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میر رحامن رحامنی 

رییس مجلس انتخاب شد

اولـویت هایـی که
امریکـا باید در نظـر بگیـرد
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وزارت اطالعــات و فرهنــگ می گویــد 
کــه از ســال 2002 میــالدی تاکنــون از 
قاچــاق 15 هــزار اثــر باســتانی کشــور 

جلوگیــری شــده اســت.
وزارت  سرپرســت  صافــی  حســینه 
در  دیــروز  فرهنــگ،  و  اطالعــات 
ــی  ــت از روز جهان ــم گرامی داش مراس
موزیــم در کابــل از ضبــط هــزاران اثــر 

ــر داد. ــده خب ــاق ش ــتانی قاچ باس
بانــو صافــی گفــت کــه از ســال 2002 
امنیتــی  نهادهــای  تاکنــون  میــالدی 
 15 از  بیــش  قاچــاق  از  توانســته اند 
ــرده  ــری ک ــتانی جلوگی ــر باس ــزار اث ه
ــل  ــی تحوی ــم مل ــه موزی ــان را ب و آن

ــد. دهن
او، قاچــاق اثرهای باســتانی را چالشــی 

خوانــد کــه هــم اکنــون در برخــی 
ــن و  ــاحات ناام ــه س ــات از جمل والی
زیــر کنتــرول گــروه طالبــان ادامــه دارد.
بــه گفتــۀ  او، قاچــاق اثرهــای باســتانی 
ــور، غزنــی،  ــاًل در والیت هــای غ فع
توســط  تخــار  و  لوگــر  هــرات، 
مافیایــی  گروه هــای  و  مخالفیــن 
بــرای  کــه  می گیــرد  صــورت 
می شــود. تــالش  آن  از  جلوگیــری 
کــه  کــرد  تأکیــد  صافــی  بانــو 
ــن  ــا در حــال تدوی اســتراتژی موزیم ه
اســت و در چارچــوب ایــن اســتراتژی 
ــری  ــرای جلوگی ــدی ب ــای ج تالش ه
از قاچــاق اثرهــای باســتانی انجــام 

ــد. ــد ش خواه
در  امنیتــی  نهادهــای  نقــش  او، 
اثرهــای  قاچــاق  از  جلوگیــری 
ــرد.  ــف ک ــزار توصی ــتانی را اثرگ باس

ایــن  تــالش  بانــو صافــی گفــت، 
ــاق  ــه قاچ ــاری ک ــط آث ــا در ضب نهاده
ــن  ــوده و از ای ــم گیر ب ــدند چش می ش
ــز  ــی نی ــای غیرقانون ــس، از حفاری ه پ

شــود. جلوگیــری 
او همچنــان بــه یــک پالن انکشــافی در 
موزیــم ملــی اشــاره کــرد کــه براســاس 
آن قــرار اســت ایــن موزیــم انکشــاف 
ــز  ــی نی ــای والیت ــده و موزیم ه داده ش
ــح،  ــگ صل ــرورش فرهن ــدف پ ــه ه ب

ایجــاد شــوند.
ــتانی  ــای باس ــه اثره ــت ک ــی اس گفتن
جریــان  در  افغانســتان  تاریخــی  و 
ــیب  ــدت آس ــه ش ــگ ب ــال های جن س
ــر  ــزار اث ــه 60 ه ــک ب ــد؛ نزدی دیده ان
تاریخــی کــه از قاچــاق آنهــا جلوگیری 
شــده اند در موزیــم ملــی نگــه داری 

می شــود.
ایــن اثرهــا، مجســمه های ســنگی و 
ظــروف  نوشــته ها،  ســنگ  فلــزی، 
را  و...  قدیمــی  لباس هــای  ســنگی، 

می شــود. شــامل 

ــی  ــن و زخم ــدن ۹ ت ــته ش ــی از کش ــای امنیت مقام ه
شــدن 15 تــن دیگــر در حادثــه ترافیکــی در ولســوالی 

فرســی والیــت هــرات خبــر داد انــد.
ــرات  ــس ه ــه پولی ــط عام ــات و رواب ــت مطبوع آمری
ــل  ــه دلی ــداد ب ــن روی ــه ای ــت ک ــه اس ــروز گفت دی
واژگــون شــدن یــک عــراده موتــر ده چــرخ در منطقــه 
ــت  ــن والی ــی ای ــوالی فرس ــیاه ولس ــود س ــه نخ گردن
بوقــوع پیوســته کــه در آن نــه تــن جان هــای خــود را 
از دســت داده و پانــزده تــن دیگــر بــه شــدت مجــروح 

ــد. شــده ان
ــگان و  ــان باخت ــه ج ــزوده اســت ک ــرات اف ــس ه پولی
زخمی هــای ایــن رویــداد همــه افــراد ملکــی هســتند، 
و زخمــی هــای ایــن رویــداد بــه کلینیک هــای صحــی 

ــد. ــال یافته ان ولســوالی شــیندند انتق
ــهروندان  ــیاری از ش ــان بس ــی ج ــای ترافیک رویداده
ــرد. ــی گی ــتان م ــاله در افغانس ــه س ــتان را هم افغانس

وزارت فرهنگ: 

از قاچاق 15هزار اثر باستانی جلوگیری شده است

حادثۀ ترافیکی در هرات ۹ کشته 
و 15 زخمی برجای گذاشت

نهادهای امنیتی 
از تأمین امنیت 

در روز انتخابات 
اطمینان دادند

صفحه 6

احمدولی مسعود در سی ومین سالروز شهادت معلم نیک محمد:

شهیـد نیک محمـد به عنـوان الگوي تقـوا، 
مبارزه و مجـاهدت زبان زد بود

احمدولــی مســعود رییــس بنیــاد مســعود و کاندیــدای ریاســت جمهــوری بــا نشــر 
ــا روز  ــه ت ــود ک ــاد ب ــل جه ــپاهیان اصی ــهیدمان از س ــم ش ــد: معل ــی می گوی پیام

ــت. ــتاد و آرام نگرف ــاز نایس ــی ب ــهادت لحظه ی ش
آقــای مســعود در ادامــه می گویــد: نــام وی در میــان مجاهدیــن، به عنــوان الگــوي 

تقــوا، مبــارزه و مجاهــدت زبــان زد عــام بود
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گفت وگوهـای  دور  ششـمین  می رسـد  نظـر  بـه 
نبـوده و  قناعت بخـش  بـا طالبـان  امریـکا  صلـِح 
هیـأت ایـن کشـور بـا ناخشـنودی دوحـه را ترک 
کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل امریـکا کـه پیش از 
آن بـر گزینـۀ تعلیـِق انتخابـات ریاسـت جمهوری 
سـاِل روان تمایـل نشـان می داد، حـاال از این روند 

می کنـد. حمایـت 
 حمایـت امریـکا از رونـد انتخابـات عمـاًل نشـان 
می دهـد کـه تالش هـای ایـن کشـور، همان گونـه 
گفت وگوهـای  بُن بسـِت  می شـد،  پیش بینـی  کـه 
صلـح را شکسـتانده نتوانسـت و طالبـان از موضِع 
عقب نشـینی  عـدم  نکرده انـد.  عقب نشـینی  خـود 
طالبـان از موضـع تندروانه و انتخـاب گزینۀ جنگ 
بـه معنـای آن اسـت کـه بـه زودی شـاهد امنیت و 
آرامـش در کشـور نخواهیـم بـود. ایـن وضعیـت 
هرچنـد می توانـد در حـال حاضر موضـع ارگ را 
تقویـت کنـد، ولـی در چنـد مـاهِ آینـده بـرای این 
جنـاح نیز دردسـرهای فراوانی را رقـم خواهد زد.  
متأسـفانه در امر گفت وگوهای صلـح، امریکایی ها 
آگاهانـه و یـا ناآگانه )کـه این گزینه زیـاد محتمل 
به نظر نمی رسـد( اشـتباه فاحشـی را انجـام دادند. 
آن هـا بـدون آن کـه آب را ببیننـد، مـوزه را از پـا 
کشـیدند و طالبـان را سـاعت های متوالـی پشـِت 
میـز مذاکـره قـرار دادنـد. در حالـی کـه ُکِل ایـن 
وضعیـت بـه نفـع این گـروه تمـام شـد و بهره یی 
را کـه می خواسـت، از آن بـه دسـت آورد. شـاید 
گفت وگوهـای  وارد  دوبـاره  طالبـان  بعـد  مدتـی 
ایـن  گفت وگوهـای  هرگـز  ولـی  شـوند،  صلـح 
آن  پـِی  در  امریکایی هـا  کـه  را  نتایجـی  گـروه 

هسـتند، رقـم نخواهـد زد. 
شـطرنِج  در  نیـز  را  امریکایی هـا  فعـاًل  طالبـان 
سیاسـت بـه سـمِت انـزوا کشـانده اند. امریـکا بـا 
تمـام قـدرت و صالبتـی کـه از آن دم مـی زد، نـه 
موفـق به شکسـِت طالبان شـد و نه هم موفق شـد 
کـه ایـن گـروه را از راه مذاکره به دسـت کشـیدن 
از جنـگ ترغیب کنــد. در روزهای نخسـِت آغاز 
گفت وگوهـای صلـح، زلمـی خلیـل زاد فرسـتادۀ 
ویـژۀ وزارت خارجـۀ امریـکا چنان با غـرور میان 
کشـورهای مختلـف در رفت وآمـد بـود و چنان با 
سـران سیاسـِی کشـور دیـدار می کرد کـه می گفتی 
بـه زودی ایـن مـرد کاری خواهد کرد که کارسـتان 
خواهـد بـود. اما حـاال آقـای خلیل زاد چـه حرفی 
بـرای گفتـن دارد؟ آیـا او بازهـم بـه دیـدار طالبان 
بـه دوحـه و یا هرکشـور دیگری خواهد شـتافت؟ 
آیـا بازهـم از پیشـرفت گفت وگوهـای خـود بـا 
طالبان ابراز امیــدواری خواهد کـرد؟ گزینۀ بعدی 
امریـکا بـرای تأمین امنیت افغانسـتان چـه خواهد 
بـود؟ آیـا ایـن کشـور را همین طوری رهـا خواهد 
کـرد تـا هرچـه می خواهـد بشـود و یـا این کـه بار 

دیگـر وارد جنـگ بـا طالبان خواهد شـد؟
 ایـن پرسـش ها در حـال حاضـر هیـچ پاسـخی 

ندارنـد. فکـر می شـود کـه اتـاق فکـِر کاخ سـفید 
بـا همـۀ خاموشـِی ظاهـرِی آن در تکاپوسـت کـه 
راه حلـی بـرای بُن بسـِت فعلـی جسـت وجو کنـد. 
چنیـن به نظر می رسـد کـه امریکایی هـا چندان دِل 
خوشـی از وعده های پاکسـتان ندارند. این کشـور 
نیـز چیـزی را کـه امریکایی هـا از گفت وگوهـای 
صلـح بـا طالبـان انتظـار داشـتند، در اختیارشـان 
قـرار نداد. پاکسـتان حاال چنان بـازی را در اختیارِ 
خـود گرفتـه کـه به هیـچ صـورت حاضر نیسـت 
بـه بهــای ارزان آن را در اختیـار امریکایی هـا قرار 
دهـد. سـران طالبـان به رغـِم همـۀ سـروصداهایی 
کـه مبنـی بـر اسـتقالِل خـود سـر می دهنـد، چنان 
در دسـِت پاکسـتان بـه مـوم تبدیـل شـده اند کـه 
ایـن کشـور هـر وقـت اراده کند، هر چیـزی را که 

بخواهـد از آن هـا درسـت خواهـد کرد. 
بـا همـۀ  را  افغانسـتان  میــدان  امریـکا  یـا  حـاال 
بدنامی یـی کـه می تواند متوجه این کشـور بسـازد، 
تـرک خواهد کـرد و یا این که بـار دیگر وارد عمل 
خواهـد شـد. روزهـای آینـده می توانـد روزهـای 
کـه  روزهایـی  باشـد؛  افغانسـتان  بـرای  مهمـی 
سرنوشـِت بازی هـای سیاسـی بـه گونه یـی دیگـر 
شـکل خواهـد گرفـت. حـاال امریکایی هـا متوجه 
شـده اند کـه بایـد از رونـد انتخابات در افغانسـتان 
حمایـت شـود. اما حمایـت از رونـد انتخابات نیز 
بـرای ایـن کشـور خالـی از چالش هایی مشـخص 
نخواهـد بـود. طـرف اصلـِی آن هـا در انتخابـات 
افغانسـتان، تیم فعلی اسـت که ارگ را در سـیطرۀ 

خـود گرفته اسـت. 
امریکایی هـا اگـر نتوانند مشـکل خـالِی قدرت را 
در افغانسـتان بـا توجـه به وضعیت وخیِم سیاسـی 
و امنیتـی ایـن کشـور حـل کننـد، بسـیار دشـوار 
خواهـد بـود کـه بتواننـد مشـکل افغانسـتان را در 
سـطح منطقـه و جهــان حـل سـازند. حکومـت 
فعلـی هم مشـروعیِت خود را از دسـت داده و هم 
از نظـر قانونـی کارش پایان یافته اسـت. انتخابات 
در موجودیـت یـک حکومـِت غیرقانونـی کـه از 
حـاال تـالش دارد تمـام سـازوکارهای انتخابات را 
در قبضـه بگیـرد، اعتماد مـردم را به شـدت صدمه 
خواهـد زد و حتـا احتمـال افزایـش بحران هـای 
سیاسـی و امنیتـی را تقویـت خواهد کـرد. بهترین 
گزینـه بـرای امریـکا و دیگر متحدان غربِی کشـور 
ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر در کنـار مـردم 
افغانسـتان قـرار گیرنـد و از طرح شـورای نامزداِن 
انتخابـات کـه می توانـد بُن بسـِت فعلـی را به نقطۀ 

فرجـام برسـاند، حمایـت کنند. 
انجـام  بـه  قـادر  ملـی  وحـدت  حکومـت 
مسـوولیت هاِی خـود بـه عنـوان حکومت نیسـت 
و از مـدت زیـادی می شـود کـه به قدرتـی یکه تاز 
و به شـدت تمامیت خواه تبدیل شـده اسـت. ارگ 
همـان گونـه کـه انتخابـات پارلمانـی را بـه لکـۀ 
آینـدۀ  انتخابـات  می خواهـد  کـرد،  تبدیـل  ننـگ 

ریاسـت جمهوری را نیـز مدیریـت کنـد. آن چه که 
بـر سـِر نتایـج آرای حـوزۀ کابـل آمد، به سـاده گی 
قابـل رفـع و رجـوع نیسـت. مـردم به چشـِم سـر 
دیدند که نتایج دسـت کاری شـده و ارگ بیشـترین 
دخالـت را در پیــروزی برخـی چهره هـا انجـام 
داده اسـت. اگـر بازهـم یـک انتخابـاِت دیگـر در 
موجودیـت اشـرف غنی به عنوان رییـس حکومت 
وحـدت ملـی در افغانسـتان برگزار شـود، احتمال 
دارد کـه مــردم عماًل به جاده هـا بریزند و کاری را 

کـه از آن هـا انتظـار مـی رود، انجـام دهند. 
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ــر  ــان دو متغی ــد می ــارف می خواه ــه و تع ــاال بی مقدم ــواِن ب عن
پیونــد بزنــد؛ متغیــِر نخســت »نــرخ دالــر« اســت کــه در پنــج ســاِل 
ــیر  ــی س ــرِخ افغان ــر ن ــره در براب ــی یک س ــت وحــدِت مل حکوم
ــه  ــی در مبادل ــوِل افغان ــه، ارزِش پ ــوده و در نتیج ــودی پیم صع
ــا دالــر، فراتــر از حــد تصــور ســقوط کــرده اســت. متغیــر دوم  ب
ــور  ــا رییس جمه ــود را نه تنه ــه خ ــت ک ــی اس ــر«ِ غن ــرخ تفک »ن
ــِر  ــِز متفک ــه مغ ــد، بلک ــتان می دان ــالِی افغانس ــرقوماندان اع و س
ــرن  ــودِ ق ــۀ ن ــی در ده ــک جهان ــه بان ــمارد ک ــی می ش اقتصادی ی
بیســتِم میــالدی بــا مشــوره ها و راهنمایی هــاِی بی بدیــِل او 
ــه  ــیا ب ــوب آس ــرقی و جن ــیای ش ــرش را در آس ــای مثم برنامه ه

ــرده اســت. پیــش ب
ــر  ــرخ دال ــی، ن ــدت مل ــت وح ــدِن حکوم ــش از روی کار آم پی
نســبت بــه افغانــی 58 بــود؛ یعنــی یــک دالــر بــا 58 افغانــی مبادله 
می شــد؛ امــا بــا ورود آقــای غنــی بــه ارگ ریاســت جمهوری، بــه 
مــوازاِت اعــالم برنامه هــا و ابتــکاراِت اقتصــادِی ظاهــراً زیربنایــِی 
ایشــان، ســقوط پــوِل افغانــی در برابــر دالــر بی وقفــه ادامــه یافــت 
ــارت دیگــر،  ــه عب ــی و ب ــا 80 افغان ــًا ب ــر تقریب و اکنــون یــک دال
ــلمًا  ــردد. مس ــه می گ ــی معاوض ــت هزار افغان ــا هش ــر ب ــد دال ص
ــام نیســت،  ــداد و ارق ــی اع ــط جابه جای ــر و تحــول فق ــن تغیی ای
بلکــه بــا آهنــِگ افزایــش نــرخ دالــر، نــرِخ همــۀ اجنــاس و کاالهــا 
ــه  ــز ب ــردم نی ــِد م ــدرِت خری ــد و ق ــی می یاب ــتان فزون در افغانس
ــه  ــی ک ــال: معلم ــۀ مث ــه گون ــد. ب ــش می یاب ــب کاه ــن تناس همی
ــاِش خــود در ســال 13۹3 می توانســته  ــی مع ــزار افغان ــا هفت ه ب
مایحتــاِج آشــپزخانۀ خــود از قبیــِل آرد و روغــن و برنــج و ســایر 
حبوبــات را خریــداری کنــد، اکنــون بــرای تأمیــِن همــان مقــدار 
ــاز  ــول نی ــی پ ــد افغان ــزار و پنج ص ــه نُه ه ــت کم ب ــی دس خوراک

دارد؛ درحالــی کــه معــاِش او همــان معــاش اســت!
ــواهِ  ــرف دار و هواخ ــًا ط ــه احیان ــی ک ــه از کس ــض این ک ــه مح ب
آقــای غنی اســت و وجــود چنیــن شــخصیتی را مایــۀ خوشــبختی 
ــی و  ــه ایشــان چــه ویژه گ ــیم ک ــد، بپرس ــرای افغانســتان می دان ب
لیاقــِت خاصــی بــرای رهبــری کشــور دارنــد؛ حتمــًا ایــن نــکات 
را تحویــل خواهــد داد کــه او دومیــن مغــِز متفکــِر جهــان اســت، 
ــی  ــک جهان ــه بان ــال ها ب ــوده، س ــتاد دانشــگاه و اقتصــاددان ب اس
ــت  ــاد و سیاس ــۀ اقتص ــز در زمین ــتان نی ــوره داده و در افغانس مش
ــِش  ــا پرس ــت. ام ــام داده اس ــی انج ــاِی زیربنای ــا و برنامه ه کاره
دومی یــی کــه از چنیــن آدمِ فرضــی می تــوان پرســید ایــن اســت 
کــه این همــه نبــوغ و اقتصادفهمــِی غنــی بــه چــه دردی می خــورد 
ــبت  ــردم نس ــادی م ــواری هاِی اقتص ــل دش ــۀ عم ــی در صحن وقت
ــای  ــه ادع ــود و ن ــگاه ب ــتاد دانش ــه اس ــه ن ــرزی ـ ک ــه دورۀ ک ب
اقتصاددانــی داشــت ـ بیشــتر شــده و حتــا بایــد انتظــارِ روزهــای 

بســیار بدتــر را هــم داشــت؟
سیاســت و اقتصــاد به آســانی قابلیــِت تبدیل پذیــری بــه یکدیگــر 
ــر در  ــتوانۀ یکدیگ ــن دو پش ــر، ای ــی دیگ ــه عبارت ــد و ب را دارن
ــن ترتیــب کــه  ــه ای ــداِن نظــر و عمــل محســوب می شــوند؛ ب می
ــوغ اقتصــادی را تجســِم  ــوان نب ــارغ از فضــای سیاســت، نمی ت ف
عینــی بخشــید و فــارغ از پیچیده گی هــای اقتصــاد بین الملــل 
ــواِی  ــرزی س ــای ک ــد. آق ــه سیاســت ورزی ــوان موفقان ــز نمی ت نی
ــورد اســتقبال  ــد و م ــدان آم ــه می ــی ب ــک دورۀ طالی ــه در ی این ک
جامعــۀ جهانــی قــرار گرفــت، بــا درایــت و چرب زبانــی توانســت 
ــی و  ــای سیاســی داخل ــا نیروه ــه ب ــی را در مواجه ــادِل مطلوب تع
همین طــور تعــادِل مطلوبــی را در مواجهــه بــا حامیــاِن بین المللــی 
ــم  ــن رو به رغ ــد. از همی ــظ کن ــال 1388 ـ حف ــا س ــت کم ت ـ دس
آن کــه شــاید از نظریه هــا و فرمول هــای اقتصــادی بی خبــر 
ــی را نســبتًا  ــول افغان ــاِت اقتصــادی و ارزش پ ــود، توانســت ثب ب
ــام دورۀ کارِی او از 48  ــر در تم ــرخ دال ــه ن ــد؛ چنان ک ــظ کن حف
شــروع شــد و در نهایــت بــه 58 ختــم شــد. امــا بــا آغــاز بــه کارِ 
ــاهراه  ــه ش ــل افغانســتان ب ــه وی از تبدی ــی ک ــی درحال ــای غن آق
ــردم  ــترخوان هاِی م ــر در دس ــان و تغیی ــه و جه ــادی منطق اقتص
ســخن  گفــت، نــرخ دالــر از مــرز 60 گذشــت و طــی فقــط پنــج 

ســال بــه مــرز 80 رســید! 
ــه دارد  ــان ادام ــی همچن ــوِل مل ــقوط پ ــِگ س ــع و آهن ــن وض ای
ــمتی  ــه س ــا را ب ــت در بازاره ــفانه وضعی ــی متأس ــن بی ثبات و ای
هدایــت کــرده کــه همــه بــه دالــر رو آورده انــد و بــا دالــر میــزاِن 
ــم  ــبه و تنظی ــوری محاس ــود را در کش ــودآورِی خ ــرمایه و س س
ــی  ــزار افغان ــربازش نُه ه ــزار و س ــش هفت ه ــه معلم ــد ک می کنن
ــر  ــه دال ــد ب ــان را ناچارن ــۀ خانۀش ــی کرای ــرد ول ــاش می گی مع

ــد. بپردازن
بلــه، ســقوط نــرخ افغانــی در برابــر دالــر، نــرِخ تفکــِر آقــای غنــی 
و میــزان اصالــِت تیوری هــا و آموزه هــاِی اقتصــادِی وی را نشــان 

می دهــد.  

نرِخ دالر و نرخ تفکِر غنی

احمــد عمران

امریکا  که  اولویت هایی 
در نظر بگیرد نتواننــد باید  اگــر  امریکایی هــا 

مشــکل خــاِی قــدرت را در 
بــه  توجــه  بــا  افغانســتان 
و  سیاســی  وخیــِم  وضعیــت 
امنیتــِی ایــن کشــور حــل کننــد، 
بســیار دشــوار خواهــد بــود کــه 
ــتان را  ــکل افغانس ــد مش بتوانن
در ســطح منطقــه و جهـــان حــل 
ــم  ــی ه ــِت فعل ــازند. حکوم س
مشــروعیِت خــود را از دســت 
قانونــی  نظــر  از  هــم  و  داده 
اســت.  یافتــه  پایــان  کارش 
ــک  ــِت ی ــات در موجودی انتخاب
حکومــِت غیرقانونــی کــه از حاال 
تــاش دارد تمــام ســازوکارهای 
ــرد،  ــه بگی ــات را در قبض انتخاب
به شــدت  را  مــردم  اعتمــاد 
حتــا  و  زد  خواهــد  صدمــه 
ــای  ــش بحران ه ــال افزای احتم
سیاســی و امنیتــی را تقویــت 
ــه  ــن گزین ــرد. بهتری ــد ک خواه
بــرای امریــکا و دیگــر متحــدان 
اســت  ایــن  کشــور  غربــِی 
ــار  ــر در کن ــال حاض ــه در ح ک
ــد  ــرار گیرن ــردم افغانســتان ق م
و از طــرح شــورای نامــزداِن 
می توانــد  کــه  انتخابــات 
ــۀ  ــه نقط ــی را ب ــِت فعل بُن بس
فرجــام برســاند، حمایــت کننــد
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ابوبکر صدیق

ســی ســال پیــش از امــروز، در بیســت و هشــت 
ــده  ــد، فرمان ــک محم ــم نی ــیدی، معل ــور1368 خورش ث
ــه  ــس ب ــت بادغی ــالمی در والی ــت اس ــی جمعی عموم

ــید. ــهادت رس ش
شــهید معلــم نیــک محمــد بــه عنــوان آمــوزگار مشــغول 
تربیــت فرزنــدان دیــارش بــود کــه کودتــای کمونیســتی 

هفــت ثــور 135۷ خورشــیدی در کشــور رخ داد.
پــس از ایــن کودتــا و هنگامــی کــه اســتقالل کشــور زیــر 
ســوال رفتــه، آزادی مــردم ســلب شــده و حرمــت بــاور 
و اعتقــادات آنهــا شکســته و زیــر پــا شــد، شــهید معلــم 
ــی،  ــی و میهن ــوولیت ایمان ــا درک مس ــد ب ــک محم نی
فعالیت هــای فکــری و سیاســی خــود را بــه هــدف 
ــه  ــور مخفیان ــه ط ــس ب ــت بادغی ــردم در والی ــیج م بس
ــد  ــت خداون ــش می گف ــرای مردم ــید و ب ــدید بخش تش
ــه  ــراي اینک ــت و ب ــرده اس ــق ک ــا را آزاد خل ــان م من
ــارزه  ــد مب ــد، بای ــا آزاد بمانن ــده م همیشــه نســل هاي آین

ــم. کنی
از  دیگــری  جمــع  بــا  او  تالش هــا،  ایــن  پــی  در 
همفکرانــش قیــام سراســری 2 حمــل 1358 مــردم 
ــح  ــه فت ــر ب ــه منج ــرد ک ــازمان دهی ک ــس را س بادغی

مرکــز والیــت بادغیــس شــد.
ــردم و  ــرف م ــه تص ــان روز ب ــس در هم ــت بادغی والی
ــت  ــت روز حکوم ــد از هف ــا بع ــد، ام ــن درآم مجاهدی
ــن  ــردم و مجاهدی ــس را از م ــت بادغی ــزی توانس مرک
پــس بگیــرد و مجاهدیــن بــه کوه پایه هــا پراکنــده 
شــدند. شــهید نیــک محمــد معلــم مجاهدیــن را دوبــاره 
منســجم ســاخت و بــه جهــاد مســلحانه در برابــر نظــام 
کمونیســتی و متجــاوزان روســی آغــاز کــرد و خطــاب به 
ــود  ــن خ ــز! در بی ــن عزی ــت: مجاهدی ــن می گف مجاهدی
اتحــاد و اتفــاق داشــته باشــید و نگذاریــد کــه دشــمن در 

ــما  ــي ش ــث نفاق افکن ــد و باع ــه وارد کن ــان رخن ــن ت بی
گــردد.

و  رشــادت  به خاطــر  محمــد  نیــک  معلــم  شــهید 
ــوی  ــی اش، از س ــی مدیریت ــان توانای ــداکاری و همچن ف
عنــوان  بــه  افغانســتان  اســالمی  رهبــری جمعیــت 
فرمانــده عمومــی جبهــات ایــن حــزب در والیــت 

بادغیــس منصــوب شــد.
ــان  ــا فرمانده ــی خــود ب ــن لحظــات زنده گ ــا آخری او ت
ــر  ــور نظی ــرب کش ــالمی در زون غ ــت اس ــر جمعی دیگ
اســماعیل خــان، شــهید عالوالدیــن خــان، شــهید 
صفــی اهلل افضلــی در ارتبــاط بودنــد و مبــارزه می کردنــد 
و تــا هنگامــی کــه بــه تاریــخ 28 ثــور 1368 خورشــیدی 
بــه شــهادت رســید، ایــن مســوولیت را بــه خوبــی انجــام 

داد.
ــدای  ــعود و کاندی ــاد مس ــس بنی ــعود ریی ــی مس احمدول
ــم  ــد: معل ــی می گوی ــر پیام ــا نش ــوری ب ــت جمه ریاس
ــا روز  ــه ت ــود ک ــاد ب ــل جه ــپاهیان اصی ــهیدمان از س ش

ــت. ــتاد و آرام نگرف ــاز نایس ــی ب ــهادت لحظه ی ش
ــان  ــام وی در می ــد: ن ــه می گوی ــعود در ادام ــای مس آق
مجاهدیــن، به عنــوان الگــوي تقــوا، مبــارزه و مجاهــدت 

زبــان زد عــام بــود.
اســالمی  جمعیــت  رییــس  ربانــی  صالح الدیــن 
ــه مناســبت  ــور خارجــه کشــور ب ــر ام افغانســتان و وزی
ــت  ــده جمعی ــن فرمان ــهادت ای ــالروز ش ــی ومین س س
اســالمی افغانســتان در پیامــی گفتــه اســت: او  تنهــا 
ــوزگار  ــا  و آم ــر  توان ــه مدی ــه، بلک ــی ن ــده نظام فرمان
خــوب نیــز بــود و بــه همیــن دلیــل، در مناطــق تحــت 
اداره اش، عــالوه از جهــاد مســلحانه علیــه نیروهــای 
ــه  ــا، ب ــانده آنه ــت نش ــم دس ــوروی و رژی ــغالگر ش اش
ــه  ــی از جمل ــف مردم ــایل مختل ــت مس ــم  و مدیری تنظی

ــت. ــدی داش ــه ج ــه توج ــم و تربی تعلی
آقــای ربانــی همچنــان گفتــه اســت: بــا آنکــه سی ســال 
از شــهادت ایــن مجاهــد بــزرگ می گــذرد، یــاد و 

ــت. ــی اس ــش باق ــان مردم ــک او در اذه ــرات نی خاط
شهید معلم نیک محمد خان کی بود؟

ــات در  ــی جبه ــده عموم ــان فرمان ــک محمدخ ــم نی معل
ــده جمیعــت  ــه والیــت بادغیــس و فرمان دوران جهــاد ب
میــرکالن  فرزنــد  کشــور،  غــرب  زون  در  اســالمی 
تــگاب  قریــه  در  شمســی  هجــری  درســال1333 
اســماعیل مرکــز والیــت بادغیــس در یــک فامیــل 
ــان هســتی کشــود و  ــه جه ــن چشــم ب مســلمان و متدی
ــه  ــه حنظل ــب ابتدای ــامل مکت ــالگی ش ــت س ــن هف درس

ــد. ــی گردی بادغیس
ــۀ  ــب لیس ــم از مکت ــف دوازده ــت از صن ــد از فراغ  بع
ــۀ  ــان موفقان ــی و پای ــۀ اعل ــه درج ــی ب ــه بادغیس حنظل
ــی را  ــدس معلم ــه مق ــرات وظیف ــی ه ــن عال دارالمعلمی
ــه مــدت  ــه جامعــه آغــاز کــرد. ب ــه منظــور خدمــت ب ب
ــوالی  ــرمعلم در ولس ــم و س ــوان معل ــه عن ــال ب چهارس
ــای  ــس ایف ــز بادغی ــری و مرک ــۀ آبکم ــاچ، منطق غورم
وظیفــه نمــود. موصــوف کــه از اخــالق نیــک و عقیــده 
راســخ بــه دیــن اســالم  برخــوردار بــود همــواره مــردم 
ــه نظــام کمونســتی  ــی علی ــه حرکــت انقالب را تشــویق ب

وقــت می کــرد.
او بعــد از وقــوع کودتــای هفــت ثــور135۷ یک ســازمان 
ــاز  ــه آغ ــای مخفیان ــه فعالیت ه ــکیل و ب ــادی را تش جه

ــا جمــع دیگــری  ــا، او ب ــن تالش ه ــی همی ــرد و در پ ک
ــردم  ــل 1358 م ــری 2 حم ــام سراس ــش قی از همفکران
ــح  ــه فت ــر ب ــه منج ــد ک ــازمان دهی کردن ــس را س بادغی

مرکــز والیــت بادغیــس شــد.
شــهید معلــم نیــک محمدخــان در طــی مــدت ده ســال 
از جهــاد مقــدس مــردم افغانســتان فداکاری هــا و جــان 
نثاری هــای زیــادی از خــود نشــان داد و تشــکیالت 

ــه وجــود آورد.  ــه ب ــم جهــادی را در ســطح فرق عظی
قابــل یــادآوری اســت کــه تشــکیل فرقــه سیدالمرســلین 
ــارت از:  ــد داشــت کــه عب ــت بادغیــس ســه غن در والی
غنــد حضــرت خالــد بــن ولیــد، غنــد ابــو دجانــه و غنــد 
ــادی  ــۀ جه ــاد کمیت ــه در حــدود هفت ــر ک حضــرت یاس

تحــت ایــن تشــکیل قــرار داشــت.
ــاپ و  ــی، چ ــش ملک ــالمی دربخ ــارت اس ــکیل ام تش
ــای  ــه فعالیت ه ــروغ انقــالب ک ــدۀ رســمی ف نشــر جری
مجاهدیــن را انعــکاس مــی داد، اعمــار20 محــراب 
مســجد و50مدرســه علــوم دینــی به خاطــر فــرا گرفتــن 
ــمار  ــه ش ــر او ب ــای دیگ ــی، از فعالیت ه ــای دین درس ه

می آینــد.
ایــن مجاهــد نــام دار و شــجاع بــه تاریــخ 28 ثــور ســال 
ــر هــاوان در  ــاروی توســط فی 1368در یــک جنــگ روی
پنــج کیلومتــری شــهر قلعــه نــو مرکــز والیــت بادغیــس 

جــام شــهادت نوشــید.

میررحمــان رحمانــی، نماینــدۀ مــرم پــروان بــه عنــوان رییــس 
دور هفدهــم  مجلــس نماینــده گان برگزیــده شــد.

ــنبه، 28  ــروز ش ــه دی ــس ک ــن مجل ــی ای ــات عموم در انتخاب
ثــور برگــزار گردیــد، میــر رحمــان رحمانــی و کمــال ناصــر 
اصولــی، بــرای کســب کرســی ریاســت پارلمــان بــه رقابــت 
ــوان  ــه عن ــا کســب 123 رأی ب ــی ب ــای رحمان ــد، آق پرداختن
رییــس مجلــس نماینــده گان انتخــاب شــد و توانســت کمــال 
ــود  ــه ب ــه 55 رأی گرفت ــود را  ک ــب خ ــی رقی ــر اصول ناص

شکســت دهــد.
ــده گان  ــور، رییــس موقــت مجلــس نماین عطامحمــد دهقان پ
در پایــان دومیــن دور انتخابــات اعضــای ایــن مجلــس، بــرای 
ــث  ــی را به حی ــان رحمان ــان، میررحم ــس پارلم ــن ریی تعیی

رییــس مجلــس نماینــده گان اعــالم کــرد.
ــات روز گذشــته در مجلــس نماینــده گان، مجمــوع  در انتخاب
ــتفاده  ــود را اس ــن رأی خ ــه 244 ت ــود ک ــن ب ــاب 24۷ ت نص

کردنــد، بــرای به دســت آوردن کرســی ریاســت پارلمــان 123 
رای نیــاز بــود.

آقــای رحمانــی 123، آقــای اصولــی 55 رأی دریافــت کردندن، 
همچنــان، 13 رای ســپید و 53 باطــل اعالم شــد.

انتخابــات مجلــس نماینــده گان در 8-۹ میــزان ســال گذشــته 
برگــزار گردیــد، امــا بــه دلیــل چالش هــای موجــود در 
کمیســیون های انتخاباتــی، پــس از هفــت مــاه نتیجــۀ آن اعالم 

ــه کار آغــاز کــرد. و در نهایــت ایــن مجلــس ب
تنــش ها  

عطــا محمــد دهقان پــور، رییــس موقــت مجلــس نماینــده گان 
ــرده  ــالم ک ــک را 124 رأی اع ــع ی ــاه جم ــدا پنج ــه در ابت ک
بــود، امــا نظــر بــه مجمــوع 244 رأی ریختــه شــد، میر رحمــان 

رحمانــی بــا کســب 123 لحظــات بعــد برنــده اعــالم شــد.
ــا  ــی، مخالفت ه ــای رحمان ــده اعــالم شــدن آق ــس برن ــا پ ام
ــد  شــد. پیــش  ــان دو طــرف بلن ــان حامی و جنجال هــا در می

از جریــان رأی دهــی، نیــز بــه دلیــل تنــش میــان نماینــده گان، 
مجلــس بــرای لحظاتــی از طــرف رییــس موقــت توقــف داده 
ــد شــدن برخــی از  ــل بلن ــه دلی ــف ب ــن توق ــراً ای ــد. ظاه ش
ــور  ــد دهقان پ ــود، عطامحم ــان ب ــده گان از کرسی های ش نماین
ــه  ــاب ب ــس خط ــۀ اول مجل ــس در نیم ــت مجل ــس موق ریی
نماینــده گان گفــت کــه در داخــل مجلــس و در جریــان رای 

دهــی »معاملــه گــری« را متوقــف کنیــد.
ــه از  ــت ک ــده گان می خواس ــرار از نماین ــه تک ــان ب او همچن

ــد. ــی خــود عکــس نگیرن ــه رأی ده برگ
هرچنــد تنــش نماینــده گان و این کــه کــدام آنها باهــم در تنش 
ــه  ــس ب ــت مجل ــس موق ــا ریی ــد؛ ام ــخص نش ــده اند مش ش
تکــراراً از کمــال ناصــر اصولــی، میررحمــان رحمانــی، احمــد 
شــاه رمضــان نــام گرفــت و تاکیــد داشــت کــه آرامــش خــود 

را حفــظ کننــد.
واکنش ها

پــس از آن کــه روز پنجشــنبه، 26 ثــور هیــچ از چهــار نامــزد 
ــرای کســب ریاســت پارلمــان  ــورد نظــر ب نتوانســتند رأی م
ــال  ــی و کم ــان رحمان ــت میررحم ــد، رقاب ــت آوردن ــه دس ب
ــاد.  ــق افت ــه تعوی ــور ب ــرای روز شــنبه 28 ث ــی ب ناصــر اصول
ــوان  ــه عن ــی ب ــای رحمان ــدن آق ــده ش ــالم برن ــس اع ــا پ ام
رییــس مجلــس، ایــن موضــوع در رســانه های اجتماعــی نیــز 

ــت. ــال داش ــه دنب ــای را ب واکنش ه
ــس  ــرف ریی ــد اش ــی و محم ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب عب
حکومــت وحــدت ملــی، پیــروزی میــر رحمــان رحمانــی را 

ــه عنــوان رییــس مجلــس نماینــده گان تبریــک گفتنــد.  ب

ــز در  ــگر نی ــنده و پژوهش ــمند، نویس ــرام اندیش ــد اک محم
فیســبوک خــود نگاشــته اســت: امیــدوارم شکســت اصولی در 
انتخابــات ریاســت مجلــس، او و همفکرانــش را بــه بــاز بینــی 
باورهــای »برتــری جویانــه و برتــری طلبانــۀ« قومــی بکشــاند.
ــرای او بســیاری از  ــه ب ــرود ک ــی ن ــاد اصول ــه ی ــزوده ک او اف
وکیالهــا متعلــق بــه »قــوم پشــتون«رای ندادنــد. ایــن می توانــد 
ــام  ــن تم ــتان وط ــه افغانس ــد ک ــی باش ــرای او درس بزرگ ب

ــد.  ــی می کنن ــن کشــور زندگ ــه در ای کســانی اســت ک
رحمانی کیست؟

ــد حاجــی قلندرخــان درســال  ــی، فرزن ــر رحمــان رحمان می
ــد  ــروان تول ــت پ 1341خورشــیدی در ولســوالی بگــرام والی

شــده اســت.
ــی در ســال 1358 خورشــیدی از لیســه بگــرام  ــای رحمان آق
فــارغ شــده و تحصیــالت خویــش را در روســیه ادامــه داده و 
در ســال 1361 خورشــیدی از پوهنتــون نظامــی روســیه فــارغ 

شــده اســت.
ــرام  ــردم بگ ــی م ــورای اجتماع ــس ش ــث ریی ــی بحی رحمان
ــروان  ــع والیــت پ ــاق تجــارت وصنای ــان، رییــس ات و همچن

ــرده اســت.  ــه اجــرا ک وظیق
ــردم  ــدۀ م ــز نماین ــانزدهم نی ــت و در دور ش ــل اس او متاه

ــود.  ــی ب ــس کنون ــروان در مجل ــت پ والی
محمداشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل در تماس هــای تلفنــی 

رســیدنش بــه ایــن ســمت را بــه او تبریــک گفتــه انــد.

میر رحمان رحمانی 
رییس مجلس انتخاب شد

احمدولی مسعود در سی ومین سالروز شهادت معلم نیک محمد:

شهیـد نیک محمـد به عنـوان الگوي تقـوا، 
مبارزه و مجـاهدت زبان زد بود

محمد امین سیرت
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اکثریــت دانشــمندان بــر هــدِف مصاحبــه تأکیــد 
دارنــد و بــه ایــن باورنــد کــه مصاحبــه مکالمــه 
اســت کــه در آن پرســش و پاســخ انجــام 
ــد  ــوع واح ــد موض ــه می توان ــود. مکالم می ش
یــا متعــدد داشــته باشــد، امــا در مصاحبــه 
ــخص  ــن و مش ــدف معی ــد و ه ــوع واح موض
اســت. بــرای مکالمــه، رســانه و مخاطــب 
مصاحبــه  در  درحالی کــه  نــدارد؛  وجــود 
مصاحبــه  گفته انــد  یــا  و  اســت.  برعکــس 
تبــادل هدف منــد نظریــات، پاســخ دادن بــه 
ســؤاالت و ارتبــاط بیــن دو یــا چنــد نفــر اســت 
و همچنــان افزوده انــد کــه مصاحبــه عبــارت از 

گفت وشــنودی بــا هــدف اســت.
 بعضــی از پیشــگاماِن رشــتۀ ژورنالیــزم بــر بُعــد 
هنــرِی مصاحبــه تأکیــد دارنــد و انجــام مصاحبه 
ــه  ــد ک ــن باورن ــه ای ــمارند و ب ــر می ش را هن
مصاحبــه عبــارت  اســت از هنــِر پرســیدِن 
ــت گــوش  دادن  ــه دق پرســش های درســت و ب
ــوید  ــصاحبه شونده مي گــ ــه مــ ــه  ک ــه  آنچ ب
ــه مصاحبه شــونده  ــیزهایی ک و هــــمچنین چــ
نمي گویــد و مختصــراً بیــان می دارنــد کــه 
ــق در  ــل تعم ــۀ قاب ــت. نکت ــر اس ــه هن مصاحب
ــه  ــیز های ناگفت ــارت از چــ ــف عب ــن تعری ای
ــورت  ــه ص ــه مصاحب ــی ک ــی زمان ــت؛ یعن اس
می گیــرد، مصاحبه شــونده در برابــر عده یــی 
ــا از  ــد ی ــادار می نمای از پرســش ها ســکوت معن
پاســخ خــودداری می کنــد و بــه همیــن ترتیــب 
ــونده  ــی از مصاحبه ش ــه حرکات ــگام مصاحب هن
بیان گــر حــاالت  کــه خــود  می زنــد  ســر 
ــر  ــا احساساتی ســت کــه ب درونــی و فشــارها ی

وی وارد می شــود.

فصل دوم
تاریخچۀ مصاحبه

در پس منظــر گفتیــم کــه مصاحبــه از آغــاز 
پیدایــش بنــی آدم موجــود بــود و تــا یوم القیامــه 
ــور  ــا منظ ــا در این ج ــد. ام ــته باش دوام می داش
ــه در  ــه، همــان مصاحب ــا از تاریخچــۀ مصاحب م

ــزم اســت. مســلک ژورنالی
دانشــمندان بــر تاریــخ آغــاز مصاحبــه اختــالف 
نظــر دارنــد، امــا بــه ایــن باورنــد کــه بــا ورود 
تبلیغــات بــه رســانه ها، مصاحبــه نیــز بــه 
رســانه های چاپــی راه پیــدا نمــود و به صــورت 
ــۀ  ــه مصاحب ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــوم می ت عم
ژورنالیســتی تــوام بــا انکشــاف پدیده هــای 
ــرد  ــورد کارب ــده و م ــان آم ــه می ــم ب ژورنالیس
قــرار گرفتــه اســت. همیــن کــه یــک نویســنده 
ــخص  ــک ش ــی را از ی ــگار مطلب ــا روزنامه ن ی
ــود  ــتۀ خ ــول آن را در نوش ــد و ماحص می پرس
ــه  ــرد،  همیــن خــود نوعــی مصاحب ــه کار می ب ب
خاصــی  نویســنده گان  از  تعــدادی  اســت. 
ــود را  ــۀ خ ــرده و مصاحب ــداع ک ــه را اب مصاحب
بــا آدم هــای خیالــی انجــام می دهنــد و بــه نشــر 

ــی  ــنده گان مطالب ــدادی از نویس ــانند. تع می رس
ــه  ــی ب ــی و مذهب ــمندی دین ــر ارزش ــا ب را بن
ــر  ــه شــکل ســمبولیک تحری ــه ب ــۀ مصاحب گون
ــگ 3 و 4(  ــپرده اند. )آهن ــر س ــه نش ــرده و ب ک
نخســتین مصاحبــۀ خبــری در ســطح جهانــی به 
تاریــخ 16 اپـریــــل 1836 در روزنامــه نیویارک 
هرالــد  بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن رســانه از 
ــد.  ــد می باش ــگاری جدی ــذاران روزنامه ن بنیان گ
در نتیجــۀ کار و فعالیــت کارمنــدان ایــن اخبــار، 
ــزار  ــه ه ــه سی  وس ــال 183۹ ب ــراژ آن در س تی

نســخه رســید. 
در مطبوعــات جهــان دربــارۀ بــه وجــود آمــدن 
دارد،  اختالف نظــر وجــود  اولیــن مصاحبــه 
ولــی همــه بــه ایــن امــر اتفــاق نظــر دارنــد کــه 
ــه  ــۀ 1۹30 ب ــه در اواســط ده نخســتین مصاحب
چــاپ رســیده اســت. در حــدود یک صدســال 
تفــاوت و اختــالف بــه مالحظــه می رســد. 
ــی در  ــد، ول ــت باش ــاوت درس ــن تف ــاید ای ش
هــر حــال حداقــل تاریخــی بــرای ظهــور 
مصاحبــۀ ژورنالســتی ارایــه می دارنــد. )بدیعــی 

ــدی،183(  و قن
ــه از  ــۀ مصاحب ــد، گون ــر گردی ــه ذک ــوری  ک ط
ــرایت  ــا س ــه اروپ ــکا ب ــدۀ امری ــاالت متح ای
اروپــا  در  میــالدی   1850 دهــۀ  در  و  کــرد 
رایــج گردیــد. در دهــه 1860 بیش تــر رواج 
ــود.  ــروج ب ــاًل م ــۀ 1۹30 کام ــت و در ده یاف
مصاحبــه  اولیــن  نشــر  قســمت  در  یعنــی 
گمــان  امــا  دارد،  وجــود  اختالف نظر هایــی 
اکثریــت بــر ایــن اســت کــه مصاحبــه در نیمــۀ 
ــه  ــی ب ــانه های چاپ ــم در رس ــرن نوزده اول ق
ــه در  ــن ک ــه یقی ــا ب مشــاهده رســیده اســت ام
ــه  ــانه ها ب ــم در رس ــرن نوزده ــصت ق ــۀ ش ده
کثــرت دیــده شــده و در دهــۀ ســی قــرن بیســتم 
ــه در  ــرد ک ــراغ ک ــوان س ــانه را نمی ت ــچ رس هی

ــد. ــه باش ــه کار نگرفت ــۀ مصاحب آن از گون
ــاب  ــان داده، کت ــات نش ــه تحقیق ــی ک ــا جای ت
ــن  ــۀ اولی ــازان« از جمل ــا تاریخ س ــه ب »مصاحب
کتاب هایی ســت کــه از مجمــوع مصاحبه هــا 
تدویــن یافتــه و ژورنالیســت ایتالیایــی بــه نــام 
ــا  ــه ت ــب نمــوده ک ــا فالچــی  آن را ترتی اوریان
امــروز یکی از پُرفــــروش ترین و مشهـــورترین 
فالچــی  می باشــد.  مصاحبــه  کتاب هــای 
کــه در دهــۀ شــصت و هفتــاد میــالدی در 
اروپــا می زیســت، بــرای انجــام مصاحبه هــا 
ــه  ــت، ب ــی اس ــای سیاس ــتر مصاحبه ه ــه بیش ک
ــفر  ــی س ــرۀ خاک ــن ک ــف ای ــه های مختل گوش
ــت وپنجه  ــراوان دس ــکالت ف ــا مش ــود و ب نم
ــن  ــش ای ــۀ مصاحبه های ــه در مقدم ــرد ک ــرم ک ن
تالش هــا را ذکــر نمــوده اســت. او در مــــقدمۀ 
کــتابـــش آورده  اســت که تاریــــخ امــروز مثل 
ــروز  ــخ ام گذشــته های دور نیســت. چــون تاری
لحظــه بــه لحظــه یادداشــت می شـــود و هــــر 
اتـــفاقی کــه روی مـــی دهد، در هـــمان لحظــه 

بــه تاریــخ می پیونــدد. از حــوادث امــروز 
می تــوان عکــس برداشــت، فلــم گرفــت و 
امــروز  کــرد.  ضبــط  را  گفته هــا  می تــوان 
ــی  ــوولیت جهان ــه مس ــرادی ک ــا اف ــوان ب می ت
ــا را  ــای آن ه ــود و گفته ه ــه نم ــد، مصاحب دارن
در همــان لحظــه ضبــط کــرد و در همــان زمــان 
تلویزیــون  انتشــار در روزنامه هــا،  رادیــو و 
قابــل  عینــی،  هســتند  چیزهایــی  هســتند، 
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــی. ب ــرول و بررس کنت
کــه مــن روزنامه نــگاری را دوســت دارم و 
بــاز همیــن دلیــل اســت کــه از روزنامه نــگاری 
اجــازه  بــه شــما  کــدام شــغل  می ترســم. 
می دهــد کــه تمــام حــوادث را درســت در 
همــان لحظــه کــه اتفــاق افتــاده یادداشــت 
کنیــد و یــا به طورمســتقیم دربــارۀ حــوادث 
روزنامه نــگاری  نماییــد؟  داوری  اتفاق هــا  و 
کار بـــس دشــــوار و وظــــیفۀ بــس ســنگینی 
اســت. اگــر اتفاقــًا شــما شــغل روزنامه نــگاری 
داشــته باشــید،  متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن 
کار چقــدر دلهــره آور و نگران کننــده اســت. 
ــا را  ــا گفته ه ــتید ت ــوش هس ــراپا گ ــه س همیش
ــان  ــام افکارت ــه تم ــنوید و همیش ــت بش ــه دق ب
یــک  اســت.  دیگــران  گفته هــای  متوجــه 
ــت  ــی اس ــور کوچک ــد جان ــگار مانن روزنامه ن
کــه در البــه الی چوب هــای تاریــخ مخفــی 
ــا را  ــه گفتنی ه ــت ک ــی فرصتی س ــده و در پ ش
ــد و آنچــه  ــت ببین ــه دق ــا را ب بشــنود،  دیدنی ه
ــتی و  ــال درس ــا کم ــت، ب ــتنی اس ــه نوش را ک

ــی، 13(  ــد. )فالچ ــت بنویس صداق
ــده در  ــی درج ش ــا فالچ ــای ارویان مصاحبه ه
ــی از  ــازان را یک ــا تاریخ س ــه ب ــاب مصاحب کت
بهتریــن نمونه هــای مصاحبــه در ژورنالیــزم 
نوشــتاری می تــوان شــمرد. بــه همیــن ترتیــب، 
برنامــۀ تلویزیونــی بــه نــام مصاحبه هــای مایــک 
برنامه هــای  قدیمی تریــن  از  یکــی  والیــس  
تلویزیونــی اســت کــه مجــری آن بــا سیاســیون، 
ــه  ــدان، کارشناســان و دانشــمندن مصاحب هنرمن
ســال های  در  برنامــه  ایــن  کــه  می نمــود 
ــش  ــکا پخ ــون امری ــی 1۹60 از تلویزی 1۹5۷  ال

.)2018  Feb  24  ,Schudson(می شــد
ــدرن را  ــگاری ُم ــی از روزنامه ن ــه بخش مصاحب
ــان  ــانه های جه ــوای رس ــه محت ــکیل داده ک تش
را عمیقــًا متحــول کــرده اســت. تــا قبــل از آن، 
ــل کننده  ــزی کس ــگاری چی ــول روزنامه ن محص
بــود کــه تنهــا می توانســت مــورد عالقــۀ 
اقلیتــی روشــن فکر باشــد. درحالی کــه ورود 
ــه وســیله یی  ــه رســانه ها، آن هــا را ب ــه ب مصاحب
ســرگرمی  و  اطالع رســانی  بــرای  زنــده 
ــرن  ــی ق ــرد. در ط ــل ک ــان تبدی ــا انس میلیون ه
ــه  ــگاری  ب ــه در روزنامه ن ــی ک بیســتم و تحوالت
وقــوع پیوســت، مصاحبــه نقــش پُراهمیت تــری 

ــنیان راد، 55(   ــت. )محس یاف

روزه و کنترل شهوات 
دارد  مادی  تمّکِن  که  »کسی  می فرماید:  مهار شهوت  با  ارتباط  در  اکرم)ص(  رسول 

ازدواج کند، وگرنه با روزه گرفتن طغیان برخی از غرایز را مهار نماید.«
 علی بن موسی الرضا )148–203 ه ـ ق( نیز فرموده: روزه گرفتن عامل شکسته شدِن 
شهوت است و روزه انواع شهوات )لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر( را تعدیل می کند.
 الزم به ذکر است که پُرخوری و بدخوری از مهم ترین عوامل غلیاِن شهوت جنسی 
به شمار می آیند و بهترین راه جلوگیری از تحریک قوۀ شهوت و مبارزه با انحرافات 

جنسی، روزه است.
 

اثرات بهداشتی و درمانی روزه 
انسان  وجود  در  فراوانی  آثار  معنوی  و  مادی  نظر  از  و  دارد  گوناگونی  ابعاد  روزه 
می گذارد. عالوه بر آثار معنوی و اخالقی یی که در انسان دارد و جزِو مهم ترین فلسفۀ 

تربیتی آن محسوب می شود، آثار جسمی و بهداشتی زیادی نیز به همراه دارد.
 روزه عالوه بر تلطیف روح و تقویت اراده و تعدیل غرایز، آثار جسمی زیادی دارد که 

نمی توان نقش روزه را در تأمین سالمتی و راز طول عمر نادیده گرفت.
امر  یک  بیماری ها  انواع  درمان  در  امساک  معجزه آساِی  اثر  و جدید  قدیم  در طب   
اهمیِت  مسأله  این  پزشکان  توصیه های  و  طبی  کتاب های  در  است.  مسلم  و  قطعی 
خاصی دارد؛ زیرا عامل بسیاری از بیماری ها پُرخوری و زیاده روی در خوردن غذاهای 
مختلف است. پُرخوری باعث می شود که مواد اضافی جذب بدن نشود و به صورت 
چربی های مزاحم در نقاط مختلف بدن یا چربی و قند اضافی در خون باقی بماند. این 
مواد اضافی در البه الی عضالت بدن در واقع لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع 
میکروب هاست و در این حال بهترین راه برای مبارزه با این بیماری ها نابود کردن آن 

از طریق امساک و روزه می باشد.
را  بدن  واقع  در  و  می سوزاند  را  بدن  نشدۀ  و جذب  اضافی  مواد  و  زباله ها  روزه   

خانه تکانی می کند.
 به عالوه یک نوع استراحت قابل مالحظه برای دستگاه های گوارشی و عامل مؤثری 
حساس ترین  از  دستگاه  این  این که  به  توجه  با  و  آن هاست  کردن  سرویس  برای 
دستگاه های بدن است و در تمام سال به طور دایم مشغول کار است، این استراحت 

برای آن ها بسیار الزم و مفید است.
 بدیهی است شخِص روزه دار طبق دستور اسالم به هنگام افطار و سحر نباید در غذا 
افراط و زیاده روی کند تا از این اثر بهداشتی نتیجۀ مفید و مؤثر بگیرد و در غیر این 

صورت ممکن است نتیجه برعکس شود.
هرچند روزه در سالمت جسم و صحت روح سهیم است، لیکن روزه سهم اعدادی و 
نصیب امدادی در سالمتی روزه گیر دارد و سهم ایجادی و اعطایی از آن مبدای فاعلی 

یعنی خداوند است. 
 

روزه از نگاه دانشمندان 
ما  بحث  مورد  که  است  آن  یا صحی  مادی  همانا جهِت  روزه  جنبۀ  کم اهمیت ترین 
قرار می گیرد. قدر مسلم آن است که روزه در حاالت زیادی مفید است و در پاره یی 
هم  منحصر  طریق  اگر  که  می بینیم  دیگر  مواقع  در  می باشد.  منحصر  حاالت، عالج 
نباشد، بهترین راه عالج است. به همین منظور، اطباء و متخصصیِن تغذیه نیز از این امر 
غفلت نکرده و به تحقیق و پژوهش در باب روزه پرداخته اند. در این راستا به نظرات 

برخی از آنان اشاره می کنیم.
 الکسی سوفورین دانشمند روسی می نویسد: درمان از طریق روزه فایدۀ ویژه یی برای 
درمان کم خونی، ضعف روده ها، التهاب بسیط و مزمن، دمل های خارجی و داخلی، 
سل، اسکلیروز، روماتیسم، نقرس، استقساء، نوراستنی، عرق النساء، خراز )ریخته گی 
پوست(، بیماری های چشم، مرض قند، بیماری های جلدی، بیماری های ُگرده، کبد و 
بیماری های دیگر دارد. معالجه از طریق امساک اختصاص به بیماری های فوق ندارد، 
بلکه بیماری هایی که مربوط به اصول جسم انسان است و با سلول های جسم آمیخته 

شده همانند سرطان، سفلیس، سل و طاعون را نیز شفا می بخشد. 
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- مرکــز بــزرِگ ترجمــه ایجــاد گــردد. ایــن 
ــاب  ــد از انتخ ــا را بع ــار دنی ــن آث ــز بهتری مرک
ــه فارســي دري ترجمــه  ــگ، ب ــان و فرهن ــز زب مرک
کنــد. همچنــان خوب تریــن آثــار فارســي را بــه 
ســبب  امــر  ایــن  برگردانــد.  دیگــر  زبان هــاي 
ــا در  ــکارِ دنی ــن اف ــا و نوتری ــا تازه ه ــا ب ــردد ت مي گ
زمینه هــاي مختلــف آشــنا و هماهنــگ باشــیم و هــم 
افــکار و اندیشــه هاِي مــا بــه دنیــا برســد. ایــن مهــم 
ــي  ــاِب جهان ــا خط ــا ب ــازد ت ــر مي س ــا را دقیق ت م
بنویســیم و از دایره هــاي کوچــِک قــوم و محــل 

ــویم. ــرون ش بی
ــازار  ــن ب ــود. ای ــاخته ش ــاب س ــزرِگ کت ــازار ب - ب
ــتان و  ــا در افغانس ــود را دارد، ام ــق خ ــران رون در ای
ــي و  ــِت همه گان ــا حمای ــت ب ــاز اس ــتان نی تاجیکس
ــزرگ  ــز ب ــردد. مراک ــاد گ ــوب ایج ــاِت خ ــا امکان ب
ــراي  ــي زبان ب ــورهاي فارس ــود. کش ــاده ش ــاپ آم چ
ــران  ــت ناش ــاپ و تقوی ــد و چ ــز تولی ــاد مراک ایج
کتــاب، همدیگــر را یــاري رســانند تــا هزینــۀ چــاپ 
ــد.  ــترش یاب ــد گس ــازار تولی ــد و ب ــل برس ــه حداق ب
ــورها  ــن کش ــاب در بی ــارت کت ــاي تج محدودیت ه
ــد. ــاف باش ــول مع ــاب از محص ــود. کت ــته ش برداش

- نشســت هاي شــعر، داســتان، طنــز و پژوهــش، 
ــر  ــي زبان تدوی ــورهاي فارس ــي از کش ــاالنه در یک س
ــان  ــزرگ زب ــان در قلمــرو ب ــده گان زب ــا گوین ــد ت یاب
ــنا  ــي آش ــرو فارس ــد در قلم ــتاوردهاي جدی ــا دس ب
گردنــد. در ایــن نشســت ها به خصــوص بهتریــن 
ــع  ــان فارســي توزی ــرو زب ــار چــاپ شــده در قلم آث

ــردد.  گ
 کارهایی که انجام یابد: 

بــه  پیشــنهادي  نهادهــاي  همــه،  از  نخســت 
مشــکل هاي مطــرح شــده توجــه کننــد. مســایل 
ــط  ــت: خ ــن اس ــا ای ــام عصره ــده در تم ــرح ش مط
ــدا دارد؛  ــرف یک ص ــد ح ــکل دارد؛ چن ــي مش فارس
ــت؛  ــل نیس ــر آن کام ــود؛ گرام ــته نمي ش ــا نوش آواه
دانــش واژه و کارواژه هــا مســایلي مطــرح اســت؛ 
درســت خواني  و  دارد  وجــود  آوایــي  مشــکالت 

مشکل است. 
ــط  ــن خ ــر داد. ای ــود تغیی ــي را نمي ش ــط فارس - خ
نســبت بــه خطــوط چینایــي و جاپانــي و حتــا التیــن 
مشــکالِت کمتــر دارد؛ امــا مي شــود خــط را اصــالح 
کــرد و ســه عالمــت را کــه نشــانۀ ایــن ســه مصــوت 
ــروف  ــورت ح ــه ص ــط ب ــرۀ خ ــد، در زنجی باش
ــي  ــت و فن ــي اس ــن کار عمل ــرد. ای ــل ک داخ

ــي،  ــد. )باطن ــام یاب ــود انج ــورت مي ش ــا مش ــه ب ک
ــه( ــۀ آدین 13۷2: مجل

ــروز  ــي ام ــان فارس ــه زب ــد ک ــاور دارن ــیان ب - دانش
هــم مي توانــد زبــان علمــي و فنــي مــا  باشــد. بایــد 
ــان  ــن زب ــژۀ ای ــاختار وی ــد و س ــن رش ــق قوانی مطاب

ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق م
- چارچوب آوایي آن مشخص گردد؛

- دستگاه و سامانۀ واژگاني آن روشن شود؛
- ساختار دستوري آن نظم و سامان یابد.

ــات،  ــی لغ ــرای بررس ــه ب ــای جداگان ــد اثره - بای
ــف  ــای مختل ــی دوره ه ــار ادب ــتوری و آث ــد دس قواع

ــود. ــته ش نگاش
ــه  ــد( ب ــا تجوی ــي ی ــان )آهنگ شناس ــک زب - فونتی
اســاس بیــان مــردم، نــه ضبــط فرهنگ هــا، مشــخص 

ــظ واژه بازشناســي شــود. ــر در تلف ــردد. تغیی گ
- مشــکل امــال و درست نویســي را بــا تصمیــم یگانــه 
حــل کننــد تــا در هــر کشــور بــه گونــۀ دیگر نباشــد.

ــان دهنــد. حداقــل در دو  ــان را پای - تیــوري ســه زب
ــه  ــوري س ــان، تی ــي زب ــور فارس ــه کش ــور از س کش
ــه  ــراي این ک ــوروي ها ب ــي دارد. ش ــان توجیه گران زب
تاجیک هــاي  از  بافتــه  تافتــۀ جــدا  را  تاجیک هــا 
افغانســتان و ایــران نشــان دهنــد، اصــل ســه زبــان را 
ــان تاجیکــي  ــد و بیــان داشــتند کــه زب تیوریــزه کردن
زبانــی دیگــر اســت و دري و فارســي دیگــر. در 
ــه  ــت ب ــاد محدودی ــتاي ایج ــز در راس ــتان نی افغانس
ــن اصــل حمایــت کــرده و  ــان دري، کســاني از ای زب

مي کننــد. 
ــت  ــان حمای ــه زب ــوری س ــروز از تی ــه ام شــماری ک
ــی،  ــای آوای ــا تفاوت ه ــود را ب ــای خ ــد، ادع می کنن
لغــوی، معیــار ادبــی و کاربــرد اصطالحــات  مســتدل 
را  معیارهــا  ایــن  زبان شناســان  امــا  می ســازند؛ 
ــه  ــد. چ ــه نمی دانن ــتقل موج ــان مس ــک زب ــرای ی ب
ایجــاد  آوایــی  تفاوت هــای  مناطــق  تفــاوت  بــا 
ــا  ــتعماری واژه ه ــورهای اس ــور کش ــردد؛ حض می گ
و اصطالحــات مختلــف را تحمیــل می کنــد و بــا 
ــود.  ــون می ش ــار دگرگ ــه، معی ــری از ترجم تأثیرپذی
ــان  ــا زب ــه ی ــک لهج ــناخت ی ــار را در ش ــروز معی ام
هماننــدی  یکدیگــری،  تفاهــم  اصــل:  در چهــار 
ــخ و  ــیوه یی، تاری ــداوم ش ــا ت ــد ی ــاختاری، پیون س

فرهنــگ مشــترک مي داننــد.
 بایــد مرکــز زبــان و یــا اجمــاع دانشــیان زبــان 
ــالم  ــود را اع ــخِص خ ــر مش ــورد نظ ــي در م فارس
ــت  ــي دري اس ــا فارس ــاِن م ــام زب ــه: ن ــد این ک کن

و نام هــاي: فارســي، دري  و تاجیکــي اســم هاي 
ــه  ــت ک ــان اس ــک زب ــاي ی ــا گویش ه ــا و ی لهجه ه
ــا دیگــر کســي حرفــي  در ســه کشــور جاري ســت ت

ــد. ــوان نکن ــه عن را در زمین
ــروز  ــا ام ــاز ت ــي دري، از آغ ــات فارس ــخ ادبی - تاری
ــوز خالي ســت.  ــاب هن ــن کت نوشــته شــود. جــاي ای
تاریــخ ادبیــات بایــد جــدا از تاریــخ علــوم و فلســفه 
اقتصــادي  بررســي دقیــق شــرایط سیاســي،  بــا 
و اجتماعــي زمــان مشــخص، تنظیــم، تبویــب و 

فصل بنــدي گــردد و نوشــته شــود.
-  واژه ســازي و معادل آفرینــي شــود. مرکــز بــا 
حضــور دانشــمندان قلمــرو زبــان فارســي دري، 
ــه از واژۀ موجــود  ــر واژه هــاي بیگان ــد در براب مي توان
در قلمــرو زبــان اســتفاده کنــد. در واژه ســازي و 
اســتفاده  زنــده  زبــان  عناصــر  از  معادل آفرینــي، 
ــا عناصــر  گــردد، ذوق فارســي زبانان مطــرح باشــد. ب
متــروک زبــان، واژه هایــی ســاخته نشــود کــه فارســي 

ــت. ــده اس ــا آم ــد از کج ــان درنیاب زب
- آثــاري کــه در زمینــۀ فرهنــگ بومــي و داشــته هاي 
فرهنــگ و زبــان بومــي نگاشــته مي شــود، ارج گــزاري 

ــتر گردد. بیش
- یــک مشــکل دانش واژه هــای معاصــر شــناخته شــده 
ــی  ــژۀ آنان ــا به وی ــن دانش واژه ه ــر ای ــت. در براب اس
کــه بــا بافــت و فونتیــک زبــان مــا ســازگاري نــدارد، 
معادل ســازي شــود تــا زبــان فارســي از نــگاه علمــي 
ــردد. فهرســت  ــي گ ــاي اروپای ــادل زبان ه ــي مع و فن
ــي و  ــي، اجتماع ــوم طبیع ــاي عل ــق دانش واژه ه دقی
ــراي هــر مفهــوم یــک معــادل  فنــي ســاخته شــود. ب
ــه  ــد ک ــنهاد دارن ــیان پیش ــه دانش ــن زمین ــد. در ای آی

ــرد: ــل ک ــود عم ــه مي ش ــد گون چن
از  معادل هایــی  بیگانــه،  دانش واژه هــاي  برابــر  در 

ــم. ــاب کنی ــره انتخ ــي س فارس
اگــر واژه و یــا ترکیــِب کامــاًل فارســي نیافتیــم، 
زبــان  در  معمــول  عربــي  واژه هــاي  از  مي شــود 

اســتفاده بریــم.
ــد،  ــت ندارن ــاد ثقل ــه زی ــا را ک ــي دانش واژه ه برخ
ــاب  ــي انتخ ــاي اروپای ــان از زبان ه ــود همچن مي ش

ــم. کنی
ــا  ــاص و ی ــات خ ــا اصطالح ــا ی ــگ لهجه ه - فرهن

ــردد. ــن گ ــي، تدوی ــان فارس ــاي زب ــگ دوره ه فرهن
- فرهنــگ ریشه شناســي واژه هــا تنظیــم شــود و 
ریشــۀ واژه هــا در زبان هــاي پهلــوي، اوســتایي، 

ــردد. ــن گ ــامي روش ــتان و س ــي باس فارس

ــردد.  ــاده گ ــان آم ــیري زب ــگ تفس - فرهن
ــور  ــوخ و مهج ــات منس ــات و ترکیب ــواع لغ ان

مشــخص گــردد، تلفــظ و مختصــات دســتوري 
واژه هــا در آن ثبــت شــود و بــا مثال هــا مــوارد 

ــردد.  ــخص گ ــا مش ــتعمال آن ه اس
منابع  

تهــران:  مدرنیــت؛  و  مــا  داریــوش؛  آشــوري،   -
13۷۷ صــراط،  فرهنگــي  موسســۀ 
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- بهــار، محمــد تقــي )مقدمــه(؛ سبک شناســي؛ جلــد 
اول، تهــران : امیرکبیــر، 13۷5 
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ــاب،  ــاي کت ــر ســیاقي؛ تهــران: نشــر دنی کوشــش دبی
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ــران:  ــده؛ چــاپ اول، ته ــام، مســعود؛ خــط آین - خی
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- ســخنراني ها  و بحــث دربــارۀ زبــان فارســي 
تهــران :  بي مؤلــف،  ســخنراني ها(؛  )مجموعــه 
انتشــارات وزارت فرهنــگ و هنــر ایــران، بي تــا

- ســلطان، میرزاحســن؛ مشــکالت زبــان علــم؛ 
1385 دوشــنبه: 

- طبــري، محمــد ابــن جریــر؛ ترجمــۀ تفســیر طبري؛ 
تصحیــح یغمایی؛ تهــران: 1356

- طبــري، احســان؛ زبــان فارســي و راه هــاي تکامــل 
آن؛ بي جــا: 1358

ــر و  ــگ و هن ــایلي از فرهن ــان؛ مس ــري، احس - طب
ــد، 135۹ ــران:  مرواری ــان، ته زب

ــان و  ــترۀ زب ــي در گس ــاالر؛ پژوهش ــور، س - عزیزپ
ــد،  ــل: میون ــل آن در افغانســتان،  کاب ــر عوام ــدي ب نق
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در چنــد  فارســي  زبــان  علي نــژاد، ســیروس؛   -

1388 آگاه،  انتشــارات  تهــران:  گفت وگــو، 
- کاظمــی، کاظــم؛ هم زبانــی و بی زبانــی و ایــن 

ــان ــر عرف ــی؛ نش ــد پارس قن
- مایــل هــروي، نجیــب؛ تاریــخ و زبان در افغانســتان؛ 

 1362 تهران: 
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 دکتور شمس الحق آریانفر-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش چهارم و پایانی

ي ها ي؛ ظـرفیت ها  و  دشـوار فارسي در



مســووالن در ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
می گوینــد کــه رهبــری نهادهــای امنیتــی و دفاعــی از 
تأمیــن امنیــت انتخابــات آینــده بــه رهبــری کمیســیون 

ــد. ــان داده ان ــات اطمین انتخاب
ــه  ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــانه های ارگ ب ــر رس دفت
ــه  ــلح ب ــوای مس ــی ق ــرقوماندانی اعل ــۀ س ــه جلس ک

ــروز  ــر دی ــش از ظه ــی، پی ــرف غن ــت محمداش ریاس
ــد. ــزار ش در ارگ برگ

در خبرنامــه آمــده اســت کــه در جلســه ســرقوماندانی 
اعلــی قــوای مســلح روی اتخــاذ تدابیــر بهتر بــه منظور 
ــت جمهوری،  ــدۀ ریاس ــات آین ــت انتخاب ــن امنی تأمی
ــت  ــده گان والی ــس نماین ــی و مجل ــوراهای والیت ش

غزنــی بحــث و تبــادل نظــر شــده اســت.
ــزوده اســت: »در ایــن جلســه، مســوولین  ــه اف خبرنام
کمیســیون انتخابــات، تقویــم انتخاباتــی را بــه رهبــری 
ــری  ــد و رهب ــم کردن ــی تقدی ــی و دفاع ــکتور امنیت س
ــر و  ــت بهت ــن امنی ــی و دفاعــی از تامی نیروهــای امنیت
ــه  ــل پروس ــام مراح ــش در تم ــل خوی ــت کام حمای

ــد.« ــان دادن ــات اطمین انتخاب
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی همچنــان گفتــه کــه 
ــه  ــلح فیصل ــوای مس ــی ق ــرقوماندانی اعل ــه س جلس
ــان  ــی کشــور هم ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ــرد ک ک
ــده گان  ــس نماین ــات مجل ــت انتخاب ــه امنی ــه ک گون
ــات  ــر انتخاب ــت بهت ــن امنی ــد، در تأمی ــن کردن را تأمی
و  والیتــی  شــوراهای  ریاســت جمهوری،  آینــده 
مجلــس نماینــده گان والیــت غزنــی از آغــاز تــا انجــام 
ــات کار  ــیون انتخاب ــا کمیس ــترک ب ــکاری مش در هم

ــد. کنن
ــه  ــات ریاســت جمهوری کشــور ب ــرار اســت انتخاب ق

تاریــخ 28 میــزان ســال جــاری برگــزار شــود.
نهادهــای امنیتــی و دفاعــی در حالــی از تامیــن امنیــت 
انتخابــات آینــده اطمینــان می دهنــد کــه زلمــی 
خلیــل زاد نماینــدۀ ویــژه امریــکا در امــور صلــح 
افغانســتان بــه تازه گــی گفتــه اســت کــه صلــح 
ــات  ــزاری انتخاب ــع برگ ــا مان ــت ام ــت اس در اولوی

. نمی شــود
آقــای خلیــل زاد گفتــه اســت: »یــک پروســه صلحــی 
کــه ارایــه کننــده یــک توافــق سیاســی باشــد اولویــت 
صلــح  چیــز  همــه  از  باالتــر  افغان هــا  اســت. 
ــر  ــری ب ــد تاثی ــح خواهــی نبای ــا صل ــد... ام می خواهن
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــا در برگ افغان ه

ــد.« ــته باش ــر داش معتب
ــتان  ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژه امری ــدۀ وی نماین
تاکیــد کــرده کــه برنامه ریــزی انتخابــات هماننــد 

ــرود.  ــش ب ــه پی ــد ب ــح بای صل

بــی گمــان کــه افــراد اجــزای اساســی، بــا اهمیــت و جــدا 
ــر  ــزا ه ــن اج ــد. ای ــوب می گردن ــاع محس ــر اجتم ناپذی
یــک نقــش تعیین کننده یــی را در رفتارهــای اجتماعــی 
ــال  ــاع را دنب ــداف اجتم ــه اه ــی ک ــد؛ رفتارهای ــا می کنن ایف
می کننــد؛ اهــداف اجتماعــی اصــل عمــدۀ ســاختار اجتمــاع 
محســوب گردیــده و ســاختارهای اجتماعــی کــه بالفاصلــه 

ــد. ــری می گردن ــع بش ــکل دهی جوام ــه ش ــج ب منت
ــه  ــز ب ــراد نی ــوع در اف ــا، تن ــوع در اجتماع ه ــد تن  همانن
ــوان  ــه عن ــم ب ــراد متوه ــود دارد. اف ــترده وج ــکل گس ش
ــراد، در شــکل دهی   ــزرگ اف گروهــی خاصــی از اجتمــاع ب
ســاختار و هنجارهــای اجتماعــی نقــش دارنــد؛ ولــی 
ــا  ــن اســت، ب ــا مبره ــت وجــودی آنه ــه از ماهی قســمی ک

ــون: ــق چ ــات و عالی ــدن احساس ــتن و پروران داش
عدم داشتن شناخت دقیق از خویشتن؛  -

اسارت در اندیشه های غیرانسانی و سنتی؛   -
انزوا طلبی؛  -

محرومیت اجتماعی؛   -
ترس از پذیرفتن حقایق؛   -

ســنتی  و  خرافاتــی  اندیشــه های  تحمیــل    -
دیگــران؛ بــاالی 

ــدرن  ــه های م ــی اندیش ــای گزین ــراس از ج ه  -
ســنتی؛ اندیشــه های  عــوض  بــه 

ــی  ــمند اجتماع ــت ارزش ــا از حرک ــد ت ــالش می ورزن  ت
ــیر  ــوده و مس ــری نم ــه جلوگی ــوی مدرنیت ــه س ــانی ب انس
بی بــاوری  بــا  را  خویــش  غیرانســانی  و  نادرســت 
ــر  ــا زی ــردد ت ــبب می گ ــن کار س ــد. ای ــه دهن ــام ادام تم
ســاخت های جامعــه کــه بخــش محــوری و بنیــادی آن بــه 
ــوند  ــد داده می ش ــراد تشــکیل و رش ــام توســط اف ــور ع ط
ــد و  ــرد نمای ــار عقب گ ــه را دچ ــده، جامع ــرر گردی متض

ــود. ــه ش ــوی مدرنیت ــه س ــت آن ب ــع حرک مان
 انســان های ســنتی و اولیــه بــا گرایــش بــه افــکار فرســودۀ 
ــه را  ــل جامع ــش؛ ب ــت خوی ــث فالک ــا باع ــه تنه ــان ن ش
ــن  ــد. ای ــه ســمت و ســوی نادرســت ســوق می دهن ــز ب نی
عملکــرد ناشــی از همــان مفکــوره و باورهــای عمیــق کمون 
ــدازه  ــر ان ــه ه ــه ب ــتند، ک ــتیزانه یی هس ــه و انسان س اولی
ــم  ــوی مدرنیس ــه س ــا ارزش ب ــد و ب ــای هدف من حرکت ه
صــورت گیرنــد،  بــه همــان پیمانــه حفــظ ســنت ها بــرای 
آنهــا مقدم تــر جلوه گــر می شــوند، آنانــی کــه معنــا و 

ارزش زنده گــی شــان فقــط بــه فکرهــای واهــی و ناقــص 
شــان وابســته بــوده کــه بــا توصــل بــه چنیــن عملکــردی در 

ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــق اجتماع ــا حقای تضــاد ب
موضــوع مهمــی کــه در ایــن بــاب مطــرح می گــردد بــاور 
بــه اعتقــادات، عــرف و رســوم بــی ارزش و خیالــی اســت 
کــه بــه هیــچ وجــه افــراد متوهــم حاضــر نیســتند تــا بــرای 

مــوارد ذکــر شــده بدیلــی را جایگزیــن نماینــد.
در گــذر ادوار تاریــخ جوامــع بشــری همــواره تــالش 
ــتقرار و خــود بســنده گی  ــتای اس ــا در راس ــد ت ــده ان ورزی

جوامــع، حرکت هــای صعــودی و تجدیــدی داشــته باشــند 
ــا رشــد  ــد آن همســان ب ــا شــیوه های جدی و زنده گــی را ب
و توســعه اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی و در عیــن حــال، 
ــا  ــه ب ــد ک ــه نماین ــی تجرب ــوژی معلومات ــی تکنال ــا پویای ب
ــف  ــک طی ــه ی ــص ب ــن کار شــیوه مخت ــراوان ای تأســف ف
خــاص بــوده اســت و بقیــه گروه هــای )ســنت گرا( و 
ــیوه های  ــر ش ــد ب ــا تأکی ــری، ب ــده فک ــب مان ــر عق عام ت
ــته و  ــی دانس ــدن و مترق ــود را متم ــی، خ ــوده زنده گ فرس
دیــد شــان نســبت بــه آینــده بــه صــورت فزاینــده تاریــک 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــم ب و مبه
ــه مثابــه مجموعــۀ ارزش هــای مــادی و معنــوی  فرهنــگ ب
ــز به شــمار  ــک جامعــه، از زیرســاخت های اساســی آن نی ی
ــتقرار  ــی و اس ــت اجتماع ــن سرنوش ــه در تعیی ــد. ک می آی
ــه  ــی ک ــا زمان ــد؛ ام ــا مینمای ــدی را ایف ــش کلی ــه نق جامع
ــام )افــراد متوهــم( کــه  گروهــی از افــراد خــاص تحــت ن
در واقــع از فرهنــگ و ارزشــها اصــاًل آگاهــی ندارنــد و از 
پــی هــم بــا هویتســتیزی، ایجــاد بیثباتــی فکــری و رجــوع 
ــه فرهنــگ صدمــه وارد مینماینــد و  ــه اعتقــادات کهــن، ب ب
ایــن جاســت کــه ناهنجاریهــای اجتماعــی شــکل میگیرنــد.  
ــل  ــا تحمی ــا ب ــد ت ــالش میورزن ــه ت ــراد همیش ــه اف اینگون
اندیشــههای عقبگــرای خــود بــاالی دیگــران، جوامــع را از 
حرکــت بــه ســوی خــود بســنده گی بــاز داشــته و خــود را 
ــا ملقــب ســاختن بــه انــواع القــاب اجتماعــی- سیاســی،  ب
ــا اعتمــاد و متعهــد جلــوه  دهنــد. جهــت بقــای حرمــت  ب
تخیلــی شــان جوامــع بشــری را مجبــور بــه تکــرار تاریــخ 
نمــوده، هویــت جامعــه را در خــالی ادراکــی قــرار داده و 

در نهایــت متوهــم بــه بــار مــی آورد. 

په افغانستان کې ټول سوله غواړي...

ــل  ــو ت ــتان خلک ــړې، د افغانس ــه ورک ــه ادام ــو ت  ردول

ویــي چــې ســوله غــواړي، افغــان امنیتــي او د فاعــي 

ځواکونــه ســوله غــواړي او مــوږ هــم پــر ســوله ټینــګار 

ــوږ  ــړی، م ــه دوام ورک ــړې ت ــو جګ ــو طالبان ــوو، خ ک

ــې  ــواړو چ ــه غ ــه او ن ــن ختم ــدا ن ــړه هم ــواړو جګ غ

ــور ووژل يش.« ــان ن افغان

ــورو کــې ســلګونه  ــه دواړو ل ــل، هــره ورځ پ ــر ووی بټل

افغانــان وژل کېــږي، خــو اوس د طالبانــو تلفــات ډېــر 

شــوي دي.

ده وویل، اوس هم جګړه روانه ده او افغان ځواکونه 

او طالبــان یــو د بــل پــر وړانــدې پــه تهاجمــي حالــت 

کــې دي.

بټلــر ټینــګار کــوي چــې کــه طالبــان د ســولې خــرې 

ــدې  ــې پروړان ــه ی ــه ب ــي ځواکون ــي، امریکاي ــه من ون

ــړي. ــه ورک ــه ادام ــګ ت جن

ــګ او  ــتان د جن ــتازو د افغانس ــو اس ــکا او طالبان د امری

تاوتریخــوايل د ختمولــو پــه هــدف تراوســه شــپږ پــړاوه 

خــرې کــړي دي.

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا ویــي، د دغــو 

ــې  ــده ده چ ــه من ــې هیل ــړاو ک ــي پ ــه راتلونک ــرو پ خ

ــرو  ــمي خ ــت رسه د رس ــان حکوم ــه افغ ــان ل طالب

پیلېدو ته اماده يش.

پــه افغانســتان کــې د امریکايــي ځواکونــو ویانــد 

وویــل، داعــش رسبېــره پــر افغانســتان ټولــې نــړۍ تــه 

ــواښ دی. ــدي ګ ــو ج ی

دی زیاتــوي: »داعــش یــوازې د افغانســتان لپــاره جــدي 

ــه  ــد ټول ــه دی، بای ــه دی، بلکــې ټولــې نــړۍ ت خطــر ن

نــړۍ اندېښــمنه وي، مــوږ بــه د داعــش پروانــدې جنګ 

ــتان د  ــې د افغانس ــه ک ــه دې برخ ــړو، پ ــه ورک ــه ادام ت

ــکان  ــه رشی ــوږ ښ ــه زم ــواړو، ځک ــړ غ ــو مالت ځواکون

دي، دغــه ترورېســتي ډلــې لــوی ګــواښ دی او ریښــې 

یــې بایــد وایســتل يش.«

ــتازي  ــر اس ــو س ــو ځواکون ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس پ

ــت  ــه میاش ــل پ ــه دې د اپرې ــې ل ــې مخک ــوالس ک نیک

کــې لــه ازادي راډیــو رسه پــه مرکــه کــې ویــي وو چــې 

پــه افغانســتان کــې بایــد پــه داعــش پــورې تړلــې ډلــې 

ــول يش. ــدي ونی ج

خــو چارواکــو بیــا بیــا ویــي چــې داعش پــه افغانســتان 

کــې ماته خوړلــې ده.

پــه دې وروســتیو کــې د کونــړاو ننګرهــار پــه والیتونــو 

کــې د د اعــش او طالبانــو ترمنــځ جګــړو زور اخیســتی 

ــه  ــو بېځای ــو کورون ــه خپل ــې ل ــان ی ــه کس ــې زرګون چ

کــړي هــم دي.
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نهادهای امنیتی از تأمین امنیت در روز انتخابات اطمینان دادند

افراد متوهم و ناهنجاری های اجتماعی
محمداکبر بریپال
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رازی، بــه مقتضــای عقــل بــا اثبــات خوبــی و بــدی در 
شــاهد )عالــم محسوســات( و عــدم اثبــات آن در حــق 
خــدا )غائــب( کوشــید تــا از تنگنــای اشــعریت بیــرون 
ــن اســاس،  ــر ای ــود. ب ــک ش ــه نزدی ــه معتزل ــد و ب آی
ــی درســت  ــه غرضــی و هدف ــا توجــه ب ــی ب هــر فعل
ــدا از  ــل خ ــه فع ــی ک ــود، در حال ــا نادرســت می ش ی
غــرض و هــدف منــزه اســت. امــا بداهــت و فطــرت، 
وجــود حســن و قبــح ذاتــی در علــم محسوســات را 
تأییــد می کنــد. اکنــون پرســش ایــن اســت کــه چــرا 
ــب  ــاس غای ــود؟ قی ــاس نمی ش ــاهد قی ــه ش ــب ب غای
ــلمانان آن را  ــی اســت و مس ــاس اصول ــاهد قی ــه ش ب
در علــم اصــول بــه کار بســته انــد. رازی دلیــل خــود 
را بــه گونــۀ واضح تــر بــا تعریــف حســن و قبــح بــه 
معنــای جلــب منافــع و دفــع مضــار مطــرح می کنــد. 
ــال و  ــت کم ــح، صف ــراد از حســن و قب ــر م ــس اگ پ
ــراد از آن  ــا م ــد ی ــل باش ــم و جه ــد عل ــص؛ مانن نق
ــی  ــد در عقل ــع باش ــا طب ــازگاری ب ــازگاری و ناس س
ــا  ــت. ام ــری نیس ــالف نظ ــح اخت ــن و قب ــودن حس ب
اگــر مــراد از حســن و قبــح، ثــواب و عقــاب باشــد، 
عقــل را در درک و کشــف و وضــع آن راهــی نیســت؛ 
ــل  ــده در عم ــه بن ــود ک ــکار ش ــی آش ــژه وقت به وی
خــود اختیــار نــدارد و بــه دلخــواه خــود کاری انجــام 
ــا  ــًا در دنی ــد صرف ــوب و ب ــرا خ ــس چ ــد. پ نمی ده
باشــد و انــگار آخــرت هــم قانــون ویــژه خــود را دارد 

کــه عقــل از تصــور آن عاجــز اســت؟

ــر  ــل، امکان پذی ــه عق ــناخت حســن شــریعت ب ش
اســت و آنچــه حســن آن بــه عقــل دانســته نشــود، 
انســان را بــه ماشــینی فاقــد خــرد و اراده تبدیــل 

می کنــد.
غزالــی نیــز کوشــید تــا از راه تحلیــل الفــاظ واجــب، 
حســن و قبــح، ســفه، حکمــت، و عبــث، گریزگاهی از 
تنگنــای اشــعری ایجــاد کنــد. از نظــر او ایــن کلمــات 
ــه  ــن ک ــی متبای ــتند و دارای معان ــاظ مشــترک هس الف
عــدم کاربــرد درســت آنهــا از جانــب متکلمــان، منجــر 
ــه اختــالف و چنــد پارچگــی شــده اســت. واجــب  ب
دارای ســه معنــا اســت: معنــای اول، فعلــی اســت کــه 
ناگزیــر انجــام پذیــر اســت. ایــن فعــل قدیــم اســت 
ــد  ــدارد؛ مانن ــح ن ــش ترجی ــر ترک ــام دادن آن ب و انج
ــا مــورد نظــر اشــاعره نیســت.  افعــال خــدا. ایــن معن
معنــای دوم، واجــب بــه معنــای دفــع ضــرر و جلــب 
منفعــت اســت. ایــن معنــای واجــب، مــادی، عملــی و 
ــای  حــادث اســت و مــورد نظــر اشــاعره اســت. معن
ــه  ســوم، واجبــی اســت کــه عــدم وقــوع آن منجــر ب
ــی و  ــای واجــب، عقل ــن معن ــر محــال می شــود. ای ام

مجــرد اســت و مقصــود و مطلــوب معتزلــه اســت.  
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــان می آی ــه می ــه ب ــی ک پرسش
ــبی و  ــای نس ــن معن ــان ای ــت می ــن اس ــه ممک چگون
متغیــر و معنــای مطلــق کــه فــرض ارادۀ الهــی مطلــق 
و مســتقل از شــرایط و احــوال اســت، ســازگاری 
ــبیت  ــن نس ــه ای ــان ب ــی در اذع ــرد؟ غزال ــاد ک ایج
ــن  ــد: برای ــد و می افزای ــرادی نمی بین ــچ ای اشــعری هی
ــد  ــه خــوب و ب ــود ک ــکار می ش ــن آش ــه یقی ــه، ب پای
ــه  ــه ب ــا اضاف ــه ب ــد ک ــی ان ــت اضاف ــی دو صف اخالق
ــه دو  ــد و ن ــر می کن ــا تغیی ــوم آنه ــا و مفه ــور، معن ام
ــی  ــرد. غزال ــر نپذی ــه تغیی ــا اضاف ــه ب ــی ک ــت ذات صف
ــۀ  ــه گان ــای س ــت معن ــرد نادرس ــدار از کارب ــا هش ب
ایــن واژه گان از افتــادن در دام نســبیت بــر حــذر 
مــی دارد. معنــای اول نســبی خــوب و بــد، ســازگاری 
و ناســازگاری بــا هــدف و غــرض اســت کــه از یــک 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــر می کن ــر تغیی ــرد دیگ ــا ف ــرد ت ف
ــی  ــق االه ــن نســبیت از راه ارادۀ مطل ــر ای ــوان ب می ت
ــن  ــد، ای ــع ُرخ می ده ــه در واق ــا آنچ ــد. ام ــره ش چی
ــی  ــان اله ــود را فرم ــر خ ــرد نظ ــر ف ــه ه ــت ک اس
ــد.  ــر می کن ــود تعبی ــود خ ــه س ــدارد و آن را ب می پن
ــژه  ــت  به وی ــبیت درگذش ــوان از نس ــن، نمی ت بنابرای
ــود از ارادۀ  ــخصی خ ــت ش ــه مصلح ــردی ب ــر ف اگ
الهــی توجیهــی بیابــد، بــه تفســیر خــود از ارادۀ الهــی 
ــز  ــای دوم، پرهی ــرد. معن ــد ک پافشــاری بیشــتر خواه
از حکــم بــه حــاالت شــاذ اســت و حکــم کــردن بــه 
خوبــی و بــدی و درســت و نادرســت حــاالت عادی و 
جــاری اســت. انــگار غزالــی معیــار مصلحــت اکثریت 
را رد می کنــد. معیــار شــرعی ممکــن و یگانه یــی کــه 
ــد  ــت می دانن ــلمانان آن را درس ــه مس ــد آنچ می گوی
ــن  ــوم، ای ــای س ــت. معن ــت اس ــز درس ــدا نی ــزد خ ن

ــه  ــی ک ــم اســت در حال ــه اخــص در دل اع اســت ک
ــم  ــن، توه ــت. بنابرای ــص نیس ــم در دل اخ ــًا اع لزوم
ــر خــالف  ــه و ســیر ب موجــب معکــوس کــردن قضی
آن می شــود. در اینجــا غزالــی هــر نــوع واجــب کلــی 
ــی  ــرد را وهم ــل مج ــرد و عق ــن می ب ــی را از بی عقل
ــت  ــدان دس ــق ب ــاء ح ــز اولی ــه ج ــه ب ــد ک می دان
نمی یابنــد. او می افزایــد: التــزام و اتبــاع از عقــل 
ــانی  ــت؛ کس ــن نیس ــاء اهلل ممک ــز اولی ــه ج ــرد ب مج
کــه خداونــد حــق را بــه آنهــا نمایانــده اســت و آنهــا 
ــا  ــی بخشــیده اســت. ام ــروی از حــق توانای ــه پی را ب
ــک مشــاع اســت  ــل مل ــه عق ــن اســت ک ــت ای حقیق
و نــور فطــری کــه همــه آدمیــان در آن مشــترک انــد.
ــت و  ــه اصــول معرف ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــان اتف معتزلی
شــکر نعمــت پیــش از فرســتادن پیامبــر واجــب عقلــی 
ــی و  ــد اخالق ــوب و ب ــناخت خ ــن ش ــت. همچنی اس
ــه کار خــوب و دوری جســتن از کار  گــردن نهــادن ب
ــر  ــد نیــز واجــب عقلــی اســت. ابوهذیــل عــالف ب ب
ایــن عقیــده اســت کــه بــر انســان واجــب اســت کــه 
ــر  و  ــر خاط ــه غی ــدا را ب ــر، خ ــدن پیامب ــش از آم پی
ــدا  ــناخت خ ــر در ش ــد و اگ ــی بشناس ــل عقل ــا دلی ب
ــد  ــدی خواه ــاب اب ــتوجب عق ــرد، مس ــی ک کوتاه
شــد. آدمــی، نیکویــی کار خــوب و زشــتی کار بــد را 
می شناســد؛ پــس بــر او واجــب اســت کــه بــه نیکــی 
اقــدام و از بــدی اعــراض کنــد. نظــام، معتقــد اســت 
کــه اگــر انســان از توانایــی نظر و اســتدالل برخــوردار 
باشــد، بــر او الزم اســت کــه بــه شــناخت عقلــی خــدا 
ــن  ــر ای ــالف، ب ــالف، ع ــر خ ــا او ب ــازد؛ ام ــت ی دس
ــت  ــز الزم اس ــر نی ــود دو خاط ــه وج ــت ک ــاور اس ب
کــه یکــی از آنهــا امــر بــه عمــل کنــد و دیگــری امــر 
ــن معتمــر  ــد. بشــر ب ــار تحقــق یاب ــا اختی ــه تــرک ت ب
ــدا را  ــناخت، خ ــل و ش ــان دارای عق ــد: انس می گوی
پیــش از آمــدن شــریعت و بــدون نیــاز بــه دو خاطــر 
ــرب  ــن ح ــر ب ــد. جعف ــتدالل می شناس ــر و اس ــا نظ ب
ــناخت  ــل، ش ــه عق ــد ک ــن مبشــر می گوین ــر ب و جعف
خــدا را بــا همــۀ احــکام و صفــات آن، پیــش از آمــدن 
شــریعت، واجــب می گردانــد. اگــر خردمنــدی، خــدا 
را نشــناخت عقــال عقوبــت پایــدار او در جهنــم 
ــران را در  ــرس، کاف ــن اش ــه ب ــت. تمام ــب اس واج
ــاور او  ــه ب ــرا ب ــد؛ زی ــذور می دان ــدا مع ــناخت خ ش
همــۀ باورهــای آدمــی ضــروری و غیــر کســبی اســت. 
پــس اگــر کســی خــدا را نشناســد، او معــذور پنداشــته 
می شــود. ابوعلــی جبایــی و فرزنــدش ابوهاشــم، 
شــریعت عقــل را در کنــار شــریعت نقــل اثبــات 
کــرده انــد و شــناخت خــدا، شــکر منعــم و شــناخت 
ــی  ــات عقل ــی را از واجب ــت اخالق ــت و نادرس درس

ــد. دانســته ان
اثبــات حســن و قبــح به عنــوان صفــات فعــل اختیاری 
آدمیــان، موضــوع حســن و قبــح را موضــوع مســتقل 
ــه  ــازد ک ــانی می س ــت انس ــوی و مصلح از اراده و ه
ــرار دیــدگاه  ــه درک آن اســت. بدیــن ق ــادر ب عقــل ق
معتزلــه بــه شــمولیت ارادۀ الهــی نزدیکتــر و از افتــادن 
ــر  ــی دورت ــکام اخالق ــر اح ــبیت و تغیی ــۀ نس در ورط
اســت. گویــی دفــاع از حقــوق اهلل بــه از میــان رفتــن 
ــاع  ــه دف ــی ک ــد؛ در حال ــان می انجام ــت جه موضوعی
از موضوعیــت جهــان بــه اثبــات صــدق خــدا منتهــی 

می شــود.  

دوم: واجبات عقلی
ــچ  ــر خــدا انجــام دادن هی ــد کــه ب ــد ان اشــاعره معتق
ــر او هیچ کســی فرمــان  کاری واجــب نیســت؛ زیــرا ب
نمی رانــد و او خــود فرمانــروای مطلــق اســت و 
ــه  ــود، ب ــب ش ــدا واج ــر خ ــام دادن کاری ب ــر انج اگ
ــرد و در  ــرار نمی گی ــت ق ــتوجب ندام ــرک آن مس ت
ــد. امــا  ایــن صــورت معنــای وجــوب تحقــق نمی یاب
ــت  ــتوجب ندام ــی مس ــرک فعل ــه ت ــد ب ــر خداون اگ
ــه  ــش او را ب ــت و فعل ــص اس ــًا ناق ــرد، ذات ــرار گی ق
کمــال می رســاند و ایــن بــه خــدا محــال اســت. امــام 
ــۀ« چنیــن  جوینــی، دیــدگاه اشــاعره را در »لمــع االدل
فشــرده بیــان می کنــد: هیــچ چیــزی بــر خــدا واجــب 
ــت  ــل اوس ــد از فض ــام می کن ــه او انع ــت. آنچ نیس
ــدا  ــه خ ــدل او. آنچ ــد از ع ــت می ده ــه عقوب و آنچ
بــر بنــده واجــب کــرده، واجــب اســت و بــه صــرف 
عقــل وجــوب چیــزی اثبــات نمــی شــود؛ بلکــه همــۀ 
احــکام تکلیفــی برگرفتــه از شــریعت اســت کــه 

ــود. ــت می ش ــل ثاب ــه نق ــوب آن ب وج

در حقیقــت، وجــوب کاری بــر خــدا نقــص نیســت؛ 
بلکــه کمــال اســت. اگــر آنچــه بــر خــدا واجب اســت 
ــر  ذاتــی باشــد در ایــن صــورت، وجــوب تأکیــدی ب
آزادی ارادۀ اوســت. خداونــد دارای ارادۀ بی هــدف 
نیســت؛ بلکــه صاحــب ارادۀ حکیــم و هدفمنــد اســت. 
ــال و آزادی ارادۀ  ــه کم ــی ب ــوب عقل ــه وج ــاد ب اعتق

ــد.  ــی نمی زن ــدا لطمه ی خ
رازی، در کتــاب »معالــم اصــول الدیــن« ســه دلیــل در 
ــب  ــه ممکــن نیســت در حــق خــدا جل ــه اینک توجی
ــت:  ــرد، آورده اس ــات ک ــار را اثب ــع مض ــع و دف مناف
دلیــل اول، فعلــی کــه از خداونــد صــادر می شــود یــا 
ــر نیســت. در  ــا براب ــر اســت ی وجــود و عــدم آن براب
ــرا  ــود؛ زی ــل می ش ــح باط ــن و قب ــورت اول، حس ص
مجالــی بــه ترجیــح باقــی نمی مانــد. در صــورت دوم، 
ــد  ــه خداون ــد ک ــود مرجــح الزم می آی ــل وج ــه دلی ب
ذاتــًا ناقــص باشــد و ایــن محــال اســت. در حقیقــت، 
ترجیــح ُحســن بــر قبــح در ذات خــدا نقصــی 
ــت  ــرای مصلح ــی را ب ــار اله ــه اختی ــی آورد؛ بلک نم
تنزیــه  افعــال،  انســان محقــق می ســازد. غایــت 
ــت،  ــان اس ــاز از عالمی ــرا او بی نی ــت؛ زی ــدا نیس خ
ــرع اســت.  ــاس ش ــان اس ــق مصلحــت آدمی ــا تحق ام
ــاع  ــر دف ــوق بش ــۀ حق ــا هزین ــق اهلل ب ــاعره از ح اش
می کننــد؛ در حالــی کــه خــدا بی نیــاز از دفــاع اســت 

ــت اســت. ــد حمای ــه نیازمن ــن انســان اســت ک و ای
دلیــل دوم، عالــم محــدث اســت و محــدث مختــص 
ــه زمــان معیــن اســت؛ پــس اگــر زمان هــا مســاوی  ب
ــن باطــل  ــل معی ــه فع ــح ب ــق ُحســن و قب باشــد، تعل
اســت و اگــر ُحســن و قبــح ناشــی از ویژه گــی 
موثــری باشــد، محــدث بــودن خــدا باطــل می شــود.
ــی الهــی و تحقــق  ــان ارادۀ ذات در حقیقــت، اینجــا می
ارادۀ الهــی در خــارج فــرق فارقــی اســت. اگــر اولــی 
بــه مقتضــای تنزیــه خــارج از زمــان و مــکان اســت، 
ــدم  ــه ق ــد و ب ــق می یاب ــم حــادث تحق ــی در عال دوم
صفــات بــه عنــوان حــق اهلل لطمه یــی نمی زنــد. 
تحقــق ارادۀ الهــی در جهــان ُحســن و قبــح را باطــل 
را در جهــان  فاعلیــت خداونــد  بلکــه  نمی کنــد؛ 
ــده و  ــص دهن ــود تخصی ــا وج ــازد؛ ام ــق می س محق
ترجیــح دهنــده ُحســن بــر قبــح نقــص نیســت؛ بلکــه 

ــت. ــان اس ــار انس ــر آزادی و اختی ــد ب تأکی

بخش دوم
نویسنده: حسن حنفی
مترجم: عبدالفتاح اطهر

1.  هــر چیــزی کــه  بــه دل آدمــی وارد مــی شــود، خاطــر اســت؛ چــه بــه صــورت خطــاب باشــد، چــه بــه صــورت تشــویق. مــراد از دل مرکــز ادراکات آدمــی 
اســت. خواطــر بــه دو دســته می شــوند: خواطــری کــه بــه نیکــی فرامی خواننــد و خواطــری کــه بــه بــدی می کشــند. برخــی از معتزلیــان وجــود ایــن دو نــوع خاطــر 

را بــه جهــت تحقــق اختیــار آدمــی ضــروری می داننــد. م.
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صفحه 6

ځواکونــو  امریکايــي  د  کــې  افغانســتان  پــه 

ــله  ــه مسلس ــې پ ــو ډل ــي، د طالبان ــي واي چارواک

ــه یــې دوام ورکــړی  توګــه ســوله رد او جګــړې ت

دی.

ــې د  ــواد ک ــه هې ــې پ ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس پ

ســولې هیلــې زیاتــې شــوي، پــه افغانســتان کــې 

د امریکايــي ځواکونــو چارواکــي وايــي، طالبانــو 

جګــړې تــه ادامــه ورکــړې او ســولې تــه یــې نــه 

ــې ده. ویل

پــه افغانســتان کــې د امریکايــي ځواکونــو ویانــد 

ډېــو بټلــر د شــنبې پــه ورځ لــه ازادي راډیــو رسه 

پــه ځانګــړې مرکــه کــې وویــل، متحــده ایــاالت، 

افغــان حکومــت او د افغانســتان ټــول خلــک لــه 

طالبانــو رسه ســولې تــه تیــار دي، خــو دغــه ډلــه 

پــر جګــړې ټینــګار کــوي.

ده زیاته کړه: »طالبانو د سولې...

ــرای  ــتان ب ــم افغانس ــی و مه ــای دولت ــی از نهاه ــم یک افغان فیل
درازی ســت  ســال های  افغان فیلــم  اســت.  فیلــم  ســاختن 
کــه در عرصــۀ ســینما فعالیــت دارد و در دهه هــای پیــش 
توانســت کارهــای درخشــانی بیــرون دهــد. امــا پــس از ســقوط 
ــه  ــور، ب ــد در کش ــت جدی ــاد حکوم ــان و ایج ــت طالب حکوم
ــژه  ــه وی ــی ب ــور فرهنگ ــه ام ــت ب ــی حکوم ــبت بی توجه نس
فیلم ســازی، تولیــد فیلــم در ایــن نهــاد بــه رکــود مواجــه شــده 

اســت.
بــه گفتــۀ ســینماگران، حکومــت پیشــین اســتدالل می کــرد کــه 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــه اس ــازار آزاد را پذیرفت ــتم ب ــتان سیس افغانس
آنکــه صنعــت فیلم ســازی یــک صنعــت »تجملــی« و »فیشــنی« 
اســت، حکومــت نمی توانــد بودجه یــی را بــرای ســاخت 
فیلــم بــه ایــن نهــاد تخصیــص دهــد. حکومــت حامــد کــرزی 
ــری  ــای دیگ ــتان اولویت ه ــه افغانس ــود ک ــی ب ــان مدع همچن
دارد و فیلــم ســاختن جــز ایــن اولویت هــا بــه شــمار نمــی رود.
ــاد  ــک دســتگاه و نه ــم ی ــه افغان فیل ــا آن هــم از آن جــا ک ــا ب ام
ــی داشــت/دارد و در چارچــوب وزارت  ــود، کارمندان ــی ب دولت
ــه داده  ــون ادام ــا کن ــود ت ــات خ ــه حی ــگ ب ــات و فرهن اطالع

اســت.
پــس از ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی، تحوالتــی در ایــن نهــاد 
بــه میــان آمــد. محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت 
ــه  ــم ب ــال آرشــیف افغان فیل ــه انتق ــم ب ــی، تصمی ــی در اقدام مل
ارگ گرفــت. بــه دنبــال ایــن، بیشــتر از 130 نویســنده، فیلم ســاز 
ــا نوشــتن یــک نامــۀ اعتراضــی بــه رییــس  و هنرمنــد کشــور ب
ــا  ــده و ب ــا« خوان حکومــت وحــدت ملــی، دســتور او را »کودت
ــه  ــم ب ــیف افغان فیل ــت آرش ــا در نهای ــد، ام ــت کردن آن مخالف
ارگ انتقــال داده شــد. در ایــن میــان، امــا ســاختمان افغان فیلــم 
بــا تمــام کارمندانــش همچنــان در بی سرنوشــتی باقــی گذاشــته 

شــدند و بــه ارگ راه نیافتنــد.
ــراض نویســنده گان، فیلم ســازان و هنرپیشــه های  ــال اعت ــه دنب ب
افغانســتان، فدراســیون جهانــی آرشــیف فیلــم، از نامــه و 
ــود را  ــی خ ــت و نگران ــتان حمای ــازان افغانس ــای فیلم س تقاض
ــراز کــرد.  ــه ارگ اب در خصــوص انتقــال آرشــیف افغان فیلــم ب
مســووالن ایــن فدراســیون در پاســخ بــه ایــن نامــه نوشــتند: »بــه 
ــاالن  ــم و فع ــیوف های فیل ــی آرش ــۀ جهان ــی از جامع نماینده گ
و  قاطــع  همبســته گی  آرشــیف ها،  بین المللــی  فدراســیون 
ــه  ــی ک ــران کننده ی ــت نگ ــورد وضعی ــی جــدی ام را در م نگران

ــم«. ــراز می کنی ــد، اب ــرح داده ای ــان ش ــۀ اعتراضی ت در نام
پاســخ حکومــت بــه ایــن نامه نگاری هــا ســکوت بــود و 

ــد. ــه بودن ــه ریخت ــه برنام ــام کاری ک انج
ــن  ــی در همی ــازی دولت ــم س ــاد فیل ــا نه ــن تنه ــای ای چالش ه
جــا خالصــه نشــد، بــه تازه گــی طــی مکتــوب رســمی وزارت 
ــینماگران  ــدان و س ــن از کارمن ــی ت ــگ، س ــات و فرهن اطالع
ــن،  ــی ت ــن س ــان ای ــدند. در می ــت« ش ــه بس ــم »اضاف افغان فیل
کارگردانــان و هنرپیشــه هایی نیــز حضــور دارنــد کــه کارهــای 
ــال  ــام داده و در ح ــتان انج ــینمای افغانس ــرای س ــانی ب درخش
ــای  ــرای کاره ــی ب ــی خوب ــت و توانای ــز از ظرفی ــر نی حاض
نیــز در  آینــده  انــد و می تواننــد در  ســینمایی برخــوردار 

ــد. ــی بگذارن ــر خوب ــتان تأثی ــینمای افغانس س
شــماری از کارمنــدان اضافــه بســت شــدۀ افغان فیلــم در 
ــووالن وزارت  ــه مس ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان ــت روزنام صحب
ــه  ــل اضاف ــرده و دلی ــن ک ــان توهی ــه آن ــگ ب ــات و فرهن اطالع
بســت شــدن ایــن ســینماگران و کارگردانــان را »بــه درد نخــور 
بــودن« شــان عنــوان کــرده انــد. آنــان می گوینــد کــه مســووالن 
ــوان  ــان را »ســیاهی لشــکر« عن وزارت اطالعــات و فرهنــگ آن
کــرده و گفتــه انــد: »شــما هیــچ کاری نمی کنیــد و بایــد 

ــم شــود«. ــیاهی لشــکر ک س
در ســوی دیگــر، ســینماگران و هنرپیشــه های افغان فیلــم، نبــود 
کار در ایــن نهــاد را می پذیرنــد، امــا می گوینــد، حکومــت 
ــه  ــاد در نظــر نگرفت ــن نه ــه ای ــم ب ــد فیل ــرای تولی ــی ب بودجه ی
ــه  ــی ک ــر زمان ــان ه ــم، آن ــدان افغان فیل ــۀ کارمن ــه گفت اســت. ب
طرحــی بــرای ســاختن فیلــم پیشــنهاد کــرده انــد، دلیــل اساســی 
وزارت اطالعــات و فرهنــگ، نبــود بودجــه بــرای ســاخت فیلــم 

بــوده اســت.
ــه  ــم ب ــدۀ افغان فیل ــه بســت ش ــینماگران اضاف ــان و س کارگردان
ــا  ــی ب ــت در هماهنگ ــه حکوم ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان روزنام
وزارت اطالعــات و فرهنــگ، تشــکیالت تازه یــی را بــرای 
ــه  ــد هنرپیش ــت چن ــه در آن، بس ــرده ک ــی ک ــم طراح افغان فیل
و کارگــردان خالــی گذاشــته شــده اســت. پرســش ایــن 
ــته و  ــینماگران »کارکش ــی س ــه وقت ــت ک ــن اس ــینماگران ای س
آب دیــده« در ســاختار افغان فیلــم حضــور دارنــد، چــرا در 
کارگردانــان  و  هنرپشــه ها  بســت های  جدیــد،  تشــکیالت 
ــا  ــق و ب ــی گذاشــته شــده اســت؟ چــرا هنرپیشــه های موف خال

تجربــه جــذب نمی شــوند؟
آنــان مدعــی انــد کــه رســم معمــول در سراســر دنیــا ایــن اســت 
کــه هنرمنــد و هنرپیشــه بازنشســته نمی شــوند؛ بلکــه هــر قــدر 
ــار می شــود، تمایــل  ــۀ هنرپیشــه و ســینماگر بیشــتر و پُرب تجرب
اســتفاده  بــه  حکومت هــا و دســتگاه های صنعــت هنــری 
و  هنرپیشــه ها  می شــود.  بیشــتر  هــم  او  ظرفیت هــای  از 
ــه وزارت  ــد ک ــار می دارن ــه بســت شــده اظه ــان اضاف کارگردان
اطالعــات و فرهنــگ همچنــان بــه آنــان »منــت« گذاشــته 
ــوق  ــد حق ــی می توان ــال مال ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــه اس و گفت
ــال  ــم س ــس از خت ــا پ ــد، ام ــت کنن ــان را دریاف ــازات ش و امتی

ــد! ــازی نیســت و بازنشســته ان ــان نی ــه آن ــی، دیگــر ب مال
ــان  ــس از طالب ــد پ ــت جدی ــه حکوم ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــم  ــیار ک ــی بس ــی توجه ــدت مل ــت وح ــژه دورۀ حکوم به وی
ــته  ــی داش ــینمایی و فرهنگ ــری، س ــای هن ــه کاره ــی ب و ناقابل
ــر  ــینما و هن ــت س ــه صنع ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت. چنی اس
ــدارد.  ــی ن ــتان ارزش چندان ــای افغانس ــوس حکومت ه در قام
در ایــن هــم تردیــدی نیســت کــه بــرای تولیــد فیلــم نیــاز بــه 
بودجــه اســت و در صــورت نبــود بودجــه، صنعــت فیلم ســازی 

ــی رود. ــود م ــه رک رو ب
همزمــان باایــن، بــه تازه گــی صحــرا کریمــی، از طریــق رقابــت 
ــش از آن،  ــت. پی ــده اس ــده ش ــاد برگزی ــن نه ــس ای آزاد ریی
ــی  ــو کریم ــد. بان ــت اداره می ش ــوی سرپرس ــم از س افغان فیل
پــس گماشــته شــدنش در مصاحبــه بــا آریانــا نیــوز گفتــه اســت 
ــرای تولیــد فیلــم نداشــته و نتوانســته  کــه افغان فیلــم بودجــه ب

ــد. ــاع کن ــی و دف ــتان نماینده گ ــینمای افغانس از س
ــای  ــن برنامه ه ــش از ای ــه پی ــت ک ــزوده اس ــی اف ــو کریم بان
مشــخصی در افغان فیلــم وجــود نداشــته بنــاًء نقــش ایــن نهــاد 
ــخص  ــم، مش ــد فیل ــی. تولی ــا اجرای ــوده ت ــریفاتی ب ــتر تش بیش
کــردن بودجــه بــرای افغان فیلــم و ایجــا رابطــۀ فیلــم، فیلم ســاز 
و مخاطــب را بانــو کریمــی از اولویت هــای خــود در ادارۀ 
ــد  ــس بای ــن پ ــه از ای ــت ک ــرد. او گف ــوان ک ــم عن افغان فیل
ــازان  ــان فیلم س ــتان از زب ــردم افغانس ــی م ــا و زنده گ روایت ه
ــا. ــان خارجی ه ــه از ب ــر کشــیده شــود ن ــه تصوی افغانســتانی ب
ــی  ــتر از سیاس ــور بیش ــینماگران کش ــه ها و س ــی هنرپیش نگران
شــدن افغان فیلــم و سیاســی و قومــی شــدن برخــورد حکومــت 
در برابــر ســینماگران و صنعــت هنــر در کشــور اســت. انتظارهــا 
بــه ایــن اســت کــه حکومــت بودجه یــی بــرای صنعــت 
ــا و  ــز از ظرفیت ه ــرد و نی ــر بگی ــور در نظ ــازی در کش فیلم س
اســتعدادهای موجــود در کشــور در ایــن راســتا اســتفاده کنــد.

افغـان فیـلم به کـدام سو مـی رود؟

ډېو بټلر:

 په افغانستان کې ټول سوله غواړي، خو طالبانو جنګ ته دوام ورکړی

ادارۀ شـفاخانه حـوزوی غزنی ازتمـام داوطلبان واجد شـرایط 
دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی تهیـه وتـدارک)114( 
 GoV/MoPH  قلـم تجهیـزات طبـی دارای نمبرتشـخیصیه
نمـوده  اشـتراک   G02/1398//HRP/NCB/GAN
وآفرهـای سربسـته خویش را اعتبار ازنشـراعالن الـی 21 روز 
تقویمـی مطابق شـرایط شـرطنامه به لسـان دری ، طبـق قانون 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نمایند.
  تضمیـن آفر تدارک)114(قلم تجهیزات طبی  مبلغ)6۷0000( 
افغانـی به شـکل پـول نقد ویاضمانـت خط بانکـی قابل قبول 
مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز  سـه شـنبه 21 جوزای 
سـال 13۹8 در سـالون کنفرانـس ریاسـت صحـت عامه غزنی 
دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد ضروری میباشـد، 
آفرهـای ناوقت رسـیده وانترنیتی قابل پذیـرش نبوده  وتصفیه 

حسـابات مالیاتـی ازمعیار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتوانند شـرطنامه را بدسـت بیاورند 

قرارذیـل اند:
1. ترینینـگ سـنتر  ریاسـت صحـت عامـه غزنی  شـهر غزنی  

شـماره تمـاس:0۷۹3181۷6۹ و0۷۹3605002
2. پـروژه اصالحات شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامه کابل 

تماس:0۷008۹2888  شماره 

ادارۀ شـفاخانه حـوزوی غزنـی ازتمـام داوطلبان واجد شـرایط دعوت 
مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی تهیـه وتـدارک)101( قلـم ادویـه جات 
)1۹8 ( قلـم مـواد مصرفی ومـواد البراتواری طبی )1 (قلم گازاکسـجن 
GoV/MoPH /HRP/NCB/ نمبرتشـخیصیه   دارای  طبـی 
G01/1398/GAN اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را 
اعتبـار ازنشـراعالن الـی 21 روز تقویمـی مطابق شـرایط شـرطنامه به 

لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نمایند.
  تضمیـن آفـر تدارک)101(قلـم ادویه جـات  مبلـغ)300,000( افغانی  
و )1۹8 (قلـم مـواد مصرفـی والبراتوارطبی مبلـغ )300,000 (افغانی و 
)1(قلـم گاز اکسـجن طبـی مبلـغ )20,000 ( افغانی به شـکل پول نقد 
ویاضمانت خط بانکی قابل قبول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی به روز 
یکشـنبه تاریخ 1۹ جوزای                 سـال 13۹8 در سـالون کنفرانس 
ریاسـت صحت عامه غزنـی دایرمیگردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد 
ضروری میباشـد، آفرهای ناوقت رسـیده وانترنیتی قابـل پذیرش نبوده  

وتصفیـه حسـابات مالیاتی ازمعیار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتوانند شـرطنامه را بدسـت بیاورند قرارذیل 

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

تمـاس:0۷۹3181۷6۹و0۷۹3605002
2. پـروژه اصالحات شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامه کابل شـماره 

تماس:0۷008۹2888 

موضوع: اعالن تدارکات )114 ( قلم تجهیزات 
طبی  برای شفاخانه حوزوی غزنی 

موضوع: اعالن تدارکات )300( قلم ادویه ، ملزمه طبی ، گازآکسیجن 
وریجنت های البراتوار وبانک خون شفاخانه حوزوی غزنی 

روح اهلل بهزاد


