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عمران خان بار دیگر باالی 

ارشف غنی کاله گذاشت!

غنـی به عشـق یک طـرفۀ خـود 
با طالبان ادامـه مـی دهـد

36

 آقـــای غنـــی ایـــن موضـــوع را درک کـــرده و بـــه 
ـــه  ـــزاری لوی ـــا برگ ـــه ب ـــرد ک ـــاش ک ـــل ت ـــن دلی همی
ـــد  ـــت و بای ـــده اس ـــوز زن ـــه هن ـــد ک ـــان ده ـــه نش جرگ
او را جـــدی گرفـــت. ُکل ســـخنرانی آقـــای غنـــی در 
ـــه  ـــن ب ـــت یافت ـــرای دس ـــه ب ـــه جرگ ـــی لوی روز پایان
چنیـــن خواســـتی صـــورت گرفـــت، ورنـــه کیســـت 
ـــل  ـــو و غیرقاب ـــوع ن ـــورد موض ـــک م ـــه ی ـــد ک ـــه ندان ک

شـــرکت کننده گان  صحبت هـــای  در  پیش بینـــی 
ـــدارد.  ـــی آن وجـــود ن ـــۀ پایان ـــه و در قطعنام ـــه جرگ لوی
ـــه  ـــح ب ـــۀ صل ـــه برنام ـــده ک ـــبب ش ـــوع س ـــن موض ای
ـــه آن  ـــی ک ـــا جناح ـــد و تنه ـــی بمان ـــق باق ـــورِت معل ص
ـــدۀ خـــاص  ـــکا و نماین را در تصاحـــب خـــود دارد، امری

ـــت.  آن اس
ـــه صـــورِت اشـــتباه آمیزی  ـــازی صلـــح را ب آقـــای غنـــی ب

آغـــاز کـــرد و تـــا بـــه حـــال نیـــز ادامـــه می دهـــد. 
ــی  ــراِن سیاسـ ــا و رهبـ ــر جناح هـ ــه اکثـ ــن کـ همیـ
ـــند،  ـــته باش ـــرکت داش ـــه ش ـــه جرگ ـــتند در لوی نخواس
بی برنامه گـــی  و  قدرت طلبـــی  تمامیت خواهـــی، 
ـــه در  ـــت ک ـــه کیس ـــود؛ ورن ـــبِب آن ب ـــی س ـــای غن آق
افغانســـتان زنده گـــی کنـــد و نخواهـــد کـــه در ایـــن 

کشـــور صلـــح و امنیـــت برقـــرار باشـــد...

بــه دنبــال ســفر زلمــی خلیــل زاد 
ــتان  ــکا در افغانس ــژه امری ــده وی نماین
ــه  ــخنگوی وزارت خارج ــد، س ــه هن ب
همکاری هــای  گفــت،  نــو  دهلــی 
دهلــی نــو بــا شــرکای کلیــدی در 

ــل  ــح کاب ــرات صل ــد مذاک ــورد رون م
ــت. ــده اس ــاز ش آغ

ــش  ــز، »راوی ــۀ هندوســتان تایم روزنام
ــی  ــدار زلم ــه دی ــه ب ــا توج ــار« ب کوم
خلیــل زاد بــا وزیــر خارجــۀ هنــد 

ــرف در  ــدار دو ط ــن دی ــت، در ای گف
مــورد نقــش دیگــر کشــورهای منطقــه 
ــه  ــرای تحقــق صلــح در افغانســتان ب ب

پرداختنــد. بحــث و گفت وگــو 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــه نی ــار در ادام کوم
پیوســتن دهلــی بــه رونــد صلــح 
در  هنــد  گفــت:  نیــز  افغانســتان 
ــدی  ــرکای کلی ــا ش ــده ب ــای آین روزه
خــود در ایــن بــاره همــکاری خواهــد 

ــرد. ک
زلمــی  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
خلیــل زاد نماینــده ویــژه امریــکا در 
افغانســتان بــا ســفر بــه هنــد در دیــدار 
ــا »سوشــما ســواراج« وزیــر خارجــه  ب
ــات  ــن جزیی ــی از آخری ــد گزارش هن
ــا  ــه ب ــتان ک ــح افغانس ــرات صل مذاک
ــان در شــهر دوحــه قطــر برگــزار  طالب

می شــود ارایــه کــرد.
ســفر زلمــی خلیــل زاد بــه دهلــی 
نــو در حالــی انجــام می شــود کــه 
ــد،  ــتان می گوین ــری افغانس ــع خب مناب
و  امریــکا  مذاکــرات  دور  ششــمین 
طالبــان در حــال حاضــر بــه دلیــل 
خــروج  تاریــخ  در  توافــق  عــدم 
نیروهــای نظامــی از افغانســتان بــه 

اســت. رســیده  بن بســت 
هندوســتان  روزنامــۀ  گــزارش  بــه 
تایمــز، دهلــی نــو در مــورد آغــاز 
حمــات جدیــد طالبــان در بهــار ســال 
جــاری و شکســت مذاکــرات صلــح در 
ــت. ــران اس ــدت نگ ــه  ش ــتان ب افغانس
ــن  ــش از ای ــد پی ــزی هن ــت مرک دول
نیــز بــا تشــکیل دولــت موقــت در 
احتمالــی کــه  توافــق  افغانســتان و 
طالبــان قــدرت برتــر در کشــور را بــر 
ــود. ــرده ب ــت ک ــرد مخالف ــده بگی عه

صفحه 2

ریاســت عمومــی اخــذ و هماهنگــی اطاعــات اعــان 
کــرده کــه در نتیجــه عملیــات نیروهــای افغانســتان در 
والیت هــای غزنــی، میــدان وردک، ارزگان و زابــل ۸۸ 
ــده  ــت ش ــی و بازداش ــته، زخم ــان کش ــی طالب شورش

انــد.
ــی  ــات هوای ــه عملی ــه در نتیج ــه ک ــت گفت ــن ریاس ای
نیروهــای امنیتــی در مرکــز و روســتای نــاکام ولســوالی 
انــدر والیــت غزنــی، ۱۰ شورشــی طالبــان کشــته و ۸ 

تــن شــان زخمــی شــده انــد.
ایــن ریاســت افــزوده کــه در نتیجــه عملیــات مشــترک 
ــکی  ــت، موش ــتاهای ده هم ــی در روس ــای امنیت نیروه
ــی، ۲۴  ــت غزن ــوری والی ــوالی جاغ ــده ولس و قرکن
ــن بازداشــت و  ــان کشــته کشــته، ۱۰ ت شورشــی طالب

ــد. ــده ان ــر دیگرشــان زخمــی گردی ۴ نف
اثــر یــک  از  همچنــان در والیــت میــدان وردک، 
ــوز  ــتای ک ــی در روس ــت مل ــای امنی ــات نیروه عملی
جنگجــای ولســوالی ســید آبــاد والیــت وردک، ۳ 
شورشــی طالبــان کشــته و ۲ نفــر بازداشــت شــده انــد 
و نیــز در نتیجــه عملیــات هوایــی نیروهــای امنیتــی در 
ــت ارزگان،  ــاص ارزگان والی ــوالی خ ــات ولس مربوط
۵ شورشــی کشــته و ۳ تــن دیگــر آنــان زخمــی شــده 

ــد. ان
ــذ و  ــی اخ ــت عموم ــن ریاس ــووالن ای ــۀ مس ــه گفت ب
ــی  ــای امنیت ــری نیروه ــات در درگی ــی اطاع هماهنگ
و طالبــان در ولســوالی ارغنــداب والیــت زابــل، ۸ 
شورشــی طالبــان کشــته و ۱۱ تــن دیگــر آنــان زخمــی 

ــد. شــده ان

ــد او  ــته د هن ــتلو وروس ــه پرانيس ــدر ل ــار بن ــاه به د چ

افغانســتان ترمنــځ د دې بنــدر لــه الرې یــوازې یــو ځــل 

ــوي دي. ــادرات او واردات ش ص

هنــد او د جنــويب اســیا یــو شــمېر هېوادونــو تــه د 

افغانســتان د صادراتــو بحــري الره د ایــران د چــاه بهــار 

ــو  ــه الرې هغــو هېوادون ــدر ل ــدر دی، خــو د دغــه بن بن

تــه تراوســه یــوازې یــو وار صــادرات او یــو وار واردات 

ــس. ــوي او ب ش

د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خونــې مرســتیال 

خــان جــان الکــوزي د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو 

ــه  ــه الرې پ ــدر ل ــار بن ــاه به ــه د چ ــد ت ــل، هن ــه ووی ت

ــتونزې  ــړ س ــو ل ــم ی ــې اوس ه ــو ک ــو او واردات صادرات

شــته.

ــته،  ــې نش ــه ک ــات پ ــي امکان ــړه: »تخنیک ــه ک ده زیات

ــط  ــاره رشای ــو لپ ــی مراحل ــو د ط ــته، د مالون ــکرن نش س

ســخت دي، پــه مالونــو ډېــر وخــت تېرېــږي او کومــې 

ژمنــې چــې ایــران، هندوســتان او افغانســتان یــې کــوي، 

ــږي.« ــه عمــي کې ن

ــاه  ــه د چ ــتان ت ــره، هندوس ــه خ ــوزي پ ــاغي الک د ښ

بهــار بنــدر لــه الرې د افغانســتان نــږدې اتــه ســوه ټنــه 

مــواد صــادر او لــه هندوســتانه افغانســتان تــه شــااوخوا 

درې ســوه ټنــه مــواد وارد شــوي چــې لــه دغــو صادراتــو 

او وارداتــو وروســته افغــان ســوداګرو لــه یــاد بنــدره کار 

ــه دی اخیســتی. ن

د افغانســتان او هندوســتان ترمنــځ د ســوداګریزو اړیکــو 

ــول، د  ــدر فعال ــار بن ــاه به ــران د چ ــاره د ای ــو لپ د رغول

افغانســتان، ایــران او هندوســتان یــو ګــډ پــان و چــې 

تېــر کال د درېــواړو هېوادونــو د لوړپــوړو چارواکــو لــه 

خــوا پرانيســتل شــو.

هند وارد مذاکرات صلح افغانستان شد

۸۸ شورشی طالب در ۴ والیت 
کشته، زخمی و بازداشت شده اند

الکوزی:
 د چاه بهار بندر له الرې په صادراتو او 

وارداتو کې اوس هم ستونزې شته

اعضای جدید مجلس:

کمیسیون شکایات انتخاباتی تا شنبه فرصت دارد 
که نتایج نهایی انتخابات کابل را اعالم کند

صلح میدان  دوحه  جنـگ   میـدان  افغانسـتان 
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درحالی کـه امیـد مردم افغانسـتان برای رسـیدن به 
صلـح پایـدار هـر روز بیشـتر از روز قبـل کاهش 
می یابـد، اما زلمـی خلیل زاد نماینـدۀ ویژۀ وزارت 
خارجـۀ امریکا برای صلح افغانسـتان در ششـمین 
در  طالبـان  هیـأت  بـا  گفت وگوهـای خـود  دورِ 
قطـر، خوش بینی هـای بیشـتری را بـرای رسـیدن 

بـه یـک توافق بـا گـروه طالبـان تبـارز می دهد. 
آقـای خلیـل زاد درحالی بـه گفت وگوهای سـرِی 
خـود بـا هیـأت طالبـان در قطـر ادامـه می دهد که 
ایـن گـروه بـا سـماجِت تمام خشـونت مـی ورزد 
و بـر جنـگ تباه کـِن خـود علیـه دولـت و مـردمِ 
معلـوم  واقعـًا  هنـوز  دارد.  پافشـاری  افغانسـتان 
آقـای خلیـل زاد روی چـه مسـایلی  نیسـت کـه 
بـا هیـأت طالبـان می خواهـد بـه توافـق برسـد. 
گزارش هـا در مـورد آجنــدای ایـن گفت وگوهـا 
بسـیار مبهـم و ناروشـن اسـت. در کنـار چهـار 
مسـأله یی کـه گفتـه می شـود محورهـای اصلـِی 
مسـایل  می دهـد،  تشـکیل  را  گفت وگوهـا  ایـن 
دیگـری نیـز روی میـز مذاکـره قـرار دارنـد کـه 
چیـزی  موردشـان  در  به درسـتی  کسـی  هنـوز 
کـه  می شـود  سـبب  موضـوع  ایـن  نمی گویـد. 
مـردم افغانسـتان بـا شـک و تردیـد رونـد ایـن 

کننـد.  دنبـال  را  گفت وگوهـا 
از طـرف دیگـر، در جناح حکومت افغانسـتان نیز 
ابهام هـای زیـادی در مـورد نیـات و برنامه هـای 
ارگ وجـود دارد. اشـرف غنی رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی جرگـۀ صلـح برگـزار کـرد، ولـی 
حـاال چنـد روز پـس از پایـان ایـن جرگـه بـرای 
برگـزاری  کـه  اسـت  شـده  مشـخص  همـه گان 
آن فقـط وقـت تلـف کـردن و مانـور قـدرت از 
سـوی ارگ بـوده اسـت. آقـای غنـی جرگـه را نه 
بـرای رسـیدن بـه صلـح بل بـرای بیرون شـدن از 
باتکلیفـی خـود کـه در ماه هـای اخیـر به شـدت 
گریبان گیـرش شـده، برگـزار کـرد تـا بتوانـد از 
خفـه شـدِن سیاسـی نجـات یابـد و بـرای چنـد 
صباحـی هـم کـه شـده، به درسـتی نفـس بکشـد. 
بـرای آقـای غنی برگـزاری جرگۀ مشـورتی صلح 
بـه کپسـول آکسـیجن برای بیماراِن تنفسـی شـبیه 
بـود کـه در موجودیـِت آن می تواننـد کمی هوای 
مسـاعد وارد بـدِن خـود سـازند. آقـای غنـی در 

ماه هـای اخیر بـه دلیـل سیاسـت های نفاق انگیز و 
غیردموکراتیـِک خود در سـطح ملـی و بین المللی 
می کنـد.  هـم  هنـوز  و  می کـرد  انـزوا  احسـاس 
همان طـور کـه مردم افغانسـتان دیگر بـه او اعتماد 
ندارنـد، جامعـۀ جهانـی نیـز او را فـردی مطلوب 
کشـور  مدیریـت  و  رهبـری  پوتانسـیل  دارای  و 

بحرانی یـی مثـل افغانسـتان نمی دانـد.
 آقـای غنـی ایـن موضـوع را درک کـرده و بـه 
همیـن دلیـل تـاش کـرد کـه بـا برگـزاری لویـه 
جرگـه نشـان دهد که هنـوز زنده اسـت و باید او 
را جـدی گرفت. ُکل سـخنرانی آقای غنی در روز 
پایانـی لویـه جرگـه بـرای دسـت یافتن بـه چنین 
خواسـتی صـورت گرفت، ورنه کیسـت کـه نداند 
کـه یـک مـورد موضـوع نـو و غیرقابـل پیش بینی 
در صحبت هـای شـرکت کننده گان لویـه جرگـه و 
در قطعنامـۀ پایانـی آن وجـود نـدارد. این موضوع 
سـبب شـده کـه برنامـۀ صلـح بـه صـورِت معلق 
باقـی بمانـد و تنهـا جناحی کـه آن را در تصاحب 

خـود دارد، امریـکا و نماینـدۀ خاص آن اسـت. 
آقـای غنی بـازی صلح را به صورِت اشـتباه آمیزی 
ادامـه می دهـد.  نیـز  بـه حـال  تـا  و  کـرد  آغـاز 
سیاسـی  رهبـراِن  و  جناح هـا  اکثـر  کـه  همیـن 
نخواسـتند در لویـه جرگه شـرکت داشـته باشـند، 
بی برنامه گـی  و  قدرت طلبـی  تمامیت خواهـی، 
آقـای غنـی سـبِب آن بـود؛ ورنـه کیسـت کـه در 
افغانسـتان زنده گـی کنـد و نخواهـد کـه در ایـن 
کشـور صلـح و امنیـت برقـرار باشـد، البتـه بـه 
اسـتثنای یـک تعـداد بسـیار بسـیار معـدود کـه 
جنـگ را وسـیلۀ معیشـت و ادامـه حیـاِت خـود 
و  انـد  مشـخص  کامـًا  نیـز  عـده  آن  می داننـد. 
تعدادشـان آن قـدر نیسـت کـه از آنان اسـمی برده 
شـود، ولـی در ُکل مـردم افغانسـتان از سـال های 
بسـیار دور در انتظـار بـه صـدا درآمـدن ناقـوس 
صلـح و امنیـت در کشـور خـود اسـتند تـا دیگـر 
شـاهد مـرگ و ویرانـی نباشـند و در میـان دود و 

نکننـد.   زنده گـی  انفجـار 
متأسـفانه آقـای غنـی امیدهـای مردم بـرای تأمین 
صلـح و امنیـت را در حـد بسـیار زیـادی کاهـش 
ایـن عرصـه  در  بی برنامه گـی  بـا  او  اسـت.  داده 
عمـًا زمینـۀ آن را مسـاعد کـرد کـه گـروه طالبان 

از انـزوا و احتضـار بیرون شـود و عمـًا به عنوان 
جنـاح سیاسـی وارد میـدان بین المللی گـردد. اگر 
امـروز طالبـان نمی خواهنـد کـه بـا غنـی مذاکـره 
کننـد، حـق دارنـد چـون بهتـر از هـر جناحی در 
افغانسـتان می داننـد کـه غنـی عـددی در وضعیِت 
فعلـی نیسـت و بـا اندک تریـن شـمال از ریشـه و 

اسـاس کنـده می شـود. 
طالبـان در میـدان جنِگ افغانسـتان هـر روز جوِی 
میـداِن سیاسـت  در  و  می اندازنـد  راه  بـه  خـون 
در  خلیـل زاد  بـا  گفت گـو  میـز  پشـت  قطـر  در 
و  می کننـد  چانه زنـی  افغانسـتان  آینـدۀ  مـورد 
ایـن افتضاح تریـن وضعیتی سـت کـه یک کشـور 
می توانـد دچـارش شـود. آن وقـت بیـا و از تاریخ 
افغانسـتان  این کـه  و  بگـو  سـخن  پنج هزارسـاله 
چهـارراهِ تمدن هـای شـرق و غرب اسـت و آنچه 
را کـه امـروز جهـان دارد، از برکـت تـاِش مردم 
افغانسـتان بـوده اسـت. و بـاز بـرای ایـن مـردم 
کـه اکثریت شـان نـاِن خشـک بـرای سـیر کـردن 
شـکم های خـود ندارنـد، رجـز بخـوان کـه »مـن 
اقتصـادی  وابسـته گی های  از  را  شـما  بـه زودی 

می دهـم!« نجـات 
وقتـی صلـح و جنـِگ مـا را از برکـِت ایـن آقایان 
چگونـه  می کننـد،  تعییـن  دیگـران  خانم هـا،  و 
می تـوان بـاور کـرد کـه افغانسـتان از وابسـته گی 

اقتصـادی و سیاسـی بیـرون خواهـد شـد؟  
کمپاینـِی  و  نـرم  و  چـرب  وعده هـای  وقتـی 
آقـای غنـی را در مـورد آینـدۀ طایـی افغانسـتان 
عبیـد  معـروِف  حکایـت  آن  یـاد  بـه  می شـنوم، 
زاکانـی طنزپـرداز نـام آور زبـان فارسـی می افتـم 
کـه می گویـد »مـردی در حـال نـزع بـود و هرچه 
طبیبان کردند، بندش شـکمش باز نشـد. سـرانجام 
بیمـار دسـت از زنده گـی بشسـت و شـروع بـه 
دعـا و نیایـش کـرد کـه خدایـا بـه من در بهشـت 
قصرهـا و کنیـزان و غامـاِن بی شـمار عطـا کـن. 
کسـی این هـا را بشـنید بـه مـرد گفـت کـه برایت 
بـادی عطا نشـد کـه از مرگ برهـی، آن گاه قصرها 

و کنیـزان خواهنـد داد؟«  
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آقــای غنــی در تمــاس تلیفونــی اش بــا عمران خــان نخســت وزیر 
پاکســتان، ضمــن صحبــت در خصوِص پروســۀ صلِح افغانســتان و 
ــی از همکاری هــای اســام آباد  اتصــال منطقه یــی و اظهــار قدردان
در رونــد صلــح، دعــوِت عمران خــان از خــود را بــرای ســفر بــه 
ایــن کشــور پذیرفتــه و قــرار شــده مجــارِی دیپلماتیــِک دو کشــور 

تاریــِخ دقیــِق ایــن ســفر را مشــخص کننــد.
اندیشــۀ  از  پاکســتان  نخســت وزیر  کــه  می شــود  گفتــه 
اقتصادمحــورِ آقــای غنــی پیرامــون افغانســتان- پاکســتان - منطقــه 
ــاهِم  ــک تفـ ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــرده و می خواه ــتقبال ک اس
ــس  ــا ریی ــتقیم ب ــی و مس ــاط، بحــث تفصیل ــن ارتب واضــح در ای

ــد.  ــته باش ــی داش ــدت مل ــت وح حکوم
ــِت  ــا و اجاب ــش کردن ه ــی و خوش وب ــاِس تلیفون ــن تم ــا ای ام
دعــوِت ســفر میــان غنــی و عمران خــان درحالــی صــورت 
می گیــرد کــه چندیــن روز اســت کــه نظامیــان و مرزبانــاِن 
ــرزِی  ــق م ــر مناط ــی  ب ــی  و هوای ــاِت راکت ــه حم ــتانی ب پاکس
افغانســتان از جملــه در والیــِت خوســت آغــاز کرده انــد و 
ــران و  ــکونی وی ــازل مس ــات، من ــن حم ــته در ای ــد گذش همانن
ــای  ــن، آق ــر ای ــزون ب ــان کشــته و زخمــی می شــوند. اف غیرنظامی
ــش در  ــاکامِ خوی ــاِی ن ــردِن فرازه ــس از تجربه ک ــود پ ــی خ غن
ــور  ــن کش ــتان، ای ــه پاکس ــبت ب ــن نیت نس ــط و ُحس ــاد رواب ایج
ــک  ــاِل ی ــه دنب ــه ب ــرد ک ــی ک ــتان معرف ــِی افغانس ــمِن اصل را دش
حکومــِت مــزدور و سرســپرده در کابــل می گــردد امــا بــه تعبیــِر 

ــوند!   ــام نمی ش ــداً غ ــان ها اب ــی، افغـ ــای غن آق
این کــه اکنــون آقــای غنــی آزمون هــا و شــعارهاِی گذشــته اش را 
ــِت خوســت  ــی از والی ــر مناطق ــی ب ــرده، راکت پراکن ــوش ک فرام
ــد، از  ــفر کن ــام آباد س ــه اس ــد ب ــرد و می خواه ــده می گی را نادی
چــه تغییــری در روحیــاِت رییــس حکومــت و ظاهــراً اســتراتژی 

ــه پاکســتان خبــر می دهــد؟!  سیاســت خارجــِی او نســبت ب
شــاید پاســِخ ســـاده ایــن باشــد کــه سیاســت خارجــی عرصــۀ بده  
و بســتان و معاملــه اســت و هــر زمــام داری در محیــط بین الملــل 
ــن  ــایۀ ای ــد و در س ــال می کن ــود را دنب ــورِ خ ــِی کش ــِع مل مناف
چــراغ )منافــع ملــی( بــا دیگــران دوســتی یــا دشــمنی مــی ورزد. 
ــوش  ــاِی مش ــدۀ رفتاره ــداً تحلیل کنن ــی اب ــزارۀ ُکل ــن گ ــا ای ام
ــت  ــۀ سیاس ــتان و عرص ــال پاکس ــی در قب ــای غن ــِب آق و نامرت
ــای  ــای آق ــه کنش ه ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی ــی نیس خارج
غنــی در سیاســت داخلــی و خارجــی بــا هیــچ تیــورِی سیاســی یی 
برابــر نیســت و او صرفــًا در قالــِب حــرف و شــعار، خــود را یــک 
ــد.   ــوه می ده ــرداز جل ــم و نظریه پ ــواد و نظریه فه ــردِ باس دولت م
ــِی  ــت خارج ــۀ سیاس ــج حلق ــه پن ــرده ک ــوش نک ــس فرام هیچ ک
ــۀ اول  ــد و حلق ــه ش ــی گرفت ــه معرف ــدای کارش ب ــه در ابت او ک
و مهم تــِر آن بــه همســایه گان و به ویــژه پاکســتان اختصــاص 
داده شــده بــود، چقــدر زود در آزمون هــاِی عملــی پــوچ و 
بی محتــوا ثابــت شــد و او چگونــه از ادعــای دوســتی بــا همســایه 
ــف،  ــن وص ــا ای ــت. ب ــز بر داش ــا آن خی ــمنی ب ــکوی دش ــه س ب
ــی«  ــت خارج ــتراتژی سیاس ــظ »اس ــری از لف ــا از روی ناگزی م
ــتراتژی و  ــچ اس ــر هی ــِت ام ــه در واقعی ــرا ک ــم؛ چ کار می گیری
ــردی در کار نیســت و هرچــه هســت، ســلیقه هاِی شــکننده  راهب
و آرزوهــاِی مالیخولیایــِی یــک شــخص بــه نــام غنــی اســت کــه 
بــرای »بقــا در قــدرت« می توانــد کوهــی از منافــع و مصالــح ملــی 
ــد.  ــی کن ــتراتژی ها را قربان ــی و اس ــت خارج ــای سیاس و حلقه ه
ــه  ــدی ب ــا چــه امی ــه ب ــن اســت ک ــی ای ــای غن ــا از آق پرســِش م
پاکســتان مــی رود؟ از کــدام همکاری و تعهــد اســام آباد در ارتباط 
ــه  ــا موشــک پراکنی ب ــد؟ آی ــی می کن ــح افغانســتان قدردان ــا صل ب
ــرده و  ــی ک ــح تلق ــکاری در صل ــد و هم ــانۀ تعه ــت را نش خوس

ــد؟ ــتخراج کن ــی را از دِل آن اس ــال منطقه ی ــد اتص می خواه
ــا و  ــِل م ــد، تحلی ــه باش ــت هرچ ــس حکوم ــخ ارگ و ریی پاس
ــاس  ــی و التم ــرای گدای ــی ب ــه غن ــت ک ــن اس ــردم ای ــراِس م ه
ــۀ  ــوِل وی در معادل ــدِل قب ــتان در ب ــه پاکس ــاز ب ــذاری امتی و واگ
صلــح و مذاکــرات قطــر، رفتــه و حاضــر اســت چیزهــای زیــادی 
ــی« ببخشــد و در رابطــه  ــۀ »اتصــال منطقه ی ــوان و بهان ــر عن را زی
بــا صلــح و گرفتــِن نقــش و ســهِم خــود در آن گدایــی و تضــرع 

کنــد.
مــردم مطمین انــد کــه غنــی جــز غمخــواری بــرای خــود و بقــای 
ــی  ــتراتژِی ملی ی ــرح و اس ــچ ط ــح، هی ــازی صل ــش در ب حکومت
ــراِی آن را  ــاِت اج ــه مقدم ــدارد ک ــر ن ــتان در س ــرای افغانس ب
ــرد،  ــورت بگی ــه ص ــرگاه ک ــفر ه ــن س ــد. ای ــتان بجوی در پاکس
ذلیانه تریــن ســفر در تاریــخ حکومــت دارِی آقــای غنــی خواهــد 

بــود! 

غنـی به پاکـستان 
با چـه ُامیـدی مـی رود؟

احمـد عمران

جنـگ  میـدان  افغانسـتان 
دوحه میدان صلح

طالبان در میدان جنِگ افغانســتان هر روز جوِی خون به راه می اندازند و در میداِن سیاســت در قطر پشت میز گفت گو با 
خلیل زاد در مورد آیندۀ افغانستان چانه زنی می کنند و این افتضاح ترین وضعیتی ست که یک کشور می تواند دچارش شود. 
آن وقت بیا و از تاریخ پنج هزارســاله سخن بگو و این که افغانســتان چهارراِه تمدن های شرق و غرب است و آنچه را که 
امروز جهان دارد، از برکت تالِش مردم افغانستان بوده است. و باز برای این مردم که اکثریت شان ناِن خشک برای سیر 

کردن شکم های خود ندارند، رجز بخوان که »من به زودی شما را از وابسته گی های اقتصادی نجات می دهم!«
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اعضـای جدیـد مجلـس نماینـده گان به کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی بـرای اعـام نتایج نهایـی انتخابات کابـل یک هفته 

تعییـن کرده اند. ضراالجـل 
اعضـای جدیـد مجلـس نماینـده گان می گوینـد کـه اعضـای 
جدیـد این مجلس به کمیسـیون شـکایات انتخاباتی یک هفته 
فرصـت داده انـد تـا نتایج انتخابـات کابل را اعـام کنند و در 
صورتـی کـه نتایـج کابـل اعـام نشـود، اعضای ایـن مجلس 
انتخابـات داخلـی را برگـزار کـرده و رییـس و هیـأت اداری 

مجلـس را انتخـاب خواهنـد کرد.
اداری  کاری  نشـدن  آغـاز  دلیـل  مجلـس،  جدیـد  اعضـای 
مجلـس را اعـام نشـدن نتایـج نهایـی انتخابات کابـل عنوان 
کـرده تأکیـد دارنـد کـه تمامـی کار پارلمـان معطـل برگزاری 
انتخابـات داخلـی مجلـس اسـت و اگر تـا پایان هفتـه جاری 
نتایـج مشـخص نشـود، مجلس مجبور اسـت کـه انتخابات را 

بـدون حضـور نماینـده گان کابـل برگـزار کند.
مجلـس  اداری  کار  نشـدن  آغـاز  پـی  در  واکنش هـا  ایـن 

شـود. مـی  ابـراز  افغانسـتان  نماینـده گان 
مسـووالن در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی امـا می گوینـد 
کـه آنـان فیصله شـان در بـارۀ نتایج نهایـی انتخابـات پارلمانی 

والیـت کابـل را بـه کمیسـیون انتخابـات فرسـتاده اند.
انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  سـخنگوی  الیاسـی  قاسـم 
می گویـد کـه کار ایـن کمیسـیون پیرامـون انتخابـات پارلمانی 
حـوزۀ کابـل بـه روز پنج شـنبه هفتـه گذشـته تمـام شـده بود 
امـا بنابـر نبود ۲۰ درصـد برگه هـای رأی، روند بازشـماری به

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی، هرچنـد به خاطـر فرمه هـای 
ُگم شـده به کمیسـیون انتخابات مکتوب فرسـتاده اسـت اما با 
آن هـم، مسـووالن در این کمیسـیون می گوینـد، در صورتی که 
ایـن فرمه ها دریافت نشـوند، تأثیر روی نتایـج نهایی انتخابات 

پارلمانـی ندارد.
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات اما می گویند که کمیسـیون 
انتخابـات تمـام آماده گی را دارد و منتظر کمیسـیون شـکایات 

انتخاباتـی انـد کـه نتایـج را به آنـان تحویل دهد.
عزیـز ابراهیمـی معـاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابـات در 

گفت و گـو بـا روزنامـۀ مانـدگار گفـت، مـا منتظـر هسـتیم که 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتی نتایج بررسـی شـکایات را به ما 
تحویـل دهنـد و مـا پـس از تطبیـق، نتایـج نهایـی انتخابابات 
کابـل را اعـام کـرده و بـه انتخابـات پارلمانی ۲6 میزان سـال 

۱۳97 نقطـه پایـان بگذاریم.
قاضـی نذیـر احمـد حنفـی عضـو مجلـس نماینـده گان در 
گفت وگـو با روزنامـۀ ماندگار می گوید که مجلـس نمایند گان 
بـرای کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی یـک  هفته فرصـت داده 
تـا شـکایات انتخابـات کابـل را بررسـی و نتایـج آن را هرچه 

زودتـر اعـام کنند.
قاضـی حنفـی تأکیـد کـرد کـه اگر تـا پایـان هفتـه روان نتایج 
نهایـی انتخابـات کابـل اعام نشـود، مجلس نماینـده گان طبق 
قانـون انتخابات کرده و رییس و سـایر اعضـای اداری مجلس 

را براسـاس انتخابـات گزینـش خواهند کرد.
بـه گفتـۀ او: طبـق اصـول وظایف داخلـی مجلس و براسـاس 
قانـون اساسـی باید رییس موقـت و هیات اداری که منشـی و 
نایـب منشـی و نایب اول و دوم کـه در مجموع پنج نفر هیات 
اداری گفتـه می شـوند، بایـد انتخـاب شـود که بعـداً انتخابات 

در سـطح کمیسـیون ها صورت بگیرد.
کابـل  انتخابـات  نتایـج  افـزود، چـون  مجلـس  ایـن عضـو 
مشـخص نشـده و نماینده گان مـردم کابـل در مجلس حضور 
نـدارد، کار اداری مجلس آغاز نشـده و تا فعـًا دروازۀ پارلمان 

است.  مسـدود 
وی همچنـان گفـت: در صورتـی که نتایج کابل تا شـنبه اعام 
نشـود، هیـات مختلـط یعنی گـروپ مخالف و موافـق که این 
ضـرب العجل را تعیین کرده اند و سـایر نماینـده گان به طرف 

انتخابـات رفتـه و رییـس مجلس و هیـأت اداری را براسـاس 
انتخابات گزینـش می کنند.

ایـن درحالی ا سـت کـه نامزدان معتـرض کابل بر ابطـال آرای 
کابـل تأکید  دارند و خواسـتار برگزاری دوبـاره انتخابات کابل 

هم زمـان بـا انتخابات غزنی شـده اند.
شـماری از حقوق دانـان بـه این باور اند کـه انتخابات پارلمانی 
سـال پـار بـا تقلـب و تخلفـات همـراه بـود و اعضـای قبلـی 
کمیسـیون های انتخابـات به دلیل تخلف و تقلب به دادسـتانی 
معرفـی شـدند، بنابراین آغـاز کار پارلمانی که انتخابـات آن با 
تقلب همراه بوده اسـت، خاف قانون اساسـی کشـور اسـت.
موسـی فریـور اسـتاد دانشـکده حقـوق دانشـگاه کابـل  در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد، آغـاز کار پارلمانی 
کـه محصـول یک انتخابات نامشـروع و مملو از تقلب اسـت، 
بـدون شـک خـاف قانـون اساسـی و سـایر قوانیـن کشـور 

ست. ا
بـه گفتـۀ ایـن اسـتاد دانشـگاه، رییس جمهـور پارلمـان را بـه 
عنوان رشـوه سیاسـی که نماینـده گان در لویه جرگه مشـورتی 
صلـح شـرکت کننـد، با عجلـه افتتـاح کرد تـا از برنامـه آقای 
غنـی حمایـت کنند کـه این اقـدام او نیز غیـر قانونی و خاف 

قانون اساسـی کشـور است.
بـه بـاور او، نماینـده گان غزنـی کـه هنـوز انتخاباتـش برگزار 
نشـده اسـت در پارلمـان حضـور ندارنـد و نتایـج انتخابـات 
کابـل هم معلوم نیسـت، بنابراین افتتاح پارلمـان خاف قانون 

اساسـی و سـایر قوانیـن کشـور می باشـد.
وی تأکیـد کـرد، افتتـاح پارلمـان بعـد از اعام نتایـج صورت 
می گیـرد، یعنـی نتایـج انتخابـات مشـخص و معلوم باشـد که 
پارلمـان افتتـاح شـود، بنابراین از یک سـوی ایـن انتخابات با 
تقلب همراه بود و نامشـروع اسـت و از طرفی هم نتایج هنوز 
مشـحخص نیسـت، بنابراین تکـرار می کنم که افتتـاح پارلمان 

غیـر قانونـی و بـه هدف سیاسـی صورت گرفته اسـت.
ایـن درحالـی سـت کـه هشـت مـاه از برگـزاری انتخابـات 
پارلمانـی افغانسـتان می گـذرد، امـا تـا هنـوز نتایـج نهایـی 
انتخابـات کابـل اعـام نشـده اسـت و مشـخص نیسـت کـه 

انتخابـات غزنـی چـه زمانـی برگـزار خواهـد شـد.
چنـد مـاه پیـش اعضـای پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی به 
اتهام فسـاد مالی و اسـتفادۀ سـوء از صاحیت های شـان دراین 
کمیسـیون ها، از کار برکنار و به دادسـتانی کل معرفی شـده اند

ــگ و  ــان جن ــرای پای ــان  ب ــت از طالب ــت حکوم در خواس
آغــاز مذاکــرات صلــح بــه معنــای مشــروعیت  زدایــی نظــام 

اســت.
برخــی آگاهــان بــا اشــاره بــه خواســت حکومــت از طالبــان 
ــت  ــه خواس ــد ک ــاله، می گوین ــگ ۱۸س ــان جن ــرای پای ب
ــد عشــق  ــح، مانن ــراری صل ــرای برق ــان ب حکومــت از طالب

ــدارد.  ــداری ن ــه اســت معشــوق و خری یــک طرف
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از برگــزاری جرگــۀ 
ــت  ــس حکوم ــی ریی ــرف غن ــح، محمداش ــورتی صل مش
وحــدت ملــی، در پایــان ایــن جرگه یــی کــه هفتــۀ گذشــته 
ــت،  ــن نی ــور ُحس ــه منظ ــه ب ــرد ک ــد ک ــد، تعه ــزار ش برگ
ــان  ــن زندانی ــو ۱7۵ ت ــاز گفت وگ ــونت و آغ ــف خش توق

گــروه طالبــان را آزاد می کنــد.
ــت  ــا حکوم ــح ب ــرات صل ــا رد مذاک ــا ب ــان ام ــروه طالب گ
افغانســتان، حمــات خــود را بــه چندیــن والیــت در آغــاز 
مــاه مبــارک رمضــان شــدت بخشــیده کــه ده هــا تــن کشــته 

ــت.  ــا گذاش ــی به ج و زخم
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــی، در گفت وگ ــم، آگاه نظام ــداهلل ندی اس
ــت  ــی - جنگــی، حکوم ــوری نظام ــد:  تی ــدگار می گوی مان
در برابــر طالبــان روشــن نیســت، امــا در کشــورهای دیگــر 
جهــان، نظریــه جنــگ در برابــر دشــمن روشــن اســت کــه 
ــگ از  ــدام جن ــر ک ــو و در براب ــا گفت وگ ــگ  ب ــدام جن ک

نظامــی اســتفاده شــود.
ــان  ــتان از زم ــت افغانس ــه دول ــد ک ــم می گوی ــای ندی آق
حامدکــرزی تــا غنــی مشــروعیت »کتابــی یــا نســبی« 
داشــتند و جامعــۀ جهانــی و کشــورهای منطقــه آن را 
ــی(  ــرزی - غن ــت )ک ــران حکوم ــا س ــد، ام ــد کرده ان تأیی
ــر گــروه تروریســتی  نتوانســتند از ایــن مشــروعیت در براب

ــد.  ــتفاده کنن ــان اس طالب
ــروعیت  ــه مش ــی ب ــرزی و غن ــت ک ــد: »حکوم او می گوی
ــرع  ــت تض ــواره دس ــد و هم ــتند/ ندارن ــاور نداش ــود ب خ
ــی در  ــه نتیجه ی ــد ک ــان دراز کردن ــرف طالب ــه ط ــح ب صل

پی نداشــته اســت«. 
ــۀ ســران حکومــت  ایــن آگاه نظامــی، نگــرش صلــح طلبان
کــه  می دانــد«  طرفه یــی  یــک  »عشــق  را  افغانســتان 
معشــوقه نــدارد، امــا تاش هــای بی مــورد و بی نتیجــۀ 

انجــام می شــود.
بــه گفتــۀ او، نگــرش تضــرع گونــۀ ســران حکومــت پیشــین 
و کنونــی بــه انگیــزه و ظرفیــت نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 
کشــور صدمــه وارد کــرده اســت و ســبب افزایــش تلفــات 

نظامیــان کشــور شــد. 
آقــای ندیــم بــا اشــاره بــه مدیریــت ضعیــف در نهادهــای 
نظامــی و دفاعــی، می گویــد: کرســی های نهادهــای نظامــی 
بــه اســاس تعلقــات قومــی، زبانــی و ســمتی، ســهمیه بنــده 
ــه  شــده اســت و ظرفیــت  و شایسته ســاالری در نظــر گرفت

نشــده اســت.  
و  درونــی  چالش هــای  کــه  می گویــد  ندیــم،  آقــای 

قبیله  یــی، زد وبندهــای داخلــی ســبب شــد تــا امریــکا بــه 
ــوان حامــی جنــگ افغانســتان در تــاش راه کار دومــی،  عن
ــت  ــد و دول ــان برآی ــک از طالب ــت دیپلوماتی ــی حمای یعن
افغانســتان را کنــار گــذارد؛ زیــرا توقعــی کــه جامعــۀ جهانی 
در رأس امریــکا از افغانســتان داشــت را رهبــران حکومــت 

ــتند.  ــرآورده نتوانس ــتان ب افغانس
آقــای ندیــم بــا انتقــاد از برگــزاری لویــه جرگــۀ مشــورتی 
صلــح گفــت: جمــع کــردن بیــش از ۳هــزار تــن در کابــل 
ــس  ــت، پ ــتان نداش ــردم افغانس ــرای م ــن ب ــی روش نتیجه ی
ــان  ــا طالب ــکا ب ــت، امری از جرگــۀ خشــونت ها شــدت گرف
ــتان  ــت افغانس ــد و دول ــه می ده ــود را ادام ــو خ گفت وگ

ــرار دارد. ــوز در حاشــیه ق هن
آقــای ندیــم بــا اشــاره بــه شــعار کــه جنــگ در افغانســتان 
برنــده نــدارد، گفــت: ایــن شــعار دروغیــن و گمــراه کننــده 
ــه  راه  ــت ب ــران حکوم ــکا و س ــرف امری ــه از ط ــت ک اس

انداختــه شــد. 
او گفــت کــه آنــان می خواهنــد کــه مــردم را از نــگاه 

ــرای  ــان ب ــاش طالب ــه ت ــی ک ــد، در حال ــع کنن ــی خل روان
ــت. ــی اس ــگ و نظام ــا جن ــروزی ب پی

جنگ و صلح
بــا ایــن حــال، پــس از درخواســت ســران حکومــت 
بــه برقــراری صلــح و توقــف خشــونت در کشــور، 
ــیده و در  ــدت بخش ــود را ش ــات خ ــان حم ــروه طالب گ
والیت هــای بغــان، فــراه، هلمنــد، هــرات و...، ده هــا تــن 
ــی  ــهید و زخم ــی را ش ــراد ملک ــی و اف ــای امنیت از نیروه

ــد.  کردن
رییــس  ســخنگوی  معــاون  مرتضــوی،  حســین  شــاه 
ــد  ــه رون ــت ک ــه اس ــا گفت ــی ام ــدت مل ــت وح حکوم
ــان  ــه های طالب ــن ملیش ــش از ۱7۵ ت ــی بی ــی رهای بررس

دارد. جریــان 
ــان  ــان جری ــات طالب ــه حم ــزوده ک ــوی اف ــای مرتض آق
ــات خــود را انجــام  ــی عملی ــای امنیت ــر آن نیروه و در براب
ــت  ــتان اس ــردم افغانس ــت م ــح خواس ــا صل ــد و ام می دهن

ــود.  ــرار ش ــد برق ــه بای ک
محمداشــرف غنــی رییــس و داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــی 
ــۀ خواســتار  حکومــت وحــدت ملــی، در پیام هــای جداگان
آتــش و متوقــف کــردن خشــونت در  مــاه رمضــان 

شــده  اند. 
ــه  ــنا گفت ــس س ــاون مجل ــار مع ــم ایزدی ــد اعل ــا، محم ام
اســت کــه رییــس حکومــت وحــدت ملــی بایــد در مــورد 
آزاد ســازی ۱7۵ تــن از زندانیــان طالبــان تجدیــد نظــر کند.
آقــای ایزدیــار  دیــروز سه شــنبه، ۱7 ثــور در نشســت 
عمومــی مجلــس ســنا گفــت: »طالبــان در پاســخ بــه 
ــاه  ــح در م ــورتی صل ــه مش ــس جرگ ــت آتش ب درخواس
مبــارک رمضــان، بــه کشــتن شــهروندان و ویرانــی کشــور 
ــاه  ــن م ــان در ای ــتند اعمال ش ــار داش ــد و اظه ــت زدن دس

ــتر دارد«. ــاداش بیش پ
او بــا اشــاره بــه حملــه طالبــان بــر فرماندهــی پولیــس بغان 
ــراه،  ــت ف ــن گــروه در ولســوالی گلســتان والی ــه ای و حمل
ــه دشــمن  ــد ک ــه تشــدید حمــات نشــان می ده ــت ک گف
بــه نــدای صلــح مــردم افغانســتان پاســخ مثبــت نمی دهنــد.
عبــداهلل قرلــق، منشــی مجلــس نیــز گفــت: »طالبــان 
هیچ گونــه باورمنــدی دینــی ندارنــد. آنــان بــا اعــام 
ــاه را  ــد کــه مــردم بیگن جنــگ در مــاه رمضــان نشــان دادن

. » می کشــند
ــت و  ــکا نشس ــا امری ــان ب ــه طالب ــزود ک ــق اف ــای قرل آق
ــه  ــتان ک ــردم افغانس ــل م ــی در مقاب ــد، ول ــره می کن مذاک
ــند. ــد را می کش ــس ان ــح و آتش ب ــراری صل ــتار برق خواس
گفتنــی اســت کــه در آخریــن حمــات طالبــان بــر 
ــن  ــش از ۸۰ ت ــی بی ــان فرمانده ــت بغ ــی والی فرمانده
قربانــی شــد. همچنــان حمــات در والیت هــای فــراه 
ــرگ  ــه کام م ــن را ب ــا ت ــش از ده ه ــد بی ــرات و هلمن و ه

کشــانیده اســت.
گره کوچک 

ــح  ــد گفت وگوهــای صل ــه رون ــان در رابطــه ب گــروه  طالب
بــا امریــکا در دوحــۀ قطــر، گفته انــد کــه در مذاکــره 
ــان جنــگ ۱۸ ســالۀ  ــرای پای ــکا ب ــدۀ خــاص امری ــا نماین ب

ــده اند ــه ش ــک مواج ــکاف کوچ ــه ش ــتان ب افغانس
ــد  ــرس، گفته ان ــتید پ ــزاری اسوش ــه خبرگ ــان ب ــروه طالب گ
کــه ایــن گــروه و امریــکا بــه توافــق  جدیــد نیــاز دارنــد تــا 
بــه جنــگ ۱۸ ســالۀ ایــن گــروه در افغانســتان پایــان دهنــد.  
ــا  ــد ب ــس جدی ــه در پیش نوی ــد ک ــه ان ــان گفت ــروه طالب گ
ــه  ــده اند ک ــه ش ــک مواج ــگاف کوچ ــک ش ــه ی ــکا ب امری

ــت. ــتر اس ــوی بیش ــه گفت وگ ــاز ب ــل آن نی ــرای ح ب
برخــی از مقامــات دیگــر طالبــان نیــز گفته انــد کــه امریــکا 
خواســتار فرصــت یک ونیــم ســاله بــرای خــروج ۱۴ هــزار 
نظامــی خــود از افغانســتان اســت، امــا طالبــان گفته انــد کــه 

درمــدت 6 شــش مــاه بایــد ایــن کار انجــام شــود.

آگاهان:
غنـی به عشـق یک طـرفۀ خـود 

با طالبان ادامـه مـی دهـد

اعضای جدید مجلس:
کمیسیون شکایات انتخاباتی تا شنبه فرصت دارد که نتایج نهایی انتخابات کابل را اعالم کند

ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق
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 چكيـده
ــون همــاره در  ــا کن ــن روزهــاي خلقــت ت بشــر از آغازی
ــت.  ــته اس ــرار داش ــر« ق ــر« و »ش ــان »خی ــمکش می کش
ــر«  ــر« و »ش ــروي »خی ــدي دو نی ــي و اب ــل ازل ــن تقاب ای
در جهــان و پیامدهــاي آن همــواره نظــر متفکــران و 
ــتۀ  ــت. هس ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــمندان را ب اندیش
مرکــزي ایــن پژوهــش، تحلیــل »مفهــوم شــر« در حــوزۀ 
ــا نگاهــي متفــاوت اســت.  ــن ب دین پژوهــي و فلســفۀ دی
پــس از ظهــور ادیــان الهــي، متفکــران و متکلمــاِن دینــي 
ــراي  ــا ب ــد ت ــاش بوده ان ــته در ت ــي پیوس ــا غیردین و حت
ــش هایی  ــه پرس ــد و ب ــل راه حل هایــي بیابن ــن معض ای
همچــون »شــر چیســت؟«، »چــه عواملــي موجــب بــارور 
ــور  ــخي درخ ــوند؟« پاس ــر مي ش ــترش ش ــدن و گس ش
ــي  ــه و بررس ــه، مواج ــن مقال ــي ای ــدف نهای ــد. ه دهن
مفهــوم شــر انســاني از دیــدگاه هانــا آرنــت و تأثیــرات او 
در ایــن زمینــه از مارتیــن بوبــر اســت. ابتـــدا ابعــاد مفهوم 
ــده و  ــرح ش ــت مط ــا آرن ــدگاه هان ــر از دی ــر و ش خی
ســپس منشــای شــر انســاني و رابطــۀ آن بــا توتالیتاریســم 
ــۀ   ــاني و رابط ــر انس ــه، ش ــود. در ادام ــرح داده مي ش ش
ــاي  ــت راه حل ه ــده و در نهای ــي ش ــر بررس ــا تفک آن ب
پیشــنهادي هانــا آرنــت )بــا تأثیــر از مارتیــن بوبــر( بــراي 

ــردد. ــرح مي گ ــر مط ــألۀ ش ــل مس ح
بــه نظــر مي رســد بــا بررســي دیــدگاه آرنــت بــه 
مفهــوم شــر و ارتبــاط آن بــا تفکــر و طــرح شــر انســاني 
نــوع راه حــل  بــه یــک  و راه حل هــاي آن مي تــوان 
شــر  مســألۀ  بــه  نســبت  اخاق گرایانــه  دیــدگاه  و 
ــاي  ــدرن معن ــردم در روزگار ُم ــود م ــد ب ــید. او معتق رس
ــي  ــت پوچ ــه بن بس ــد و ب ــت داده ان ــي را از دس زنده گ
یــا معنــاي کاذب زنده گــي رســیده اند یــا بــه بیــان 
ــي  ــگ جهان ــۀ دو جن ــه شــده اند. تجرب ــر، ازخودبیگان بهت
ــرگ،  ــاي م ــا،  اردوگاه ه ــت بار ویراني ه ــترۀ دهش ــا گس ب
ــر  ــتالین و مهم ت ــاري در دوران اس ــاي کار اجب اردوگاه ه
ــواهدي  ــگ، ش ــان جن ــمن در پای ــۀ آیش ــه محاکم از هم
ــر ایــن مدعــاي آرنــت بودنــد. تمامــي این هــا موجــب  ب
ــده اند  ــدرن ش ــر در روزگار م ــي از ش ــوع خاص ــود ن نم
ــي از تعقــل و تفکــر آن  ــان خال ــل بنی ــه دلی کــه آرنــت ب
را »ابتــذال بــه شــر« مي خوانــد. وي بــا مشــاهدات خــود 
از محاکمــۀ آیشــمن و طــرح مســألۀ ابتــذال بــه شــر، بــه 
مفهــوم شــر انســاني و رابطــۀ آن بــا قــدرت تفکــر و تعقل 
ــِر انســاني را  ــي ش ــه نوع ــه اســت و ب در انســان پرداخت
حاصــل فقــدان قــدرِت تعقــل در انســان مي دانــد. آرنــت 
ــور  ــه مح ــه س ــر ب ــي ش ــي در بررس ــي جمع در طراح
ــاي  ــد از »ویژه گي ه ــه عبارت ان ــد ک ــاره مي کن ــم اش مه
ــد  ــم«. او معتق ــم« و »استالینیس ــر«، »نازیس ــام توتالیت نظ
ــه  ــود بیگان ــا از خ ــر ب ــاي توتالیت ــه حکومت ه ــود ک ب
کــردن توده هــاي مــردم، همسان ســازي و وابســته گي 

ــي و  ــه بهره کش ــت ب ــوژي، دس ــي ایدیول ــه نوع ــا ب آن ه
ــر  ــاي توتالیت ــر او، نظام ه ــد. از نظ ــا مي زن ســرکوب آن ه
از افــراد انســاني ماشــیني درهم کوبنــده و خالــي از تعقــل 
ــِق  ــلطۀ مطل ــق در س ــر مطل ــي ش ــه نوع ــازد و ب مي س

ــد. ــود مي یاب ــان نم ــر انس ــان ب انس
ــر از  ــا تأثی ــي ب ــن چالش ــا چنی ــه ب ــراي مواجه ــت ب آرن
ــن«  ــک ت ــن در ی ــر، اندیشــۀ »دو ت ــن بوب تفکــرات مارتی
یعنــي رودرویــي انســان بــا خویشــتن خــود یا »وجـــدان« 
ــر در  ــروز ش ــري از ب ــد جلوگی ــازد. کلی ــرح مي س را مط
ــاني و  ــل انس ــتۀ عم ــدن پیوس ــر ش ــدگاه وي، درگی دی
ــري  ــن درگی ــر ای ــر اث ــي کــه ب ــه گونه ی وجــدان اســت ب
ــع از  ــا مان ــود ت ــدار مي ش ــي پدی ــي از خودشناس جلوه ی
ــه  ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر همی ــردد. ب ــر  گ ــروز ش ب
زمینــۀ ایجــاد شــر )فقــدان تعقــل( نتیجــه مي گیــرد 
ــه  ــد ک ــر نمي زن ــاني س ــرها از کس ــن ش ــه بزرگ تری ک
ــوند  ــه رو ش ــش روب ــدان خوی ــا وج ــد ب ــار بای ــه ناچ ب
ــه  ــي هســتند کــه اساســًا ب ــن اشــرار آنان بلکــه بزرگ تری
ــر  ــود فک ــال خ ــه اعم ــز ب ــرا هرگ ــد، زی ــاد نمي آورن ی

نمي کننــد.
کلیــدواژه: توتالیتاریســم، دو تــن در یــک تــن، زنده گــي 
ــي،  وقــف عمــل، زنده گــي مصــروف تفکــر، شــر اخاق

وجـدان

مقـدمه
واژۀ شــر بــه معنــاي بــدي، زشــتي و پلشــتي در مقابــل بــا 
خیــر بــه معنــاي نیکــي و خوبــي بــه کار بــرده مي شــود. 
مفهــوم خیــر و شــر از دیربــاز مورد توجــه اندیشــمندان و 
فاســفه در قــرون مختلــف بــوده اســت. ســقراط معتقــد 
بــود خیــر نوعــي فضیلــت اســت و شــر انحــراف از ایــن 
ــِر محــض را  ــت محســوب مي شــود. افاطــون خی فضیل
ــب  ــر در ترکی ــت ش ــده داش ــت و عقی ــود مي دانس وج
مــاده و صــورت پدیــد مي آیــد. ارســطو در تعریــف خیــر 
مي گویــد کــه خیــر آن اســت کــه هــر چیــزي بــه ســوي 

آن گرایــش دارد. )ارســطاطالیس ۱۳۸۱، ۱(
ــر و  ــتین خی ــطي، اگوس ــرون وس ــران ق ــان متفک در می
ــد دینــي و مســیحي تبییــن کــرد  ــاي عقای ــر مبن شــر را ب
و عقیــده داشــت کــه عالــم سراســر خیــر اســت و شــر را 
امــري عدمــي تلقــي مي کنــد. اســپینوزا رویکــردي نســبي 
بــه مفهــوم خیــر و شــر داشــت و مي گویــد خیــر و شــر 
ــه ســلیقه ها و اعــراض شــخصي  ــري نســبي نســبت ب ام
انســان ها اســت و بــه نســبت ایــن جهـــان و موجــودات 
ــت  ــدارد. کان ــود ن ــري وج ــر و ش ــذر خی ــي و زودگ فان
معتقــد بــود کــه مبــدای تاریــخ طبیعــت خیــر اســت چــرا 
کــه طبیعــت آفریــدۀ خداونــد اســت و از طرفــي مبــدای 
ــان  ــخ انس ــه تاری ــرا ک ــت، چ ــر اس ــان ش ــخ انس تاری
ــفۀ دوران  ــان فاس ــت. در می ــان نیس ــود انس ــل خ حاص
جدیــد نیــز بــه مفاهیــم و راه حل هــاي مختلفــي در مــورد 
ــوان  ــان مي ت ــه از آن می ــم ک مســألۀ شــر برخــورد مي کنی
ــتون  ــگا و آلسـ ــي، پاتین ــي. ال. مک ــه هاي ج ــه اندیش ب

اشــاره کــرد.
ــه دو دســتۀ کلــي تقســيم  ــوان ب ــر و شــر را مي ت خي

کــرد:
خیــر و شــر اخاقــي: کــه در آن هــا عامــل انســاني 
دخالــت دارد. بــه عبــارت دیگــر فاعــل آن انســان اســت 
و در غیــر ایــن صــورت ایــن فعــل انجام پذیــر نخواهــد 

ــود. ب
خیــر و شــر طبیعــي: کــه در آن هــا عامــل انســاني 
هیچ گونــه دخالتــي در بــروز و رخــداد آن هــا نــدارد 
و عوامــل غیرانســاني امــکان بــروز آن هــا را فراهــم 

. مي کننــد
حــال پرســش هایي اساســي مطــرح مي شــود کــه چیســتي 
و چرایــي شــر انســاني چیســت؟ آیــا ممکن اســت مســألۀ 
خیــر و شــر اخاقــي بــا قــوۀ تفکــر در وجــود انســان ها 
ــري  ــي جلوگی ــه یي توانای ــه اندیش ــد؟ چگون ــط باش مرتب

از بــروز آن را دارد؟ 

مفـهوِم 
شر  از  ديـدگاه 

هانـا آرنت

راه هـای جلوگیـری 
ب اشتـها و گرسنه گـی کـاذ از 

بخش دوم و پایانی

پروتيين و چربی های سالم را هوشمندانه مصرف کنيد
ــه و  ــق انداخت ــه تعوی ــدِن شــکم را ب ــی ش ــی، خال ــم چرب ــن و ه ــم پروتیی ه
ــد  ــه شــما کمــک می کنن ــی ب ــن یعن ــد. ای ــت می کنن احســاس ســیری را تقوی
بــرای مــدت طوالنی تــری احســاِس ســیری کنیــد و دیرتــر بــه حالــت 
گرســنه گی برگردیــد. از ایــن رو وارد کــردن آن هــا بــه برنامــۀ غذایــی 
ــون  ــکِر خ ــاناِت ش ــری از نوس ــرای جلوگی ــمندانه ب ــی هوش ــان راه روزانۀت
اســت. اگــر تــا بــه حــال مــادۀ کم فیبــر، کم پروتییــن و چربــی خــورده باشــید 
)مثــل چاکلیــت، شــیرینی مربایــی، یــک کاســه پاســتا بــا ُســس گوجــه فرنگی(، 
احتمــاالً متوجــه شــده اید کــه چقــدر گرســنه گی تان ســریع برمی گــردد، 
حتــا اگــر مقــداری کــه از آن مــادۀ غذایــی مصــرف کــرده باشــید زیــاد باشــد. 
ــی  ــًا متفاوت ــرات کام ــابه تأثی ــای مش ــزان کالری ه ــا می ــذا ب ــع، دو غ در واق
ــو  ــه و خلق وخ ــم و روحی ــدن، متابولیس ــرژی ب ــیری، ان ــاس س ــر احس را ب

ــد داشــت. خواهن
توصیــۀ مــا ایــن اســت کــه در هــر وعــدۀ غذایــی خــود از مقــداری پروتییــِن 
ــد  ــم می توانن ــواران ه ــد. گیاه خ ــتفاده کنی ــالم اس ــای س ــا چربی ه ــص ی خال
ــواع  ــی از ان ــد و بعض ــتفاده کنن ــی اس ــی گیاه ــع پروتیین ــات و مناب از حبوب
ــی را  ــرغ و ماه ــر م ــی دیگ ــات و بعض ــرغ و لبنی ــم م ــم تخ ــواران ه گیاه خ
هــم بــه لیســت غذایی شــان اضافــه می کننـــد. چربی هــای ســالمی کــه 
ــوۀ خشــک،  ــد از آوکادو، می ــد عبارت ان ــوالً پیشــنهاد می کنن ــن معم متخصصی

ــل. ــن نارگی ــون و روغ ــن زیت ــا، روغ ــا، کره ه دانه ه

غذاهای روحيه ساز بخورید
ــه و  ــر روحی ــی را ب ــواد غذای ــیاری از م ــر بس ــادی تأثی ــیار زی ــات بس تحقیق
خلق وخــو نشــان می دهنــد. بنابرایــن اگــر می خواهیــد شــادتر زنده گــی 
ــما  ــی ش ــای غذای ــید، انتخاب ه ــته باش ــری داش ــازده کاری باالت ــد و ب کنی
اهمیــت بســیار زیــادی دارنــد. بــه عنــوان مثــال، تحقیقــات نشــان داده اســت 
کــه دارچیــن تمرکــز را ارتقــا داده، گــردو قــدرت منطــِق ذهــن را بــاال بــرده 
ــق، دانشــمندان  ــک تحقی ــد. در ی ــت می کن ــی را تقوی ــبزیجات مثبت گرای و س
ــی  ــی مصرف ــواد غذای ــر م ــرای ذک ــه ب ــتند ک ــوان خواس ــدود ۳۰۰ ج از ح
روزانۀشــان و احساســی کــه بعــد از آن پیــدا می کننــد، دفتــر یادداشــت روزانــه 
ــا و ســبزیجات  ــر میوه ه ــه مصــرف باالت ــد ک ــان دریافتن داشــته باشــند. محقق

ــد. ــش می دهن ــرد افزای ــبختی را در ف ــِس خوش ــش و ح ــرژی، آرام ان

نوشيدنی آرامش بخش بنوشيد
یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای تعدیــل و تنظیــم روحیــه و اعصــاب، خــودداری 
ــت و  ــی اس ــای مصنوع ــیرین کننده ه ــددار و ش ــیدنی های قن ــرف نوش از مص
ــدوِن شــکر اســتفاده  ــد از آب و چــای ســبز ب ــی توانی ــا م ــا ت ــه جــای آن ه ب
کنیــد. در یــک تحقیــق انگلیســی مشــخص شــد کــه بیشــتر از 7۰٪ از 
ــردن مصــرف آب روزانۀشــان  ــاال ب ــه ب ــد ک شــرکت کننده هــا گــزارش داده ان
ــادی روحیۀشــان را تقویــت کــرده اســت. و یــک تحقیــق ژاپنــی  ــا حــد زی ت
ــطح  ــه س ــد ک ــخص ش ــت، مش ــام گرف ــر انج ــتر از ۴۰۰۰۰ نف ــه روی بیش ک
اســترس روان شــناختی در آن هایــی کــه در روز حداقــل ۵ گیــاس چــای ســبز 

ــت. ــوده اس ــر ب ــن ت ــا ۲۰% پایی ــند، ت می نوش

منبـع: برترین ها
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بخش نخست

نیکوالس كوتار/ برگردان: سهیل سراییان

مقدمۀ نویسنده
ایــن هفتــه تولــد ســه ســاله گی رمانــم اســت. پروســۀ 
بســيار طوالنــی نوشــتن تــا رســيدن بــه مرحلــۀ چــاپ 
ــه.  ــای بی وقف ــی و ویراســتاری  ه و بازنویســی های پياپ
همه گــی دشــوار بودنــد امــا مــن نامــش را »کارگــری 
ــم در  ــرأت نمی کن ــن ج ــه م ــذارم. البت ــق« می گ عش
ــا داستایوفســكی  مقــام نویســنده گی هرگــز خــودم را ب
مقایســه کنــم امــا زمانــی کــه دربــارۀ ســاعات 
ــِت معرکــه  اش  ــی کاری  اش و دفترچــۀ یادداش طوالن
ــم،  ــود می خوان ــش ب ــی ایده های ــذار اصل ــه پایه  گ ک
ــه  ــدودی متوج ــا ح ــا ت ــًا، ام ــم کام ــم بگوی نمی توان
می شــوم چــه کارِ بزرگــی در ادبيــات انجــام داده 
ــكی  ــا داستایوفس ــی آني ــتان زنده گ ــا داس ــت. ام اس
داستایوفســكی،  اســت.  شــگفت انگيز  بســيار 
نویســنده یی درخشــان و در عيــن حــال یكــی از 

پيچيده  تریــن نویســنده های قــرن ۱۹ بــود.
***

ــان  ــن همچن ــا م ــاده ام ــاق نيفت ــوز اتف ــبختی هن خوش
ــتم! ــرش هس منتظ

در ابتــدای قــرن بیســتم، لیونیــد لیونیــدوف، بازیگــر نقــش 
ــازوف در  ــرادران کارام ــر ب ــازوف در تیات ــری کارام دیمت
ــا  ــود ب ــاه خ ــدار کوت ــارۀ  دی ــکو درب ــال ۱9۱۰ در مس س
آنیــا گریگوریونــا، همســر داستایوفســکی، می  نویســد: 
»مــن “چیــزی” را دیــدم و شــنیدم. چیــزی برخــاف تمــام 
چیزهــای دیگــر. امــا بــه وســیلۀ آن “چیــز” کــه تنهــا در ده 
دقیقــه اتفــاق افتــاد، داستایوفســکی را حــس کــردم. صدهــا 
ــارۀ داستایوفســکی نمی توانســت حســی را کــه  ــاب درب کت

ــد.« ــه مــن داد، منتقــل کن ــدار ب ایــن دی
فیــودور میخالوویــچ )داستایوفســکی( همیشــه قبول داشــت 
ــود«.  ــا همدیگــر رشــد کــرده ب کــه »روح هــر دوی شــان ب
ــاد  ــنی زی ــاف س ــه اخت ــواره ب ــال هم ــن ح ــا در عی ام
ــع  ــک رب ــًا ی ــرد. تقریب ــاره می ک ــم اش ــان ه ــان خودش می
ــۀ  ــود و همیــن تفــاوت تجرب ــان آن هــا اختــاف ب قــرن می
زنده گــی میــان آن هــا می توانســت منجــر بــه نتایــج 

مختلفــی در مســیر زنده گی  شــان شــود.
زنده گــی  مســیر  در  کشــیدن  رنــج  ســال ها  از  »پــس 
ــدا  ــم ج ــان را از ه ــا راه های م ــر ی ــر، در آخ ــا همدیگ ب
می کنیــم یــا خوشــبخت در کنــار یکدیگــر تــا آخــر 

می کنیــم.« زنده گــی 
ســالگرد  دوازهمیــن  در  را  متــن  ایــن  داستایوفســکی 
ــی  ــوان به راحت ــود. می ت ــته ب ــا نوش ــرای آنی ــان ب ازدواج ش
قضــاوت کــرد که همچنــان در دوازهمین ســال ایــن ازدواج 
او بــه طــرز حیــرت  انگیــزی، آنیــا را عاشــقانه دوســت دارد 
ــد  ــد می کن ــأله را تأیی ــن مس ــم ای ــان ه ــه زنده گی ش و البت

ــی  ــر زنده گ ــا همدیگ ــر ب ــا آخ ــقانه ت ــتند عاش ــه توانس ک
ــد. کنن

اگرچــه هیچ وقــت زنده گی شــان آســان نبــود، حتــا از 
ــودور  ــا و فی ــیر ازدواج آنیـ ــنایی . در مس ــل آش ــان اوای هم
رابطــۀ  ایــن  زیــادی وجــود داشــت و  دشــواری  های 
عاشــقانه از ســختی هایی همچــون فقــر، مریضــی و مــرگ 
ــام بســته گان  ــود. تم ــرده ب ــه در ب ــالم ب ــاِن س ــودکان، ج ک
ــر  ــا نظ ــد ام ــف بودن ــن ازدواج مخال ــا ای ــکی ب داستایوفس
آن هــا در تصمیــم نهایــی او هیچ وقــت ابهامــی ایجــاد 
نکــرد. شــاید تنهــا چیــزی کــه توانســت وصلــِت آن هــا را 
ــد و از  ــرار ده ــر ق ــار همدیگ ــی در کن ــل قاب ــم مث محک
تمــام ایــن مصایــب عبــور کننــد، “نــگاه مشــترک”ِ هــر دوی 
آن هــا بــه فلســفۀ زنده گــی کــردن بــود. حتــا پــس از تمــام 
ــدۀ  ــم انداز آین ــه چش ــودور ب ــا و فی ــا، آنی ــن گرفتاری ه ای

زنده گی شــان ایمــان داشــتند.
 

اشتراکات در اوایل زنده گی
ــال ۱۸۴6 در  ــت س ــاه آگوس ــی  ام م ــا، س ــا گریگوریون آن
خانواده یــی نســبتًا فقیــر بــه دنیــا آمــد. پــدرش گریگــوری 
ایوانوویــچ بــه همــراه خانوادۀ شــان کــه شــامل مــادر ُمســن 
و چهــار بــرادرِ او بــود، در آپارتمــان بزرگــی بــا یــازده اتــاق 
زنده گــی می  کردنــد. آنیــا همــواره خانــواده  اش را بــه یــک 
ــر  ــن خاط ــه ای ــل ب ــرد. اوای ــبیه می  ک ــتانه تش ــط دوس محی
ــی  ــرد و اتاق ــت زنده گــی می  ک ــی پُرجمعی ــه در خانواده ی ک
ــا در  ــام خانواده  ه ــرد تم ــور می ک ــت، تص ــار نداش در اختی
ــا  ــادرش آن ــد. م ــی می  کننـ ــن شــکل زنده گ ــه ای روســیه ب
نیکوالیونــا کــه یــک ســوئدی-فناندِی با ایمــان بــود، 
ــار همســرش را ماقــات کــرد،  ــرای اولین ب هنگامــی  کــه ب
ــد  ــا یــک دوراهــی دشــوار مواجــه شــد. نمی دانســت بای ب
ــت ازدواج  ــقش هس ــه عاش ــی ک ــا کس ــد و ب ــت ده رضای
کنــد یــا بــه آرمان هــای دینــی خــود پایبنــد باشــد. 
بی وقفــه بــرای پیــدا کــردن راهــی میــان ایــن دوراهــی راز 
و نیــاز می کــرد. یــک روز خوابــی دیــد. در ایــن خــواب آنــا 
نیکوالیونــا، خــودش را دیــد کــه بــه یــک کلیســای کاتولیک 
ــو  ــدس زان ــیح مق ــر مس ــپس در براب ــود و س وارد می- ش
ــانه یی  ــواب را نش ــن خ ــد. او ای ــا می خوان ــد و دع می زن

ــه ارتدوکــس تلقــی کــرد. ــرای روی آوردن ب ب
ــن وارد کلیســای ســنت  ــرای مراســم تدهی ــه ب ــار ک اولین ب
 ســیمون در خیابــان مخووایــا شــد، دقیقــًا همــان چیزهایــی 
را دیــد کــه قبــًا در خــواب دیــده بــود؛ خــواب او تعبیــر 
ــط  ــت در محی ــم گرف ــه تصمی ــان لحظ ــود. از هم ــده ب ش
ــر او،  ــه دخت ــی ک ــد و زمان ــی کن ــا زنده گ ــی کلیسـ روحان
ــی را  ــکی، دوران کودک ــودور داستایوفس ــدۀ  فی ــر آین همس
پشــت ســر می گذاشــت، پــدری روحانــی داشــت بــه نــام 
فیلیــپ اسپرانســکی. زمانــی کــه آنیــا تنهــا ســیزده ســالش 
ــار  ــی را کن ــات زنده گ ــام تعلق ــت تم ــم گرف ــود، تصمی ب

بگــذارد و در حالــی کــه در تعطیــات در شــهر پســکوف به 
ســر می بــرد، تصمیــم گرفــت در کلیســایی زنده گــی کنــد. 
اگرچــه ایــن تصمیــم عمــر زیــادی نداشــت و خانــواده  اش 
ــورگ  ــنت پترزب ــه س ــت ب ــه بازگش ــه او را ب ــرای این ک ب
ــی  ــدرش مریض ــه پ ــد ک ــه او دروغ گفتن ــد، ب ــاب کنن مج

ــردد. ــر برگ ــد هرچــه زودت العاجــی دارد و او بای
ــور  ــکی، همان ط ــوادۀ داستایوفس ــان، در خان ــن زم در همی
کــه قبــًا هــم اشــاره کــرده  ام، در دوران کودکــی  اش انجیــل 
نقــش بســیار مهمــی را بــازی کــرده بــود. پــدرش ، میخاییــل 
ــتر  ــه بیش ــود ک ــکی ب ــتان مارینس ــر بیمارس ــچ دکت آندریوی
ــوان  ــندۀ ج ــداً نویس ــد. بع ــا می آمدن ــه آن ج ــر ب ــردم فقی م
نــام تمــام قهرمان هــای داســتان  های خــود را از میــان 
ــی،  ــل کودک ــان اوای ــرد. او از هم ــراد انتخــاب ک ــن اف همی
مهربانــی و کمــک بــه دیگــران را یــاد گرفــت امــا در ادامــه 
ــد؛  ــه ش ــودش مواج ــخصیت خ ــی در ش ــا پیچیده گی  های ب
ــراه  ــه هم ــین ب ــوی آتش ــل خلق  وخ ــی مث چندگانه گی  های
ــادر  ــی. م ــی غیرمعمول ــدوه درون ــم و ان ــنده گی و غ بخش
داستایوفســکی، ماریــا فیودورونــا، کســی کــه فیــودور بیــش 
ــت،  ــرام می گذاش ــه او احت ــت و ب ــتش داش ــه دوس از هم
ــارۀ  ــاد درب ــیت زی ــادر و حساس ــی ن ــا مهربان ــود ب ــی ب زن
ســنت  یــک  را  مــادرش  او  زنده گــی  اش.  آدم هــای 
ــه  ــار ب ــا، او چندیــن ب می نامیــد. دقیقــًا پــس از مــرگ ماری
ــر و  ــای خی ــش دع ــواره برای ــد و هم ــودور آم ــواب فی خ
ــه همــواره  ــان و حساســی ک ــرد؛ روح مهرب ــت می ک نصحی

ــد.  ــاره می کن ــه آن اش ــکی ب داستایوفس
ــوزی و  ــی، دل س ــوع مهربان ــان ن ــًا هم ــکی دقیق داستایوفس
حساســیت را در وجــود آنیــا احســاس کــرده بــود. »بــا مــن، 
او می توانــد خوشــحال و خوشــبخت باشــد.« اگــر بخواهیــم 
ایــن جملــه را بررســی کنیــم، بازهــم داستایوفســکی بــه آنیا 
ــحالی  ــن خوش ــودش در ای ــی از خ ــد و نام ــاره می  کن اش
نمی  بــرد. یعنــی آنیــا خوشــحال خواهــد بــود و او همیشــه 

ــه دوش می  کشــد. ــا خــود ب ــدوه را ب همــان غــم و ان
ــه خوشــحالی خــودش فکــر نکــرده  ــا داستایوفســکی ب آی
بــود؟ قطعــًا فکــر کــرده بــود، مثــل تمــام مردهــای دیگــر. 
ــای  ــاره صحبت-ه ــا در این ب ــودش حت ــتان خ ــا دوس او ب
زیــادی کــرده بــود؛ امیــدوار بــود کــه پــس از ســختی های 
دوران جوانــی، ســرانجام بــه آرامــش خواهــد رســید. حتــا 
زمانــی کــه پیــر شــد، همچنــان امیــد داشــت تــا بتوانــد در 
اواخــر زنده گــی اش ایــن خوشــبختی را میــان خانــواده  اش 

حــس کنــد.
»خوشــبختی هنــوز اتفــاق نیفتــاده امــا مــن همچنــان 
ــت.  ــه را گف ــن جمل ــکی ای ــتم.« داستایوفس ــرش هس منتظ
کســی کــه در همــان لحظه  یــی کــه ایــن جملــه را نوشــت، 

ــود. ــته ب ــردن خس ــی ک از زنده گ
ــواره  ــد هم ــات ب ــی، اتفاق ــه گی زنده گ ــق روال همیش مطاب
در زمانــی غیرمنتظــره رخ می دهنــد، این بــار هــم پــدر 

ــا در بهــار ســال ۱۸66 پــس از ســپری کــردن بیمــاری  آنی
ــی  ــا، اتقاق ــدر آنی ــرگ پ ــت. م ــرانجام درگذش ــی س طوالن
ــاری  ــد. بیم ــاب می  آم ــه حس ــی  اش ب ــک در زنده گ تراژی
پــدر، آنیــا را مجبــور کــرده بــود از ادامــۀ  تحصیــل دســت 
بکشــد تــا بتوانــد زمــان بیشــتری را بــه مراقبــت از پــدرش 

اختصــاص دهــد.
در ابتــدای ســال ۱۸66 دورۀ کوتاهــی بــرای آمــوزش 
ــه  ــنت پترزبورگ ارای ــگاه س ــی در دانش ــد و کوتاه  نویس تن
ــا  ــرای آنی ــی ب ــود. ایــن دوره موقعیــت بســیار خوب شــده ب
بــود تــا هــم تحصیــات خــودش را ادامــه دهــد و هــم از 
پــدرش مراقبــت کنــد. در حقیقــت ایــن پــدرش بــود کــه 
ــا  ــا آنی ــد، ام ــن دوره شــرکت کن ــرد در ای ــه او اصــرار ک ب
پــس از حضــور در چندیــن جلســۀ ایــن کاس بــا یــأس و 
ناامیــدی بــه خانــه بازگشــت و دیگــر نخواســت ایــن دوره 
را ادامــه دهــد. در حقیقــت تندخوانــی متونــی کــه اکثــراً بــا 
خــط ناخوانــا نوشــته شــده بودنــد، اصــًا بــرای آنیــا آســان 
ــمگین  ــت و خش ــا ناراح ــری آنی ــدرش از بی صب ــود. پ نب
بــود، بنابرایــن از او قــول گرفــت ایــن دوره را بــا موفقیــت 

تمــام کنــد.
ــرای  ــدر ب ــول چق ــن ق ــت ای ــدرش می دانس ــط کاش پ فق

ــد.  ــد ش ــاز خواه ــا سرنوشت  س آنی
 

خوب است که تو مرد نيستی!
آن زمــان چــه اتفاقــی در زنده گــی داستایوفســکی در حــال 
رخ دادن بــود؟ فیــودور معــروف شــده بــود. خانــوادۀ آنیــا 
تمــام آثــار او را خوانــده بودنــد. اولیــن رمــان کوتــاه او بــه 
نــام “بی چــاره گان” کــه در ســال ۱۸۴۵ نوشــته شــد، مــورد 
ــا  ــت. ام ــرار گرف ــدان آن دوره ق ســتایش بســیاری از منتقـ
ــادات و  ــی از انتق ــا را بهمن ــکات و تملق گویی ه ــوج تبری م

ــود کــرد. نوشــته های آکنــده از کینــه و نیــش ناب
فیــودور یکــی پــس از دیگــری بــا مشــکات جــدی روبه رو 
می شــد. ابتــدا تبعیــد بــه همــراه کار اجبــاری و بعــد، مــرگ 
ــرگ  ــر م ــل و در آخ ــاری س ــر بیم ــر اث ــش ب ــر اول همس
ــودور  ــه فی ــانی ک ــی از کس ــزش؛ یک ــرادر عزی ــی ب ناگهان
ــود. در  ــون او ب ــش را مدی ــی از موفقیت های ــش اعظم بخ
ــود و از  ــا آشــنا شــده ب ــا آنی ــان، داستایوفســکی ب ــن زم ای
نظــر مالــی، پســرخواندۀ ۲۱ ســاله اش را )از همســر اولــش( 
حمایــت می کــرد. او همچنیــن تنهــا حامــی مالــی خانــوادۀ 
بــرادر تــازه از دســت رفتــه اش بــود. امــا ایــن تمــام ماجــرا 
نبــود، فیــودور، بــرادر کوچــِک خــودش را هــم بــه صــورت 
مســتمر کمــک و حمایــت می کــرد. بعدهــا داستایوفســکی 
اعتــراف کــرد کــه در طــول زنده گــی اش همــواره در 

چنــگال قــرض و بدهــی بــه ســر بــرده اســت.

جامعۀ نو
مد و مه/ پنجشنبه ۴ بهمن ۱3۹۷

بود؟ چگونه  بودن  داستايوفسکی  همسر 



مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر مـی گوید 
در یـک هفتـه گذشـته نهاد های کشـفی و امنیتـی ۳۴ تن به 
شـمول ۴زن را در ارتبـاط بـه ۲۸ قضیه قاچـاق مواد مخدر 
بازداشـت و بـه منظـور تعقیب قضایـی پرونده هـای آن ها 
بـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه مسـکرات و مواد 

مخدر فرسـتاده شـده است.
مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه مسـکرات و مـواد 
مخـدر دیروز گفته اسـت کـه از مجموع  ۳۴ تن بازداشـت 
شـدهگان، ۱6 تـن آنـان مـی خواسـتند مـواد مخـدر را بـا 

بکس هـای  و  بطـن  در  جاسـازی  شـیوه های  از  اسـتفاده 
کشـورهای  بـه  کابـل  هوایـی  میـدان  از  شـان  سـفری 

انتقـال دهنـد. هندوسـتان و عربسـتان سـعودی 
در خبرنامـه ایـن نهـاد افزوده شـده کـه همچنان ایـن مرکز 
در یـک هفتـۀ گذشـته ۳۱ تـن را در ارتبـاط بـه ۱9 قضیـه 
جرایـم قاچـاق مسـکرات و مـواد مخدر از جانـب محکمه 
اسـتیناف مرکزعدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه مسـکرات و 
مـواد مخـدر بـه حبس هـای تنفیـذی مختلـف محکـوم بـه 

مجـازات کرده اسـت.
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مصطفی آرین 

محمدجواد رحیمی

پـس از سـرنگونی رژیـم طالبان، افغانسـتان دنبال گسـترش 
روابـط بـا کشـورهای منطقـه و سـازمان های بین المللـی و 
افغانسـتان عضویـت  زمـان،  آن  از  اسـت.  بـوده  منطقه یـی 
چندیـن سـازمان و پروسـه های منطقه یـی را کسـب کـرده و 
روابـط چنـد جانبـه خودرا با کشـورهای همسـایه گسـترش 
داده اسـت. در حـال حاضـر، افغانسـتان عضویـت چندیـن 
ایکـو،  سـارک،  جملـه  از  بینالمللـی  و  منطقه یـی  سـازمان 
شـانگهای و غیـره را دارد. اهـداف اساسـی افغانسـتان در 
عضویـت ایـن سـازمانها، تقویـت همکاریهـای اقتصـادی، 
فرهنگـی، امنیتـی و سیاسـی بـرای بلندبـردن منافـغ ملـی، 
تأمیـن امنیـت ملـی و رفـع تهدیـدات در برابـر امنیـت ملی 

 . شد میبا
گروه هـای  و  اسـت  آشـکار  تهدیدهـا  افغانسـتان  در 
تروریســـــتی، بـرای امنیـت مــلی کشـــور تهدیـد عینی 
شـمرده می شـــوند. در حـال حاضـر، مبارزه با تروریسـم و 
تأمیـن امنیـت ملـی در افغانسـتان در صدر اهـداف حکومت 

افغانسـتان قـرار دارد.
اکنـون،  تـا  افغانسـتان  از آغـاز تشـکیل دولـت جدیـد در 

افغانسـتان بـا حمایت جامعـه جهانی، به خصـوص نیروهای 
ناتـو تحـت رهبـری ایـاالت متحـده امریـکا نقـش مهـم در 
مبـارزه بـا تروریسـم داشـته اسـت. امـا بـا گذشـت حـدود 
دو دهـه از آغـاز مبـارزه بـا تروریسـم در کشـور، هنـوز هم 
تروریسـم تهدیـد جـدی در برابر امنیـت ملی در افغانسـتان 

محسـوب  می گـردد.
بـه اسـاس گزارش هـا، ده هـا گروهـی تروریسـتی در خـاک 
افغانسـتان حضـور و فعالیـت دارند. القاعـده، داعش، جنبش 
اسـامی ازبیکسـتان و غیره گروهها و تروریسـتهای خارجی 
از کشـورهای مختلـف جهـان و منطقـه از جملـه چیچـن، 
چینـی،  اویغورهـای  ازبیکسـتان،  تاجیکسـتان،  پاکسـتان، 
از جملـه گروههـا و تروریسـتانی هسـتند  عربهـا و غیـره 
کـه در مناطـق مختلـف افغانسـتان حضـور و فعالیـت دارند. 
همچنـان، این گروههـا در مناطـق قبایلی پاکسـتان، پایگاه ها 
و مراکـز تروریسـتی دارنـد. واضـح اسـت کـه طالبـان زمینه 
حضـور و فعالیـت آنهـا را در افغانسـتان مهیا سـاخته اسـت. 
تمـام ایـن گروههـا و تروریسـتها بـا طالبان روابـط تنگاتنگ 

داشـته و مـورد حمایـت و پشـتیبانی آنهـا قـرار دارند.

ایـن گروههـا و تروریسـتها نـه تنهـا بـرای افغانسـتان تهدید 
جـدی هسـتند، بلکـه بـرای کشـورهای منطقـه نیـز تهدیـد 
بـه حسـاب میآینـد. تروریسـم و خشـونت در افغانسـتان به 
امنیت، ثبات و توسـعه کشـورهای منطقه آسـیب می رسـاند. 
چگونگـی وضعیـت امنیـت و ثبـات در افغانسـتان بـه طـور 
نیـز  منطقـه  کشـورهای  بـاالی  غیرمسـتقیم  یـا  و  مسـتقیم 
دشـمن  تنهـا  تروریسـم  و  افراط گرایـی  اسـت.  تأثیرگـذار 
افغانسـتان نمی توانـد به حسـاب آید بلکه تمامی کشـورهای 
منطقـه از رشـد افراط گرایـی و تروریسـم آسـیب می بیننـد.
تروریسـم تهدیـدی مشـترک بـرای تمـام کشـورهای منطقه 
منطقه یـی  همکاری هـای  نیازمنـد  آن  بـا  مبـارزه  و  اسـت 
در  همدیگـر  بـا  منطقه یـی  عیـار  تمـام  همـکاری  اسـت. 
راسـتای مبـارزه بـا تروریسـم می توانـد تهدید تروریسـم را 

از افغانسـتان و منطقـه ریشـه کن کند. بدون شـک، شکسـت 
و  منطقه یـی  اجمـاع  نیازمنـد  منطقـه،  در  تروریسـم  کامـل 

اسـت.  منطقه یـی  همکاری هـای  تقویـت 
جلـب و تقویـت همکاریهـای منطقهیـی در راسـتای مبـارزه 
افغانسـتان بـا  افغانسـتان مهـم اسـت.  بـا تروریسـم بـرای 
بـا  مبـارزه  مسـیر  در  می توانـد  منطقه یـی  همکاری هـای 
تروریسـم گام هـای بلنـدی بـردارد و از ظرفیتهـا و قابلیتهای 
کشـورهای منطقـه بـرای مبارزه بـا تروریسـم و تأمین امنیت 

ملـی در کشـور اسـتفاده بهینـه نمایـد. 
روابـط راهبـردی فـرا منطقه یـی افغانسـتان از ارزش خـاص 
برخـوردار اسـت. افغانسـتان بـا حفـظ روابط فـرا منطقه یی، 
نیـاز بیشـتر به تقویـت روابط با کشـورهای منطقه نیـز دارد. 

پاکسـتان در روسـتاهای سـورکندو،  ارتـش  هفتـۀ گذشـته 
پوروا، میرسـیر و پخه میله ولسـوالی سـپیره والیت خوسـت 
حملـه هوایـی و زمینـی انجـام داد و شـماری از باشـنده گان 

مناطـق متذکـره را شـهید و زخمـی کرد.
بافاصلـه، عمـران خـان نخسـت وزیـر پاکسـتان بـا یـک 
زیرکـی سیاسـی بـا اشـرف غنی تمـاس تلفنـی برقـرار و او 
را بـه پاکسـتان دعـوت کرد. این اقـدام عمران خـان و لبیک 
گفتـن آقـای غنـی بـه آن، از یک طـرف حمـات نظامـی آن 
کشـور در خـاک افغانسـتان را کـه در تناقـض آشـکار بـا 
قوانیـن ملـی و بین المللی قرار داشـت پوشـش داد، از طرف 
دیگـر، ضعـف مدیریتـی و بی خبـری آقـای غنـی از قانـون 

اساسـی و قواعـد بین المللـی را ثابـت نمـود. 
احتمـال جـدی وجـود دارد که شـاید آقـای غنی حتـا برای 
یکبـار هـم قانـون اساسـی را مطالعـه نکـرده باشـد. مـادۀ ۵ 
قانـون  »تطبیـق  می کنـد:  افغانسـتان حکـم  اساسـی  قانـون 
اساسـي و سـایر قوانیـن، دفـاع از اسـتقال، حاکمیت ملي و 
تمامیـت ارضـي و تأمیـن امنیـت و قابلیـت دفاعي کشـور از 
وظایـف اساسـي دولـت مي باشـد.« همچنـان، مـادۀ ۸ قانون 
اساسـی حکـم می کنـد: »دولـت سیاسـت خارجي کشـور را 
بـر مبنـاي حفـظ اسـتقال، منافـع ملـي و تمامیـت ارضي و 
عـدم مداخله، ُحسـن همجـواري، احتـرام متقابل و تسـاوي 
حقـوق تنظیـم مي نمایـد.« ایـن در حالی سـت که آقـای غنی 

نـه تنهـا وظیفـۀ اصلـی اش را انجـام نـداده بلکـه سیاسـت 
خارجـی را نیز قربانی سـلیقه های شـخصی اش کرده اسـت. 
در پهلـوی احـکام قانـون اساسـی افغانسـتان، تجـاوز باالی 
خـاک کشـورها و احترام گذاشـتن بـه تمامیـت ارضی، یکی 
از مهمتریـن مکلفیت هـای قیـد شـده در حقـوق بین الملـل 
می باشـد. منشـور سـازمان ملـل متحـد در مـادۀ ۲ فقـره ۴ 
حکـم می کنـد: »کلیـه اعضـا در روابـط بین المللـی خـود از 
تهدیـد بـه زور یـا اسـتفاده از آن علیـه تمامیـت ارضـی یـا 
اسـتقال سیاسـی هر کشـوری یـا از هر روش دیگـری که با 
مقاصـد ملـل متحد مباینت داشـته باشـد خـودداری خواهند 
نمـود.« اما شـاید آقـای غنی می داند که مبتکر انسـجام قشـر 
سیاسـی افغانسـتان نبـوده و به خاطـر فقدان یـک صدای ملی 
و قـوی، از قانون شـکنی های پاکسـتان در سـطح بین المللـی 

نیز شـکایت نتوانسـته اسـت. 
بـا ایـن حال، رهبران پاکسـتان هـر باری که باالی افغانسـتان 
عملکردهـای  بـا  یـا  و  انـد  داده  انجـام  نظامـی  حمـات 
غیرقانونـی، قوانیـن ملـی و بین المللـی را نقـض نمـوده اند، 
بـا فاصلـه دسـت بـه اقداماتی زده کـه نه تنهـا عملکردهای 
غیرقانونـی دولـت خـود را پوشـش داده انـد بلکـه از ضعف 
و بی خبـری رهبـران حکومتـی افغانسـتان نیـز اسـتفاده های 

ابـزاری کرده انـد. آقـای غنـی به جـای اینکه شـتابزده دعوت 
عمـران خـان را می پذیرفـت، نخسـت بایـد نقـض آشـکار 
قانـون اساسـی، قواعـد و مقـررات بین المللـی و از خـون 
شـهدای گلگـون کفـن و زخمیان حمـات هوایی پاکسـتان 
در والیـت خوسـت در سـطح ملـی و بین المللـی شـکایت 

می کـرد.  
آقـای غنـی برای آنکـه انزوای سیاسـی اش را در سـطح ملی 
و بین المللـی کـم رنـگ جلـوه دهد، دعـوت عمـران خان را 
عجوالنـه پذیرفـت امـا آنچـه که بـا صراحت می تـوان گفت 
ایـن  اسـت کـه سـفر آقـای غنـی بـه پاکسـتان هیـچ نتیجـۀ 
مثبـت بـرای ملـت و حکومـت افغانسـتان به دنبـال نخواهد 
داشـت. ایـن پاکسـتان اسـت کـه بـا اسـتفاده از فرصت هـا، 
برنـدۀ دایمـی رقابت هـای منطقه یـی بوده اسـت. ضمن آنکه 
تمامـی رهبـران طالبـان و القاعـده در خاک پاکسـتان کشـته 
شـده انـد امـا رهبـری و دیپلوماسـی آن کشـور چنـان قوی 
و ملـی بـوده اسـت کـه حتـا اجـازه کوچکتریـن تغییـر در 

رویکـرد کشـورهای جهـان بـا پاکسـتان را نداده انـد. 

عمران خان بار دیگر 
باالی اشرف غنی 
کاله گذاشت!

۳۴ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر 
در یک هفته گذشته بازداشت شده اند

همکاری های منطقه یی:
مبـارزه با تـروریسم 
و تأمیـن امنیت ملـی 

در افغـانستان
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ــت  ــن اس ــام ای ــان اس ــا در جه ــگفتآورترین پدیده ه از ش
کــه بســیاری از قربانیــان خودکامه گــی – کــه در میــان مــا 
ــگاه  ــی را از ن ــتبداد و خودکامه گ ــتند- اس ــم نیس ــدک ه ان
منطقــی و فکــری مجــاز می شــمارند. ایــن دوگانه گــی کــه 
از نــگاه عملــی در برابــر اســتبداد بــه مبــارزه بــر می خیزنــد 
ــای  ــد در جنبش ه ــاز می دانن ــری آن را مج ــگاه فک و از ن
اســامی بیشــتر از دیگــر نیروهــای سیاســی دیــده می شــود.
یکــی از دالیــل ایــن تقصیــر ایــن اســت که مــا اندیشــه های 
سیاســی تاریــخ خــود را به ســان گردن بنــدی برگــردن 
ــش  ــه بی ــی یی ک ــه های سیاس ــم اندیش ــش انداخته ای خوی
ــند  ــام باش ــی اس ــول و مبان ــده اص ــه بازتاب دهن از اینک
بازتاب دهنــده اصــول و مبانــی قدرت هــای سیاســی وقــت 

بــوده انــد.
جملــه  از  جزایــری  فیلســوف  نبــی  بــن  مالــک 
شــخصیت هایی اســت کــه ایــن بیمــاری را تشــخیص داده 
و تأکیــد می ورزیــد کــه »تمــدن اســامی از اصــول اســام 
ــوده اســت  ــی اســام ب ــن مبان ــه بلکــه ای سرچشــمه نگرفت
ــده  ــگ ش ــم هماهن ــدرت حاک ــا ق ــدن ب ــن تم ــه در ای ک
ــل  ــی االق ــت عل ــق اس ــخیص دقی ــک تش ــن ی ــت«. ای اس

ــامی. ــدن اس ــی تم ــش سیاس ــه بخ ــبت ب نس
ــردد  ــر می گ ــتر ب ــی بیش ــن دوگانه گ ــی ای ــبب اصل ــا س ام
بــه تاریــخ جدیــد مــا تــا تاریــخ قدیــم. ملت هــای زیــادی 
از تجــارب قدیــم شــان عبــور کــرده و زنجیرهــای تاریــخ 
باســتانی خــود را شکســتند. ســبب اصلــی ایــن دوگانه گــی 
ــتعمار  ــت اس ــردم تح ــه م ــت ک ــی اس ــتعمار و واکنش اس
ــد  ــان می دهن ــد نش ــرب می آی ــه از غ ــر آنچ ــر ه در براب
ــو کــه آنچــه از غــرب می آیــد درســت هــم باشــد و از  ول
ایــن رو اســت کــه مــا همیشــه برمحــور خــود چرخیــده و 
بــه خــود انتقــادی و اصــاح معایــب خــود بــاور نداریــم. 
ــع تحــت  ــر جوام ــادی ب ــی زی ــرات منف ــتعمارگران تأثی اس
ــرمایه های  ــه س ــوری ک ــد، ط ــته ان ــود گذاش ــتعمار خ اس
ــم  ــان را از ه ــدت ش ــد و وح ــرده ان ــارت ک ــا را غ آنه

ــد. ــاخته ان ــون س ــا را دگرگ ــت آنه ــیده و هوی پاش
امــا از منظــر مــن بدتریــن تأثیــرات منفــی اســتعمار غربی در 
کشــورهای اســامی، ایجــاد نگرانــی در روابــط انســانی یی 
بــود کــه میــان ایــن دو تمــدن در ســده های نهضــت 

ــود.  ــده ب ــاز گردی ــی آغ اروپان
ــرب و  ــان غ ــی می ــط تاریخ ــۀ رواب ــگران در زمین پژوهش
جهــان اســام بــه آســانی درک می کننــد کــه در دوران پیــش 
ــرب  ــان اســام و غ ــان جه ــل می ــط متقاب ــتعمار رواب از اس
ــته های  ــوان در نوش ــه آن را می ت ــوردی ک ــود م ــوب ب خ
برخــی از اندیشــمندان غربــی ماننــد ژان ژاک روســو یافــت. 
او در کتــاب خــود تحــت عنــوان عقــد اجتماعــی از »قانــون 
ــدان اســماعیل و نظــام سیاســی آن« اظهــار شــیفته گی  فرزن
ــا  ــماعیل همان ــدان اس ــون فرزن ــدف او از قان ــد و ه می کن

شــریعت اســامی اســت.

کمــا اینکــه مشــهورترین نویســنده گان المــان ماننــد »گوتــه«  
در »دیــوان شــرقی« خویــش در همیــن دوره اظهــار عاقــه 
ــی و فارســی نشــان می دهــد  ــات عرب ــه ادبی و شــیفته گی ب
ــد« و  ــگ محم ــوان »آهن ــت عن ــی تح ــژه در قصیده ی به وی
ــی در  ــان آلمان ــی از ادیب ــه یک ــد ک ــی می رس ــه جای کار ب

ــد. ــی« می نام ــات عرب ــهید ادبی ــود را »ش ــن دوره خ ای
در طــرف دیگــر، رهبــران اندیشــه و علــوم اســامی ماننــد 
محمــد عبــده، رفاعــه طهطــاوی، خیرالدیــن تونســی، 
عبدالرحمــن کواکبــی و عــال فاســی را می یابیــم کــه 
ــی و نظــام سیاســی آنهــا  ــه ســتایش از تمــدن غرب ــان ب زب
می گشــایند و رفاعــه طهطــاوی در ایــن زمینــه کتابــی 
ــس(  ــص باری ــی تلخی ــز ال ــص االبری ــوان )تلخی تحــت عن
کــه  می گویــد  غــرب  از  عبــده  محمــد  و  می نویســد 
ــرق  ــه و در ش ــلمانان را یافت ــدون مس ــام  ب ــا اس در آنج

ــت. ــده اس ــام را دی ــدون اس ــلمانان ب مس
ــان جهــان اســام  ــل می ــا ایــن حــال، ایــن تحســین متقاب ب
و غــرب، متأســفانه بــا آغــاز اســتعمارگرایی از بیــن رفــت، 
طــوری کــه پــس از اســتعمار ابــزار و زبــان رویارویــی بــر 
روابــط طرفیــن غالــب گردیــد. غــرب بــرای خــود اجــازه 
داد تــا مســلمانان را تحقیــر کــرده و ذلیــل ســازد و گفتمانــی 
ــدازی شــد.  ــن هــدف راه ان ــه همی وســیعی در رســانه ها ب
ــد کــه  ــرای خــود اجــازه دادن ــل، مســلمانان هــم ب در مقاب
در برابــر غــرب ایســتاده گی کننــد و مانــع بــر آورده شــدن 
ــره  ــک س ــه ی ــث شــد ک ــن باع ــد و ای ــای آن گردن آرزوه
تمــام آنچــه را کــه از غــرب می آمــد بــدون تفکیــک میــان 
خیــر و شــر آنهــا رد کننــد؛ طبیعــی اســت کــه در فضــای 
ــرف  ــد و از ط ــش می چرخ ــون خوی ــس پیرام ــگ هرک جن

ــد. ــی می کن ــت را نف ــه فضیل ــل هرگون مقاب
بزرگتریــن زیانــی که غــرب و مســلمانان از همدیگــر دیدند 
ایــن بــود کــه حــس تحســین برانگیــزی متقابــل تبدیــل بــه 
ــاط  ــه ارتب ــد و در نتیج ــر ش ــرت از همدیگ ــگ و نف جن
متقابــل قطــع گردیــد، طبعــًا مســلمانان از ایــن رونــد بیشــتر 
زیــان دیدنــد؛ به خاطــر اینکــه آنــان نیــاز بــه غــرب داشــتند 
ــدون  ــخ خــود از آن ب ــی از تاری ــۀ بحران ــن مرحل ــا در ای ت
ــی   ــای سیاس ــی و پیچیده گی ه ــای فرهنگ ــدام قرارداده ک
ــا و  ــش نگرانی ه ــث افزای ــرب باع ــا غ ــه ب ــد. مقابل بیاموزن
ــه وجــود آمــدن فاصله هــا در ذهــن مســلمانان گردیــد و  ب
ــت شــانس اســتفاده از ارزش هــا و روش هــای  ــن وضعی ای

نظــام سیاســی غربــی را ضایــع ســاخت.
امــا غــرب هــم خســاره مند شــد؛ زیــرا نتوانســت از فرهنــگ 
ــنگواره های  ــه او را از س ــوزد ک ــی را بیام ــام چیزهای اس
ــرم  ــختش را ن ــفت و س ــد و دل س ــاخته خــودش برهان س
ــدت و  ــان ش ــا هم ــان زور را ب ــه زب ــتعماری ک ــازد. اس س
ــان مســلط ســاخت طبیعــی اســت کــه دو  ســفته گی اش زب
طــرف را از حســن ارتباطــات محــروم کــرد و اســام گرایان 
ــود  ــان از به وج ــاع از هویت ش ــر حــرص و دف ــم به خاط ه

آمــدن ایــن شــکاف بیشــتر متاثــر گردیدنــد.
ایــن قطــع ارتبــاط در موضع گیــری اســام گرایان در برابــر 
ــه  ــت. ب ــی یاف ــز تجل ــدرت نی ــروعیت ق ــی و مش دمکراس
ــای  ــی در اولویت ه ــن چنین ــات ای ــه موضوع ــی ک گونه ی
عملی شــان  برنامه هــای  یــا  و  اســام گرایان  فکــری 
ــی  ــۀ فقه ــی از اندیش ــه پاره ی ــت و ب ــبی نیاف ــای مناس فض
و شــرعی آنــان مبــدل نگردیــد و تاهنــوز کــه هنــوز اســت 

ــان مســلط اســت.  ــر اندیشــۀ آن ــوازی ب تفکــر م
بــه همیــن اســاس بســیاری از کتاب هــای اســامی را 
ــا »دمکراســی و  ــم کــه از »اســام و دمکراســی« و ی می یابی
ــد  ــور می کن ــان تص ــی چن ــد و آدم ــخن می زنن ــام« س اس
ــا  ــد، ام ــوازی ان ــا اســام و دمکراســی دو خــط م کــه گوی
واقعیــت امــر آن اســت کــه  اینهــا از تفکیــک میــان اصــل 
ــوان  ــی اش نات ــۀ اجرای دمکراســی در مظهــر ارزشــی و روی
انــد و عمــًا بــه موضوعاتــی می پردازنــد کــه هــدف از آن 
ــدال  ــق و ج ــه تحقی ــوده ن ــک ب ــم دمکراتی ــوزش مفاهی آم

ــان اســام و دمکراســی.  می
ســوالی کــه همــواره باقــی مانــده ایــن اســت کــه آیا اســام 
بــا دمکراســی ســازگار اســت؟ چندیــن دهــه اســت کــه این 
ــه و تاش هــا و گفت وگوهــای لفظــی  ــاب یافت ســوال بازت
زیــادی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت کــه منفعتــی 
در پــی نداشــته اســت ماننــد اصــرار بــر اســتفاده از اصطاح 
شــورای اســامی بــه جــای دمکراســی و گویــی امــت ما در 
ــز را تحقــق بخشــیده و  ــی همــه چی ــی کنون شــرایط بحران

تنهــا اختافــات بــر واژه هــا مانــده اســت!.
ــی پرســش های  ــان رویاروی ــو از زب ــن فضــای ممل در چنی
جــدی و آرام هیــچ وقــت مطــرح نشــد مثــل اینکــه منبــع 
مشــروعیت سیاســی در اســام چیســت؟ حــد و مــرز مــردم 
و حــد و مــرز قانــون در شــریعت اســامی تــا کجاســت؟ 
ــت  ــون اس ــر از قان ــتبد بهت ــم مس ــته های حاک ــا خواس آی
اگرچــه قانونــی ســاخته بشــر باشــد و از قانــون الهــی الهــام 
نگرفتــه باشــد؟ آیــا تطبیــق شــریعت تصمیــم باالیــی اســت 
ــردد و از  ــی می گ ــن، مردم ــدرت دی ــه موجــب آن ق ــه ب ک
آن اســتفاده می کنــد بــه جــای اینکــه در خدمــت آن باشــد؟ 
ــه  ــط جامع ــه توس ــت ک ــی اس ــروژۀ اجتماع ــه پ ــا اینک ی

ــود؟ ــت می ش حمای
بــا عمیــق شــدن نگرانی هــا در ذهنیــت خودمحــوری 
ــا غــرب، فرصــت اســتفاده  ــی ب ــر رویاروی مســلمانان در اث
از ارزش هــا و رویه هــای موجــود در نظــام سیاســی غربــی 
از دســت رفــت در حالــی کــه غــرب در ایــن زمینــه ممثــل 
نظــام ارزش هــای اســامی اســت. اندیشــۀ اســامی از 
مرحلــل انفتــاح و مثبــت بــودن و حرکــت و اقــدام کــه در 
پایــان قــرن نوزدهــم و ابتــدای قــرن بیســتم بــر آن حاکــم 
ــوری و  ــاع و خودمح ــودن و دف ــته ب ــۀ بس ــه مرحل ــود ب ب
عــدم اعتمــاد بــر دیگــران و حتــا بــه زیــر دســتان انجامیــد. 
ــه مســألۀ مشــروعیت سیاســی از  ــر باعــث شــد ک ــن ام ای

اولویت هــای اندیشــه اســامی خــارج شــود در حالــی کــه 
ــد  ــاب می آم ــه حس ــا ب ــه اولویت ه ــان از جمل در آن زم
ــه  ــد و ب ــان داده ش ــه نش ــریعت وارون ــق ش ــوم تطبی مفه
ــه  ــدن دســت دزدی ک ــا بری ــد و گوی ــی در آم شــکل جزای
چنــد درهمــی را دزدیــده بــه دســت کســی کــه میلیاردهــا 
ــا  ــت! و ی ــریعت اس ــود ش ــت خ ــرده اس ــرقت ب ــه س را ب
ــیلۀ  ــه وس ــان آن ب ــی از غاصب ــن خانه ی ــس گرفت ــه پ اینک
ــن  ــت عی ــرده اس ــب ک ــور را غص ــه کش ــه هم ــی ک کس
عدالــت اســت!  و یــا اینکــه آزاد کــردن یــک نفــر از زنــدان 
ــه دســت کســی کــه میلیون هــا انســان را کنتــرل می کنــد  ب
کار بــا اهمیتــی اســت و چیزهایــی از ایــن قبیــل... !. اســاس 
ــر  ــی کــه شــهروندانی فرات ــت اســت و زمان شــریعت عدال
ــورت  ــند در آن ص ــون باش ــر از قان ــا فروت ــون و ی از قان
عدالتــی وجــود نــدارد. هــر قــدر قانــون عادالنــه باشــد – 
خــواه قانــون آســمانی یــا زمینــی- هــرگاه بــر همــه گان بــه 
طــور یکســان تطبیــق نگــردد هرگــز تأثیــر عملــی نخواهــد 

داشــت.
ــت و آزادی  ــه ارادۀ مل ــه ب ــک ک ــت دمکراتی ایجــاد حکوم
ــریعت  ــق ش ــرای تطبی ــی ب ــذارد راه ــرام بگ ــردی احت ف
ــق  ــن تطبی ــی از ای ــن پاره ی اســامی اســت و بلکــه مهمتری
ــن  ــث برانگیزتری ــی و بح ــای زنده گ ــن جنبه ه در مهمتری

ــود. ــد ب آن خواه
ــون  ــر از قان ــی فرات ــت: »هیچ کس ــن می گف ــام لینکل ابراه
و فروتــر از آن نیســت« و روســو می گفــت: »یکــی از 
ــکلی از  ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای ــزرگ سیاس ــکات ب مش
ــان  ــر از انس ــون را باالت ــه قان ــد ک ــاد می کن ــت ایج حکوم

می نهــد«.
بــا چنیــن تفکــری انســان غربــی توانســت کــه عدالــت را 
ــا وجــود اینکــه  ــرای خــود و کشــورش تحقــق بخشــد ب ب
ــر  ــمانی قاص ــریعت آس ــه ش ــبت ب ــی اش نس ــن زمین قوانی
ــرون از  ــران در بی ــا دیگ ــل ب ــه در تعام ــا اینک ــت کم اس

ــد. ــتم را می پیمای ــم و س ــش راه ظل مرزهای
امــا در جهــان اســام تــا هنــوز حاکــم فراتــر از قانون اســت 
ــود و  ــیده نمی ش ــد پرس ــام می ده ــه انج ــر آنچ ــه از ه ک
اکثــر مــردم تــا کنــون فروتــر از قانــون انــد و تــا هنــوز کــه 
ــه  ــه شــخص مســتبد ب ــوز اســت خواســته های خداگون هن
عنــوان آخریــن مرجــع دانســته می شــود، اگــر نیکویــی کــرد 
همین قــدر می کنــد کــه شــهروندان را از ظلــم و ســتم علیــه 
همدیگــر منــع می کنــد گرچــه خــود بــر همــه شــهروندان 
ظلــم روا مــی دارد. بلکــه مســتبد در توزیــع ظلــم بــر رعیــت 
ــتان  ــه داس ــتان او ب ــرد و داس ــش می گی ــدل را در پی راه ع
ــاوز  ــرده گان را از تج ــه ب ــد ک ــم می مان ــای قدی فیودال ه
ــه  ــا را ب ــان آنه ــا خودش ــد، ام ــع می کردن ــر من ــر همدیگ ب

ــد.  ــم می کردن ــان ظل ــۀ ش ــر هم ــه و ب ــی گرفت برده گ

تقدم مشروعیت بر شریعت
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وزارت  امنیتـی  ارشـد  معیـن  سـعادت،  خوشـحال  
داخلـه کـه دیـروز بـرای بررسـی چگونگـی حمله بر 
فرماندهـی پولیـس بغـان بـه ایـن والیـت رفتـه بود، 
پـس از دیـدار از سـاختمان فرماندهی پولیـس، اهلل داد 
آمـر  عیـار،  محمدزمـان  و  پولیـس  فرمانـده  فدایـی، 
امنیـت پولیـس ایـن والیـت را از وظایف شـان برکنار 

اسـت. کرده 

بغـان  پولیـس  سـخنگوی  بشـارت،  جاویـد  احمـد 
داخلـه  وزارت  امنیتـی  ارشـد  معیـن  می گویـد، 
نیازمحمـد نیازمنـد را بـه حیث فرمانده تـازۀ پولیس و 
نقیـب اهلل یوسـفی را بـه حیث آمـر امنیت تـازۀ پولیس 

ایـن والیـت معرفـی کـرده اسـت.
معیـن ارشـد امنیتـی وزارت داخلـه در سـفرش بـه 
بغـان گفتـه اسـت کـه ایـن وزارت بررسـی هایش را 
در پیونـد بـه چگونگـی انجـام حملـه بـر فرماندهـی 
پولیـس آغـاز کـرده و بـا کسـانی کـه در ایـن زمینـه 
غفلـت کرده انـد، بر بنیـاد قانون برخـورد خواهد کرد.
والیتـی  شـورای  رییـس  محسـنی،  محمدصفـدر 
بغـان فرمانـده پیشـین پولیـس و آمـر امنیت پیشـین 
پولیـس ایـن والیـت را بـه بی پروایـی متهم می سـازد 
از  بی کفایتـی  علـت  بـه  افـراد  ایـن  می گویـد،  و 

شـدند. سـبک دوش  وظایف شـان 
گفتنی ا سـت که چاشـت روز یک شـنبه هشت مهاجم 
بـر فرماندهـی پولیـس بغان حملـه کردنـد و نزدیک 

بـه هفت سـاعت با نیروهـای امنیتـی جنگیدند.
در ایـن رویـداد ۲۱ نیروی دولتی جـان باختند و بیش 

از 6۰ تن به شـمول غیرنظامیان زخم برداشـتند.

وزیــران امنیتــی بــرای پاســخ گویی در 
مــورد اوضــاع عمومــی امنیتــی کشــور بــه 

ــوند. ــتجواب می ش ــنا اس ــس س مجل
شــماری از ســناتوران در نشســت دیــروز 
والیت هــای  در  امنیتــی  وضعیــت  از 
ــرده و  ــی ک ــراز نگران ــور اب ــف کش مختل
ــی  ــای امنیت ــتجواب مقام ه ــتار اس خواس

ــدند. ش
ــات  ــدید حم ــه تش ــاره ب ــا اش ــان ب آن
طالبــان در نقــاط مختلــف کشــور تأکیــد 
کردنــد کــه ایــن گــروه بــر خــاف 
ــردم  ــت م ــامی و خواس ــتورات اس دس
ــردم  ــتار م ــگ و کش ــه جن ــتان ب افغانس
ادامــه می دهنــد و نیروهــای امنیتــی بایــد 
مســوولیت خــود را در برابــر حفــظ جــان 

ــد. ــردم ادا کنن م
ــس  ــای مجل ــی از اعض ــک یک ــل بی کام

در  امنیتــی  »وضعیــت  گفــت:  ســنا 
شــرق  شــمال  و  شــمال  والیت هــای 
ــه  ــردم ب ــده اســت؛ م ــران کنن کشــور نگ
ــژه ماموریــن ملکــی و نظامــی دولتــی  وی
ــرده  ــد ک ــت و آم ــاهراه ها رف از مســیر ش
بایــد  امنیتــی  نهادهــای  نمی تواننــد؛ 

ــد.« ــام دهن ــریع انج ــات س اقدام
بــه گفتــۀ او، افــراد مســلح غیــر مســوول 
از طریــق قاچــاق مــواد مخــدر  کــه 
تمویــل و تجهیــز مــی شــوند نیــز در 
شمال شــرق  و  شــمال  والیت هــای 
کشــور مشــکات زیــادی را ایجــاد کــرده 

از مــردم باجگیــری می کننــد. و 
ــنا  ــو س ــر عض ــی دیگ ــد اعظم گل احم
هــم گفــت: »طالبــان در والیــت فــراه بــا 
ــی  ــای امنیت ــای نیروه ــتفاده از موتره اس
ــاهراه های  ــیر ش ــی در مس ــاس نظام و لب

در  کــه  می شــوند  ایســتاد  عمومــی 
ــی  ــای امنیت ــا نیروه ــختی ب ــه س ــر ب ظاه
ــردم را  ــان م ــا آن ــوند؛ ام ــک می ش تفکی

» می کشــند.
ــتفاده  ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب ــای اعظم آق
طالبــان از موترهــای نظامــی بــه ویــژه در 
ــن  ــان و چندی ــش بغ ــه دو روز پی حمل
کــه  کــرد  تاکیــد  دیگــر،  حمــات 
ــردن  ــرای از ب ــد ب ــی بای ــای امنیت نهاده
ــان  ــگ طالب ــه در چن ــی ک ــایط نظام وس
ــد. ــدام کنن ــر اق ــه زودت ــد، هرچ افتاده ان
ســناتوران پیشــنهاد کردنــد کــه مقام هــای 
ارایــه  منظــور  بــه  امنیتــی  نهادهــای 
ــی  ــت عموم ــورد وضعی ــات در م معلوم
ــنا  ــس س ــه مجل ــد ب ــور بای ــی کش امنیت

ــوند. ــده ش فراخوان
ــس  ــس مجل ــار ریی ــادی مســلم ی فضل ه
از توافــق ســناتوران  نیــز پــس  ســنا 
گفــت کــه ســه مقــام امنیتی)اســداهلل 
ــاع، مســعود  ــد سرپرســت وزارت دف خال
و  داخلــه  وزیــر  سرپرســت  اندرابــی 
معصــوم ســتانکزی رییــس امنیــت ملــی( 
ــت  ــورد وضعی ــخ گویی در م ــرای پاس ب
عمومــی  نشســت  در  کشــور  امنیتــی 

مجلــس فــرا خوانــده می شــوند.
آقــای مســلم یار بــا بیــان اینکــه نهادهــای 
ــردم  ــت م ــن امنی ــوول تامی ــی مس امنیت
ــد، افــزود کــه زمــان دقیــق اســتجواب  ان
ایــن مقام هــای امنیتــی بعــداً تنظیــم شــده 
و آنــان در روزهــای آینده)هفتــه جدیــد( 

فــرا خوانــده خواهنــد شــد.
پیــش از ایــن نهادهــای امنیتــی گفتــه 
ــور  ــت کش ــن امنی ــرای تامی ــه ب ــد ک ان
روی  را  عملــی  و  جدیــد  برنامه هــای 
دســت گرفته انــد؛ امــا اخیــراً افزایــش نــا 
ــردم را  ــف م ــای مختل ــی در والیت ه امن

ــت. ــرده اس ــران ک نگ

د افغانسـتان د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون پرېکـړه کـړې 

چـې د ولسـمرشۍ انتخابـات د ولـي جرګـې د انتخاباتو د 

رأی ورکوونکـو د نوملـړ لـه مخـې تـررسه کـړي.

د دې کمېسـیون رسپرسـت ویانـد ذبیح سـادات ټینـګار کوي 

چـې پـه یـاد شـوي وملړ کې بـه سـتونزې اصلـح يش او ټول 

هغه کسـان چـې د ولي جرګـې د رأی ورکوونکو لـه نوملړه 

پاتې شـوي، بایومټریـک او ثبت يش.

تـه  راډيـو  ازادي  ورځ  پـه  شـنبې  سـې  د  سـادات  ښـاغي 

وویـل: »هامغـه کومـه نـوم لیکنـه چـې وړاندې شـوې وه، د 

ولسـمرشۍ پـه انتخاباتـو کـې پـرې رأیـه اچونـه کېـږي، خو 

کومـې سـتونزې او مشـکات چـې لـري، اصاحـات په کې 

رأی  ټـول  اسـاس  پـه  نوملـړ  هامغـه  د  او  کېـږي  رامنځتـه 

ورکوونکـي بایومټریـک کېږي او وروسـته به ټـول په رشایطو 

برابـر کسـان پـه رأی اچونـه کـې برخـه اخـي.«

وړانـدې د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون ویـي وو چـې د 

ولـي جرګې پـه انتخاباتو کـې ۸،۸ میلیونـه رأی ورکوونکو 

نـوم لیکنـه کړې وه، خو د میزان میاشـتې د ۲۸مـې او ۲۹مې 

نېټـې د انتخاباتـو پـر مهـال د څـار یـو شـمېر بنسـټونو وویل 

چـې د رأی ورکوونکـو پـه ډېـری مرکزونـو کـې نوملـړ نـه و 

موجـود او یـا هـم د یـو والیـت نوملـړ بـل والیت ته اسـتول 

و. شوی 

د دې بنسـټونو پـه خـره، حتی یو شـمېر مرکزونو تـه د ورځې 

تـر پایـه د رأی ورکوونکو نوملړ نه و رسـېدلی.

د  بنسـټونه وايـي،  یـو شـمېر  انتخاباتـو د څـار  پـر  دغـه راز 

انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون ځکه پخـواين نوملړ تـه اعتبار 

ورکـوي چـې د مهالوېش لـه مخې يـې کارونه وروسـته پاتې 

دي.

د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه انتخاباتـو د بنسـټ اجرائیوي 

مـرش یوسـف رشـید ازادي راډيو تـه وویل چې د ولسـمرشۍ 

پـه انتخاباتـو کـې د ولي جرګـې د رأی ورکوونکـو نوملړ ته 

اعتبـار ورکـول بـه دا پروسـه له لویـو سـتونزو رسه مخ کړي.

دی وایـي: »د انتخاباتـو خپلواک کمېسـیون بایـد په دې برخه 

کـې اول د تېـر نوملـړ حقوقي سـتونزې په ډاګه کـړي، دوهم 

دا چـې مـوږ ولیـدل چـې پـه یو شـمېر مرکزونـو او یو شـمېر 

همـدې  درلـودې،  سـتونزې  خپلـې  لېسـتونو  کـې  محلونـو 

سـتونزو تـه پـه کتو موږ تېـرو انتخاباتـو ته عمومـي انتخابات 

نه شـو ویلـی، انتخابـايت کمېسـیونونه بایـد د تېـرې رهـرۍ 

پـه شـان پـه فرمایـي او سـلیقوي برخوردونو رسه یـو وار بیا 

انتخابـات لـه سـتونزو او ګډوډیـو رسه مخامـخ نه کـړي.«

د روانـې اوونـۍ د یکشـنبې پـه ورځ د افغانسـتان د شـفافو 

انتخاباتـو بنسـټ ټیفـا هـم پـه یـوه خـري ناسـته کـې ویـي 

وو چـې د دوی د څارنـو پـر بنسـټ د انتخابايت کمېسـیونونو 

کارونـه د مهالوېـش لـه مخـې پـر مـخ نه ځـي.

د ټیفـا د مسـؤلینو پـه بـاور، دې کار حتی په دې پروسـه کې د 

نړیوالـې ټولنې بـاور له منځـه وړی، خو انتخابايت کمېسـیونو 

دا ادعـا رد کړې وه.

مسووالن امنیتـی به مجـلس سنـا 
استجـواب مـی شونـد

د ولسمرشۍ ټاکنې د وليس جرګې 

د رأی ورکوونکو د نوملړ له مخې کېږي

فرمانده پولیس 
ن برکنار  شدند و  آمر  امنیت پولیس بغال

ادارۀ شـفاخانه حـوزوی غزنـی ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط 
دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی تدارک)۴(پایـه جنراتـور 
GoV/MoPH /HRP/NCB/ نمبرتشـخیصیه   دارای 

G۰۴/۱۳9۸/GAN اشـتراک نموده وآفرهای سربسـته خویش را 
اعتبـار ازنشـراعان الی ۲۱ روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه 
بـه لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات ارائـه نمایند.
  تضمیـن آفـر تدارک)۴(پایـه جنراتور  مبلـغ)۲۵۰۰۰۰( افغانی به 
شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابل قبـول می باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی به روز  پنجشـنبه تاریخ  9 جوزای سـال ۱۳9۸ 
بـه سـاعت ۱۰ بجـه قبـل ازظهـر در سـالون کنفرانـس ریاسـت 
صحـت عامـه غزنـی دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائه اسـناد 
ضـروری میباشـد، آفرهای ناوقت رسـیده وانترنیتـی قابل پذیرش 

نبـوده  وتصفیـه حسـابات مالیاتـی ازمعیار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بدسـت بیاورنـد 

اند: قرارذیـل 
۱. ترینینـگ سـنتر  ریاسـت صحـت عامـه غزنـی  شـهر غزنـی  

۰79۳۱۸۱769و۰7۴۴۴۸9۵۰۱ تمـاس:  شـماره 
۲. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابل 

تماس:۰7۰۰۸9۲۸۸۸  شـماره 
نـوت:  عقد قـرارداد مطابق فقره)۳( ماده دوازدهـم قانون تدارکات، 

مشـروط به منظوری بودجه می باشـد

ادارۀ شـفاخانه حـوزوی غزنـی ازتمـام داوطلبان واجد شـرایط دعوت 
مینماید تادرپروسـه داوطلبی تدارک)۲(عراده امبوالنس لندکروزر و )۱( 
GoV/MoPH /HRP/  عراده هایلکس     دارای    نمبر    تشخیصیه
G۰۳/۱۳9۸/NCB/GAN  اشـتراک نموده وآفرهای سربسته خویش 
را اعتبـار ازنشـراعان الی ۲۱ روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه به 

لسـان دری ، طبـق قانون وطرزالعمل تـدارکات ارائه نمایند.
  تضمیـن آفر تـدارک)۲( عراده امبوالنس مبلـغ ۳۸۰۰۰۰ افغانی  و )۱( 
عـراده هایلکس مبلـغ۱۵۰۰۰۰ افغانی که مجموع ان  ۵۳۰۰۰۰  میشـود 
، بـه شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خط بانکـی قابـل قبول می باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی به روز  چهارشـنبه ۸ جوزای  سـال ۱۳9۸ سـاعت 
۱۰ بجـه قبـل ازظهر در سـالون کنفرانس ریاسـت صحـت عامه غزنی 
دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائه اسـناد ضـروری میباشـد، آفرهای 
ناوقت رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده  وتصفیه حسـابات مالیاتی 

ازمعیـار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتوانند شـرطنامه را بدسـت بیاورند قرارذیل 

اند:
۱. ترینینـگ سـنتر  ریاسـت صحـت عامه غزنی  شـهر غزنی   شـماره 

تمـاس: ۰79۳۱۸۱769 و۰7۴۴۴۸9۵۰۱
۲. پـروژه اصاحات شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامه کابل شـماره 

تماس:۰7۰۰۸9۲۸۸۸ 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابق فقـره)۳( مـاده دوازدهـم قانون تـدارکات، 

مشـروط بـه منظـوری بودجه می باشـد

موضوع: اعالن تدارکات 
)۴( پایه جنراتور  برای شفاخانه حوزوی غزنی 

موضوع: اعالن تدارکات )2( عرداه امبوالنس لندکروزر 
و )1( عراده هایلکس  برای شفاخانه حوزوی غزنی 


