب کــه 
ــود: 114،  ــد«. ه ــو می کن ــا را مح ــا بدی ه ــا نیکی ه همان
و آن مــرد گفــت: آیــا فقــط بــرای مــن اســت، یــا رســول 
ــت  ــۀ ام ــرای هم ــود: ب ــلم؟ فرم ــه وس ــی اهلل علی اهلل صل

مــن.)رواه البخــاری(.
ــان  ــردان و زن ــرای م ــه ب ــری ک ــرق دیگ ــوادث متف ح
صحابــی صــورت گرفتــه اســت، از نــگاه شــکل و مضمون 
ــتان  ــه داس ــباهت هایی دارد، از جمل ــوق ش ــۀ ف ــا حادث ب
ــر خــدا  ــح پشــت پیامب ــاز صب ــرای نم ــه ب ــی ک صحابی ی
برآمــد و در راه مســجد بــود کــه زن صحابــی عابــد و بــا 
ــت،  ــجد می رف ــوی مس ــه س ــم ب ــد، او ه ــی را دی حجاب
ــت و  ــرده نتوانس ــرل ک ــود را کنت ــی خ ــرد صحاب ــن م ای
بــر آن زن بیچــاره هجــوم آورد، ســپس فــرار کــرد تــا از 

ــد. مجــازات شــرعی نجــات یاب
همچنــان داســتان اصحابــی کــه در صــف نماز خــود را در 
ــا روی  ــا زن زیب ــد ت ــرار می دادن ــردان ق ــر صفــوف م اخی
را ببیننــد کــه در صــف اول زنــان بــرای نمــاز می ایســتاد، 
ــر  ــان از زی ــد، این ــجده می رفتن ــه س ــردم ب ــه م ــی ک زمان
بغل هــای شــان آن زنــان را نــگاه می کردنــد، همیــن 
بــود کــه خداونــد ایــن آیــت را نــازل کــرد: )ولقــد علمنــا 
ــه  ــتأخرین(.) ب ــا المس ــد علمن ــم ولق ــتقدمین منک المس
تفســیر الطبــری  و دیگــر تفاســیر نــگاه کنیــد، کمــا اینکــه 
ایــن روایــت را در ابــن ماجــۀ، والنســائی، وأحمــد، نیــز 

ــگاه کنیــد(. ن
می گساری   -1

دانســته  تاریخــی و حدیثــی  داشــته های  از البــه الی 
ــکرآور در  ــیدنی های س ــر نوش ــراب و دیگ ــود: ش می ش
ــر  ــر پیامب ــد ب ــات خداون ــه آی ــی ک ــرن اول و در زمان ق
گرامــی اســام نــازل می شــد، بــه اشــکال مختلفــی وجــود 
ــۀ  ــه گون ــوان ب ــه می گســاران می ت داشــته اســت، از جمل
ــام بــرد.  ــام نعیمــان بــن عمــر ن نمونــه از صحابی یــی به ن
او از کســانی اســت کــه در جنــگ بــدر و احــد حضــور 
ــت)  ــیده اس ــراب می نوش ــر ش ــان پیامب ــته و در زم داش
بــه صحیــح البخــاری بــاب الضــرب بالجریــد والنعــال را 
ــو جنــدل،  ــان عبــداهلل ابــن حمــار، أب ــگاه کنیــد( همچن ن
قدامــۀ بــن مظعــون، علقمــۀ بــن عاثــۀ، الولیــد ابــن عقبۀ، 
ربیعــۀ ابــن أمیــۀ، ضــرار ابــن االزور، عقبــۀ بــن الحــارث 
بــن عامــر، ضــرار بــن الخطاب.)بــه مصنــف عبدالــرزاق، 
وأســد الغابــۀ ابــن االثیــر، واالصابــۀ ابــن حجــر مراجعــه 
ــفیان  ــی س ــن اب ــه ب ــاران معاوی ــه می گس ــود(، از جمل ش
ــل در مســند خــود  ــن حنب ــز اســت چنانچــه احمــد اب نی
ــت:  ــه گف ــرده اســت ک ــت ک ــده روای ــن بری ــداهلل ب از عب
ــرش  ــر ف ــا را ب ــه وارد شــدیم م ــر معاوی ــدرم ب ــن و پ »م
ــیدنی  ــد نوش ــم بع ــد، خوردی ــذا آوردن ــپس غ ــاند، س نش
ــپس  ــدرم داد س ــرای پ ــید و ب ــه نوش ــد و معاوی آوردن
گفــت: از زمانــی کــه رســول خــدا آن را حــرام کــرد مــن 
آن را ننوشــیدم.) مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل،25/38 

ــث)22941(. ــماره حدی ش
ــو  ــاب، أب ــن الخط ــر ب ــن عم ــن ب ــان عبدالرحم همچن
ــام  ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــارث. عب ــن الح ــۀ ب ــروعۀ عقب س
الصنعانــی در مصنــف خویــش از طریــق معمــر از زهــری 
از ســالم از ابــن عمــر ذکــر کــرده اســت کــه گفت: بــرادرم 
)عبدالرحمــن بــن عمــر( و ابوســروعه عقبــه بــن حــارث 
در زمــان خافــت عمــر در مصــر شــراب نوشــیدند، هــر 
ــاص  ــن ع ــرو ب ــزد عم ــان ن دو مســت شــدند، صبحگاه
ــه  ــد ک ــد و گفتن ــود، آمدن ــر مصــر ب ــان امی ــه در آن زم ک
مــا را پــاک کــن بــرای اینکــه مــا از شــرابی کــه نوشــیده 

ــم  ــرادرم برای ــت: ب ــداهلل گف ــدیم، عب ــت ش ــم مس بودی
ــم وارد  ــش گفت ــن برای ــود، م ــده ب ــه مســت ش ــت ک گف
خانــه شــو تــا تــو را پــاک کنــم و نمی دانســتم کــه آنــان 
ــر  ــان امی ــد، آن ــم گفتن ــس برای ــد، پ ــده ان ــرو آم ــزد عم ن
ــه  ــس وارد خان ــد، پ ــرده ان ــر ک ــن کار خب ــر را از ای مص
شــد، عبــداهلل گفــت: مناســب نیســت که ســرهای اینــان را 
در حضــور مــردم بتراشــیم، بــرو داخــل خانــه تا ســرت را 
بتراشــم - در آن زمــان بــر عــاوه از اجــرای حــد شــراب 
ــداهلل  ــه شــد عب ــم می تراشــیدند- وی وارد خان ســر را ه
گفــت: مــن ســر بــرادرم را تراشــیدم ســپس عمــرو آنــان 
ــرای عمــرو  ــر شــد، ب ــه عمــر خب ــن حادث را دره زد از ای
ــزدم   ــتر ن ــت ش ــن را برپش ــه عبدالرحم ــت ک ــه نوش نام
ــزد  ــه ن ــی ک ــرد و زمان ــن کار را ک ــرو ای ــت، عم بفرس
ــه  ــی ک ــر جایگاه ــه خاط ــد، وی را دره زد و ب ــر آم عم
نــزد عمــر داشــت او را مــورد مجــازات قــرار داد، ســپس 
رهایــش کــرد و مــدت یــک مــاه صحیــح و ســالم زنــده 
بــود، ســپس از قضــا وفــات کــرد، مــردم پنداشــتند کــه در 
اثــر دره هــای عمــر وفــات کــرده اســت در حالــی کــه او 
ــد  ــه در عق ــد رب ــن عب ــود. اب ــرده ب ــر نم ــای عم از دره ه
ــن خطــاب  ــن عمــر ب ــد ذکــر کــرده کــه عبیــداهلل ب الفری
در مصــر شــراب نوشــید و در انجــا عمــرو بــن عــاص او 
را مخفیانــه دره زد. زمانــی کــه نــزد عمــر آمــد بــار دیگــر 
او را در حضــور مــردم دره زد.)الســنن الکبــری، البیهقــی، 
ــرزاق، 9/ 232  ــد ال ــف عب 8/ 543 شــماره)1۷498(. مصن
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ــی  ــای منف ــی پدیده ه ــر جامعه ی ــی در ه ــرکوب جنس س
را بــه بــار مــی آورد کــه باعــث نــا آرامــی جامعــه شــده و 
ــد،  ــه می انجام ــی آن جامع ــای اخاق ــزی پایه ه ــه فروری ب
ــان  ــگرایی می ــدۀ هم جنس ــا، پدی ــن پدیده ه ــۀ ای از جمل
ــز  ــی نی ــذود جنس ــه ان را ش ــت ک ــان اس ــردان و زن م
بــه هم جنســان خــود و  نرینه هــا  یعنــی  می گوینــد، 
مادینه هــا بــه هم جنســان خــود تمایــل می داشــته باشــند، 
زیــر ایــن پدیــده عوامــل متعــددی نهفتــه اســت، برخــی 
ــی  عامــل ژنیتیکــی اســت و برخــی خلل هــای اجتماعی ی
اســت کــه در پایه هــای فرهنگــی و ســلوکی جامعــه 
ــته  ــخ دانس ــا در تاری ــت م ــه الی قرائ ــود دارد. از الب وج
ــر  ــه خی ــگرایی در جامع ــدۀ هم جنس ــه پدی ــود ک می ش
ــت،  ــته اس ــود داش ــترده یی وج ــکل گس ــه ش ــرون ب الق
ــه الی  ــی را از الب ــن بداخاق ــار ای ــم انتش ــوان حج می ت
ــدان و زاهــدان و رجــال فقــه اســامی درک  خطــاب عاب
ــد شــدن  ــدۀ هم جنســگرایی و عاقه من ــان از پدی کــرد، آن
ــوا،  ــل تق ــته و اه ــذر داش ــان برح ــران و بی ریش ــه پس ب
عبــادت و پاکــی را هشــدار می دادنــد کــه مبــادا بــه ایــن 
ــاق  ــن اخ ــه ای ــا اینک ــوند و ی ــار ش ــه دچ ــاق رذیل اخ

ــه صحــن  ــاری ب ــی بندوب ــاد و ب ــای فس پســت از فضاه
ــی  ــز تعلیم ــاجد و مراک ــه مس ــادت ک ــوا وعب ــی، تق پاک
بــود، نفــوذ کنــد، بــه همیــن اســاس خطــاب رجــال دیــن، 
ــح  ــارات واض ــا عب ــح و ب ــۀ صری ــه گون ــد ب ــوا و زه تق
ــک از  ــدام ی ــادا ک ــه مب ــود ک ــن ب ــروان شــان ای ــرای پی ب
ــد و  ــان دهن ــران نش ــان و پس ــه بی ریش ــی ب ــان تمایل آن
ــد. یکــی از  ــان هم نشــینی و خلــوت کنن ــا آن ــا اینکــه ب ی
عابــدان در زمــان تابعیــن گفتــه بــود: مــن بــر یــک جــوان 
عابــد از هم نشــینی بــا درنــده نمی ترســم بــه آن حــد کــه 
ــت در  ــرگاه وضعی ــم. ه ــا می ترس ــا بچه ه از مجالســت ب
جاهــای عبــادت و تعلیــم اینگونــه باشــد وضعیــت اماکــن 
ــه  ــاز ب ــر نی ــی دیگ ــل و نادان ــای جه ــی و میدان ه عموم

ــدارد؟! ــان ن بی
ــه  ــدی ب ــه عاقه من ــی ورزد ک ــد م ــوری تاکی ــفیان ث س
ــران  ــه دخت ــل ب ــر از تمای پســران و بی ریشــان خطرناک ت
ــا  ــت؛ ام ــیطان اس ــک ش ــا زن ی ــد: ب ــت، او می گوی اس
ــه  ــن تیمی ــا جــوان خــوش ســیما دو شــیطان اســت. اب ب
می گویــد: امــام مالــک از وارد شــدن بی ریشــان بــه 
مجلســش بــرای شــنیدن حدیــث منــع می کــرد، یکــی از 
جوانــان به نــام هشــام کــه هنــوز ریــش در نیــاورده بــود 
ــردم جــا زد و از  ــان م ــدی خــود را در می ــا ترفن روزی ب
امــام مالــک شــانزده حدیــث شــنید، از ایــن کار وی امــام 
ــن زد،  ــانزده قمچی ــس وی را ش ــت، پ ــاع یاف ــک اط مال
ــا مــرا  هشــام گفــت: ایــکاش صــد حدیــث می شــنیدم ت
ــن محمــد گفــت: مــردی  ــد ب ــن مــی زد. جنی صــد قمچی
ــود  ــی ب ــراه او جوان ــد و هم ــل آم ــن حنب ــد ب ــزد احم ن
ــت:  ــش گف ــد برای ــود، احم ــاورده ب ــش نی ــوز ری ــه هن ک
ایــن جــوان کیســت؟ آن مــرد گفــت: پســرم اســت. احمد 
ــی از  ــاور. برخ ــت نی ــا همراه ــاره او را اینج ــت: دوب گف
یارانــش او را مامــت کردنــد، پــس احمــد گفــت: 
ــان از  ــم و آن ــا را دیدی ــتادان م ــا اس ــوال م ــن من ــر همی ب
ــاوی  ــوع فت ــت می کردند.)مجم ــن حکای ــته گان چنی گذش

ــۀ، 3۷6/15(. ــن تیمی اب
ــزد احمــد  ــن رازی ن ــد: حســن ب ــه ذکــر می کن ــن تیمی اب
ــا رویــی  ــا او پســر زیب ــی کــه ب بــن حنبــل آمــد، در حال
ــه  ــی ک ــت، زمان ــخن گف ــاعتی س ــد س ــا احم ــود، ب ب
خواســت برگــردد، احمــد برایــش گفــت: ای ابــو علــی! 
ــا  ــا اب ــت: ی ــرو، او گف ــا ن ــر در راه یک ج ــن پس ــا ای ب
عبــداهلل! خواهــر زاده ام اســت، گفــت: حتــا اگــر خواهــر 
ــه کار  ــودت گن ــارۀ خ ــردم را در ب ــد، م ــم باش زاده ات ه
ــان  ــند، گم ــو و او را نمی شناس ــه ت ــانی ک ــا کس ــاز، ی نس
بــد نکننــد. ســعید بــن مســیب می گویــد: هــرگاه مــردی 
را دیدیــد کــه بــه جــوان بی ریــش نــگاه عمیــق می کنــد، 
او را متهــم کنیــد. حســن بــن ذکــوان می گویــد: بــا 
ــی  ــان چهره های ــرا آن ــینید، زی ــدان ننش ــدان ثروت من فرزن

ــان بیشــتر اســت. ــان از زن ــۀ آن ــد و فتن ــان دارن بســان زن
ــان، 3۷۷/15( ) هم

ابــن حــزم اندلســی در)طــوق الحمامــۀ فــی األلفــۀ 
واألالف( داســتان های زیــادی از هم جنســگرایان ذکــر 
کــرده اســت، عاقه منــدان می تواننــد بــه باب)ســلو( 
ایــن کتــاب مراجعــه کننــد، همچنــان  )المــوت(  و 
می تواننــد بــه رســایل الجاحــظ واالمتــاع والمؤانســۀ ابــو 

ــد. ــه کنن ــز مراجع ــدی نی ــان التوحی حی
ــه گانه  ــای س ــی از قرن ه ــم، نمونه های ــاال گفت ــه در ب آنچ
بــود، پُــر واضــح اســت کــه ایــن پدیــده از جملــه 
پدیده هایــی اســت کــه در منطقــه ممنوعــه اندیشــۀ دینــی 
ــدف  ــه ه ــود. گرچ ــه نمی ش ــه آن پرداخت ــرار دارد و ب ق
ــی در  ــن پدیده های ــون چنی ــق پیرام ــث تحقی ــن بح از ای
ــود  ــه وج ــاراتی ب ــا اش ــت؛ ام ــه گانه نیس ــای س قرن ه
بحــران اخاقــی در ایــن قرن هــا کردیــم تــا دلیلــی باشــد 
ــتین  ــای نخس ــۀ قرن ه ــه جامع ــا ک ــای م ــن مدع ــر ای ب
اســام جامعــۀ انســانی بودنــد و در آن جوامــع انگیزه هــای 
شــهوانی و رغبت هــای حیوانــی بســان هــر جامعــۀ 
انســانی دیگــری کــه در آن صالــح، طالــح، عابــد و فاســد 
ــش  ــی بی ــا تصادف ــی در آن قرن ه وجــود داشــت، زنده گ
ــرار  ــت ق ــار عصم ــان را در قط ــد انس ــت و نمی توان نیس

ــرد. ــاال ب ــۀ مائــک ب ــه مرتب ــا آن را ب دهــد و ی
ــاق،  ــه اخ ــرد ک ــاره ک ــد اش ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ب
پاره یــی از فرهنــگ جامعــه اســت، اخــاق، محــرک 
اساســی در فعــل و فــرآورد انســانی بــه حســاب می آیــد، 
اخــاق، ارزش هــا و قواعــدی اســت کــه باورهــای دینــی 
ــه  ــازد؛ آنچ ــه می س ــه نهادین ــرف آن را در جامع ــا ع و ی
ــن  ــود ای ــته می ش ــی دانس ــته های تاریخ ــه الی داش از الب
ــه کــه  اســت، اخــاق دینــی در جامعــۀ قــرن اول آن گون
ــا  ــود و ب ــود، رســوخ نکــرده ب مقتضــای اخــاق دینــی ب
ــاق  ــه اخ ــتر ب ــردم بیش ــی م ــان کم ــدت زم ــت م گذش
عربــی جاهلــی روی آوردنــد و اخــاق دینــی نتوانســت 
در برابــر آن ایســتاده گی کنــد، دلیــل ایــن مدعــا حــوادث 
و رویدادهایــی اســت کــه در قرن هــای ســه گانه صــورت 
گرفــت کــه در آن از ارزش هــای دینــی خبــری نبــود آنچه 
ــه  ــمکش های قدرت طلبان ــت کش ــگ داش ــور پُررن حض
و انگیزه هــای قومــی و قبیله یــی بــود تــا انگیزه هــای 
ــنن  ــی تس ــای تاریخ ــه روایت ه ــی. گرچ ــی و دین اخاق
ــن  ــر ای ــه گانه بیانگ ــای س ــه قرن ه ــاط ب ــیع در ارتب و تش
اســت کــه مردمــان آن قرن هــا معصــوم نبــوده و تفــاوت 
ــا  ــد، ام ــای دیگــر نداشــته ان ــان قرن ه ــا مردم ــی ب چندان
بیشــتر ســنیان و شــیعیان از آن زمــان تــا کنــون از آن نــگاه 
ــی شــان  ــر نگــرش دین ــاده و ب ــر ننه ــدم فرات تاریخــی ق
ــۀ تاریخــی حکومــت  در قــرن بیســت ویکم همــان مرحل

می کنــد!

تاریـخ! آیینـۀ  در  خیـرالقـرون 
بخش سوماحمد ذكی خاورنیا
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عربســتان ســعودی، تنهــا چنــد روز پــس از پذیــرش 
ــن  کشــته شــدن جمــال خاشــقجی در کنســولگری ای
ــن ماجــرا  ــدی از ای ــت جدی ــاض، روای کشــور در ری
ارایــه می کنــد. روایتــی کــه بــا نســخه اولیــه متفــاوت 

و حتــا در مــواردی متضــاد اســت.
ــام  ــک مق ــا ی ــو ب ــرز در گفت وگ ــزاری رویت خبرگ
ــل  ــوۀ قت ــری از نح ــات دیگ ــتان جزیی ــد عربس ارش

ــت. ــرده اس ــه ک ــقجی ارای ــای خاش آق
ــره از  ــی 15 نف ــازه، تیم ــت ت ــن روای ــاس ای ــر اس ب
ــب  ــیری، نای ــد عس ــتور احم ــه دس ــتان ب ــاع عربس اتب
ــه  ــی ترکی ــعودی راه ــتان س ــات عربس ــس اطاع ریی
ــه  ــت ب ــه بازگش ــقچی را ب ــال خاش ــا جم ــده اند ت ش
ــارات خــود  ــان از اختی ــا آن ــد، ام ــاض متقاعــد کنن ری
فراتــر رفتــه و او را بــه ربایــش تهدیــد کــرده و ســپس 

ــد. ــه کرده ان ــی خف ــورت اتفاق ــه ص وی را ب
ایــن مقــام ارشــد ســعودی همچنیــن مدعــی شــده کــه 
ــده و  ــده ش ــرش پیچی ــقجی در ف ــای خاش ــد آق جس
بــه یــک همــکار محلــی تحویــل داده شــده اســت تــا 

جســد را از بیــن ببــرد.
در حالــی کــه ریــاض روز جمعــه، 2۷ میــزان در 
ــقجی  ــال خاش ــه جم ــت ک ــرانجام پذیرف ــی س بیانیه ی
در کنســولگری ایــن کشــور در اســتانبول کشــته شــده 
ــا نســخه  ــوارد متناقضــی ب ــازه م ــت ت اســت، در روای
ــان شــد وجــود  ــون ســعودی بی ــه در تلویزی ــه ک اولی

دارد.
ــه اســت،  ــان گفت ــه ســعودی همچن ــام بلندپای ــن مق ای
ریــاض برنامه یــی را بــرای بازگردانــدن مخالفــان 
ــم از  ــقجی ه ــال خاش ــور دارد. جم ــه کش ــت ب دول
ــرار  ــت ق ــن فهرس ــه در ای ــوده ک ــرادی ب ــه اف جمل
داشــتند و دولــت برنامــه داشــته اســت او را بــه 

عربســتان بازگردانــد.
بنــا بــه ادعــای ایــن منبــع عربســتانی، احمــد عســیری 
بازگردانــدن جمــال  نفــره را مســوول  تیمــی 15 
ــن  ــای ای ــا اعض ــد، ام ــتانبول می کن ــقجی از اس خاش
منتقــد  روزنامه نــگار  ایــن  مقاومــت  وقتــی  تیــم 
حکومــت عربســتان را می بیننــد تــاش می کننــد 
ــان او  ــد و دســت خــود را روی ده ــاکت کنن او را س
ــن  ــان ای ــا ناگه ــد، ام ــاد نکن ــا داد و فری ــد ت می گذارن

روزنامه نــگارِ اهــل عربســتان خفــه می شــود.
بنــا بــه گــزارش رویتــرز ایــن مقــام بلندپایــه عربســتان 
ــات  ــر اعتراف ــات در اث ــن اطاع ــه ای ــار داشــته ک اظه

ایــن تیــم 15 نفــره بــه دســت آمــده اســت.
ــرای  ــی ب ــن مقــام عربســتانی مدعــی اســت: »فرمان ای
ــراد  ــدن مســالمت آمیز اف مذاکــره در راســتای بازگردان
ناراضــی  وجــود دارد کــه بــه آن هــا )تیــم مذاکــره بــا 
ناراضی هــا( ایــن اختیــار را می دهــد کــه بــدون 

ــد«. ــل کنن ــر، عم ــای باالت ــا مقام ه ــی ب هماهنگ
ایــن مقــام عربســتان می گویــد مســوول ایــن پرونــده 
ــد  ــاور ارش ــی مش ــعود قحطان ــیری و س ــد عس احم
ــم  ــره ه ــم 15 نف ــن تی ــد و ای ــعودی بوده ان ــار س درب
ــان گردهــم آمــده و اعــزام شــده اند. ــا هماهنگــی آن ب
او ســپس ادعــا کــرده در جریــان ایــن عملیــات قــرار 
نبــوده اســت کــه کار بــه خشــونت بکشــد. به گفتــۀ او، 
برنامــه ایــن بــوده کــه جمــال خاشــقجی بــه صــورت 
مســالمت آمیز بــه عربســتان بازگــردد و مدتــی هــم در 
خانــه امــن باقــی بمانــد، ســپس اگــر راضــی نشــد بــا 
دولــت همــکاری کنــد، آزاد شــود امــا تیــم اعزامــی از 
اختیــارات خــود فراتــر رفتــه و بــه خشــونت متوســل 
شــده اســت. ایــن مقــام عربســتان افــزوده اســت کــه 
همیــن امــر موجــب شــده تــا اوضــاع بــه هــم بریــزد.
ــه دفتــر سرکنســول  بــه گفتــۀ او، جمــال خاشــقجی ب

بــرده شــده و »ماهــر مطــرب« از اعضــای تیــم اعزامــی 
ــه عربســتان  ــارۀ بازگشــت ب ــا او درب ــتانبول، ب ــه اس ب
صحبــت کــرده اســت. ایــن روزنامه نــگار منتقــد 
حکومــت عربســتان درخواســت مطــرح شــده را 
ــولگری  ــرون از کنس ــی بی ــه کس ــه ک ــرده و گفت رد ک
ــاعت از  ــک س ــرف ی ــر او ظ ــت و اگ ــرش اس منتظ
کنســولگری خــارج نشــود، آن فــرد بــا مقامــات ترکیــه  

تمــاس می گیــرد.
بــه گفتــۀ مقــام عربســتانی، داخــل کنســولگری، جمــال 
ــا  ــد ب ــه اســت: »می خواهی ــه مطــرب گفت خاشــقجی ب

مــن چــه کار کنیــد؟ می خواهیــد مــرا بدزدیــد؟«
ماهــر مطــرب در پاســخ می گویــد: »بلــه، تــو را 

می دزدیــم«. و  می کنیــم  بیهــوش 
ایــن مقــام ســپس گفتــه اســت کــه جمــال خاشــقجی 
ــی  ــم اعزام ــت و تی ــرده اس ــاد زدن ک ــه فری ــروع ب ش
را  دست های شــان  او،  کــردن  ســاکت  قصــد  بــه 
ــقجی  ــان خاش ــا ناگه ــد، ام ــان او می گذارن روی ده

می میــرد.
ــوص  ــن در خص ــتان همچنی ــد عربس ــام ارش ــن مق ای
ــه 6 ــه صفح ــت...                          ادام سرنوش

 

ــه ســوی  ــه ب ــردی ک ــد ف ــی می گوی ــت  مل ــس امنی ریی
ــرد،  ــلیک ک ــار ش ــس قنده ــده پولی ــرال رازق فرمان جن
پیــش از حملــه بــا افــرادی در آن »ســوی مــرز« 

گفت وگــوی تلفنــی داشــته اســت.
معصــوم اســتانکزی رییــس امنیــت ملــی افغانســتان کــه 
بــه قندهــار رفتــه، دیــروز در یــک کنفرانــس خبــری در 

ــده پیشــین  ــرال رازق فرمان ــا کشــته شــدن جن رابطــه ب
پولیــس قندهــار صحبــت کــرد.

ــرال رازق  ــه جن ــی ک ــت مهاجم ــه اس ــتانکزی گفت اس
را هــدف قــرار داد، بــا شــناس نامه و نــام جعلــی، 
محافــظ والــی قندهــار شــده بــود. او هم چنیــن افــزود 
ــرادی  ــا اف ــه، ب ــش از حمل ــه پی ــرد 5 دقیق ــن م ــه »ای ک

در آن ســوی مــرز گفت وگــوی تلفنــی داشــته اســت«.
رییــس امنیــت ملــی افغانســتان هم چنیــن از بازداشــت 
15 تــن در رابطــه بــا کشته شــدن فرمانــده پیشــین 

ــر داده اســت. ــار خب ــس قنده پولی
فرمانده جدید پولیس قندهار 

پیشــین  فرمانــده  رازق  جنــرال  بــرادر  تادین خــان 
ــمی  ــورت رس ــه ص ــروز ب ــر دی ــار ظه ــس قنده پولی
ــن  ــس در ای ــد پولی ــده جدی ــوان فرمان ــه عن کارش را ب

ــرد. ــاز ک ــت آغ والی
ــس  ــی پولی ــوان فرمانده ــه عن ــس از آن ب ــان پ تادین خ
ــرال رازق،  ــرادرش جن ــه ب ــد ک ــوب ش ــار منص قنده
ــار  ــت قنده ــاختمان والی ــل س ــته در داخ ــه گذش هفت
هــدف تیرانــدازی قــرار گرفــت و جــان باخــت. جنــرال 
جنــوب  در  قدرت منــد  فرماندهــان  از  یکــی  رازق 

ــود. ــتان ب افغانس
رد شایعه

ــایعات  ــتان ش ــی افغانس ــس اجرای ــداهلل ریی ــر عب داکت
منتشــر شــده در مــورد کشــته  شــدن جنــرال رازق 
ــت  ــای حمای ــط نیروه ــار توس ــس قنده ــده پولی فرمان
قاطــع را رد کــرد و پخــش ایــن شــایعه را کار دشــمنان 

ــت. ــتان دانس افغانس
ــه گذشــته  ــار هفت ــس قنده ــده پولی ــرال رازق فرمان جن
هــدف تیرانــدازی یکــی از محافظــان والــی قندهــار قرار 

گرفــت و کشــته شــد. طالبــان مســوولیت ایــن حملــه را 
برعهــد گرفتنــد امــا در چنــد روز گذشــته شــایعاتی در 
ــر کشته شــدن او توســط  ــی ب شــبکه های اجتماعــی مبن
نیروهــای حمایــت قاطــع دســت بــه دســت می شــود.

ــروز در  ــا دی ــدت ام ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــش  ــایعات واکن ــن ش ــه ای ــران ب ــورای وزی ــۀ ش جلس
ــرال  ــرور جن ــه، ت ــک توطی ــه »ی ــت ک ــان داد و گف نش
ــه  ــا را ب ــه م ــن اســت ک ــه دوم ای ــا توطی ــود ام رازق ب

ــدازد«. ــم بین ــان ه ج
ــه  ــایعه ک ــن ش ــش ای ــه پخ ــزود ک ــداهلل اف ــر عب داکت
ــرال رازق توســط نیروهــای حمایــت قاطــع کشــته  جن
شــده اســت، آب بــه آســیاب دشــمن ریختــن اســت. او 
ــه طالــب  گفــت: »دشــمنان افغانســتان آنجاســت کــه ب

پناهــگاه می دهــد و حمایــت می کنــد«.
ــن  ــش ای ــتان، پخ ــی افغانس ــس اجرای ــۀ ریی ــه گفت  ب
ــردم  ــد« م ــف واح ــم زدن »ص ــدف بره ــا ه ــایعه ب ش
ــام  ــور انج ــن کش ــی ای ــان بین الملل ــتان و حامی افغانس
ــف  ــن ص ــم زدن ای ــال بره ــه دنب ــرادی ب ــده و اف ش

ــتند. ــد هس واح
ــی در افغانســتان،  ــات پارلمان ــش از انتخاب ــک روز پی ی
جنــرال رازق در داخــل ســاختمان والیــت قندهــار 
پــس از یــک نشســت امنیتــی هــدف تیرانــدازی یکــی 
ــرار گرفــت.  طالبــان  از محافظــان والــی قندهــار ق
مســوولیت ایــن حملــه بــر عهــده گرفتنــد و گفتنــد کــه 
فــرد مهاجــم یکــی از افــراد نفــوذی آنــان بــوده اســت.

د  وايــي،  ماڼــۍ  ولســمرشۍ  د  افغانســتان  د 

ــاره د  ســولې د بیــن االفغــاين مذاکراتــو د پیــل لپ

حکومــت او امریــکا هڅــې بــې ســاري دي.

حکومــت وايــي، د بیــن االفغــاين مذاکراتــو د پیل 

لپــاره د افغــان حکومــت او نړیوالــو رشیکانــو، پــه 

تېــره د امریــکا هڅــې جــدي شــوې دي.

هــارون  محمــد  ویانــد  ماڼــۍ  ولســمرشۍ  د 

چخانســوري د دوشــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه 

وویــل، کــه څــه هــم د ســولې د خــرو پــه اړه تــازه 

پرمختــګ نــه شــته، خــو حکومــت هیلــه منــد دی 

چــې ډېــر ژر لــه طالبانــو رسه مســتقیم مذاکــرات 

پیــل يش.

ــه  ــولې پ ــې د س ــت چ ــوم جدی ــوي: »ک دی زیات

ــک  ــت او خل ــود دی، حکوم ــې موج ــه ک پروس

ــډون د  ــه ګ ــکا پ ــواړي، د امری ــه غ ــه کلک ــې پ ی

ــه کار  ــدي توګ ــه ج ــن پ ــول متحدی ــتان ټ افغانس

کــوي، دا کار بــې ســابقې دی، همــکاران لــه 

ــن  ــې د بی ــږۍ ک ــه همغ ــت رسه پ ــان حکوم افغ

االفغــاين مذاکراتــو د پیــل لپــاره کار کــوي، هیلــه 

ــړي.« ــه ورک ــه نتیج ــې مثبت ــوو چ ــد ی من

ــه  ــې ل ــو دی چ ــت چمت ــره، حکوم ــه خ د ده پ

ــای او  ــه هرځ ــه پ ــتانه پرت ــه پاکس ــو رسه ل طالبان

هــره کچــه چــې وي، مســتقیمې خــرې وکــړي.

هڅــه مــو وکــړه چــې د طالبانــو د تحریــک نظــر 
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