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کمیسیون  شکایات انتخاباتی به 

مسوولیت  خود درست عمل نکرد
مـزن به دروازۀ کـس 

به انـگشت... 

63

آقـای غنـی معـروف شـده بـه کسـی کـه دروغ تحویـل 
می دهـد. حـاال مـردم عـادی نیز بـه حرف هـا و وعده های 
او اعتنایـی نمی کننـد، چـون داسـتان او، داسـتان همـان 
چوپـان دروغ گـو شـده اسـت. شـاید بسـیاری از وعده هـا 
و حرف هـای را کـه در مراسـم های مختلـف بـه مـردم 

تحویـل داده حتـا بـه یـاد هـم نیـاورد. حافظـه آقـای غنی 
بسـیار ضعیـف اسـت، ولـی از آن ضعیف تر عمل اوسـت 
کـه نتوانسـته قناعت مـردم را حاصـل کند. برمبنـای قانون 
زمـان حکومـت داری ایـن شـخص در اول جـوزای سـال 
روان یعنـی تـا چنـد روز آینـده بـه پایـان می رسـد. دیگـر 

از نظـر قانونـی آقـای غنی نمی توانـد ادعای ریاسـت کند. 
ماموریـت او پایـان یافته، هر چند که او موفق نشـده اسـت 
مطابـق بـه قانـون انتخابـات ریاسـت جمهوری را برگـزار 
کنـد. عدم برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری نمی تواند 
دلیلـی بـر ادامـۀ قـدرت آقـای غنی و شـرکای او باشـد...

مســووالن در وزارت صحــت عامــه 
پــس  ســال  ســه  کــه  می گوینــد 
شــرکت  ده هــا  ســرمایه گذاری  از 
ــازی، 15  ــش دواس ــی در بخ خصوص
ــدازه  ــه ان ــون ب ــم اکن ــه ه ــم ادوی قل
ــور  ــل کش ــی در داخ ــدی داخل نیازمن

می شــود. تولیــد 
داکترفیروزالدیــن فیــروز وزیــر صحــت 
عامــه در مراســم گرامــی داشــت از 

ــل  ــازی در کاب ــت داروس ــۀ صنع هفت
می گویــد کــه ایــن صنعــت روبــه 

ــت. ــد اس رش
 63 تاکنــون  افــزود،  فیــروز  آقــای 
کشــور  در  داروســازی  شــرکت 
ــان 42  ــن می ــه از ای ــده ک ــیس ش تأس
ــه  ــد ادوی ــه کار تولی ــًا ب ــرکت عم ش
نیــز در  مشــغول هســتند و مابقــی 
جریــان ســال جــاری بــه فعالیــت آغــاز 

خواهنــد کــرد.
ــد  ــرکت ها تولی ــن ش ــه ای ــزود ک او اف
15 قلــم ادویــه را در حــد خودکفایــی 
ــام  ــا اق ــد ت ــاش ان ــانده و در ت رس
بــه  در کشــور  را  دوایــی  بیشــتری 

خودکفایــی برســانند.
بــه گفتــۀ وزیــر صحــت، پــس از خــود 
ــازی  ــرکت های داروس ــدن ش ــا ش کف
ــه، واردات  ــم ادوی ــزده قل ــد پان در تولی
ــرون  ــی از بی ــابه صح ــوالت مش محص

منــع شــده اســت.
احمــد ســعید شــمس رییــس اتحادیــه 
صنعــت دوایــی یــادآور شــد کــه 
ــتان  ــه افغانس ــد ادوی ــرکت های تولی ش
ــدی  ــد 18 درصــد از نیازمن توانســته ان
ادویــه  تولیــد  داخلــی را دربخــش 

ــد. ــوع کنن مرف
ــای  ــه در قرارداده ــت ک ــان داش او بی

تولیــد شــده  ادویه هــای  از  دولتــی 
نمی شــود،  اســتفاده  داخــل  در 
محصــوالت گمرکــی روی مــواد خــام 
تولیــد ادویــه بلنــد اســت؛ ولــی ادویــه 
مشــابه و کاپــی بــه گونــه قاچــاق 
صنعــت  کــه  می شــود  بــازار  وارد 
ــت. ــرده اس ــرر ک ــازی را متض داروس
کــه  کــرد  آقــای شــمس تصریــح 
کشــورهای همســایه بــا صــدور ادویــه 
ــتان  ــازار افغانس ــه ب ــابه ب ــی و مش کاپ
درتــاش هســتند زمینــه فــروش ادویــه 

ــد. ــش دهن ــازار کاه ــی را درب داخل
رییــس اتحادیــه صنعــت دوایــی از 
حکومــت خواســت کــه در پیمان هــای 
نهادهــای امنیتــی ادویــه داخلــی را 
ترجیــح دهــد و در مبــارزه بــا قاچــاق 
ادویــه نیــز تدابیــر جــدی اتخــاذ کنــد.
گفتنــی اســت کــه هــم اکنــون 45 
ــازار  ــاز ب ــورد نی ــه م ــد از ادوی درص
پاکســتان، 25 درصــد  از  افغانســتان 
از هنــد و 10 درصــد از کشــورهای 
ایــران، چیــن و کوریــای جنوبــی وارد 

. می شــود
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ــه  ــان در جوزجــان ب ــد گــروه طالب ــع اعــام کردن مناب
ــز شــده و  ــزری مجه ــاد و ســاح های پیشــرفته لی پهپ
بــه جنــگ افزارهــای ضــد زرهــی دســت یافتــه انــد.

بــر اســاس گزارش هــای دریافتــی، در نبردهــای اخیــر 
میــان طالبــان و نیروهــای دولتــی، 40 تــن از نیروهــای 
ــزری کشــته  ــای لی ــتفاده از جنگ افزاره ــا اس ــی ب امنیت

شــده انــد.
ســید عزیــزاهلل الفتــی، نماینــدۀ جوزجــان در مجلــس 
ــا اســتفاده از  ــان ب نماینــده گان معتقــد اســت کــه طالب
جنگ افزارهــای مــدرن، ابتــکار عمــل در جنــگ را بــه 

دســت گرفتــه اســت.
در گفت وگــو  از شــهروندان جوزجانــی  شــماری 
بــا رســانه های محلــی، بــا نگرانــی از وضعیــت 
از  اســتفاده  دارنــد،  تأکیــد  ایــن والیــت  امنیتــی 
ــب  ــا، موج ــزری و پهپاده ــدرن لی ــای م جنگ افزاره
بدترشــدن وضعیــت امنیتــی در جوزجــان شــده اســت.

وزارت امورخارجــه از قــرار گرفتــن شــاخۀ خراســان 
داعــش در فهرســت تحریم هــای شــورای امنیــت 

ــرد. ــتقبال ک ــل متحــد اس ــازمان مل س
امــور  وزارت  ســخنگوی  احمــدی  صبغــت اهلل 
خارجــه می گویــد کــه مــا از قــرار گرفتــن هــر 
گــروه تروریســتی در فهرســت ســیاه شــورای امنیــت 

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــد اس ــل متح ــازمان مل س
ــا  ــد ت ــه یاب ــد ادام ــن رون ــم ای ــۀ او: امیدواری ــه گفت ب
ســیاه  فهرســت  در  تروریســتی  گروه هــای  همــه 

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــورای امنی ش
اســتقبال وزارت امورخارجــه از قــرار گرفتــن داعــش 
ــرح  ــی مط ــت در حال ــورای امنی ــیاه ش ــن س در فهرس
مــی شــود کــه چنــدی پیــش، نصــرت رحیمــی 
ــود هســته داعــش  ــه ب ــه گفت ســخنگوی وزارت داخل
در ایــن کشــور نابــود شــده اســت و تعــداد اندکــی از 

ــتند. ــال هس ــر فع ــت کن ــی ها در والی داعش
همچنیــن مجلــس ســنا در نشســت ایــن هفتــه خــود 
ــای  ــتان از زمزمه ه ــردم افغانس ــود م ــرده ب ــام ک اع
حضــور »ابوبکــر البغــدادی« ســرکرده داعــش در 

ــتند. ــران هس ــتان نگ افغانس
شــاخۀ خراســان داعــش در چهــار ســال اخیــر 
ــرار داده  ــی را در افغانســتان هــدف ق تجمعــات مذهب

ــت. اس

وزارت صحت: 
همسایه ها مانع تولید دارو در افغانستان اند

طالبان به پهپاد، سالح لیزری و جنگ افزارهای 

ضد زرهی دست پیدا کرده اند

وزارت خارجه: 
گروه های تروریستی باید شامل 

فهرست سیاه شورای امنیت شوند

پس از اول جـوزا چـه اتفاقـی مـی افتـد؟
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نیـروهای خـارجی 17 پـولیس را 
در هلمنـد شهیـد کـردنـد



محمــد اشــرف غنی، رییــس حکومــت در مراســم 
ــا  ــات کابــل و پکتی ــده گان والی ــف نماین تحلی
ــه«  ــا »فاجع ــود، ب ــده ب ــزار ش ــه در ارگ برگ ک
توصیــف  کــردن تأخیــر ۷ ماهــه در اعــام نتایــج 
انتخابــات پارلمانــی، از نماینــده گان خواســت کــه 
ــه  ــرار فاجع ــات، از تک ــون انتخاب ــل قان ــا تعدی ب

ــد. ــری کنن جلوگی
 او تأخیــر هفــت  ماهــه در اعــام نتایــج انتخابات 
پارلمانــی را »فاجعــه« خوانــد و آن را نتیجــه  
بی کفایتــی کمیشــنران پیشــین کمیســیون های 

ــرد. ــوان ک ــی عن انتخابات
ــی  ــده گان غزن ــت نماین ــی، غیب ــرف غن محمداش
ــد و از  ــزرگ خوان ــک خــای ب در پارلمــان را ی
ــن  ــه در ای ــی خواســت ک کمیســیون های انتخابات

مــورد توجــه کننــد.
او گفــت کــه امیــدوار اســت انتخابــات غزنــی بــا 
ــات ریاســت جمهوری، شــورای والیتــی و  انتخاب

شــورای ولســوالی یک جــا برگــزار شــود.
ــد  ــش رو بای ــات  پی ــه در انتخاب ــزود ک ــی اف غن
انتخاباتــی  کمیســیون های  بــر  مــردم  اعتبــار 
دوبــاره احیــا شــود و مــردم مطمیــن باشــند کــه 
ــان به صــورت شــفاف حســاب می شــود  رأی ش
قــرار  اختیار شــان  در  بــه زودی  آن  نتایــج  و 

. می  گیــرد
انتخابــات پارلمانــی حــدود هفت مــاه پیــش، 
آن ســرانجام روز  نتایــج  امــا  برگــزار شــد؛ 

چهارشــنبه )25 ثــور( تکمیــل شــد.
و  پارلمانــی  انتخابــات  دربــارۀ  غنــی  آقــای 
فراینــد طوالنــی و بی ماننــد اعــام نتایــج آن بــه 
ــن  ــی ای ــه گوی ــد ک ــر می کن ــراز نظ ــی اب گونه ی
ــری او  ــداد اصــوالً در حکومــت تحــت رهب روی
ــیون  ــر اپوزیس ــک رهب ــًا ی ــداده و او صرف ُرخ ن
ــن  ــت در ای ــرد دول ــدی عملک ــدان ج و از منتق

ــوده اســت. ــه ب زمین
ــه  ــرده اســت ک ــوش ک ــراً فرام ــی ظاه ــای غن آق
ــه«  ــت »فاجع ــال وقاح ــروز در کم ــه او ام آنچ
تأنــی  و  تأخیــر  ســال ها  معلــول  می خوانــد 
عمــدی و سیســتماتیک و ســازمان دهی شــده یی 
ــری او در  ــه رهب ــت ب ــوی دول ــه از س ــت ک اس
مســیر ایجــاد اصاحــات بنیادیــن و واقعــی 
مقــام  در  غنــی  آقــای  داد.  ُرخ  انتخاباتــی، 
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی، در برابــر 
ــفافی  ــک و ش ــدرن و دموکراتی ــازوکار م ــر س ه
کــه می توانســت از آرای مــردم در انتخابــات، 
ــت برد  ــت را از دس ــت دول ــد، دس ــت کن صیان
ــد و اجــازه ندهــد  ــاه نمای ــت ملــت کوت ــه امان ب
ــر  ــرم آور و سراس ــه ش ــر تجرب ــار دیگ ــه یک ب ک
ســال  ریاســت جمهوری  انتخابــات  رســوایی 

ــا ایجــاد  ــرد و ب ۹3 تکــرار شــود، ایســتاده گی ک
موانــع بــزرگ و بازدارنــده، بــرای رقــم خــوردن 
ــاد  ــه« ی ــوان »فاجع ــه عن ــروز از آن ب آنچــه او ام

کــرد. زمینه ســازی  می کنــد، 
اشــرف غنــی و تیــم قومــی حاکــم، بــا بــه 
ــار  ــی، یک ب ــات پارلمان ــاندن انتخاب ــه کش بی راه
دیگــر امیدهــای مــردم بــه احیــای مردم ســاالری 
در حــال احتضــار را نابــود کردنــد و بــا تحمیــل 
ارادۀ غیرمشــروع و ضــد دموکراتیــک خــود، 

ــد. ــب برگرداندن ــه عق ــال ها ب ــتان را س افغانس
ــه  ــت ک ــد اس ــع معتق ــه واق ــر ب ــی اگ ــای غن آق
ــج آن،  ــام نتای ــد اع ــی و فراین ــات پارلمان انتخاب

ــود، چــرا علی رغــم ایــن اعتقــاد،  یــک فاجعــه ب
اقــدام بــه افتتــاح پارلمــان کــرد؛ پارلمانــی کــه در 
ــد  ــی مانن ــت بزرگ ــا کرســی های والی ــه تنه آن ن
غزنــی خالــی اســت و مــردم آن والیــت از حــق 
مشــروع و مدنــی خــود در فرســتادن نماینــده گان 

واقعــی و برگزیــده شــان بــه خانــه ملــت، محروم 
ــه آن راه  ــد؛ بلکــه اغلــب کســانی کــه ب شــده ان
یافتــه انــد، پیــش از آنکــه منتخــب ملــت باشــند، 

منصــوب و دســت نشــانده حکومــت انــد؟
ــن  ــا آخری ــد ت ــر نمان ــا منتظ ــی حت ــای غن آق
ــه  ــم روی صحن ــه ه ــناریوی فاجع ــکانس س س
بــرود و نماینــده گان کابــل و پکتیــا نیــز معرفــی 
ــد؛  ــاح کن ــان را افتت ــد پارلم ــا او بتوان ــوند ت ش
زیــرا ایــن امــر در برابــر تحقــق یــک اراده ضــد 
ــه  ــزاری جرگ ــی برگ ــر او یعن ــک دیگ دموکراتی
ــش  ــتر از پی ــرد و بیش ــاد می ک ــع ایج ــح، مان صل
ــورد پرســش آن،  ــه مشــروعیت مخــدوش و م ب

ــی زد. ــیب م آس
ملــی در حالــی  رییــس حکومــت وحــدت 
انتصابــی کمیســیون های  کمیشــنران فاســد و 
بی کفایتــی  بــه  متهــم  را  انتخاباتــی  پیشــین 
می کنــد و آنهــا را بــه دســتگاه های قضایــی 
معرفــی کــرده اســت کــه خــودش بــه دلیــل ســه 
ــات  ــزاری انتخاب ــه در برگ ــر ناموج ــال تأخی س
انتخابــات  نیــز عــدم برگــزاری  پارلمانــی و 
ــع  ــچ مرج ــه هی ــی، ب ــت غزن ــی در والی پارلمان
ــام  ــت و اته ــخ گو نیس ــی پاس ــی و قضای حقوق

نمی پذیــرد. نیــز  را  بی کفایتــی 
انتقادهــای  بــا  کــه  می دانــد  او  اینهمــه  بــا 
فرافکنانــه از کمیشــنران انتخاباتــی نمی توانــد 
تاریخــی  مســوولیت  ســنگین  بــار  زیــر  از 
ــردم  ــه آرای م ــت برد ب ــات، دس ــی انتخاب بدنام
و تخریــب و انهــدام پایه هــای لــرزان و کــم 
در  امریکایــی  وارداتــی  دموکراســی  تــوان 
می دانــد  او  کنــد.  خالــی  شــانه  افغانســتان، 
کــه بــا خیانت هــا و دســت بردهای آشــکار و 
ــه آرای مــردم و امانــت ملــت  ــی کــه ب وقیحانه ی
زده شــد، ایجــاد تعدیــات صــوری و ســمبولیک 
در قانــون انتخابــات نمی توانــد اعتمــاد مــردم بــه 
کمیســیون های انتخاباتــی و کلیــت روندهــای 

ــد. ــا کن ــک را احی دموکراتی
ــا  ــد، آنه ــوط می ش ــردم مرب ــه م ــه ب ــا ک ــا آنج ت
بــا از خودگــذری، ایثــار و فــداکاری، ســهم 
خــود را ادا کردنــد؛ امــا ره آورد حکومــت بــرای 
ــرای  ــه ب ــه البت ــی ک ــود؛ فاجعه ی ــه ب ــت، فاجع مل
ــک پارلمــان  ــرا ی ــده اســت؛ زی حکومــت، فرخن
ــه  ــوش ب ــف، گ ــی، ضعی ــانده، انتصاب دست نش
ــف  ــای مخال ــاری از صداه ــل، ع ــان، منفع فرم
بــا  هم صــدا  و  همســو  کامــًا  و  منتقــد  و 
پروژه هــای ضــد دموکراتیــک و اقتدارگرایانــه 
ــی  ــت؛ پارلمان ــده اس ــدرت، روی کار آم ارگ ق
ــش  ــه پی ــر از آنچ ــر و بی برنامه ت ــا ضعیف ت حت

ــم. ــاهد بودی ــن ش از ای

سال l11 شمارۀ مسلسل l2493  شنبه 28ثور/  ارديبهشت l1398 13 رمضان l1440 18می 2019
www.mandegardaily.com

انتـوان چخـوف داسـتان نویس و نمایش نامه نویس معروف روسـی می گوید: 
»وقتـی در پـردۀ اول یـک نمایش نامـه تفنگـی را بـه دیـوار آویـزان می کنید، 
حتمـاً در پـردۀ دوم آن را شـلیک کنیـد.« این سـخن همان قدر کـه در عرصۀ 
نمایـش می توانـد کاربرد داشـته باشـد، به همـان میزان در عرصه سیاسـت و 
کشـورداری کارایی دارد. مردم سیاسـت مداران را از روی عمل شـان قضاوت 
می کننـد و نـه حرف هایـی که گفتـه اند. اگـر قرار باشـد، معیار قضـاوت در 
مـورد سیاسـت مداران حرف هایـی کـه زده انـد، باشـد، پس همیشـه باید در 
موردشـان قضاوت مثبت صورت گیرد، چون هیچ سیاسـت مداری در جهان 
پیـدا نمی شـود کـه حرف های خـوب و امیدبخش بـه مردمش نگفته باشـد. 
امـا مهم این اسـت که ایـن سیاسـت مداران در عرصۀ عمل چه کـرده اند. آیا 
حرف هـا و وعده هـای را کـه  داده اند، دنبال کرده و به نتیجه رسـانده اند؟ آیا 
میـان حـرف و عمل شـان رابطۀ تنگاتنگ وجود داشـته اسـت؟ اگـر وعده یی 
را کـه داده انـد، عملـی نتوانسـته انـد، چه دلیـل و یا دالیل قناعت بخشـی که 
بتوانـد مـردم را قانـع کند، آورده اند؟ به همین اشـرف غنـی رییس حکومت 
وحـدت ملـی نـگاه کنیـد، از زمـان کارزارهـای انتخاباتی خـود تا بـه امروز 
فقـط وعـده می دهـد، اما کدام یـک از این وعده ها را به اجرا گذاشـته اسـت. 
بـا گفتن نان شـکم کسـی سـیر نمی شـود تا وقتـی واقعـاً نان در دسـترخوان 
او حضـور فزیکـی پیـدا کنـد. آقـای غنی معروف شـده به کسـی کـه دروغ 
تحویـل می دهـد. حاال مـردم عادی نیـز به حرف هـا و وعده هـای او اعتنایی 
نمی کنند، چون داسـتان او، داسـتان همان چوپان دروغ گو شـده اسـت. شاید 
بسـیاری از وعده هـا و حرف هـای را کـه در مراسـم های مختلـف بـه مـردم 
تحویـل داده حتـا به یاد هـم نیاورد. حافظه آقای غنی بسـیار ضعیف اسـت، 
ولـی از آن ضعیف تـر عمـل اوسـت کـه نتوانسـته قناعـت مـردم را حاصـل 
کنـد. برمبنـای قانون زمـان حکومت داری این شـخص در اول جوزای سـال 
روان یعنـی تـا چنـد روز آینـده بـه پایان می رسـد. دیگر از نظـر قانونی آقای 
غنـی نمی توانـد ادعـای ریاسـت کنـد. ماموریت او پایـان یافته، هـر چند که 
او موفـق نشـده اسـت مطابق به قانـون انتخابات ریاسـت جمهوری را برگزار 
کنـد. عـدم برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری نمی توانـد دلیلی بـر ادامۀ 
قـدرت آقـای غنـی و شـرکای او باشـد. ایـن نقل قـول را از خـودش که در 
سـال 200۹ در هنگام ریاسـت جمهوری حامد کرزی بر زبان آورده بود و او 
در آن زمـان نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بـود، می آوریم تا دیده شـود 
کـه خـود شـخص آقـای غنـی در مـورد قانون چـه دیدگاهی داشـته اسـت. 
او در آن زمـان گفـت: »پشـت اشـترنگ قـدرت آقـای کرزی نشسـته اسـت 
و او مکلـف بـود کـه انتخابـات را برگزار کند، حـاال که نتوانسـته، نمی تواند 
همچنـان بـه عنـوان رییس جمهوری بـه کارش ادامـه دهد«. این سـخنان بی  
کم وکاسـت سـخنان آقـای غنی اسـت که حـاال شـاید از یادش رفته باشـند، 
ولـی بـه برکت تکنالوژی بـه اندازۀ کافـی در فضای مجازی پخش شـده اند 
و وجـود دارنـد. شـاید امـروز آقای غنی بگوید که تفسـیر او چون از سـوی 
دادگاه عالـی تاییـد نشـده بود، تفسـیر درسـت نبوده اسـت، تفسـیر درسـت 
همـان بـوده کـه دادگاه عالـی ارایـه کـرده بـود. امـا ایـن نـوع توبـه کردن ها 
نیـز درد آقـای غنـی را دوا نمی کنـد. تفسـیر او در آن زمـان از قانون اساسـی 
کامـًا درسـت بـود و امروز نیـز اگر مخالفـان سیاسـی و یا شـورای نامزدان 
ریاسـت جمهوری همین تفسـیر را از قانون اساسـی در مورد پایـان کار آقای 
غنـی ارایـه می کننـد، بازهـم تفسـیر درسـتی اسـت. با بیـرون کـردن فتوای 
جعلـی از یـک نهاد قضایی که در طول پنج سـال گذشـته هیچ اقدام درسـت 
و قانونـی در کارنامـه خـود نـدارد، نمی تـوان دلیلی بـرای ادامه قـدرت خود 
جسـت. ایـن کار را بارها در افغانسـتان رهبـران مختلف در زمـان زمام داری 
شـان انجام داده اند و کشـور را به روز سـیاه نشـانده اند. آقای غنی نمی داند 
کـه بـا ایـن اقدام های خـود چقـدر می تواند بـه دموکراسـی جـوان و نوپای 
کشـور صدمـه وارد کنـد و مـردم را نسـبت به این نـوع نظام سیاسـی بدبین 
سـازد. در طـول هفده سـال گذشـته آن قـدر بـه ارزش هـای دموکراتیک در 
افغانسـتان از سـوی همان هـای کـه ادعـای بنیادگـذاری آن را در این کشـور 
داشـته انـد، وارد شـده کـه حاال بایـد از آن مثل یک مجرم و متهـم دفاع کرد. 
ایـن افـراد کـه از غرب برگشـته بودند چنان دموکراسـی را بـه ورطه بدنامی 
کشـانده انـد که مـردم به همـان نظام های دیکتاتـوری قبلی راضی شـده اند. 
حداقـل مـردم می گوینـد کـه در نظام هـای دیکتاتـوری قبلی برخـی اقدام ها 
بـرای رفـاه و بهبـود وضعیـت زنده گی و معیشـت مـردم انجـام می یافت که 
حـاال همان هـا نیـز انجـام نمی شـوند. پـس داشـتن نظـام دموکراسـی به چه 
درد می خـورد؟ تنهـا کاری کـه رهبـران افغانسـتان می کننـد، از راه تقلـب و 
جعـل کاری بـه بهـای میلیون هـا دالر خـود را به کرسـی قدرت می رسـانند و 
پـس از آن دیگـر تمام وعده های شـان به فراموشـی سـپرده می شـود. اما پیام 
اصلـی این نوشـته به شـورای نامزدان ریاسـت جمهوری و مخالفان سیاسـی 
آقـای غنی اسـت و یـادآوری همان سـخن معروف چخوف کـه »اگر تفنگی 
را در پـردۀ اول نمایـش بـه دیـوار آویختیـد در پـردۀ دوم حتماً آن را شـلیک 
کنیـد.« چـون پـس از آن مـردم بـه حرف های شـما بـاور نخواهند کـرد. اگر 
یک بـار در افغانسـتان قانـون عملـی شـود، آن گاه مردم به قـدرت قانون باور 
می کننـد و پـس از آن کسـی پایـش را از گلیـم اش بیشـتر دراز نخواهد کرد. 
آقـای غنـی خـودش انتخابـات پارلمانـی سـال گذشـته را به گند کشـید که 
نتایـج آن چنیـن با تأخیر اعام شـود تا فرصتـی به وجود آید کـه او بتواند با 
کنار زدن کمیشـنران پیشـین، کمیشـنران تازه را بگمارد و به این وسـیله عمر 
حکومت اش را بیشـتر سـازد. اگر غیـر از این می بود چرا کمیشـنران متهم به 
دادگاه نرفتـه انـد؟ چـرا همچنان در خانه های خود نشسـته انـد و با پول های 
بـه دسـت آورده از تقلـب و فروش رأی بـه ریش همه می خندند؟ کجاسـت 
عدالتـی کـه آقـای غنـی از آن دم مـی زد؟ بـا این حسـاب، نباید گذاشـت که 
آقـای غنـی یـک روز بیشـتر از زمـان موعـود در کرسـی قدرت باقـی بماند. 
مشـکات فعلی کشـور همه ریشـه در سیاست های اشـتباه آمیز و قوم پرستانۀ 
او دارنـد. ادامـۀ قـدرت او بـه معنـای ادامـه بحران، جنـگ و نابه سـامانی در 
کشوراسـت. او امتحـان خـود را داده و نمی توانـد هم چنـان بـه زور پـول و 

تفنـگ قدرت را در اختیار داشـته باشـد.

پس از اول جـوزا 
چـه اتفاقـی مـی افتـد؟

فاجعه  برای ملت 
فرخنـده بـرای حکـومت

عبدالمتین فرهمند

آقای غنی 
می داند که با انتقادهای 
فرافکنانه از کمیشنران 
انتخاباتی نمی تواند از 

زیر بار سنگین مسوولیت 
تاریخی بدنامی انتخابات، 
دست برد به آرای مردم و 
تخریب و انهدام پایه های 

لرزان و کم توان دموکراسی 
وارداتی امریکایی در 

افغانستان، شانه خالی کند. 
او می داند که با خیانت ها 
و دست بردهای آشکار و 

وقیحانه یی که به آرای مردم 
و امانت ملت زده شد، ایجاد 
تعدیالت صوری و سمبولیک 

در قانون انتخابات 
نمی تواند اعتماد مردم به 
کمیسیون های انتخاباتی و 

کلیت روندهای دموکراتیک 
را احیا کند
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ابوبکر صدیق

هوایــی  حملــۀ  یــک  در  کــه  می رســانند  گزارش هــا 
هلمنــد، 1۷  در  قاطــع  پشــتیبانی  مأموریــت  نیروهــای 

پولیــس جــان باختنــد.
ــوالی  ــی در ولس ــداد هنگام ــن روی ــا ای ــاد گزارش ه ــر بنی ب
نهرســراج هلمنــد رخ داده اســت کــه نیروهــای پولیــس بــه 
کمــک نیروهــای امنیتــی در منطقــۀ تانکــی ایــن ولســوالی 
ــای  ــتباهی نیروه ــی اش ــۀ هوای ــک حمل ــا در ی ــد، ام رفتن
ــد. ــان جــان باختن ــن آن ــت پشــتی بانی قاطــع، 1۷ ت مأموری
ــروز  ــد دی ــی هلمن ــورای والیت ــس ش ــان، ریی ــااهلل افغ عط
ــی در  ــای خارج ــی نیروه ــه هوای ــۀ حمل ــت، در نتیج گف
ایــن والیــت 1۷ ســرباز پولیــس شــهید شــدند و ایــن حمله 

ــه اســت. ــتباه« صــورت گرفت بصــورت »اش
در ایــن حــال وزارت داخلــه بــا نشــر خبرنامه یــی از 

ــر  ــراج خب ــوالی نهرس ــس در ولس ــای پولی ــات نیروه تلف
ایــن  امــا می گویــد کــه در رویــدادی در  می دهــد و 
ــر  ــس دیگ ــدند و 11 پولی ــهید  ش ــس ش ــوالی 8 پولی ولس

برداشــته اند. زخــم 
ــک  ــر ی ــان ب ــت طالب ــه نخس ــت ک ــده اس ــه آم در خبرنام
ــه  ــوالی حمل ــن ولس ــی ای ــۀ تانک ــی در منطق ــگاه امنیت پاس
ــروه  ــن گ ــا ای ــس ب ــای پولی ــس از آن نیروه ــد و پ کردن
ــع  ــتی بانی قاط ــت پش ــای مأموری ــدند و نیروه ــر ش درگی
ــت. ــام داده اس ــه انج ــن منطق ــی را در ای ــۀ هوای ــز حمل نی
ــروه  ــه گ ــی ب ــری تلفات ــن درگی ــه در ای ــاد خبرنام ــر بنی ب

ــت. ــیده اس ــز رس ــان نی طالب
وزارت داخلــه می گویــد، بــرای روشن شــدن ایــن کــه ایــن 
شــمار ســربازان پولیــس در حملــۀ طالبــان جــان باخته انــد 

و یــا در نتیجــۀ حملــه هوایــی نیروهــای خارجــی، هیــأت 
مشــترک از ایــن وزارت و نیروهــای مأموریــت پشــتی بانی 
ــات آن را  ــرده و جزئی ــی ک ــداد را بررس ــن روی ــع ای قاط

اعــام خواهــد کــرد.

ــر پاســگاه نیروهــای امنیتــی و  گــروه طالبــان نیــز حملــه ب
ــد  ــد کرده ان ــن نیروهــا را در نهرســراج تأیی ــا ای ــری ب درگی
ــن  ــی در ای ــۀ هوای ــۀ حمل ــه در نتیج ــد ک ــا می کنن و ادع

ــس وارد شــده اســت. ــه پولی ــی ب ولســوالی تلفات

مسـووالن در نهادهـای ناظـر انتخاباتـی بـا اشـاره بـه اعـام 
انتخابـات کابـل می گوینـد کـه کمیسـیون شـکایات  نتیجـۀ 
انتخاباتی بدون در نظر داشـت مسـوولیت های خود و بررسـی 

شـکایت های موجـود، نتیجـۀ را اعـام کـرده اسـت. 
آنـان همچنـان می گوینـد که اعـام نتیجـۀ انتخابـات کابل، به 
اسـاس سـلیقه بوده و حتا به ادعاها و شـکایت های موجود در 

ایـن روند طبـق قانونی صـورت نگرفت.
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات پـس از ۷ مـاه 
کش وقـوس ناوقت شـب سـه شـنبه، 24 ثور، نتیجـۀ انتخابات 
کابـل را اعـام کـرد. در فهرسـت نهایی کـه از طـرف این نهاد 
اعـام شـده اسـت، چهار تـن از کسـانی که در فهرسـت قبلی 
نام شـان وجود داشـت، در این فهرسـت نیسـتند و افراد جدید 

بـه جای شـان معرفی شـده اسـت.
یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنۀ 
افغانسـتان )فیفـا( در گفت وگـو بـا روزنامۀ مانـدگار، می گوید 
کـه در انتخابـات پارلمانـی کـه سـال گذشـته برگـزار گردیـد، 
عدالـت به صـورت ُکل تأمین نشـد و حتا به صـورت ویژه در 
انتخابـات کابـل بـه ادعاها و شـکایت های موجود طبـق قانون 

برخـورد صـورت نگرفت.
تمـام  انتخاباتـی،  شـکایات  کمیسـیون  افـزود:  رشـید  آقـای 
شـکایت ها و جنایت های پسـا انتخابات را  ملغا قرار داد و تنها 
ُفرم هـا و رزلت شـیت ها روز انتخابـات را بـه بررسـی گرفت و 

طبـق آن نتیجـه را اعـام کـرد، در حالـی شـکایت و ادعاهـای 
خیلـی زیـاد وجود داشـت. 

او گفـت: »توجـه نکـردن بـه شـکایت ها و اعتراضـات مـردم، 
سـبب شـد تا فلسـفۀ وجـودی کمیسـیون شـکایات انتخابات 
زیـر پرشـس قـرار گیـرد«، بـه رغـم آن تداخـل کاری میـان 
کمیسـیون شـکایات انتخابات و کمیسـیون انتخابـات صورت 
گرفـت، کارهـای کمیسـیون انتخابات را کمیسـیون شـکایات 
کـه  رزلت شـیت های  بررسـی  اسـت،  پیش  بـرده  انتخابـات 
مربوط کمیسـیون انتخابات اسـت، توسط کمیسـیون شکایات 

انتخاباتـی انجام شـده اسـت.
آقای رشـید با اشـاره به اعـام نتیجۀ انتخابات کابـل، می گوید 
کـه فهرسـت اعـام شـده بـه اسـاس قانـون فهرسـت ابتدایی 
اسـت، اما نسـبت به وجود درهـم برهمی حقوقـی - قانونی و 
مغالطـۀ فکـری در نهادهـای انتخاباتـی این کار صـورت گرفته 

است. 
او گفـت که کمیسـیون شـکایات انتخابات از مسـوولیت  خود 
در رابطـه مطالعـه و بررسـی شـکایت های موجـود فـرار کرده 
اسـت و بـدون در نظرداشـت ادعاهـای و شـکایت ها نتیجه را 

اعـام کرد.
بـه گفتـۀ او، در ابتـدای کار، کمیشـنران  تـازه گماشـته شـده 
کمیسـیون انتخابـات، گفتـه بودنـد کـه 22درصـد آرای کابـل 
ناپدیـده اسـت، بعـداً گفتنـد کـه 12 درصد گـم شـده و اما در 

روزهـای اخیـر ایـن ارقـام را به کمتـر از 1 درصد تقلیـل دادند 
کـه خـود پرشـس برانگیز اسـت. 

او با اشـاره به این موضوع گفت که این شـگردهای کمیسـیون 
انتخابـات نشـان می دهد کـه این نهادهـای جای مصـون برای 
رأی مـردم نیسـتند و در برابـر مردم نیز پاسـخگو نمی باشـند و 
احتمـال مـی رود کـه درصدی های اعام شـده سـاخته و واهی 

باشند.
رییـس اجرایـی نهـاد فیفـا، می گویـد که کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی باید در مـورد اعام نتایج انتخابات کابـل برای مردم 

پاسـخ دهد. 
در همیـن حـال، پـس از اعـام نتیجـۀ انتخابات کابـل، محمد 
اشـرف غنـی رییس حکومـت وحدت ملـی، اعـام آن را پس 

از هفـت مـاه شـرم  آور و فاجعه بـار خواند. 
آقـای غنـی که در مراسـم سـوگند وفـاداری نماینـده گان مردم 
کابـل و پکتیا صحبـت می کرد، تأخیر در اعـام نتایج انتخابات 
پارلمانـی را شـرم آور  خوانـد و افـزود کـه تأریـخ نظام هـای 
مردم سـاالر اعـام نتایج انتخابات پارلمانی در ۷ ماه بی پیشـینه 
بـوده و مایۀ شـرم اسـت که بـدون تردیـد ابعاد دیگـر عدلی و 

دارد. قضایی 
دست آورد بزرگ

در همیـن حـال، برخـی نهادها از اعـام نتیجۀ انتخابـات کابل 
ابـراز خرسـندی کرده اند. 

سـفارت امریـکا در کابـل از اعـام نتایج نهایـی انتخابات کابل 
اسـتقبال کـرده و آغـاز کار تمـام نماینـده گان را یک دسـتاورد 
بـزرگ بـرای کمیسـیون های انتخاباتـی و رونـد دموکراتیـک 

افغانسـتان خوانده اسـت.
جـان بس، سـفیر ایـاالت متحدۀ امریـکا در کابل همچنـان، در 
تویتر خود نگاشـته اسـت که کمیسیون مسـتقل انتخابات برای 
آماده گـی موثـر و بـه وقـت انتخابات ریاسـت جمهـوری، باید 

بر گام هـای کلیـدی تمرکز کند.
از سـویی هم، بـا اعام نتیجۀ کابل نماینـده گان معترض دولت 
و کمیسـیون انتخابات را به کودتای انتخاباتی شـب هنگام متهم 

کردند. 
شماری از نامزدان معترض روز پنجشنبه، 26 قوس در همایش 
اعتراضـی، ارگ و کمیسـیون های انتخاباتـی را متهم به کودتای 
انتخاباتـی شـب هنگام کـرده و به صـورت نمادیـن تابوتـی را 
حمـل کردنـد که روی آن نوشـته شـده بود »ارگ و کمیشـنران 

شـب 24 ثـور دموکراسـی و انتخابات را تابـوت نمودند«.
نتایـج  کـه  اسـت  آمـده  معتـرض  نامـزدان  قطع نامه یـی  در 
انتخابـات کابـل قبل از آن که از طرف کمیشـنران امضا شـوند، 
»بـه فرمایش ارگ نشـینان از طریـق تلویزیون ملی اعام شـد«.

چالش های درونی
ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از آغـاز کار نماینـده گان در 
مجلـس، اولیـن نشسـت ایـن نهاد بـرای تعییـن رییس مجلس 
روز پنجشـنبه برگـزار گردیـد. اما میـان چهارتن از کسـانی که 
خـود را به ریاسـت این نهـاد نامزد کردند، هیچ کدام شـان آرای 
مـورد نظر 50+1 را به دسـت نیاوردنـد. میررحمانی رحمانی و 
کمال ناصر اصولی به عنوان نامزد پیشـتاز برای کسـب کرسـی 

ریاسـت ایـن نهـاد روز شـنبه دوباره بـه رقابـت می پردازند.
اما، یوسـف رشـید با اشـاره بـه کش وقوس ها اخیـر در مجلس 
نماینـده گان جهـت انتخـاب رییـس ایـن نهـاد، می گویـد کـه 
نماینـده گان در مجلس همـواره به موضوعـات از عینک قومی 
- سـمتی نگاه می کنند و این در گذشـته و اکنون سـبب چالش 

و تنش شـده است. 
او گفـت کـه  از اعضـای جدیـد پارلمـان که بیشترشـان نسـل 
جـوان هسـتند، توقـع مـی رود کـه متوجـه بحث هـای کـه در 
ایـن نهـاد صـورت می گیرد باشـند؛ زیـرا مداخلـۀ حکومت و 
اپوزیسـیون در گذشـته سـبب فربه شـدن موضوعات قومی و 

سـمتی در ایـن نهاد شـده اسـت. 
او گفـت کـه از اعضـای جدید پارلمـان به ویژه جوانـان انتظار 
مـی رود تـا بـه موضوعـات ملـی جـدی برخـورد کننـد و در 
غیـر صـورت ایـن پارلمان بدتر از گذشـته توسـط یک مشـت 

انسـان ها مـورد اسـتفاده ابـزاری قـرار خواهـد گرفت.

نهادهای ناظر انتخاباتی:

کمیسیون  شکایات انتخاباتی 
به مسوولیت  خود درست عمل نکرد

نیروهای خارجی 17 پولیس را 
در هلمند شهید کردند

دفتـر بین المللـی پشـتیبانی از کـودکان اعام کرده اسـت که 
در سـال های 2016 و 201۷، از هـر 10 کـودک 8 کـودک در 

افغانسـتان در نتیجـۀ انفجارها جـان باخته اند.
در اعامیه یـی کـه بـه مناسـبت صدمین سـالگرد ایجـاد این 
نهاد نشـر شـده آمده اسـت که پژوهـش تازۀ این نهاد نشـان 
می دهـد کـه کـودکان در افغانسـتان دو برابـر بزرگسـاالن در 
معـرض خطـر مرگ ومیر برخاسـته از پرتاب موشـک  ، هاوان 

و بم دسـتی قـرار می گیرند.
بـر بنیـاد پژوهـش ایـن نهـاد نزدیـک بـه یـک سـوم تلفات 
غیرنظامیـان در سـال های 201۷ و 2018 را کودکان تشـکیل 
انفجارهـا 56 درصـد  ایـن  در  کـه  بـه گونه یـی  می دهنـد، 

بزرگسـاالن و 84 درصـد کـودکان جـان باخته انـد.
هم چنـان اعامیـه می افزایـد کـه کـودکان بـه علـت جنـگ 
بـرای سـال ها در معـرض ضربـۀ روانـی پـس از رویدادهای 

ناگـوار، اضطـراب و افسـردگی قـرار می گیرنـد.
بـاال  جنـگ  »توقـف  کارزار  گشـایش  هنـگام  نهـاد  ایـن 
درگیـر  طرف هـای  و  افغانسـتان  حکومـت  از  کـودکان« 
در جنـگ خواسـته اسـت کـه بـرای مصونیـت و حفاظـت 
کـودکان در جریـان جنـگ بـه گونـۀ جـدی تـاش کننـد.
حکومـت  از  کـودکان  از  پشـتی بانی  بین المللـی  دفتـر 
افغانسـتان، جامعـه جهانـی و نهادهای پشـتی بانی از کودکان 
نیـز می خواهـد، کودکانـی کـه در جنـگ آسـیب دیده انـد، 
بایـد محافظت شـوند. این نهاد از دولت افغانسـتان خواسـته 
اسـت کـه بـرای ارایـه کمک هـای مالـی بـه خانواده هـای 
کـودکان آسـیب دیده از جنـگ راهـکاری را نیـز فراهم کند.

نهاد بین المللی حمایت از کودکان: 

از هر 10 کودک 8 کودک قربانی انفجار می شوند
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فصل اول
پس منظر

مصاحبـه  کلمـۀ عربـی اسـت بـر وزن مفاِعَلـه، 
یعنـی صحبـِت دوجانبـه و همچنـان در لغـت به 
معنـای صحبـت کـردن دو شـخص آمده  اسـت. 
اگـر بـه خلقت بنـی آدم نظر ژرف انداخته  شـود، 
ابوالبشـر  حضـرت  رب العالمیـن)ج(  زمانی کـه 
و همسـرش حـوا)ع( را آفریـد، در همـان آغـاز 
خلقت پرسـش و پاسـخ میان آن هـا و رب العزت 
برقـرار گشـت. در قـرآن مجیـد آمده اسـت که:

پروردگارشـان نـدا داد: آیا شـما را از آن درخت 
منـع نکـرده بـودم و نگفتـه بـودم که شـیطان به 

آشـکارا دشـمن شماست؟
گفتنـد: ای پـروردگار مـا، به خود سـتم  کردیم و 
اگـر مـا را نیامـرزی و بر مـا رحمت نیـاوری، از 

زیـان دیـده گان خواهیم  بود. 
گفـت: فرو شـوید، برخی دشـمن برخـی دیگر، 
و تـا روز قیامـت زمیـن قـرارگاه و جـای تمتـع 

شـما خواهد بود)سـورۀ اعـراف، 24-22(.
ایـن   آیه های قــرآنی نشـان دهنــدۀ آن اسـت که 
مصـاحبــه از لحــظات خلــقت بنی آدم شـکل 
گرفـت و در آخرت هـــم ایـن مصاحبه جریان 

می داشـته باشـد. 
حدیت شـریف اسـت کـه خدای عزوجـل برای 

اهـل بهشـت می فرمایـد که:
 »ای اهل بهشت! 

می گوینـد: بلـی، بلی پـرودگارا! حاضریـم بفرما 
و تمـام خیرهـا در نزد توسـت.

می فرماید: آیا راضی شدید؟
می گوینـد: پـروردگارا چـرا راضـی نشـویم در 
حالـی کـه بـه مـا دادی آنچه کـه به هیـچ یک از 

نـدادی. مخلوقات 
پس می فرماید: آیا بهتر از این به شما ندهم؟

می گویند: و چه بهتر از آن است؟
شـما  بـرای  شـد  حـال  می فرمایـد:  پـس 
رضـای مـن و بعـد از آن هرگـز به شـما خشـم 

 )1038 دمشـقی،  نمی کنم.«)نـووی 
 عـــاوه بـر آیـات قرآنـی فـراوان کـه در آن 
در  زیـادی  احادیـث  آمـده،  پاسـخ  و  پرسـش 
گفت  و شـنود نقل شـده اسـت که مصاحبۀ سرور 
می دهـد.  نشـان  کائنات )صل اهلل علیه و سـلم(را 
مشـهورترین ایـن احادیـث که از حضـرت عمر 
نقـل  مسـلمانان  دوم  خطاب )رض(خلیفـۀ  بـن  
شـده، به نـام حدیـث جبرییـل )ع( یاد می شـود. 
از حضـرت عمر )رض( روایـت اسـت  که روزی 
نشسـته  وسـلم  رسـول اهلل صل اهلل علیه  نـزد  مـا 
بودیـم، مـردی بـر مـا وارد شـد کـه جامـۀ او 
بسـیار سـفید و موی هـای سـرش بسـیار سـیاه 
بـود و کسـی از مـا او را نمی شـناخت و هیـچ 
اثـر سـفر بـر او نبـود کـه بگوییـم از جایـی دور 
آمده اسـت، تـا این که نـزد پیامبر)صـل  اهلل علیه 
و سـلم( نشسـت و دو زانـوی خـود را بـه دو 
زانـوی پیامبر)صـل اهلل علیه و سـلم( چسـپاند و 

دو دسـتش را بـر دو ران آن حضـرت نهـاد و 
: گفت

ای محمد مرا از اسالم خبر ده؟ 
پیامبـر بزرگوار اسـام )صل اهلل علیه و سـلم( در 
پاسـخ فرمـود: اسـام عبـارت اسـت از ایـن که 
گواهـی دهـی و یقین داشـته باشـی کـه معبودی 
برحـق جـز خـدای یکتا نیسـت و آن کـه محمد 
فرسـتادۀ خداسـت و نمـاز برپـا داری و زکات 
بدهـی و روزۀ رمضـان را بگیـری و اگـر توانایی 

انجـام حـج را داری آن را بـه جـای آوری. 
آن مرد گفت: راست گفتی.

مـا بـه شـگفت آمدیـم کـه از رسـول اکرم)صل 
اهلل علیـه و سـلم ( سـؤال می کــند و تصدیـق 

می نمایـد. 
گفت: مرا از ایمان خبر ده؟ 

حضـرت فرمـود: ایمـان عبـارت اسـت از ایـن 
کـه ایمـان بیـاوری بـه یگانه گـی خـدا، مایکه، 
و  قیامـت  روز  پیامبـران،  آسـمانی،  کتاب هـای 

قضـا و قـدر بـه خیـر و شـر آن. 
آن مرد گفت: راست گفتی.

گفت مرا از احسان و نیکوکاری خبر ده؟ 
فرمـود: نیکـوکاری عبـارت اسـت از ایـن کـه 
چنـان خـدا را بنده گـی نمایـی کـه گویـی او را 
می بینـی و اگـر تـو او را نمی بینی یقیـن بدان که 

او تـو را می بینـد. 
گفت: مرا از روز قیامت خبر ده؟ 

داناتـر  سـؤال کننده  از  سؤال شـونده  فرمـود: 
. نیسـت

گفت: مرا از نشانه های قیامت باخبر ساز؟ 
فرمـود: آن کـه کنیـز آقایـش را بزایـد و آن کـه 
پـا و تـن برهنـه گان بینـوا و گوسـفندان چران را 

ببینـی کـه بـه برافراشـتن کاخ بپردازنـد. 
پس آن مرد رفت و من چندی نشستم. 

کـه  می دانـی  عمـر  ای  فرمـود:  حضـرت  آن 
بـود؟  کسـی  چـه  سـؤال کننده 

گفتم خدا و رسول خدا بهتر می دانند. 
فرمـود: او جبرییـل)ع( بـود کـه آمـده  بـود تـا 
دین تـان را بـه شـما بیامـوزد. )نـووی دمشـقی، 
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پس دیده شـد کـه مصاحبه در دین ما ذکر شـده 
و تـا قیامـت هـم این مصاحبـه جریان می داشـته 
باشـد. ده هـا آیـۀ قرآنـی موجـود اسـت کـه در 
آن هـا سـوال و جـواب آمـده و لغـات یسـئلون، 
ذکـر  به کـرات   ... أَْدراَک  مـا  سـوال،   سـائل، 
گردیـده اسـت و احادیث فراوان که نشـان دهندۀ 
پرسـش و پاسـخ میـان آن حضرت)صل اهلل علیه 
یـا  عنهـم(  کرام)رضـی اهلل  و صحابـۀ  سـلم(  و 
مشـرکین می باشـد در سـیرت های معتبر و کتب 

یافت می شـود.   احادیـث 
بـه همین ترتیـب، مصاحبه بخش اساسـی گفتار 
روزانۀ ما را تشـکیل می دهـد. در خانه والدین از 
اطفـال ُخردسـال و بـزرگان می پرسـند. در بازار 
دکان داران و مشـتریان گفت وگـو می کننـد و در 

مکتـب، مدرسـه و دانشـگاه همـه روزه پرسـش 
و پاسـخ صـورت می گیـرد. بـه همیـن ترتیـب، 
درمانـگاه داکتـر، محکمه، دفتر و دیـوان... هم از 

پرسـش و پاسـخ به دور نیسـتند.
طوری کـه  گفتیـم، پرسـش و پاسـخ در زنده گـی 
اقشـار  همـۀ  و  می افتـد  اتفـاق  لحظـه  هـر  مـا 
جامعـه و طیف هـای مـردم بـا آن بـه گونه یـی 
روبـه رو هسـتند، امـا هـدِف مـا در این نوشـتار 
از  کـه  اسـت  خبـری  یـا  رسـانه یی  مصاحبـۀ 
تعریف هـا شـروع و بـه ارکان،  انـواع و مسـایل 

مربـوط بـه آن پرداختـه می شـود.

تعریف ها
مصاحبـۀ ژورنالسـتی مـــانند سایـــر علـــوم، 
و  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  تعریـف  ده هـا 
ایـن  بـه  متفـاوت  دیدگاه هـای  از  دانشـمندان 
فراینـد نگریسـته و تعریف هـای بایسـته را نظـر 
بـه برداشـت و تعبیرشـان بر این موضـوع عنوان 

نموده انـد. 
عده یـی مختصـراً مصاحبـه را پرسـش و پاسـِخ 
یـک و یـا چند ژورنالیسـت با یک شخـــص یا 
اشـخاص تعریـف کرده اند و دیگـــران مصاحبه 
را عبـارت از بـه دسـت آوردِن اطاعات توسـط 
خبرنـگار بـرای هـر مطلـب و از جملـه مطالـب 
بـه  نظـر  کـه  دانسـته اند  اطاعاتـی  و  خبـری 
ایـن تعریـف، تنهـا مصاحبه هـای خبـری مـورد 
بحـث اسـت. بـه همیـن ترتیـب گفتـه شـده که 
سـخنان  آوردن  به دسـت  از  عبـارت  مصاحبـه 
مصاحبه شـونده بـه زبـان خـودش تـا حقایـق، 
 دالیـل، قضاوت هـا و افـکارِ او را بـه ارتباط یک 
موضـوع مشـخص که گیرنده بتوانـد از آن نتیجۀ 

درسـت و واضـح به دسـت بیـاورد، می باشـد.
مصاحبـه  کـه  نظرنـد  ایـن  بـه  اندیشـمندان 
فرایـــندی اسـت کـه به شـــما اجـازه می دهد 
به طــور  را  خـــود  نیـاز  مـورد  اطاعـات  تـا 
کنیـد.  دریافـت  دهنـده گان  پاسـخ  از  مســتقیم 
همچنـان تعریـف نموده انـد، مصاحبه پرسـش و 
پاسخی سـت کـه میـان دو یـا چند نفر بـه منظور 
انتقـال یـک پیـام خبـری یـا غیرخبـری، تحـت 
بیرون سـازمانی  و  درون سـازمانی  عوامـل  تأثیـر 
صـورت می گیـرد. در تعریـف ذکـر شـده ایـن 
کـه  باشـد  توجـه  درخـور  می توانـد  تحلیـل 
مسـایل  و  اوضـاع  مصاحبه شـونده  شـخص 
داخلـی یـک جریـان یـا نهــاد و یا دولـت را به 
بیـرون واضـح می سـازد و یـا هـم نظـر دولـت، 
نهاد و یا سـازمان را دربارۀ مسـایل و موضوعات 
بیرونـی انعـکاس می دهـد و بـه همیـن ترتیـب، 
مصاحبه شـونده گان یـا کارشناسـان از بیـرون بـه 
قضایـا نـگاه می کننـد و تبصـره می نماینـد و یـا 
ایـن کـه مسـوولین امـور از داخـل بـه تشـریح 

می پردازنـد. دیدگاه های شـان  و  موضوعـات 

فلسفۀ روزه 
خداوند حکیم است، یعنی کارش بر اساِس حکمت و از اتقان و استواری برخوردار 
است و کارِ قبیح و بیهوده انجام نمی دهد. بر این اساس در ورای هر امر و نهی الهی، 
با عنوان »فلسفۀ احکام« از آن یاد می شود.  حکمتی نهفته است که در برخی موارد 
بخشی از فلسفۀ احکام را می توان از طریق عقل و یا علوم تجربی شناسایی کرد، ولی 
بخش زیادی از آن را باید از طریق نقل معتبر و آیات و روایات کشف نمود و اگر 
در آیات و روایات مطلبی نیامده باشد، عقل و علِم بشر راهی برای فهم آن ها ندارد. 
روزه نیز یکی از اوامر الهی است که به طور حتم و یقین از حکمت و فلسفۀ خاِص 
خود برخوردار است و در روایات نیز اشاراتی در این باره شده است که برخی را بیان 

می کنیم.
 امام صادق )ع( وقتی هشام بن حکم از عّلِت روزه پرسید، فرمود: »خداوند روزه را 
واجب کرد تا فقیر و غنی مساوی باشند و اغنیاء نیز طعم گرسنه گی را بچشند و به 
نیازمندان رحم کنند. امام رضا )ع( نیز مشابه همین مطلب را فرمود و اضافه کرد که 

روزه شهوات را می شکند.
یکی از حکمت های روزه که قرآن هدف از آن را تقوا بیان می کند، رساندن انسان به 

کماِل معنوی است که نتیجۀ تقواست. 
 

علم به آثار و برکات روزه 
خداوند در پایان آیۀ شریفه می فرماید: اگر بخواهید بدانید پی می برید که روزه چه 
آثار و برکاتی دارد: »إِْن ُکنْتُْم تَْعَلُموَن« انبیای الهی تعالیمی آورده اند که بشر با پیشرفت 
علوم و صنایع هم از نیل و ادراِک آن عاجز است. این معارف تنها از راه وحی به دست 
می آید، چنان که خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسام )ص( که در رأس همۀ انبیاست 

می فرماید: »َعَلَّمَک َما لَْم تَُکْن تَْعَلُم.« 
یکی از نوآوری های انبیا )ع( که با محاسبات علمی نمی توان به آن رسید، مسالۀ روزه 
است. علم تجربی و احساسی کجا پی می برد که یکی از راه های کاهش آمار جرایم، 
امساک از خوردن و آشامیدن و کنترل غرایز همراه با خلوص و قصد تقّرب است؟ 
قرآن کریم علم جامعۀ بشری به این معارف را در پرتو ایمان به وحی و استماع آیات 

و تحلیل عمیق علمی آن ممکن می داند.
 

کمال انسان، راز تشریع روزه 
بدنی  لذایذ  و  آشامیدن  و  خوردن  به  اشتغال  بشر  معنوی  پیشرفت  مانع  بزرگ ترین 
است و بهترین عامل رشد روحِی وی نزاهت و پرهیز از این امور است. روزه انسان 
را از اشتغال به مسایل مادی باز می دارد و فراغت بیشتری برای او فراهم می کند تا 
به راز آفرینش خود بیندیشد و زادراهش را فراهم آورد. کم خوری و رعایت اعتدال 
از بهترین راه های طّی مسیر کمال است، چنان که پُرخوری از بزرگ ترین موانع کمال 

به شمار می آید.
ممکن نیست انسان به صرِف درس خواندن و پرداختن به یک سلسله الفاظ و نقوش 
مکتوب و امواج ملفوظ به نورانیت علم که امری ماورای طبیعی و مجرد است راه 
حقیقی  معلم  شود.  مجرد  امری  پیدایش  موجب  مادی  امری  است  محال  زیرا  یابد؛ 
مقدمات  و  ابزار  و درس همه گی  استاد  و  کتاب  گوینده.  نه  و  است  کتاب نویس  نه 
خوبی برای تحقق یافتن علم اند. عمده سالک بودن، کم خوری و دوری از پرخوری و 
بدخوری است که انسان را به مشاهدۀ ملکوِت عالم می رساند. بر همین اساس برخی 
از بزرگان فرموده اند: در فضیلت روزه همین بس که انسان روزه دار شبیه فرشته گان 
شود و غذای او چون فرشته گان جز تسبیح و تحمید حضرت حق تعالی چیز دیگری 

نیست.
روزه ابعاد مختلف روحی، تربیتی، اجتماعی و جسمی فراوانی دارد که در این نوشتار 
احادیث  در  ماست.  نظر  مورد  آن  جسمی  بعد  بیشتر  و  نیست  آن ها  بررسی  امکان 
به نقش روزه در سامتی و درمان آالم جسمی شده است.  اشارات زیادی  اسامی 
پیامبر اعظم )ص( در این باره فرمود: »صوموا تصحوا«؛ یعنی روزه را عامل سامتی 
می دانستند. علم پزشکی و تغذیه نیز با تأیید این مسأله، تأثیر روزه در تأمین سامتی 

انسان را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار داده است. 
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هنجارهــاي رشــد و به ســازي 
ــان زب

نویســندۀ  و  شــاعر  کاظمــي  کاظــم 
افغانســتان در ایــن زمینــه کارهــاِي باارزشـــي 
انجــام داده اســت کــه جــا دارد بــه آن توجــه شــود 
و دامنــۀ آن کارهــا گســترش یابــد. در ایــن یادداشــت  
ــي و  ــاي »هم زبان ــر عنوان ه ــي زی ــاِب کاظم از دو کت
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــي« اس ــد پارس ــي« و »قن بي زبان
- جامعــه در تغییــر و تحــول اســت. چــه مــا 
ــه جامعــه  ــه، واژه هــا و مفاهیمــي ب ــم، چــه ن بخواهی
ــن  ــا ای ــورد ب ــد. در برخ ــوخ مي کنن ــا رس ــاِن م و زب
واژه هــا و مفاهیــم، چنــد گونــه برخــورد وجــود دارد. 
ــه  ــًا ب ــتان، اص ــد افغانس ــورها مانن ــي کش - در برخ
ــیاري از  ــد و بس ــا مي آین ــد. واژه ه ــي ندارن آن توجه
ــه کار  ــاده آن هــا را ب ــا اف ــه شــوق و ب خارج آمده هــا ب
ــوروي  ــۀ دوران ش ــه گون ــته از آن ب ــد. گذش مي برن
ــان  ــه زب ــا ب ــت ها و کنفرانس ه ــه، نشس ــیاي میان آس
ــه  ــت ک ــن مصیبتي س ــردد. ای ــر مي گ ــي دای انگلیس
ــتو و دري را  ــتان: پش ــي افغانس ــاي مل ــِن زبان ه دام
ــوال دوام  ــن من ــه همی ــع ب ــر وض ــت. اگ ــه اس گرفت

ــر شــود. ــام خط ــه اع ــد، جــاي آن دارد ک کن
- برخــي کشــورها در برابــر واژه هــاي خارجــي، 
معادل ســازي مي کننــد کــه در ایــران فرهنگســـتان در 

ــد. ــام مي ده ــي را انج ــه خدمات ــن زمین ای
- در برخــورد بــا واژه هــاي بیگانــه، بــه بهانــۀ نقــش 
ارتباطــي زبــان، نبایــد کامــًا دروازه را بــاز بمانیــم که 
بعــد از دو یــا ســه دهــه بــا یــورش واژه هــاي اجنبــي، 
ــا  ــان ب ــد دانســت. همچن ــاِن پســر را نخواه ــدر زب پ
ــف  ــًا مخال ــد کام ــت، نبای ــظ اصال ــر حف ــه ب تکی
باشــیم کــه بــه بُن بســت مواجــه شــویم. راهِ درســت 
ــا و  ــق هنجاره ــوان مطاب ــِد ت ــه در ح ــت ک ــن اس ای
قاعــدۀ زبــان واژه ســازي کنیــم و در ناگزیــري همــان 

ــم.  ــه را بپذیری واژۀ بیگان
- در برخــي کشــورها، مــردم در ایــن زمینــه بــه گونــۀ 
ــتان  ــد. در تاجیکس ــازي مي  کنن ــودي واژه س خودبه خ
مي بینیــم کــه مــردم در برابــر بســیاری پدیده هــا 
نام هــاي خــود را گذاشــته اند. ماننــد: چرخبــال و 
ــز ایــن اصــل جــاري  شــمال تیــک. در افغانســتان نی
خــود  را  فراوانــی  پدیده هــای  مــردم  و  اســت 

کرده انــد. نام گــذاري 
کــه  زماني ســت  واژه ســازي،  دیگــر  گونــۀ   -
نویســنده گان، حیــن نــگارش ایجــاد مي کننــد و 

به  کار مي برند. 
-  بــا اســتفاده از متــون و واژه هــاي 
کهــن کــه بــا کاربــرد واژه هــاي 

ــان   ــاي زب ــود برغن ــد، مي ش ــور مانده ان ــي، مهج عرب
ــه در  ــل« ک ــت« و »به ــاي »هش ــد واژه ه ــزود. مانن اف
ــوش  ــون فرام ــته و اکن ــرد داش ــا کارب ــِن م ــون که مت
گردیــده اســت: اال یــا خیمگــي خیمــه فــرو هــل. یــا: 
پــدرم نیــز بهشــت ابــد از دســت بهشــت. )کاظمــي، 

)138۹:135
ــو.  ــاي ن ــراي پدیده ه ــن ب ــاي که ــرد واژه ه - کارب
ــًا مي شــود واژه هــاي پزشــک، پرســتار، دبســتان،  مث
ــا کفــش و شــلوار و شــکر  دبیرســتان، شــفاخانه و ی
ــول اســت،  ــروز معم ــه ام ــی ک ــاي واژه های ــه ج را ب

ــم. ــه کار بری ب
-   در برخــي مــوارد کــه واژۀ مــورد نظــر را نیافتیــم، 
میــدان  روزنامــه،  کــرد:  ترکیب ســازي  مي تــوان 
هوایــي، نورافگــن، بازپــرس و پاســبان از همیــن 
ترکیب هاســت کــه اکنــون جــا افتــاده اســت. زمانــي 
ــک  ــم. در ی ــت بودی ــج کن ــي در پن ــن رودک در جش
پاســگاه واژه یــي را دیــدم کــه مــرا از مشــکل بیــرون 
کــرد. مــا همیشــه بــراي کســاني کــه بــه نوبــت بعــد 
ــد،  ــرا مي کنن ــه اج ــا وظیف ــمي کار و ی ــت رس از وق
ــي  ــوم برده گ ــه مفه ــر ک ــم. نوک ــوال مي گویی نوکری
را هــم بــا خــود دارد و واژۀ هنــدي  همــراه بــا »وال« 
نوبــت دار، عالي تریــن  پشــتو اســت. درحالي کــه 
ترکیــب اســت. اکنــون مــن ایــن واژه را بــه کار 

ــت. ــده اس ــم ش ــول ه ــرم و معم مي ب
ــتفاده  ــوندها اس ــوندها و پیش ــازي از پس - در واژه س

ــم:  کنی
بازجویــي،  بازخواســت،  بــاز:  پیشــونِد  مثــًا: 

بازپــرس. بازدیــد،  بازدارنــده،  بازداشــت، 
یــا پســونِد گاه: دانشــگاه، آزمایشــگاه، ایســتگاه، 

بیــگاه، شــامگاه، ســحرگاه. دادگاه، خوابــگاه، 
گنــج  کــه  محلــي  زبان هــا و گویش هــاي  از    -
ــردم  ــان م ــم. در زب ــتفاده کنی ــد، اس ــر واژه هاین ذخای
لغــات و تعبیــراِت دقیقــي بــراي بیــان حــاالت 
ــود دارد  ــرکات وج ــیا و ح ــذاري اش ــي، نام گ روح
کــه نهایــت رســا و شــگرف اســت. ذخیــرۀ بزرگــي 
در نام گــذاري گیاهــان، جانــوران و محصــوالت و 
ــد  ــي نیســت. بای ــان ادب ــه در زب اشــیا وجــود دارد ک
ــان،  ــان، ماهی ــا، مرغ ــان، گل ه ــاي درخت ــن نام ه ای
پدیده هــاي طبیعــي و اثــاث زنده گــي از زبــان و 
لهجه هــاي والیــات و محــات وارد زبــان ادبــي 
کنیــد: زه زدن،  ایــن واژه هــا توجــه  بــه  شــود. 
ــن  ــي چنی ــان ادب سربه ســر گذاشــتن، جــا زدن. در زب

ــم. ــی را نداری واژه های
ــاز  ــق نی ــیع دارد. مطاب ــرو وس ــي قلم ــان فارس - زب
در نــگارش و یــا ترجمــه مي تــوان از واژه هــاي 

ــي را  ــر متن ــًا اگ ــرد. مث ــتفاده ک ــا، اس ــایر بخش ه س
ــر اســت از  ــم، بهت ــوردي ترجمــه کنی ــۀ دریان در زمین
واژه هــاي رایــج در ایــران کــه در کنــار بحــر اســت، 

ــم.  ــتفاده کنی اس
در  کــه  بیگانــه  عناویــِن  و  اســامي  کاربــرد    -
نام گــذاري شــرکت ها و کار و پیشــه هاي شــهري 

ــردد. ــع گ ــًا من ــت، قانون ــه اس ــا گرفت ج
ــا شــرح لغــات، تفســیر  ــار ارزشــمند کهــن را ب - آث

ــم. ــق چــاپ کنی فکــر و اندیشــه و حواشــي دقی

مشكل ها  و راه حل ها
بــدون شــک زبــان فارســي بــه گونــۀ همــه زبان هــاي 
جهــان، بــا مشــکل ها و مســأله هایی دســت  بــه 
ــد  ــان اســت؛ امــا هــر مشــکل راه حلــي مي توان گریب

داشــته باشــد.
مسأله ها و مشكل ها:

 در برشــماري مشــکات زبــان فارســي ایــن نــکات 
برمي شــمارند: را 

- فارســي دري در زمینــۀ فونتیــک، گرامــر، لکســیک 
ــرج اســت. ــار هرج وم ــش واژه دچ و دان

خــط،  فارســي:  زبــان  مشــکات  عمده تریــن   -
ــات،  ــان والی ــوام و زب ــظ ع ــش واژه، کارواژه، لف دان
ــي  ــت ادب فارس ــت عرضه داش ــت گویي و درس درس

اســت. )طبــري،135۹: 255(
- برخــی بــاور دارنــد مشــکل زبــان فارســی در 
ــول و  ــد تح ــا، قواع ــی آن ه ــدود و معان ــات، ح لغ
ــر  ــت ب ــان اس ــتور زب ــد دس ــات و قواع ــب لغ ترکی
ــد: نوشــتن  ــراض اســت و می گوین خــط فارســی اعت

ــاز دارد: ــارت را نی ــد مه ــط چن ــن خ ای
نگه داری موضوع در ذهن؛

تنظیم موضوع به صورت کلمه؛ 
ترسیم گرافیکی مشکل حروف و کلمات؛

داشــتن حافظــۀ دیــداری و حرکتــی )منشــی طوســی، 
)24۷ :13۷3

ــد. در  ــظ دیده ان ــا و تلف ــر را در ام ــکل دیگ - مش
و  درست نویســی  و  درســت گویی  بخــش  ایــن 
ــی  ــکل در فارس ــه مش ــوان س ــه عن ــجاوندی را ب س
مطــرح می کننــد. برخــی در صــرف و نحــو و تلفــظ 
فصیــح، عربــی را مــاک می گیرنــد و برخــی امــا و 

ــی را. ــداول در فارس ــن و مت ــظ که تلف
   در ایــن میــان، چنــد موضــوع فرامــوش می گــردد. 
ــال  ــک ح ــه ی ــت و ب ــر اس ــان تحول پذی ــه زب این ک
نمی مانــد؛ دوِی دیگــر این کــه زبــان فارســی و عربــی 
دو زبــاِن مســتقل انــد و دیگــر این کــه فارســی امــروز 
از فارســی کهــن بــدون شــک تفاوت هایــی دارد. بــه 

هــر حــال، مشــکل درســت گویی و 
درست نویســی و ســجاوندی در خــط 

ــا  ــع ب ــد مرج ــه بای ــت ک ــی برجاس فارس
صاحیتــی در حــل ایــن مشــکل اقــدام کنــد.

هــگل فیلســوف غربــي مي نویســد: زبــان فارســي 
اگــر نشــانه هاي  بســیار ســاده و آســان اســت، 
ــود.  ــا نب ــن نارس ــن چنی ــي(اش ای ــتاري )الفبای نوش
ــد؛  ــر ان ــانه هاي دیگ ــد نش ــرف مانن ــش ح ــج ـ ش پن
آواهــا نوشــته نمي شــوند. )مســعود خیــام، 13۷3: 1( 
ــت  ــن اس ــي ای ــط فارس ــر خ ــخص ب ــاد مش - انتق
ــه مصــوت  )اَ  اِ  اُ( در خــط  ــود: س ــه مي ش ــه گفت ک
ــق  ــظ دقی ــن تلف ــود، بنابرای ــته نمي ش ــي نوش فارس

واژه هــا مشــخص نمي گــردد.

پيشنهادها و راه حل ها: 
ــرد  ــک ف ــان فارســي را ی مشــکل های موجــود در زب
ــد.  ــل کن ــد ح ــي نمي توان ــه تنهای ــع ب ــک مرج و ی
ــد توســط  ــن مســأله ها بای ــم در مــورد حــِل ای تصمی
ــه  ــت گرفت ــِع باصاحی ــترک و مرج ــاد مش ــک نه ی
ــان  ــرو زب ــر قلم ــاِي آن در سراس ــا فیصله ه ــود، ت ش
جــاري و ســاري گــردد و مــورد حمایــت باشــد. براي 
حــل مشــکل و شــکوفایي زبــان فارســي، بــه تصامیــِم 
ــۀ عمــده  ــد فیصل ــت چن ــم. در ُکلی ــاز داری ــزرگ نی ب

ــرد: ــد صــورت گی بای
- مرکــز زبــان و فرهنگ فارســي دري در تاجیکســتان، 
بــه اشــتراک دانشــمندان افغانســتان، تاجیکســتان، 
ــاد  ــه ایج ــتان و ترکی ــد، پاکس ــتان، هن ــران، ازبیکس ای
تاریــخ  ترجمــه،  واژه گزینــي،  شــود. بخش هــاي 

ــود. ــخص ش ــره مش ــات و غی ادبی
ــوزش دورۀ  ــراي آم ــان فارســي دري، ب ــي زب - اکادم
ــان فارســي ایجــاد شــود. کســاني  ــژۀ زب ــورا، وی دکت
کــه در ایــن مقطــع آمــوزش مي بیننــد، در ابعــاد 
مختلــف زبــان فارســي دري کار تحقیــق و دفــاع 

ــد. کنن
ــغ  ــا مبل ــي دري ب ــان فارس ــي زب ــزۀ بین الملل - جای
قابــل توجــه ایجــاد گــردد و بــراي بهتریــن اثــري کــه 
ــه  ــود، پرداخت ــته مي ش ــي نوش ــان فارس ــۀ زب در زمین
شــود. در دنیــاي امــروز جایــزۀ بوکــر بــه اثــري داده 
ــته  ــي نوش ــان انگلیس ــا زب ــد ب ــه در پیون ــود ک مي ش
ــا مبلــغ 50 یــا 100  شــده باشــد. اگــر ایــن جایــزه ب
ــر  ــن گــردد، شــاید ســاالنه ده هــا اث ــر معی هــزار دال

بســیار بــزرگ بــه همیــن مناســبت دربــارۀ زبــان 
فارســي و در زبــان فارســي ایجــاد شــود کــه 

هــم آثــار مســتحِق جایــزه و هــم ســایر 
اثرهــاي رســیده چــاپ شــود.

فارسيدري؛ظـرفيتهاودشـواريها
 دکتور شمس الحق آریانفر-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش سوم



ــا پاکســتان، تاریــخ تنــش، بــی  تاریــخ روابــط افغانســتان ب
ــت.  ــان اس ــدا و پنه ــای پی ــادی و جنگ ه اعتم

امــا ظاهــراً پیچیده گــی و تنــش در روابــط دو کشــور، پیامــد 
ــی معاصــر  ــر مل ــای غی ــلطه طلبانۀ دولت ه سیاســت های س
ــک  ــت ی ــه درخ ــی ک ــت. دولت های ــوده اس ــتان، ب افغانس
ــوی پشتونســتان«  ــام »ل ــای موهــوم دســت نیافتنــی به ن رؤی
را 60 ســال آزگار بــا خــون مــردم افغانســتان آبیــاری نمــوده 
ــودک  ــتن ک ــده نگه داش ــرای زن ــی را ب ــروت مل ــد، و ث ان

ســقط شــدۀ »پشتونســتان« بربــاد داده انــد.
و  بی شــمار  انتحاری هــای  و  بــم  آمــاج  کــه  امــروز 
ــتان را  ــتیم و پاکس ــتان، هس ــده از پاکس ــادر ش ــان ص بی پای
ــش  ــامانی های خوی ــا به س ــا و ن ــه بدبختی ه ــوول هم مس
ــی  ــی آگاه ــخ تاریخ ــت تل ــن حقیق ــاید از ای ــم ش می دانی
ــرف  ــش ط ــون و آت ــازی خ ــن ب ــر ای ــه آغازگ ــم ک نداری
ــردار  ــام س ــی به ن ــور متوهم ــتان و در رأس دیکتات افغانس

ــت.  ــردار« اس ــی س ــان »لیون ــا هم داود ی
داعــش و  به نــام طالــب و  اگــر جنگجویانــی  امــروز 
ــا پاکســتان اســت،  ــگاه و پشــتیبان آن ه ــه پناه انتحــاری ک
مشــغول جنایــت و قتــل و غــارت در کشــور مــا هســتند، 
تاریــخ گواهــی می دهــد کــه در دهــه هفتــاد میــادی ایــن 
پاکســتان بــود کــه در آتــش انفجارهــای پیهــم از بلوچســتان 
مــردم  و  می ســوخت  پیشــاور،  و  تــا صوبــه ســرحد 
ــاک  ــه خ ــتگاه ها ب ــا و ایس ــا و بانک ه ــاه در جاده ه بی گن
ــد. ســازماندهی و اجــرای عملیات هــای  و خــون می غلتیدن
ــس و  ــای پولی ــا نیروه ــده ب ــای پراکن ــی و جنگ ه تخریب
ــه  ــان پاکســتانی ب ارتــش پاکســتان، را آن عــده از جنگجوی
ــده،  ــی دی ــوزش نظام ــه در افغانســتان آم ــتند ک ــده داش عه
مســلح شــده و دوبــاره بــه پاکســتان فرســتاده می شــدند تــا 
بــه تاسیســات مهــم دولتــی حملــه کننــد، افــراد پولیــس و 
ارتــش پاکســتان را تــرور کننــد، شــخصیت های سرشــناس 
سیاســی پشــتون و بلــوچ را کــه خــاف »اجمــل ختــک« و 
مخالــف جدایــی پشتونســتان از پاکســتان بودنــد، را تــرور 

کننــد.
ــی از  ــر جمعــه خــان صوف ــا تمــام« اث ــب ن ــاب »فری در کت
اعضــای حــزب »نیــپ« و دســتیار اجمــل خنــک کــه مــدت 
ــام  ــر غ ــا دخت ــرده و ب ــی ک ــل زنده گ ــال در کاب 25 س
مجــدد، مشــهور بــه ســلیمان الیــق وصلــت نمــوده اســت 
ــه راه  ــی اســت کــه مســوولیت ســر ب و خــود یکــی از آنان
کــردن کارهــای جنگجویــان پشــتون و بلــوچ در افغانســتان 
ــال  ــر س ــم: »در اواخ ــن می خوانی ــته چنی ــه دوش داش را ب
ــدن در  ــم راه لن ــه چش ــه معالج ــه بهان ــان ب ــی خ 1۹۷3 ول
ــد  ــل تشــریف آورد و رون ــه کاب ــا اول ب ــت، ام ــش گرف پی
آموزش هــای تخریبــی و نظامــی را از نزدیــک بررســی 
ــان مراحــل آموزش هــای نظامــی را  نمــود و چگونگــی پای
معیــن ســاخت. وقتــی فصــل ســرما پایــان یافــت و برف هــا 
ــان  ــارچ 1۹۷3 جوان ــاه م ــد، م ــدن کردن ــه آب ش ــروع ب ش
ــی  ــای نظام ــری آموزش ه ــرای فراگی ــوچ ب ــتون و بل پش
در گروه هــای مختلــف بــه افغانســتان ســرازیر شــدند. 
ــی »رازق بگٹــی«  ــه رهنمای ــا ب در گــروه نخســت بلوچ ه
و »صوفــی خالــق« و جوانــان پشــتون بــه ســرکرده گی 

ــد. ــده بودن ــل آم ــه کاب ــب« ب »عالمزی

همــۀ ایــن افــراد تحــت فرمــان عالمزیــب در کمــپ 
نظامــی مســتقر در »چهارآســیاب« بــرای آموزش هــای 
نظامــی جابه جــا شــده بودنــد. جنگجویــان دوره هــای 
ــتفاده  ــی و اس ــرد چریک ــی نب ــری و عمل ــای نظ آموزش ه
از اســلحه ســبک و ســنگین و اســتفاده از مــواد انفجــاری را 
فــرا می گرفتنــد، کــه از یــک تــا ســه مــاه طــول می کشــید. 
ــی در برگشــت  ــدن رفــت، ول ــه لن ــا هواپیمــا ب ولی خــان ب
ــان و دیگــر  ــد. او از ســوی والی ــل آم ــه کاب ــن ب از راه زمی
مقامــات بلنــد رتبــه در والیــات مختلــف افغانســتان 
ــا )یعنــی جمعه خــان و  پذیرایــی گــرم صــورت گرفــت. م
ــدان وردک،  ــه والیــت می ــه اســتقبال او ب اجمــل ختــک( ب
رفتیــم کــه اعضــای بلنــد رتبــۀ کابینــه داوود خــان، نیــز مــا 
ــی خــان  ــانداری از ول ــی ش ــد. پذیرای ــی می کردن را همراه
صــورت گرفــت، در حــدی که نشــان مــی داد ســردار داوود 
خــان، مقــدرات حکومتــش را بــا سرنوشــت حــزب »نیــپ« 
پاکســتان گــره زده اســت. در مراســم رســم تعظیــم جوانــان 
پاکســتانی کــه دورۀ آمــوزش نظامــی را بــه پایــان رســانیده 
بودنــد، ولــی خــان هــم حضــور یافــت. او بــا جوانــان بــا 
گرمــی مصافحــه کــرده و بــا آنهــا شــوخی و مــزاح نمــود. 
ولــی خــان در قصــر صــدارت رحــل اقامــت افکنــده بــود 
ــتمداران و  ــی، سیاس ــووالن دولت ــراالن، مس ــران، جن و وزی

ــا او بیــرون قصــر صــف  ــرای ماقــات ب مشــران قبایلــی ب
می بســتند. ولــی خــان بــه ضیافت هــای رســمی کــه 
ــتند،  ــور می داش ــت در آن حض ــن ارکان دول ــد رتبه تری بلن
دعــوت می شــد و معــاون صدراعظــم دکتــر حســن شــرق، 
وزیــر داخلــه فیــض محمــد خــان، وزیــر ســرحدات پاچــا 
ــکری و  ــه لش ــی رتب ــن اعل ــر ماموری ــادار، و دیگ گل وف
 کشــوری از او پذیرایــی می کردنــد. او در دوران اقامــت 
ــاد  ــراق و اتح ــد، ع ــورهای هن ــفیران کش ــا س ــل ب در کاب
ــای او  ــت و ماقات ه ــی داش ــوروی دیدارهای ــر ش جماهی

ــه داشــت. ــا داوود خــان پیوســته ادام ب
ــان  ــردار داوود، اطمین ــه س ــان، ب ــی خ ــا ول در آن دیداره
تنهــا  نــه  بلوچ هــا  و  پشــتون ها  همــه  کــه  مــی داد 
ازسیاســت های جدایی طلبانــه حــزب »نیــپ« حمایــت 
ــه  ــار فیصل ــام عی ــگ تم ــک جن ــرای ی ــه ب ــد، بلک می کنن
کــن  بــا ارتــش پاکســتان نیــز آمــاده اســتند. ولــی خــان، بــه 
ســردار داوود، تلقیــن کــرده بــود کــه فــوج پاکســتان پــس 
ــر ارتــش هنــد، روحیــه باختــه  از تحمــل شکســت در براب
و بــه شــدت ضعیــف و پراکنــده اســت و در برابــر نیــروی 
مشــترک پشــتون و بلــوچ تــاب مقاومــت نــدارد. ولــی خــان 
بــا تحلیل هــای نادرســت، الف زنــی و خــوش فهمــی داوود 
ــی خــان،  ــا ول ــل همــراه ب خــان را گمــراه می کــرد. در کاب

بیگــم نســیم و خواهــرش زبیــده و دیگــر اعضــای همنــوا 
ــع  ــا جم ــپ« یک ج ــزب »نی ــی ح ــت جدایی طلب ــا سیاس ب
ــد.  ــع می بردن ــی شــاهانۀ داوود خــان تمت شــده و از پذیرای
ــاه جــون  ــی خــان م ــه ول ــی آورم ک ــی به خاطــر م ــه خوب ب
ــی )بیگــم  ــی ب ــی ب ــه پاکســتان برگشــت ول ســال 1۹۷3 ب
ــل  ــادی در کاب ــرای مــدت زی ــی ب ــر او گال نســیم( و دخت

ــد. ماندن
جوانانــی کــه در افغانســتان آمــوزش نظامــی دیــده بودنــد، 
ــدار  ــا مق ــتند. آنه ــتان برگش ــه پاکس ــف ب ــای مختل از راه ه
ــواد  ــم ســاعتی، م ــم دســتی، ب ــادی اســلحه، مهمــات، ب زی
منفجــره و از ایــن قبیــل مــواد جنگــی بــا خــود بــه پاکســتان 
ــتون و  ــان پش ــر جوان ــای دیگ ــس از آن گروه ه ــد. پ بردن
ــور  ــه ط ــی ب ــای نظام ــری آموزش ه ــرای فراگی ــوچ ب بل

ــد. ــتان می آمدن ــه افغانس ــب ب مرت
ــر اســاس برنامــه از پیــش  ــه پاکســتان ب ــه مجــرد ورود ب ب
ترتیــب شــده فعالیت هــای دهشــت گردانه را آغــاز کردنــد. 
ــرحد را  ــه س ــی صوب ــات تخریب ــله عملی ــس سلس از آن پ
ــس  ــی ب ــد، زمان ــک را منفجــر می کردن ــد. گاه بان در نوردی
جی_ٹی_ایــس و تھانــه پولیــس، و گاه حتــا در گادی و 
ــی  ــاختند. یک ــر می س ــرده منفج ــا ک ــم جابه ج ــا ب ریکش
خــط راه آهــن را انفجــار مــی داد، دیگــری پایه هــای بــرق 
ــر  ــب، در سراس ــن ترتی ــه ای ــن را و ب ــیم تلف ــومی س و س
صوبــه ســرحد همــه جــا یکــی پشــت دیگــری انفجــار ُرخ 

ــدند.  ــته می ش ــاه کش ــردم بی گن ــی داد و م م
ــار  ــره و ت ــط تی ــاز رواب ــر آغ ــه س ــد ک ــاره ش ــاال اش در ب
ــی  ــال 1۹4۷ یعن ــه س ــتان، ب ــتان و پاکس ــور افغانس دو کش
ــتان«  ــام  »پاکس ــوری به ن ــکیل کش ــتین تش ــال های نخس س

بــر می گــردد. 
مســلمًا کشــور نو ظهــور پاکســتان، در مقایســه با افغانســتان 
وقــت کــه دارای نظــام و ارتــش بــود و در نهادهــای معتبــر 
ــوری  ــر ش ــوان پُ ــه نوج ــت، ب ــت داش ــی عضوی بین الملل
می مانــد کــه از خانــواده بــزرگ خویــش بریــده و تشــکیل 

ــتد.  ــش بایس ــای خوی ــد روی پ ــواده داده و می خواه خان
در چنیــن حالتــی کمتریــن توقــع مســوولین پاکســتانی کــه 
بــا مــوج بیــداری بنگالی هــا و بلوچ هــا از یک ســو و 
ــب  ــد، از جان ــر بودن مســأله کشــمیر از ســوی دیگــر درگی
دولت مــردان افغانســتان ایــن بــود کــه از مداخلــه در امــور 
ــب  ــری از جان ــه دیگ ــد و جبه ــز کنن ــا پرهی ــکنندۀ آنه ش

افغانســتان علیــه آنهــا نگشــایند.
امــا »مــردان اقتــدار« کــه در رأس آنهــا هاشــم خــان مشــهور 
ــای  ــر زمین ه ــاد س ــل اش ی ــت ، فی ــرار داش ــاد ق ــه ج ب
»پــدری« کــرده بــود و او بــه آرزوی بــاز پــس گیــری مناطق 
پشتون نشــین از دولــت پاکســتان، سیاســت مداخلــه و 
مخاصمــت بــا پاکســتان را پیــش گرفــت و نخســتین گام در 
راه پاکستان ســتیزی را در جلســۀ علنــی رأی دهــی ســازمان 
ملــل بــا نــه! گفتــن بــه عضویــت پاکســتان در جامعــه ملــل 
و بــه رســمیت شــناخته شــدن آن کشــور، بــه عنــوان یــک 
کشــور تــازه تأســیس از ســوی دیگــر اعضــای آن ســازمان 
ــر  ــتانی را ب ــام داران پاکس ــرت زم ــم و حی ــته و خش برداش

انگیخــت.
ــدارک، شــواهد و  ــناد، م ــی اس ــه گواه ــد ب ــه بع از آنجــا ب
دولت هــای  پاکستان ســتیزانه  اقدامــات  معتبــر،  شــهود 
واکنشــی  رفتــار  بــه  وادار  را  پاکســتانی ها  افغانســتان، 
ــای  ــأله ادع ــم مس ــون ه ــاخت. اکن ــگیرانه س ــا پیش و حت
ــی  ــتان، یک ــرزی« افغانس ــی« و »م ــاس »ارض ــه و اس بی پای
و  کشــور  دو  روابــط  تیره گــی  دالیــل  اصلی تریــن  از 

ــت. ــتان اس ــی پاکس ــی تهاجم دیپلماس
بنــاًء نگارنــده بــا هــدف نشــان دادن ریشــه های اصلــی ایــن 
خصومــت کــه در ســطح دولت مــردان دولت هــای غیرملــی 
معاصــر، از حــد ظاهــر فریبــی و مــردم فریبــی باالتــر نرفتــه 
اســت، اقــدام بــه برگــردان بخش هــای از کتــاب مســتطاب 
»فریــب نــا تمــام« نمــودم بــه ایــن آرزو کــه دیگــر فریــب 
ــت  ــم و فرص ــی را نخوری ــه مل ــد اندیش ــتمداران فاق سیاس
بــازی بــا کارت هــای خونیــن و گــران قیمــت »دیورنــد« و 

»پختونســتان« را بــه آنهــا ندهیــم. 
تروریســتی(  )اقدامــات  روایی هــا  کار  ایــن  مجمــوع 
ــان پشــتون و بلــوچ کــه پــس از ســپری کــردن دورۀ  جوان
ــتان  ــات از افغانس ــلحه و مهم ــا اس ــی ب ــای نظام آموزش ه
ــر می گشــتند، حکومــت پاکســتان را بســیار  ــه پاکســتان ب ب
ــخت گیرانه  ــات س ــا اقدام ــاًء آنه ــود. بن ــاخته ب ــان س پریش
ــض  ــس تفوی ــه پولی ــتری ب ــارات بیش ــرد اختی ــدی ک و ج

ــد. ــاز کردن ــدد آغ ــاری و تش ــه گرفت ــد و ب نمودن
حکــم گرفتــاری افــراد بســیاری صــادر شــد. بــه آنهــا کــه 
ــت پاکســتان صــادر  حکــم گرفتاری شــان از ســوی حکوم
شــده بــود، دســتور داده شــد کــه تــا حــد نهایــی کوشــش 
ــر  ــا اگ ــوند. ام ــار نش ــس گرفت ــگ پولی ــه چن ــا ب ــد ت کنن
پولیــس یکــی از افــراد تحــت تعقیــب را دســتگیر می کــرد، 

ــی داد.  ــکنجه م ــه ش او را بی رحمان
ــان  ــا خواهــر، بعضــی از جوان ــم ی ــن سلســله خان ــه همی ب
و  می کردنــد  جلــب  پولیــس  اداره  بــه  را  جنگجــو 

کردنــد. بی عــزت  را  بســیاری ها 
ــق  ــتان در مناط ــش پاکس ــد ارت ــر ض ــم ب ــتان ه در بلوچس
مختلــف سلســله اقدامــات جریــان داشــت. موجــی از 
ــده  ــاز ش ــتان آغ ــش پاکس ــا ارت ــا رو ب ــای رؤی درگیری ه
بــود، کــه در نتیجــه ارتــش تصمیــم بــه لشکرکشــی و انجــام 
عملیــات بــر ضــد گروه هــای جدایی طلــب آمــوزش دیــده 

ــت. ــتان، گرف در افغانس
ارتــش بــا اســتفاده از چرخبال هــای اهدایــی ایــران منطقــۀ 
»مــری« را بمباردمــان نمــود. در مناطــق »تھــڈری« و 
»ماونــد« جنگجویــان بلــوچ شــدیداً مــورد حمــات هوایــی 
ــرف  ــه تص ــا ب ــد آنه ــد و ش ــای آم ــد و راه ه ــرار گرفتن ق
ــد.  ــدود ش ــده و مس ــتان، در آم ــش پاکس ــای ارت نیروی ه
مــری، بــه محاصــره افتــاده بــود. هــر چنــد در ایــن نبردهــا 
ارتــش پاکســتان متحمــل تلفــات جانــی و مالــی شــد، امــا 
ــتان،  ــش پاکس ــدید ارت ــه و ش ــان بی رحمان ــر بمباردم در اث
مــردم بلــوچ منطقــۀ »مــری« ناگزیــر شــدند بــه افغانســتان 
ــوچ  ــراری بل ــن ف ــن مهاجری ــوج ای ــن م ــد. اولی ــرار کنن ف
متشــکل از هشــت صد خانــوار، بودنــد کــه در منطقــۀ 
ــا اســکان  ــل در کمپ ه ــات« زاب ــار، و »ق ــران« قنده »کوک
ــا  ــن جنگ ه ــا شــدت گرفت ــه ب ــه رفت ــا رفت داده شــدند، ام
ــتان،  ــری« بلوچس ــی در »م ــع امنیت ــدن وض ــر ش و خراب ت
تعــداد آنهــا بــه هفــت هــزار تــن رســید. کمــپ مهاجریــن 
ــت  ــه والی ــی ب ــس از مدت پاکســتانی مســتقر در »قــات« پ

ــد منتقــل شــد. هلمن
ــراب  ــره و خ ــت تی ــتان بی نهای ــتان و پاکس ــط افغانس رواب
ــوچ و  ــای بل ــای چریک ه ــر عملیات ه ــود. در اث ــده ب ش
ســٹوڈنٹس  »پشــتون  اعضــای  تخریب کارانــۀ  اقدامــات 
ــه  ــه در صوب ــابه ک ــات مش ــا و عملی فیدریشــن« و انفجاره
ســرحد توســط »پشــتون زلمــی« انجــام می شــد، تیره گــی 
روابــط دو طــرف هــر چــه بیشــتر می شــد. نخســت وزیــر 
ــق  ــدار از مناط ــن دی ــو، حی ــی بوت ــار عل ــتان، ذوالفق پاکس
قبایلــی بــا تنــدی علیــه داوود خــان ســخن گفــت و 

ــرد. ــه کار ب ــت ب ــات زش کلم
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فـریب ناتمـام
مـزن به دروازۀ کـس به انـگشت... 

برگردان: احمد بهار چوپان



درآمد
موضـوع »عقـل و نقل« که سـمع و عقل نیز نامیده می شـود، 
یکـی از موضوعات علم کام اسـت. اختـاف در تقدم عقل 
یـا نقـل بیانگـر اختـاف گروه هـای اسـامی از درک رابطـه 
میـان آنهـا اسـت. آیـا عقل مبنـای نقل اسـت، یا نقـل مبنای 
عقـل؟ فقیهـان در ایـن بـاره بـه جنبـۀ روش شناسـی مسـأله 
پرداختنـد. ابـن تیمیـه در »منهـاج السـنۀ« روش معتزلـی و 
شـیعی را مـردود دانسـت؛ روشـی که بـه سـازگاری عقل و 
نقـل فرمـان می دهـد و اگر میـان شـان ناسـازگاری یی پدید 
آیـد، حکـم عقـل گرفته و نقـل تأویـل می شـود.   او به جای 
آن، روش صریـح معقـول با صحیـح منقول را برسـاخت که 
در آن اگـر ناسـازگاری یی میـان عقـل و نقـل بـه میـان آید، 
فرمـان بـه نقل تفویض می گـردد؛ چون حقیقت آن را کسـی 
جـز خـدا نمی دانـد. فیلسـوفان روش معتزلـی را پیش گرفته 
انـد؛ ابـن رشـد در »مناهـج االدلـۀ« نشـان می دهـد کـه نقل 
مبنـای عقـل نیسـت و آنچـه حشـویه و اهل ظاهـر می کنند، 
مـردود اسـت. همچنـان، عقل اشـعری کـه توجیه کننـدۀ نقل 
اسـت، نیـز مـردود اسـت؛ زیـرا بـازده آن دالیلـی اسـت که 
برای هوشـمند قانع کننده نیسـت و سـبک مغز از آن سـودی 

نمی بـرد. 
ابـن رشـد خواسـتار بـه کارگیری عقـل برهانی اسـت که در 
ایـن صـورت عقـل با نقـل سـر سـازگاری دارد. او در کتاب 
»فصـل المقـال فیمـا بیـن الشـریعۀ و الحکمـۀ مـن االتصال« 
نشـان می دهـد که سـازگاری یی میـان عقل و نقـل در روش 

و اهداف وجـود دارد.
فیلسـوفان پیـش از ابـن رشـد چـون کنـدی و فارابـی و ابن 
سـینا آنچـه را متکلمـان زیـر عنـوان عقـل و نقـل عرضـه 
می کردنـد، آنـان، آن را رابطـۀ    فلسـفه و دیـن نـام نهـاده و 

بـدان پرداختنـد.
کنـدی، طـی نامه یـی در بـارۀ   فلسـفۀ  اولـی بـه معتصـم باهلل 
بیـان مـی دارد که فلسـفه و دیـن در ابزار و هدف سـازگاری 
دارنـد و ناسـازگاری میـان آنهـا برآمـده از روحانیانی اسـت 
کـه از مناصـب دروغیـن خـود دفـاع می کنند و مشـروعیت 
آنـان مبتنـی بر انکار حقایق اسـت. بـا وجـود اینکه حکمت 
ُگم شـدۀ مومـن اسـت و بـه او مهم نیسـت کـه آن را از کدام 

منبـع فراچنـگ  می آورد. 
روش دیـن و فلسـفه در نظریـۀ نبـوت فارابـی و ابـن سـینا 
متفـاوت اسـت. بـر پایۀ ایـن دیـدگاه، فلسـفه روش عقلی و 
دیـن روش خیالـی دارد؛ هرچنـد هـر دو از غایـت واحـدی 

کـه تحقـق سـعادت اسـت برخـوردار اند.
تصـوف نیـز ایـن موضـوع را بـا طـرح تعـارض شـریعت و 
حقیقـت و علـوم عقلـی بـا علوم دینـی فروننهاد تـا اینکه در 
نهایـت به »فلسـفۀ الهـی« آن گونه که سـهروردی در »حکمۀ 
االشـراق« نشـان داد، تحـول یافـت کـه در آن علـوم عقلی و 

علـوم قلبـی به هـم آمدند.
اصولیـان امـا نـه تنهـا توانسـتند کـه نقـل را بـر عقـل که بر 
تجربـه نیز تأسـیس کنند. چنانکـه وضع روش های اسـتنباط 
احـکام شـرعی از دالیـل یقینـی چنین اسـت. افـزون بر آن، 
روش هـای بررسـی علت و تقسـیم آن به علل موثـر و فاعل 
و مایـم و مناسـب کـه در اصـل چهـارم تشـریع اسـامی 
)قیـاس( مـورد بحـث قـرار می گیـرد و در آن بـه وضـوح 
دیـده می شـود کـه نقـل بـر عقـل و تجربـه ابتنا یافته اسـت. 
بـا وجـود ایـن، فقیهـان در ایـن زمینـه بـه دو دسـته تقسـیم 
شـده اند: اهـل رأی در عـراق؛ و اهـل حدیـث در حجـاز. 
همچنیـن، روش هـای تفسـیر نیـز دوگانه شـد: تفسـیر نقلی؛ 

عقلی. تفسـیر  و 
موضـوع عقـل و نقل بـه منزلۀ موضوع مسـتقل در علم کام 
پدیـد نیامـد؛ بلکه به عنوان یـک مسـأله در چارچوب بحث 
علـم و مقومـات اولیـۀ نظریـۀ علم پدیـدار شـد. دو موضوع 
متأخـر امامـت و تاریـخ نیـز چنیـن سرنوشـتی داشـتند. در 
نظریـۀ علـم، عقـل همـراه بـا حـس و مشـاهده و تجربـه به 
مثابـۀ اسـاس متواتـرات )نقـل( ظاهـر می شـود. همچنیـن با 
دلیـل عقلـی نشـان داده می شـود کـه مـی تـوان همـۀ دالیل 
نقلـی را بـا وجـود ظنـی بـودن بـه یقیـن تبدیـل کـرد. ظن، 
خـود وابسـته بـه اسـباب نـزول، ناسـخ و منسـوخ، مباحـث 
الفـاظ چـون محکـم و متشـابه و ظاهـر مـؤول و حقیقـت و 
مجـاز و مطلـق و معیـن و عـام و خـاص و امر و نهی اسـت 

کـه در نتیجـه نمی توانـد یقیـن آور باشـد.
اختاف معتزله و اشـاعره دربارۀ تشـبیه و تنزیـه نیز از رابطۀ 
عقـل و نقل برخاسـته اسـت. تنزیـه از ابتنای عقـل بر نقل و 
تشـبیه از ابتنـای نقـل بـر عقل بـر می آید. همچنیـن اختاف 
در بـارۀ جبـر و اختیار نیـز در رابطۀ عقل و نقل ریشـه دارد؛ 
جبرگرایـی از نقل گرایـی و پرهیـز از کاربسـت عقـل به میان 
می آیـد و قـول بـه اختیـار از دل عقل گرایـی و تأویـل نقـل 
بیـرون می آیـد. نیـز اختـاف در بـاب وجـوب و امـکان و 
امتنـاع نبـوت ناشـی از اعتقاد بـه وجوب نبـوت و ضرورت 
نقـل اسـت کـه اشـاعره بـا قـول بـه ناتوانـی خـرد آدمـی و 
نیـاز بـه فرسـتادن پیامبـر بـدان معتقد انـد. اما کسـانی چون 
برهمنـان کـه معتقـد بـه امتناع تحقـق نبـوت اند بـدون نیاز 
بـه وحـی، خـرد آدمـی را قـادر بـه کسـب حقایـق می دانند. 
همچنـان اختـاف در مباحـث معـاد نیـز بـر می گـردد بـه 
اینکـه اهـل سـنت در اثبـات حـوض، صـراط، شـفاعت و 
میـزان بـه نقـل تکیه می کننـد؛ در حالـی که معتزلـه این امور 
را تأویـل می کننـد و تصاویـر هنریـی می داننـد کـه داللت به 

عـدل و قانون اتسـحقاق دارد.
فقیهـاِن،  سـنت،  اهـل  گرایش هـای  کـه  گفـت  می تـوان 
حشـویه، ظاهرگرایان و اشـاعره در علم کام و همه مسـایل 

در بـاب ذات و صفـات و افعـال بـاری تعالـی، نبـوت، معاد 
و امامـت بـه اولویـت بخشـیدن نقـل بـر عقـل بـر می گردد؛ 
در حالـی کـه گرایش های معتزلـه و فیلسـوفان در این موارد 
بـه اولویـت بخشـیدن عقـل بر نقـل بـر می گـردد. در نتیجه، 
اتخـاذ موضـع دوگانـه نحله هـای کامـی در موضـوع عقـل 
و نقـل موجـب بـروز اختافـات مشـهوری در موضوعـات 
بـه  مختلـف علـم کام شـد. معتزلیـان عقل گـرا بودنـد و 
همیـن جهـت عقـل نزد آنـان تحـول یافت به عـدل که یکی 
از اصـول پنجگانـه مذهب معتزله اسـت و شـامل خلق افعال 
بنـده گان و حسـن و قبـح عقلـی می شـود. معتزلیـان نظـر و 
اسـتدالل در بـاب اثبـات وجـود خـدا را نخسـتین واجـب 
عقلی دانسـتند، اما ابوهاشـم جبائی، شـک پیش از اسـتدالل 
را نخسـتین واجـب عقلـی می دانسـت. همچنین آنـان تقلید 
زاهـدان و اکثریـت را در امـر عقیـده مـردود دانسـتند و بـا 
اصحـاب معـارف ضـروری )فطـری( و کسـب عقیـده بـه 
وسـیلۀ طبـع و الهـام مخالفـت کردنـد. ایـن اصـل را قاضی 
عبدالجبـار در »شـرح االصـول الخمسـۀ« بـه تفصیـل آورده 
اسـت. همچنیـن در دانشـنامه بـزرگ اعتزالـی )المغنـی فـی 
ابـواب العـدل والتوحیـد( فصولـی را زیـر عنـوان: عدالت و 
ظلـم، لطـف، نظـر و معـارف، صـاح و اصلح، اسـتحقاق و 
توبـه و تکلیـف منعقـد کـرده اسـت، کمـا اینکـه بحث عدل 
در کتـاب »المحیـط بالتکلیف« نیز مورد بررسـی قـرار گرفته 

ست.  ا
موضـوع عقـل و نقـل در کام اشـعری بـه عنـوان یکـی از 
مسـایل االهیاتـی در بـارۀ خلـق افعـال و در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه کـدام یـک، خالـق افعـال بنـده گان اسـت خـدا 
یـا بنـده گان، مطـرح شـد. چنانکـه در المواقف ایجـی آمده، 
ایـن موضـوع پیش از زایـش احـکام عقلی سـه گانه واجب، 
ممکـن و ممتنـع و در ذیـل آنچـه نسـبت دادن آن بـه خـدا 

رواسـت ماننـد رؤیـت بـه میـان آمده اسـت.
در ایـن بـاب بیشـتر کتاب های کامی اشـاعره ماننـد: »اللمع 
عنـوان  زیـر  دلـۀ« جوینـی  األ  »لمعـۀ  و  اشـعری  واإلبانـۀ« 
التعدیـل و التجویـر داد سـخن داده انـد. غزالـی در کتـاب 
»االقتصـاد فـی اإلعتقـاد« تحـت عنـوان در بـاب افعـال خدا 
و اینکـه تمامـی افعـال بـه خداونـد رواسـت و هیـچ فعلـی 
بـر او واجـب نیسـت دیدگاهـی را بیـان می کند که بـا توجه 
بـه عقل سـتیزی آن، اهمیـت دارد. شهرسـتانی، موضوع عقل 
و نقـل را در قواعـد چهارگانـه جـای می دهـد: قاعـدۀ اول: 
صفـات و توحیـد؛ قاعـدۀ دوم: عـذر و عـدل؛ قاعـدۀ سـوم: 
وعـد و وعیـد؛ و اسـماء و احـکام؛ و قاعـدۀ چهـارم: نقل و 
عقـل و رسـالت و امانـت کـه شـامل مباحث اختافـی میان 
شـیعه، خـوارج، کرامیـه و اشـعریه اسـت کـه مباحـث ذیـل 
را در بـر می گیـرد: حسـن و قبـح، صـاح و اصلـح، لطـف، 
عصمـت در نبـوت، و شـرایط نصب امـام به طریـق نص به 
عقیـده یـک مذهـب و انتخاب امـام به عقید مذهـب دیگر و 
چگونگـی انتقـال امامت بنابـر رأی نص گرایـان و چگونگی 

اثبـات آن بـر اسـاس رأی اجماع بـاوران.
در اینجـا شهرسـتانی امامـت را وارد بحـث می کنـد و آن را 
تابـع موضـوع عقـل و نقـل قـرار می دهـد. بنابرایـن، قایان 
بـه تعییـن و نصـب امـام به وسـیلۀ نـص، چون شـیعه، تکیه 
بـر نقـل می کننـد و قایـان به انتخـاب و بیعـت امـام، مانند 

اهـل سـنت، بـر عقـل اعتمـاد می کنند.
همچنیـن شهرسـتانی در باب عقل و نقـل در کتاب »نهایۀ األ 
قـدام« بابـی را اختصاص داده اسـت، زیر عنوان در حسـن و 
قبـح و اینکـه بـر خداوند هیـچ چیزی عقا واجب نیسـت و 
پیـش از آمـدن شـرع بـر بنده گان هـم چیزی واجب نیسـت. 
ابطـال  عنـوان می گشـاید:  ایـن  بـا  دیگـری  بـاب  چنانکـه 
وجـوب و تعلیـل افعـال الهی و ابطال عقیـدۀ صاح و اصلح 
و لطـف و معنـای توفیـق و خذالن و شـرح و ختـم و طبع و 
نعمـت و شـکر و اجـل و رزق. از آنچـه گفته آمدیم دانسـته 
می شـود کـه ایـن موضـوع بـه احساسـات درونـی و میـزان 

آزادی انسـان در آنهـا ارتبـاط می گیرد.
بـا توجـه به فقدان مفهوم وجوب عقلی در اندیشـۀ اشـعری، 
موضـوع عقـل و نقـل در برخـی از کتاب های اشـاعره مانند 
»اصـول الدیـن« بغـدادی و »بحـر الـکام« ابومعیـن نسـفی 
ناپدیـد اسـت. چنیـن وضعیتـی در کتاب هـای متأخـر عقیدۀ 
دینـی اسـتمرار یافـت و بـه بیان آنچـه اعتقاد آن بـه مومن از 
حیـث وجـوب و امـکان امتناع دربـارۀ خـدا و پیامبر واجب 
اسـت، بسـنده شـد. ولی خوشـبختانه این موضوع در برخی 
ظاهـر  دوبـاره  کام  علـم  در  اصاح گرانـه  نوشـته های  از 
شـد. در رأس ایـن مکتوبـات »رسـالۀ التوحیـد« امـام محمد 
عبـده اسـت کـه بـه موضـع اعتزالی در بـاب عدل و حسـن 
و قبـح عقلـی بـر می گـردد، اگرچـه در توحید اشـعری باقی 

می مانـد.
عالمـان علـم کام، موضـوع عقل و نقل را در مسـأله حسـن 
و قبـح بـه بحـث گرفتنـد و در ایـن بـاره چهـار پرسـش را 
پیـش کشـیدند: یکـم، آیـا حسـن و قبـح ذاتی اسـت و عقل 
آن را درک می کنـد یـا خداونـد مـا را بـه نیکـی امـر کرده و 
از بـدی بازداشـته و هیـچ راهـی جـز شـریعت در شـناخت 
حسـن و قبـح وجـود نـدارد؟ دوم، آیـا عقا به خـدا چیزی 
واجـب اسـت یا هیـچ چیزی بر خدا واجب نیسـت؟ سـوم، 
آیـا ممکن اسـت افعـال خدا علت داشـته و هدف مند باشـد 
یـا افعـال خـدا معلـول اهدافی نیسـتند؟ چهـارم، آیـا هدف 
از تکلیـف اسـتحقاق اسـت یـا تکلیـف هیچ هـدف و غایتی 

ندارد؟
یکم: موضوعیت و ذاتیت

آیا حسـن و قبح صفات مسـتقلی هسـتند که موضـوع افعال 

قـرار می گیرند و شـناخت عقلی آنها ممکن اسـت یا حسـن 
و قبـح دو صفـت ذاتـی تابـع اراده الهی هسـتند و شـناخت 
آنهـا جـز از راه شـرع ممکن نیسـت؟ اشـاعره معتقـد اند که 
هیـچ قبیحـی در نسـبت خـدا معنـا نـدارد. او مالـک مطلـق 
امـور اسـت. آنچـه بخواهـد انجـام می دهـد و بـر می گزیند. 
آفرینـش او هیـچ علتـی نـدارد و فعـل او هیـچ غایتـی. امـا 
قبیـح در نسـبت مـا چیزی اسـت که از آن نهی شـده باشـیم 

و حسـن چیـزی اسـت که شـرعًا بـدان مأمور باشـیم.
فخـر رازی، در اثبـات ایـن مدعـا در »المحصـل« سـه دلیـل 
ارایـه می کنـد: دلیـل یکـم، اگـر تکلیـف فـوق طاقـت بشـر 
قبیـح می بـود، خداونـد بـه آن دسـتور نمـی داد؛ امـا خداوند 
عمـًا بـدان دسـتور داده و کافـر را بـه ایمـان مکلـف کـرده 
اسـت، در حالـی کـه می دانـد کافر ایمـان نمـی آورد. این امر 
جمـع بیـن ضدیـن اسـت. صـدور دو امـر متضـاد بـه خـدا 
محـال اسـت. در حقیقـت، ایـن دلیـل بـه ایـن پیش فـرض 
افعـال اسـت و آدمـی  اسـتوار اسـت کـه خداونـد خالـق 
هیـچ مسـوولیتی نسـبت بـه اعمالـش نـدارد. خداونـد کافر 
را بـه ایمـان تکلیـف نکـرده اسـت؛ بلکـه ایمـان و کفـر را 
بـه کافـر عرضـه داشـته و بـه او توانایـی تمیـز میـان این دو 
را داده اسـت کـه ایمـان را برگزینـد و کفـر را فـرو نهـد. به 
عـوض اثبـات تناقـض در ارادۀ الهـی کـه تکلیـف کافـر بـه 
ایمـان اسـت و بـه جای اثبـات محال کـه جمع بیـن ضدین 
اسـت، می تـوان از بـن مسـأله را مـردود دانسـت و حسـن 
و قبـح را بـه آزادی عمـل و مسـوولیت انسـان ارجـاع داد. 
دلیـل دوم، اگـر تکلیـف فـوق طاقـت، قبیح باشـد ایـن قبح 
یـا از جانـب خداسـت یـا از جانـب بنـده؛ قبـح خـدا باطل 
اسـت؛ زیـرا هیچ فعلـی از خدا قبیح نیسـت. قبح انسـان نیز 
باطـل اسـت؛ چـون در عملش مجبور اسـت. بدیـن ترتیب، 
تکلیـف فـوق طاقـت بشـر قبیـح نیسـت. در حقیقـت، ایـن 
نتیجـه اسـتوار بـر خطایی اسـت در مقدمـه دوم آمده اسـت 
کـه انسـان را در اعمالـش مجبـور می دانـد. در حالـی کـه 
انسـان در اعمالـش آزاد و مختار و مسـوول اسـت. همچنین 
مقدمـۀ اول کـه می گویـد هیـچ فعلـی از خـدا قبیح نیسـت، 
نیـز خطاسـت و ارادۀ الهـی را بـی هـدف و غیـر عقانـی 
و خودخواهانـه و تغییرپذیـر می دانـد؛ در صورتـی کـه ارادۀ 
خـدا عقانـی و هدف منـد اسـت. دلیـل سـوم، در حالـت 
رهایـی از ظلم، دروغ قبیح پنداشـته نمی شـود؛ زیـرا هرچند 
دروغ فـی نفسـه اثـر مطلوبی نـدارد، امـا در ایـن حالت اگر 
چیـزی از صداقـت در آن دروغ وجـود داشـته باشـد، همان 
تمایـل بـه نجـات اسـت. در واقـع این نگـرش نشـان دهندۀ 
امـکان حکـم بـه حسـن و قبح اعمـال، فـارغ از تحقق حکم 

و اثـر آن در زنده گـی عملـی اسـت.
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والیتــی  شــورای  عضــو  عمــر،  اجمــل 
ــن  ــی ای ــل، وال ــاه محمود میاخی ــار ش ننگره
ــش در  ــروژۀ داع ــرد پ ــه پیش ب ــت را ب والی

ننگرهــار متهــم می ســازد.
ــار  ــی ننگره ــه وال ــد ک ــر می گوی ــای عم آق
ــت و  ــده اس ــته ش ــن  کار گماش ــرای همی ب
ــن  ــن والیــت تأمی نمی خواهــد امنیــت در ای

شــود.
ننگرهــار  والیتــی  شــورای  ایــن عضــو 
ــره  ــرای مناظ ــی ب ــه وال ــی ک ــد، زمان می گوی
ــدارک  ــات و م ــود، جزیی ــر ش ــا وی حاض ب
بیشــتر را در ایــن زمینــه در اختیــار رســانه ها 

ــد داد. ــرار خواه ق
ــار  ــی ننگره ــل، وال ــاه محمود میاخی ــا ش ام
اجمــل عمــر، عضــو شــورای والیتــی را بــه 

ــازد. ــم می س ــاد مته ــه فس ــتن ب دست داش
اجمــل  کــه  می گویــد  ننگرهــار  والــی 
معــادن  غیرقانونــی  اســتخراج  در  عمــر، 
ولســوالی شــیرزاد دســت دارد و از همیــن رو 

می خواهــد بــر او فشــار وارد کنــد.
ــا  ــه مناظــره ب ــی ننگرهــار حاضرشــدن ب وال
ــی را  ــورای والیت ــو ش ــر، عض ــل عم اجم
ضایع کــردن وقــت می دانــد و می گویــد 
از ســفید وظیفــۀ  کــه جداکــردن ســیاه 

قضایی اســت. و  عدلــی  نهادهــای 
ایــن اتهامــات پــس از آن میــان شــاه محمود 
میاخیــل، والــی و اجمــل عمــر، عضــو 
ــاال گرفــت کــه  شــورای والیتــی ننگرهــار ب
دو روز پیــش، اعضــای شــورای والیتــی این 
ــی را در  ــی، وال ــت در نشســت خبری ی والی
کار تأمیــن امنیــت ننگرهــار نــاکام خواندنــد.
بــا ایــن همــه عطــااهلل خوگیانــی، ســخنگوی 
ــاد  ــات را بی بنی ــن اتهام ــار ای ــی ننگره وال
ــی  ــون وال ــه همین اکن ــد ک ــده می گوی خوان
ایــن والیــت عملیات هــای ضــد گــروه 
را  والیــت  ایــن  بخش هایــی  در  داعــش 

رهبــری می کنــد.

پنټاګــون او پــه قطــر کــې د طالبانــو ســیايس دفــر د هغــو راپورونــو 

پــه اړه غربګــون ښــودلی دی چــې وايــي، د امریــکا دفــاع وزارت لــه 

امریکايــي چارواکــو رسه د خــربو لپــاره د قطــر پالزمېنــې دوحــې تــه 

د دې ډلــې د اســتازو د ســفر لګښــتونه لــه کانګــرس څخــه غوښــتي 

دي.

د امریکايــي رســنیو د راپورونــو لــه مخــې پنټاګــون د روان میــالدي 

کال پــه پیــل کــې لــه امریکايــي چارواکــو رسه د خــربو لپــاره دوحــې 

تــه د طالبانــو د اســتازو د ســفر او نــور لګښــتونو لپــاره لــه کانګرســه 

د پیســو غوښــتنه کــړې وه.

ــې  ــي کمېټ ــې د فرع ــي بودج ــې د دفاع ــتازو جرګ ــرس د اس د کانګ

ــد  ــکي »Peter J. Visclosky« ویان ــې ویسکلوس ــر- ج ــر پی د م

ــل،  ــه ووی ــې ت ــه ورځ رال کال »Roll Call« ورځپاڼ ــنبې پ د چهارش

پنټاګــون د ۲۰۲۰ میــالدي کال پــه بودجــه کــې د پخالینــې د 

ــتې وه. ــه غوښ ــوم بودج ــه ن ــو پ فعالیتون

رال کال چــې د کانګــرس پــه غونــډو کــې د الیحــو او نــورو طرحــو 

ــه  ــد لــه قول ــه خپــروي، د ویان ــه راپورون ــو لــه جریان ــه اړه د بحثون پ

زیاتــوي چــې پنټاګــون طالبانــو تــه د لوژســتیکي لګښــتونو د 

برابرولــو غوښــتنه کــړې وه او د روان میــالدي کال پــه مــارچ میاشــت 

کــې یــې دې کمېټــې تــه پــه یــوه مکتــوب کــې د پخالینــې د ورتــه 

ــې د کار  ــۍ بودج ــه کلن ــالدي کال ل ــاره د ۲۰۱۹ می ــو لپ فعالیتون

ــه کــړې وه. اخېســتو یادون

راپــور زیاتــوي چــې پنټاګــون دا پیســې د طالبانــو د اســتازو د ســفر، 

اســتوګنې، خــوړو او وســایلو لپــاره غوښــتې وې.

ویانــد ویــي چــې د دفــاع وزارت دا طــرح لــه هغــه قانــون رسه پــه 

ــه  ــازه ن ــه اج ــړ ت ــادي مالت ــو م ــتي ډل ــې د تروریس ــې ده چ ــر ک ټک

ــوي،  ــه دوام ورک ــو ت ــو حمل ــر امریکايان ــان پ ــه طالب ــوي، ځک ورک

حکومــت نــه منــي او ال هــم پــه ټولنــه کــې د ښــځو د حقونــو لــه 

ــکار کــوي. منلــو ان

د پنټاګــون ویانــدې ربېــکا ریباریــچ Rebecca Rebarich ازادي 

ــاع وزارت  ــکا دف ــې د امری ــکي چ ــې لی ــل ک ــه ایمی ــه پ ــو ت راډی

ــوي. ــه ورک ــې ن ــه پیس ــو ت طالبان

مېرمــن ریباریــچ زیاتــوي، پروســږکال پــه کوچنــي اخــر کــې 

ــی  ــو درې ورځن ــو او طالبان ــي ځواکون ــې دولت ــه دې چ ــته ل وروس

اوربنــد اعــالن کــړ پــه افغانســتان کــې د نړیوالــو ځواکونــو عمومــي 

قومانــدان د دواړو خــواوو ترمنــځ د ســولې د خــربو د ســمون 

ــه پیســو د کار اخېســتو غوښــتنه وکــړه او پنټاګــون د ۲۰۲۰  ــاره ل لپ

ــې طرحــې  ــه دې اړه خپل ــاره پ ــو د بودیجــو لپ او ۲۰۱۹ مــايل کلون

ــړې. ــدې ک وړان

د طالبانــو د قطــر د دفــر ویانــد ســهیل شــاهین تېــر ماښــام د ازادي 

ــور  ــه دې اړه راپ ــې پ ــکل چ ــې ولی ــواب ک ــه ځ ــتنې پ ــو د پوښ راډی

ــه کلکــه ردوي. ــه لــري او دی یــې پ حقیقــت ن

ــو د بدنامولــو د لــړۍ  ښــاغي شــاهین لیــکي دي چــې دا د طالبان

یــوه برخــه ده.

شــاهین د خپــل پیغــام پــه دوام کــې لیــکي چــې متحــد ایــاالت پــه 

پوځــي او ســیايس برخــو کــې د طالبانــو مقابلــه نــه يش کولــی نــو 

ځکــه د ده پــه وینــا داســې مذبوحانــه هلوځلــو تــه الس اچــوي.

د یادونــې وړ ده چــې د اســتازو جرګــې دې فرعــي کمیټــې د 

چهارشــنبې پــه ورځ د ۲۰۲۰ میــالدي کال د لګښــتونو بودجــه 

تصویــب کــړه، خــو طالبانــو تــه د دې لګښــتونو د ورکولــو غوښــتنه 

ــړه. ــې رد ک ی

پــه مصؤبــه کــې ویــل شــوي دي چــې طالبانــو تــه پــه هغــو غونــډو 

کــې د ګــډون لګښــت نــه ورکــول کېــږي چــې پــه هغــو کــې افغــان 

ــت  ــډون محدودی ــر ګ ــځو پ ــا د ښ ــري او ی ــډون ونه ل ــت ګ حکوم

ولګــوي.
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سهراب سمنگانی
ــودن  ــازی خیلــی کیــف دارد )ب  نخســت ایــن کــه ایــن ب
ــارت  ــرأت و مه ــه ج ــور( دوم این ک ــار رییس جمه در کن
ــن  ــام ای ــه انج ــادر ب ــر ق ــه اگ ــن  ک ــوم ای ــد. س می خواه
ــاط  ــب احتی ــدت جان ــه ش ــد ب ــوید، بای ــید/ ش ــازی باش ب
را رعایــت کنیــد؛ چــون هــر آن ممکــن اســت پــای تــان 
بلخشــد/ بلغــزد و چنــان زمیــن بخوریــد کــه دیگــر هرگــز 
ــن  ــم فرصــت ای ــه ه ــد و ن ــازی را کنی ــن ب ــوق ای ــه ش ن

ــود.  ــاعد ش ــان مس ــازی برای ت ب
ــا  ــر ی ــا گزی ــون برخی ه ــا اکن ــی ت ــت غن ــاز حکوم از آغ
ــای  ــا آدم ه ــد؛ ام ــه ان ــرار گرفت ــن ق ــن س ــر روی ای ناگزی
زیــرک بــا اســتفاده از ایــن ســن خودشــان را بــه جاهــای 
ــتین  ــاالرزی نخس ــف اهلل س ــد. نظی ــاب کردن ــی پرت خوب
کســی بــود کــه روی ایــن ســن رفــت، امــا ایــن بازی گــر 
پــس از چنــد چــرخ و مــاق روی ایــن ســن، هوشــیاری 
ــت  ــن و راح ــای ام ــه ج ــودش را ب ــرج داد و خ ــه خ ب

ــرد.  ــاب ک پرت
ســاالرزی نخســتین کســی بــود که پــس از ایجــاد حکومت 
ــی  ــوان ســخنگوی محمداشــرف غن ــه عن ــی ب وحــدت مل
گماشــته شــد. بی گمــان ســخنگوی ریاســت جمهوری 
بــه رییس جمهــور بســیار نزدیــک اســت/ می باشــد. 
ــی  ــی یک ــه غن ــت ک ــک می دانس ــاظ او نی ــن لح ــه همی ب
ــه  ــت و ب ــی اس ــل پیش بین ــدت غیرقاب ــه ش ــای ب از آدم ه
همیــن دلیــل نخواســت کــه در هیــأت بازی گــر روی یــخ 

ــر نجــات داد.  ــریع خــود را از خط ــد و س بیشــتر بمان
ــد  ــر ش ــت و ناگزی ــن رف ــه روی س ــخصی ک ــن ش دومی

نمایــش اجــرا کنــد، نــادر نــادری بــود. نــادری نیــز انســان 
ــا انجــام  ــز ب ــن آدم نی ــود/ اســت. ای ــی ب باهــوش و زیرک
ــر،  ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــه پی ــن ک ــت نمادی ــد حرک چن
ــه  ــن ب ــود را از س ــرعت خ ــه س ــرد، ب ــف ک ــودش کی خ
یــک جــای بــا امکانــات و پـُـر صاحیــت پرتــاب کــرد کــه 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــر می ب ــه س ــرت ب ــش و عش ــوز در عی تاهن
ــه  ــن ســن ب ــد دســت مزیزاد گفــت. چــون از ای آدم می بای
بهتریــن وجــه ممکــن اســتفاده کــرد. البتــه ســام رحیمــی، 

ــز از  ــد عمــر و برخی هــای دیگــر نی اکــرم خپلــواک، وحی
ــد کــه هــر کــدام ویژه گی هــای  ــن ســن بودن بازیگــران ای
ــا  ــز ب ــر نی ــد عم ــه وحی ــتند. البت خــاص خود شــان را داش
ــه  ــا آن ک ــت، ب ــه داش ــی ک ــی و زرنگی ی ــه زیرک ــه ب توج
زمینــۀ رفتــن بــه ســن برایــش مهیــا بــود، امــا او ترجیــح 
داد بــه جــای امن تــری بلمــد. او اخیــراً بــه دعــوت 
شــخص رییس جمهــور بــه ســن فراخوانــده شــده اســت. 
ــه چــه نمایشــی را اجــرا  ــوم نیســت ک ــوز معل ــا هن ــا ت ام

خواهــد کــرد.
ــر  ــت دیگ ــه روای ــه ب ــن ک ــن س ــر ای ــن بازی گ اصلی تری
یگانــه  قربانــی ســن نیــز اســت، جنــاب مرتضــوی 
می باشــد. ایــن بازیگــر رنج دیــده کــه پیــش از ایــن 
ــده  ــر نش ــش میس ــن برای ــن رفت ــه س ــۀ ب ــی زمین هیچ گاه
بــود، بــه محــض ورود بــه ســن چنــان حــرکات و ســکنات 
از خــود نشــان داد و چنــان بــا مهــارت و احتیــاط نمایــش 
ــد و  ــوش آم ــی خ ــور را بس ــه رییس جمه ــرد ک ــرا ک اج
ــدن روی  ــه مان ــان حکومــت محکــوم ب ــا پای وی ظاهــراً ت
ــر  ــن بازیگ ــه ای ــت. البت ــردن اس ــرا ک ــش اج ــن و نمای س
ــرای  ــم ب ــی ه ــه راهــی و امکان ــم تجرب ــر؛ امــا ک ماه
ــدارد.  ــت/ ن ــی نداش ــای امن ــه ج ــاب ب ــا پرت ــرار و ی ف
بنابرایــن، موصــوف ناگزیــر در ســن مانــده اســت و هــی 
ــاچیان  ــا تماش ــد؛ ام ــاق می زن می چرخــد، می رقصــد و م
)مــردم( عمدتــًا او را بــا دشــنام و تحقیــر و توهیــن تشــویق 
می خواهــم  پیش زمینــه  ایــن  بــا  را  آنچــه  می کننــد. 
بگویــم ایــن اســت کــه کار کــردن بــا محمداشــرف 
ــزان  ــت و می ــی اس ــل پیش بین ــر قاب ــان غی ــه انس ــی ک غن
ــر از حــد معمــول اســت  ــت اش بلندت حساســیت و عصبی
ــا  ــد، کاری اســت بس ــخ می مان ــازی روی ی ــه ب ــًا ب و دقیق
دشــوار. هــر قــدر محتــاط باشــید و مهــارت داشــته باشــید، 
ــر آن  ــد و ه ــد می کن ــرا تهدی ــر ت ــواره خط ــم هم ــاز ه ب
ــه  ــن از صحن ــکل ممک ــن ش ــه بدتری ــه ب ــکان دارد ک ام

ــوید. ــرون زده ش بی

نـزدیکـی به غنـی، به بـازی روی یـخ می مـانـد

اجمل عمر:
 والـی ننگـرهار پـروژۀ داعـش را

 به پیـش مـی بـرد

پنټاګون: 

د امـریکا دفـاع وزارت طالبـانو ته پیسـې نه ورکـوي


