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جنـگ مرگبـار قـدرت 
میان دو جناح رقیب

تا 3روز دیگر مواد حساس 
انتخاباتی به والیات می رسد

32

تا جایی که به نظر می رسد، صلح و انتخابات برای 
مردم افغانستان نیاز اساسی است. صلحی که در آن 
انتخابات وجود نداشته باشد صلح نیست و انتخاباتی 
که صلح را به عقب بیندازد و جنگ را شعله ور کند 

که نیز انتخابات نخواهد بود و منفعت مردم و کشور 
صلح  و  انتخابات  بنابراین،  نمی شود.  دیده  آن  در 
باید نقبی مشترکی را برای مردم افغانستان به هدف 
پایدار دست  به یک صلح  تا  بزنند  به رفاه  رسیدن 

یابیم البته در این شکی نیست که صلح باید مثبت و 
تآمین کننده خیر و صالح جامعه باشد. اما از آنجایی 
که صلح پیشرو در هاله یی ابهام و پشت دروازههای 

بسته است، به یک کابوس تبدیل شده...

ــاره  ــو لپ ــمرشیزو ټاکن ــو ولس د راتلونک

۱۲ زره ښــځې لــه خپلــو محرمــو رسه د 

تالشــۍ لپــاره ګــارل کېــږي.

خپلــواک  ټاکنــو  د  افغانســتان  د 

ــه  ــه پ ــځې ب ــه ښ ــي، دغ ــیون واي کمېس

ــه  ــه کچ ــواد پ ــول هې ــت ډول د ټ موق

ــان  ــو ۱۲ زره محرم ــږي، خ ــارل کې ګ

ــا د دغــو ښــځو د خوندیتــوب  ــې بی به ی

لپــاره وررسه بوخــت وي.

د دغــه کمېســیون ویانــد ذبیــح ســادات 

د دوشــنبې پــه ورځ »۱۳۹۸ کال د وږې 

۰۴« ازادي راډيــو تــه وویــل چــې د 

ښــځو دا شــمېر د ښــځو چــارو وزارت 

ــدل شــوی دی. ــوري ورپېژن ــه ل ل

زره  زیاتــوي: »۱۲  ښــاغلی ســادات 

ښــځې او ۱۲ محرمان یــې چــې ټولټــال 

۲۴ زره کســان کېــږي، دا د ښــځو چارو 

وزارت لــه لــوري معــريف شــوي چــې د 

ــو  ــاليش کوونک ــه د ت ــه ورځ ب ــو پ ټاکن

ــیون رسه  ــه کمېس ــو ل ــه د ټاکن ــه توګ پ

ــړي.« ــکاري وک هم

هغــه  هــره  وایــي،  کمېســیون  دغــه 

ــې  ــه ک ــه پروس ــو پ ــې د ټاکن ــن چ مېرم

د تــاليش کوونکــې پــه توګــه همــکاري 

کــوي امتیــازات هــم ورتــه پــه پــام کــې 

نیــول شــوي دي، خــو دغــه امتیــازات د 

ــه دي. ــاره ن ــو لپ دوی د محرمان

لــه دې رسه پــه دغــه پروســه کــې د رأی 

ورکولــو د مرکزونــو بندوالــی او لــه 

ــدل  ــخ کې ــواښ رسه م ــي ګ ــوړ امنیت ل

ــواک  ــو خپل ــې د ټاکن ــه دي چ ــه څ هغ

کمېســیون یې اندېښــمن کــړی دی.

د دغــه کمېســیون پــه خــره، دا مهــال د 

امنیتــي بنســټونو لــه لــوري ورتــه یــوازې 

د ۴۹۰۰ مرکزونــو د امنیــت د ټینګښــت 

ډاډ ورکــړل شــوی دی.

تــر دې وړانــدې دغــه کمېســیون امنیتــي 

بنســټونو تــه د ۷۳۷۳ مرکزونــو وړاندیــز 

بنســټونو  امنیتــي  د  خــو  وو،  کــړی 

لــه لــوري ورتــه د ۵۳۷۳ مرکزونــو د 

امنیــت ډاډ ورکــړل شــو چــې دا شــمېر 

ــه راښــکته شــو. هــم باالخــره ۴۹۰۰ ت

د کورنیــو چــارو وزارت بیــا وایــي چــې 

ــه  ــه امل ــوايل ل ــو د کم ــځینه پولیس د ښ

ــه دې  ــځو پ ــي ښ ــه ملک ــې ل اړ دي چ

ــواړي. ــکاري وغ ــې هم ــه ک پروس

ــه  ــه پ ــو ت ــي، انتخابات ــه وزارت وای دغ

نــږدې ورځــو کــې بــه د تالشــۍ او 

ــې ورکــړل  ــه روزن ــاره ښــځو ت ــو لپ پلټن

. يش

ــي  ــرت رحیم ــد ن ــه وزارت ویان د دغ

د دوشــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه 

وویــل: »تاســو پوهېــږئ چــې پــه ټــول 

هېــواد کــې مــوږ درې نیــم زره ښــځینه 

پولیســې لــرو، خــو دا کفایــت نه کــوي، 

ځکــه د دوی ترڅنــک بــه د ولــي 

جرګــې پــه انتخاباتــو کــې چــې کومــو 

ښــځو د تالشــۍ پــه برخــه تجربــه 

ــم  ــل ه ــه دا ځ ــوی ب ــه هغ ــوده، ل درل

ګټــه اخیســتل کېــږي او دا کار د ښــځو 

چــارو وزارت پــه همغــږۍ شــوی دی.«

پــر انتخاباتــو د څــار یــو شــمېر بنســټونه 

بیــا د حکومــت لــه دغــه پرېکــړې 

هرکلــی کــوي، خــو وایــي چــې د 

ــو  ــه محرمان ــځو ل ــاره د ښ ــۍ لپ تالش

ــې  ــه ک ــه پروس ــو پ ــم د انتخابات دې ه

کار واخیســتل يش، ترڅــو دا پروســه 

خونــدي او پیــاوړې يش.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د 

ــال  ــر مه ــو پ ــې د انتخابات ــي جرګ ول

د  پــه مرکزونــو کــې  د رأی ورکولــو 

ښــځو لپــاره د تالشــۍ او اســانتیاوو لــه 

ــړي وو. ــکایتونه ک ــو ش ــتوايل خلک نش

صفحه 2

زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویژۀ آمریـکا برای صلح افغانسـتان 
اعـالم کـرد که حمایـت امریـکا از نیروهای امنیتی افغانسـتان 

بعـد از هـر توافقی با گـروه طالبـان ادامه خواهـد یافت.
طالبـان  گـروه  از  منابعـی  از  نقـل  بـه  رویتـرز  خبرگـزاری 
گـزارش داده بـود کـه جنـگ ایـن گـروه بـا دولـت مـورد 
حمایـت امریـکا بعـد از توافق صلح بـا امریکا پایـان نخواهد 
یافـت و قطـع حمایت امریـکا از نیروهـای امنیتی افغانسـتان 

بخشـی از توافـق اسـت.
در ایـن خبـر از دو فرمانـده طالبـان نقـل شـده کـه گفته انـد: 
»طالبـان بـه جنگ علیـه دولت افغانسـتان و گرفتـن قدرت با 

زور ادامـه خواهد داد.«
آقـای خلیـل زاد ایـن خبـر را تکذیـب کـرده و در صفحـه 
رسـمی توییتـر خود نوشـته اسـت: »گـزارش رویتـرز به نقل 
از دو فرمانـده طالـب کـه نامـش ذکـر نشـده، مبنـی بـر قطع 
حمایـت امریـکا از نیروهـای امنیتی افغانسـتان بعـد از توافق 

بـا طالبـان، حقیقت نـدارد.«
نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا اضافـه کـرده اسـت: »هیچ کـس نبایـد 
فریـب تبلیغـات را بخـورد و یـا مرعـوب آن شـود. اجـازه 
بدهیـد کـه بـه صـورت واضـح بگویـم کـه مـا از نیروهـای 
افغانسـتان اکنـون و بعـد از هـر توافقـی بـا گـروه طالبـان 
حمایـت خواهیـم کـرد. تمـام طرف هـا موافقـت کرده اند که 
مشـخص  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  در  افغانسـتان  آینـده 

خواهـد شـد.«
دور نهـم نشسـت طالبـان و امریکا درباره صلح افغانسـتان در 
شـهر دوحـه، پایتخـت قطـر بـا گذشـت چهـار روز همچنان 
ادامـه دارد. گفتـه می شـود کـه اکنـون بحـث بـر سـر ترکیب 

هیـأت افغانسـتان در نشسـت بین االفغانی اسـت.

په ټاکنو کې د ۱۲ زره تاليش کوونکو 

ښځو امنیت د هغوی محارم سايت

خلیل زاد: 

حمایت امریکا از نیروهای امنیتی افغانستان 
بعد از هر توافقی با طالبان ادامه خواهد داشت

صلـح و انتخـابات  و پیشنـهاد به سـه طـرف

صفحه 3

 :ESG احمدولی مسعود در نشست با سفراى
انتخابات در گرو دو شريك قدرت

نامشروع و صلح از میلۀ داغ تفنگ 
طالب ممكن نیست

امــروز نیــز پیشــنهادم همــان اســت کــه ماه هــا پیــش از آدرس شــوراى 
ــم  ــم نخواهی ــم. بخواهی ــرده بودی ــام ک ــت جمهورى اع ــدان ریاس کاندی
ــه  ــی، ب ــۀ مل ــر دو پروس ــد ه ــا فراین ــردد ت ــاد گ ــمی ایج ــد میکانیس بای
ــریک  ــا ش ــر دو ت ــد. اگ ــدار بینجامن ــح پای ــول و صل ــل قب ــات قاب انتخاب
قــدرت آمــادۀ گذشــت از چوکی هــاى غیرقانونــی خــود بودنــد، بــه آســانی 
می شــد میکانیســم راه حــل ایجــاد کــرد و حــاال ایــن مشــکل را نداشــتیم
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اخیــراً مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان بــه مرحلــه حساســی 
ــه دور جــاری گفت وگوهــای  ــرار اســت ک رســیده اســت و ق
صلــح در قطــر بــه عنــوان آخریــن دور مذاکــرات میــان 
ــای  ــرای امض ــه ب ــپس زمین ــد و س ــا باش ــان و امریکایی ه طالب
توافقنامــه میــان دوطــرف مســاعد شــود و بعــد گفت وگوهــای 
بین االفغانــی آغــاز گــردد. چنانــی کــه دو طــرف مذاکــره هــم 
اکنــون از نتایــج دلخــوش کننــده در ایــن مذاکــرات خبــر داده 
ــوز  ــداهلل هن ــی و عب ــای غن ــت آق ــرف دول ــن ط ــا ای ــد، ام ان
ــا  ــرده؛ ام ــاذ نک ــات اتخ ــر آن توافق ــی در براب ــی خاص موضع
هشــدارهایی در برابــر یــک صلــح ناقــص از طــرف ارگ 
ــزدان  ــردم افغانســتان و نام ــن حــال م ــا ای داده شــده اســت. ب
انتخابــات ریاســتجمهوری در حالــی کــه ســر گــرم کار بــرای 
انتخابــات انــد، دغدغــه دارنــد که اگــر انتخابــات در افغانســتان 
ــان را تعییــن خواهــد  ــزی سرنوشــت آن ــر نشــود، چــه چی دای
کــرد. تــا جایــی کــه از فحــوای موضــع گیــری هــای طالبــان 
ــد  ــات پیــش رو تاکی ــق انتخاب ــه تعوی ــد، آن گــروه ی ــر می آی ب
دارد و امریکایی هــا هــم در اولویــت خودشــان بحــث صلــح را 
ــار می آینــد.  ــات هــم کن ــا بحــث انتخاب ــد و نیــز ب قــرار داده ان
ایــن دو مســاله اکنــون بــرای مــردم افغانســتان بــه یــک نگرانــی 
عمــده تبدیــل شــده اســت. ایــن را همــه می داننــد کــه صلــح 
در معنــا  پایــان بخــش جنــگ و الهــام بخــش آرامــش، آســایش 
ــتان از  ــردم افغانس ــل م ــن دلی ــه همی ــد و ب ــت می باش و امنی
ــر و  ــود خی ــح در ذات خ ــرا صل ــد؛ زی ــی کنن ــتقبال م آن اس
ــه در  ــی ک ــا از آن جای ــت. ام ــی اس ــی و اجتماع ــرورت مل ض
زنده گــی مــردم  افغانســتان کــه نقــش جنــگ بیشــتر از صلــح 
ــاننده  ــب و ترس ــیار غری ــح بس ــوم صل ــت، مفه ــر بوده اس موث
ــح مبهــم  ــد کــه صل ــرا برخی هــا فکــر می کنن شــده اســت. زی
جــاری در افغانســتان، تســلیم کــردن کشــور بــه طالبــان معنــا 
ــات  ــدت از انتخاب ــه ش ــا ب ــر برخی ه ــن خاط ــه ای ــد. ب می ده
ــد.  ــت می کنن ــکوک حمای ــم و مش ــح مبه ــک صل ــر ی در براب
امــا در عیــن حــال، نگرانــی از انتخابــات هــم وجــود دارد؛ از 
جملــه تــرس از تقلــب بــرای بقــای آقــای غنــی و قــرار گرفتــن 
او یــک دورۀ دیگــر در قــدرت و شــکل گرفتــن پــای اســتبداد. 
ــا  ــح ب ــد صل ــه بای ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــا ب ــن برخی ه بنابرای

ــد.  ــت باش ــات نادرس ــر انتخاب ــر ب ــان مقدم ت طالب
ــات  ــح و انتخاب ــد، صل ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــا جای ــا ت ام
بــرای مــردم افغانســتان نیــاز اساســی اســت. صلحــی کــه در آن 
انتخابــات وجــود نداشــته باشــد صلــح نیســت و انتخاباتــی کــه 
صلــح را بــه عقــب بینــدازد و جنــگ را شــعله ور کنــد کــه نیــز 
انتخابــات نخواهــد بــود و منفعــت مــردم و کشــور در آن دیــده 
ــد نقبــی مشــترکی  ــات و صلــح بای ــن، انتخاب نمی شــود. بنابرای
را بــرای مــردم افغانســتان بــه هــدف رســیدن بــه رفــاه بزننــد 
تــا بــه یــک صلــح پایــدار دســت یابیــم البتــه در ایــن شــکی 
نیســت کــه صلــح بایــد مثبــت و تآمیــن کننــده خیــر و صــالح 
ــی  ــح پیشــرو در هاله ی ــه صل ــی ک ــا از آنجای جامعــه باشــد. ام
ــوس  ــک کاب ــه ی ــت، ب ــته اس ــای بس ــت دروازهه ــام و پش ابه
تبدیــل شــده و انتخابــات بــه کابــوس دیگــر. زیــرا آقــای غنــی 
بــه عنــوان رییــس دولــت و یکــی از نامــزدان بــر ســر اقتــدار، 
ــی  ــوان ابزارهای ــه عن ــات ب ــح و انتخاب ــه از صل ــعی دارد ک س

بــرای بقــای خــودش اســتفاده کنــد.
ــه  ــا ک ــوص امریکایی ه ــه خص ــان ب ــال، خارجی ــن ح  در عی
ــد،  ــی کنن ــو م ــح گفت  وگ ــت بحــث صل ــا اولوی ــان ب ــا طالب ب
ــان  ــا طالب ــم ب ــه تفاه ــرای رســیدن ب ــه ب ــد ک ــان می نمایانن چن
ــی کــه اگــر  ــات قربانی شــود. در حال ممکــن اســت کــه انتخاب
صلــح و انتخابــات هــر دو بــه درســتی عملــی نشــوند، بــرای 
مــردم افغانســتان بحران آفریــن انــد. امــا اگــر هــر کــدام از ایــن 
ــوند،  ــی ش ــق و عمل ــت تطبی ــکل درس ــه ش ــم ب ــد مه دو رون
ثبــات و خیــر افغانســتان را در پــی خواهنــد داشــت. بنابرایــن، 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن اســت ک ــی ای ــای غن ــه آق ــا ب ــنهاد م پیش
ــوان  ــه عن ــح ر ا ب ــات و صل ــور، انتخاب ــاس کش ــرایط حس ش
ــز پیشــنهاد  ــرد و نی ــه کار نگی ــای خــودش ب ــرای بق ــزاری ب اب
ــه  ــح ب ــد صل ــه نبای ــن اســت ک ــا ای ــه طــرف امریکایی ه ــا ب م
معنــای قربانــی کــردن انتخابــات و ارزش هــای مــدرن انســانی 
ــم  ــان پیشــنهاد می کنی ــه طــرف طالب ــز ب ــه شــود و نی در جامع
ــرای  ــان را ب ــرده، خودش ــتفاده ک ــت موجــود اس ــه از وضعی ک
ــه  ــات ب ــح و انتخاب ــه در آن صل ــازند ک ــاده س ــی آم جامعه ی
معنــای یــک زنده گــی باهمــی و رفــاه آســایش وجــود داشــته 
ــه صلــح رســید. باشــد. در غیــر ایــن ســه شــرط، نمی شــود ب

صلـح و انتخـابات
 و پیشنـهاد به سـه طـرف

مـورد  در  مجـازی  فضـای  و  رسـانه ها  در  آنچـه 
گفتـه  طالبـان  و  امریـکا  میـان  صلـح  گفت وگوهـای 
را  گفت وگوهـا  ایـن  واقعیـت  آنچـه  تـا  می شـود، 
می سـازد، معلـوم می شـود کـه زیـاد بـا هـم نزدیکـی 
مغشـوش  در  نیـز  امریکایـی  مقام هـای  گویـا  ندارنـد. 
دور  کـه  تاهنـوز  انـد.  نبـوده  بی اثـر  وضعیـت  کـردن 
نهـم گفت وگوهـا جریـان دارد، چنـان تصویـر روشـنی 
داده  می گـذرد،  بسـته  درهـای  پشـت  در  آنچـه  از 
نشـده اسـت. زلمـی خلیـل زاد نماینـدۀ امریـکا در ایـن 
گفت وگوهـا کـه از تمـام اسـرار آن با خبر اسـت، گاهی 
در توییترهـای کوتـاه و گنـگ خـود برخـی مسـایل را 
آفتابـی می کنـد، امـا ایـن توضیحـات بـه قدری روشـن 
نیسـتند کـه بتـوان از آنهـا نتیجه یـی به دسـت آورد. در 
ضمـن هـر یـک از مقام هـای امریکایـی کـه در مسـایل 
افغانسـتان ذیدخـل انـد، بـه شـکلی از ایـن گفت وگوها 
روایـت می کننـد. سـفیر امریـکا یـک چیـز می گویـد و 
نماینـده گان کانگـرس چیـزی دیگـر. نظامیـان امریکایی 
آن  خارجـه  وزارت  مقام هـای  و  می گوینـد  چیـزی 
کشـور چیـزی دیگـر. در ایـن میـان واقعـًا کسـانی کـه 
سرنوشت شـان بـه ایـن گفت وگوهـا به صورت مسـتقیم 
ربـط دارد، گیـج و سـردرُگم انـد. همین حـاال که حدود 
یـک مـاه از آغـاز مبـارزات انتخاباتـی می گـذرد، فضای 
کشـور شـباهتی بـا رقابت هـای انتخاباتـی نـدارد. یکـی 
دو تیـم و از جملـه تیم هـای »دولت سـاز« و »ثبـات و 
همگرایـی« بیشـتر از همه در صحنه حضـور دارند. دلیل 
حضـور پُررنـگ ایـن دو دسـته انتخاباتـی در پیکارهای 
انتخاباتـی کامـاًل روشـن اسـت. آقـای غنـی کـه تمـام 
هم وغـم خـود را متوجـه انتخابات کـرده و گویـا از این 
راه منافـع سیاسـی اش تأمیـن می شـود، نمی خواهـد کـه 
مـردم زیـاد پیگیـر گفت وگوهـای صلـح باشـند. بـرای 
آقـای غنـی فعـاًل گفت وگوهای صلـح در اولویـت قرار 
ندارنـد و او می خواهـد در حـال حاضـر بـا دل جمـع 
انتخابات را به هر شـکلی که ممکن اسـت، چه شـفاف، 
چـه بـا تقلـب، چـه گسـترده و چـه غیرگسـترده برگزار 
کنـد و در آخـر هـم خـود را، آن هـم بـه هـر شـکلی که 
ممکـن اسـت، حتـا با رفتـن افغانسـتان به سـوی بحران 
خطرنـاک و ویرانگر، پیـروز چنین انتخاباتـی اعالم کند. 
آقـای غنـی از خـراب شـدن اوضـاع و حتـا آغـاز یـک 
اسـتقبال می کنـد، چـون در  بحـران خطرنـاک داخلـی 
هرج ومـرج و جنـگ داخلـی اسـت کـه او می توانـد بـه 
هـدف اصلـی اش که ماندن در قدرت اسـت، دسـت پیدا 
کنـد. آقـای غنـی خـالف آنچـه می گویـد بـرای صلح و 
امنیـت تـالش مـی ورزد، هیـچ تالشـی در این راسـتا به 
صـورت جـدی از خود نشـان نمی دهد. او فقـط با زبان 
از صلـح و امنیـت سـخن می گوید، ولـی در دل خواهان 
ادامـه وضعیـت موجـود و حتـا بدتـر شـدن آن اسـت. 
داکتـر عبـداهلل در ایـن میـان کـه خـود را رقیـب اصلـی 
آقـای غنـی در انتخابات می دانـد، نمی خواهـد در میدان 
رقابت هـای انتخاباتـی از او عقـب بماند. بـه همین دلیل 
روزی کـه تیم دولت سـاز، برنامۀ انتخاباتـی دارد، فردای 

آن نوبـت تیـم ثبـات و همگرایـی اسـت. آقـای عبـداهلل 
هـدف دیگـری هـم از کارزارهـای انتخاباتی خـود دارد 
میـان  بین المللـی و در  و آن جلـب توجـه در صحنـۀ 
کشـورهای ذیدخـل در مسـایل افغانسـتان اسـت. آقـای 
در رأس  و  کـه جامعـۀ جهانـی  می کنـد  فکـر  عبـداهلل 
امریـکا از سیاسـت بازی هـای آقـای غنی به سـتوه آمده 
انـد و او می توانـد جایگزیـن خوبی برای او باشـد. آقای 
عبـداهلل حتـا به صورت روشـن آنگونه که غنـی صلح را 
بحـث پـس از انتخابـات می دانـد، در مـورد آن صحبت 
نمی کنـد. او می خواهـد بـه زعـم خـود برنـده هـر دو 
میـدان باشـد. بـه ایـن معنـا کـه اگـر مسـایل صلـح در 
اولویـت جامعـۀ جهانـی و امریـکا قـرار گرفـت و منجر 
بـه امضـای توافق نامه شـد، از آن جایی که ممکن اسـت، 
آقـای غنی پیـش از انتخابات و رسـیدن دوباره به قدرت 
چنیـن توافق نامه یـی را نپذیـرد و حتـا در برابـر آن قـرار 
گیـرد، آقـای عبـداهلل بـه بـاور خـود، می توانـد در نقش 
آقـای غنـی وارد میـدان شـود و بـه جـای او توافق نامـه 
صلـح بـا طالبـان را امضـا کنـد. ظاهـراً کش وقوس هـای 
هـم کـه میـان وزارت خارجـه و آقای غنی وجـود دارد، 
بـی ربـط بـا مسـایل گفت وگوهای صلـح نیسـت. آقای 
عبـداهلل و صالح الدیـن ربانی سرپرسـت وزارت خارجه 
ظاهـراً در یـک جبهـه قـرار گرفتـه انـد و می خواهنـد 
آقـای غنـی را از رینـگ مسـابقه بـه تعبیـر امـراهلل صالح 
بیـرون کننـد. آقـای غنی ایـن وضعیـت را دریافتـه و به 
همیـن دلیـل در پـی پاپـوش دوزی و اتهام زنـی به آقای 
ربانـی اسـت تـا تالش هـای او و داکتـر عبـداهلل را در 
نطفـه خنثا سـازد. سـفر آقای غنی به عربسـتان سـعودی 
کـه بـدون شـک بـا گفت وگوهـای صلـح پیونـد دارد، 
بـدون همراهـی صالح الدیـن ربانـی از چنیـن طرحـی 
پـرده بـر مـی دارد. آقـای غنـی در مسـایل مهـم فقـط به 
چنـد تـن اعتمـاد دارد و دیگـران را حتـا نمی خواهد که 
در نزدیکـی خـود هـم ببینـد. ایـن افـراد عبـارت اند از 
قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه و همـه کاره آقای غنی، 
حمـداهلل محـب مشـاور مغضـوب شـده شـورای امنیت 
ملـی و معصـوم اسـتانکزی رییـس نـاکام امنیـت ملـی. 
ایـن چهره هـا فعـاًل از حواریـان بسـیار بسـیار نزدیک به 
آقـای غنـی انـد و او هـر تهمتـی را در نزدیکـی بـا ایـن 
افـراد حاضـر اسـت کـه به جـان بخـرد. با این حسـاب 
همـان گونـه کـه وضعیـت انتخابـات در کشـور مجهول 
اسـت، گفت وگوهـای صلـح هـم حـال و روز بهتـری 
نـدارد. فقـط یـک چیـز کاماًل واضـح در میدان سیاسـت 
افغانسـتان دیـده می شـود و آن هـم  جنگ قدرتی اسـت 
کـه میـان آقـای غنـی، عبـداهلل و برخـی سیاسـت مداران 
دیگـر جریـان دارد. ایـن جنـگ قدرت متاسـفانه بر سـر 
منافـع ملی کشـور نیسـت، بل بر سـر منافع افراد اسـت. 
آقـای غنـی بـه نفـع خـود می خواهـد شـرایط را تغییـر 
دهـد و آقـای عبـداهلل بـه نفـع خـود. هیـچ نگرانی یـی 
نسـبت بـه آینـده کشـور و این که چه بر سـر افغانسـتان 
خواهـد آمـد، بـرای ایـن مـردان قدرت طلـب نمی تواند 

باشـد. مطرح 

قـدرت  مرگبـار  جنـگ 
میان دو جناح رقیب

احمدعمران

داکتر عبداهلل در این میان 
که خود را رقیب اصلی 
آقای غنی در انتخابات 

می داند، نمی خواهد 
در میدان رقابت های 
انتخاباتی از او عقب 
بماند. به همین دلیل 

روزی که تیم دولت ساز، 
برنامۀ انتخاباتی دارد، 

فردای آن نوبت تیم ثبات 
و همگرایی است. آقای 
عبداهلل هدف دیگری هم 
از کارزارهای انتخاباتی 

خود دارد و آن جلب توجه 
در صحنۀ بین المللی و در 

میان کشورهای ذیدخل در 
مسایل افغانستان است. 
آقای عبداهلل فکر می کند 
که جامعۀ جهانی و در 

رأس امریکا از سیاست 
بازی های آقای غنی به 

ستوه آمده اند و او می تواند 
جایگزین خوبی برای او 

باشد. آقای عبداهلل حتا به 
صورت روشن آنگونه که 
غنی صلح را بحث پس 
از انتخابات می داند، در 

مورد آن صحبت نمی کند. 
او می خواهد به زعم خود 
برنده هر دو میدان باشد. 
به این معنا که اگر مسایل 

صلح در اولویت جامعۀ 
جهانی و امریکا قرار 

گرفت و منجر به امضای 
توافق نامه شد، از آن جایی 

که ممکن است، آقای 
غنی پیش از انتخابات و 
رسیدن دوباره به قدرت 
چنین توافق نامه یی را 

نپذیرد و حتا در برابر آن 
قرار گیرد، آقای عبداهلل 
به باور خود، می تواند 

در نقش آقای غنی وارد 
میدان شود و به جای او 
توافق نامه صلح با طالبان 

را امضا کند
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بـا گسـترش دامنـۀ جنـگ در شـماری از والیـات و 
مبهـم بـودن نتایـج گفت وگوهـا میـان گـروه طالبـان و 
امریـکا پس از نـه دور مذاکرات قرار اسـت انتقال مواد 
حسـاس انتخابـات به تاریخ هشـت سـنبله سـال روان 

شـود. آغاز 
گفت وگـو  در  انتخابـات  کمیسـیون  در  مسـووالن 
حسـاس  مـواد  کـه  می گوینـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
انتخاباتـی آمـاده انتقـال اسـت و در تهیـه و تـدارک آن 

هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد.
کمیسـیون  سـخنگویان  از  یکـی  سـادات  ذبیـح اهلل 
انتخابـات می گویـد، از تاریـخ شـش تا بیسـت سـنبله 
بسـته بندی مـواد صـورت می گیـرد و از تاریـخ هشـت 
همیـن مـاه تـا بیسـت و دو انتقـال مواد بـه 34 والیات 

می شـود. آغـاز 
بـه گفتـۀ آقـای سـادات: بعـد از این کـه مـواد بـه طور 
کامـاًل بـه والیـات انتقـال یافـت، از تاریـخ بیسـت دو 
تـا پنـج میـزان انتقـال مـواد از مرکـز والیات بـه مراکز 
بـا  زمانـی  جـدول  ایـن  و  می شـود  آغـاز  رأی دهـی 
نهادهـای امنیتـی شـریک سـاخته شـده تـا در قسـمت 

تأمیـن امنیـت همـکار نماینـد.
او تاکیـد کـرد، مـوادی که بایـد از طریق هوایـی انتقال 
یابنـد نیـز بـا نهادهـای امنیتـی مطرح شـده و آنـان در 
ایـن قسـمت اعـالم همـکاری کردنـد و درایـن بخش 

نیـز مشـکلی وجود نـدارد.
آقـای سـادات در ایـن مورد که  ممکن اسـت شـماری 
بمانـد  بسـته  انتخابـات  روز  در  رأی دهـی  مراکـز  از 
نهادهـای  اقدامـات  بـه  بسـته گی  مـورد  ایـن  گفـت، 

امنیتـی دارد و تاکیـد نهادهـای امنیتـی ایـن اسـت کـه 
عملیـات تصفیوی در شـماری از مناطـق که در کنترول 
مخالفیـن دولـت قـرار دارد، آغـاز شـده و ممکـن تـا 
روز انتخابـات ایـن مناطـق در کنتـرول حکومـت قرار 
بگیـرد و زمینـه برای رأی دادن همه شـهروندان کشـور 

گردد. فراهـم 
ایـن درحالی سـت که قرار اسـت کارزارهـای انتخاباتی 
تـا پایـان همیـن مـاه ادامـه یابـد و 16 نامـزد انتخابات 
سـعی می کننـد تا بـا ارایـه برنامه هـا هـواداران خود را 
درایـن مـدت تشـویق بـه حضـور در روز انتخابـات و 

رأی دادن بـه نفـع خـود نمایند.

از سـویی هـم، طالبـان کـه فکـر می کننـد امریـکا را 
در جنـگ 18 سـاله شکسـت داده انـد، اعـالم کردنـد 
کـه نـه تنهـا درایـن انتخابـات شـرکت نمی کننـد، بـل 
سـایت های انتخاباتـی را در روز انتخابات و سـتادهای 
انتخاباتـی نامـزدان را مـورد حملـه قـرار خواهنـد داد.
امریـکا و جامعـه جهانـی اعـالم کردنـد که بـرای آنان 
انتخابـات و صلـح مهم اسـت؛ اما صلـح اولویت دارد، 
باایـن وضـع بایـد منتظـر شـد و دید کـه آیـا انتخابات 
بـه تاریخ شـش میـزان برگزار خواهد شـد یا بـرای بار 

چهـارم بـه تعویق خواهـد رفت.
بـار نخسـت که قـرار بـود انتخابات ریاسـت جمهوری 

بـه تاریـح 31 مـاه حمـل سـال روان برگـزار شـود بـه 
انتخابـات  کمیسـیون  در  مسـووالن  و  افتـاد  تعویـق 
اعـالم کردنـد که انتخابات ریاسـت جمهوری، شـورای 
والیتـی و انتخابـات پارلمانـی والیـت غزنی بـه تاریح 
29 سـرطان سـال روان برگـزار می شـود و دوبـاره بعد 
از مدتـی اعـالم کردنـد کـه کمیسـیون آماده گـی الزم 
بـرای برگـزاری انتخابـات بـه تاریـح 29 سـرطان را 
نـدارد؛ بنابرایـن انتخابـات به تاریح شـش میزان سـال 

روان برگـزار خواهـد شـد. 

انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی  مانـدگار: 
 ESG ریاسـت جمهوری در نشسـتی بـا سـفرای
ایتالیـا،  جرمنـی،  انگلسـتان،  امریـکا،  کشـورهای 
جاپـان، آسـترالیا، سـویدن، یونمـا، ناتـو و اتحادیه 
اروپـا، بـه میزبانـی آقـای جان بـس سـفیر ایاالت 
و  انتخابـات  و  صلـح  پیرامـون  امریـکا،  متحـدۀ 

انتخابـات صحبـت کـرده اسـت.
میکانیسـمی  بایـد  کـه  می گویـد  مسـعود  آقـای 
ایجـاد گـردد تـا فراینـد هـر دو پروسـۀ ملـی، بـه 
انتخابـات قابـل قبـول و صلـح پایـدار بینجامنـد. 
اگـر دو غنـی و عبـداهلل قـدرت آمـادۀ گذشـت از 
چوکی هـای غیرقانونـی خـود بودنـد، بـه آسـانی 
می شـد میکانیسـم راه حـل ایجاد کـرد و حاال این 

مشـکل را نداشـتیم.
نامـزد تیـم وفـاق ملـی در انتخابـاِت 6 میـزان بـا 
همه گانـی سـاختن خبـر ایـن نشسـت در صفحـۀ 
فیسـبوکش نوشـته اسـت: انتخابات و صلح هر دو 
اولویـت افغانسـتان می باشـند، امـا تحـت شـرایط 
موجـود سـرانجام هـر یـک  از ایـن پروسـه ها بـه 

بحران هـای  بـه  را  افغانسـتان  می تواننـد  تنهایـی 
بیشـتر سـقوط بدهد.

در  انتخابـات  اسـت:  نوشـته  مسـعود  احمدولـی 
کـه  اسـت  نامشـروع  قـدرت  شـریک  دو  گـرو 
فرصـت را غنیمت شـمرده بـا اسـتفاده از امکانات 
دولتـی بـرای کمپاین هـای انتخاباتـی خـود بهـره 
می برنـد. رشـوه های بزرگ سیاسـی، وعدۀ تقسـیم 
چوکی هـای دولتـی، تهدیـد به دوسـیه های جرمی 
و مصـارف بی رویـۀ پـول بیت المـال از جمله ابزار 

دسـت داشـتۀ شـان می باشـند. 
بـه بـاور ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری: 
اینـان انتخابـات افغانسـتان را از همیـن حـاال بـه 
یـک بـازی بـزرگ  مافیایـی مبـدل سـاخته انـد که 

حاصلـش جـز حکومـت مافیایـی نمی باشـد.
احمدولـی مسـعود خاطـر نشـان کرده اسـت: اگر 
دولـت داری  ظرفیـت  قـدرت،  شـریک  دو  ایـن 
و دفـاع از حـق مـردم داشـتند، امـروز از جایـگاه 
یـک دولـت ملـی و موضـع قدرت منـد به آسـانی 
اجمـاع ملی شـکل می گرفـت و دسـتیابی به صلح 

پایـدار در دسـترس بـود. امـا اکنـون دیـر اسـت، 
کشـور مـا در چهـار راه بحران قرار گرفته اسـت و 
مسـوول اصلـی، همین هایـی انـد که تـالش دارند 
بـا کمپاین هـای مجلـل و بگومگوهـای زرگـری 
اذهـان مـردم مـا را از ناکامی هـای پنج سـالۀ شـان 

کنند. پـاک 
پیـش رو  انتخابـات  در  ملـی  وفـاق  تیـم  نامـزد 
اسـت  همـان  پیشـنهادم  نیـز  امـروز  می گویـد: 
کاندیـدان  شـورای  آدرس  از  پیـش  ماه هـا  کـه 
ریاسـت جمهوری اعـالم کـرده بودیـم. بخواهیـم 
نخواهیـم بایـد میکانیسـمی ایجـاد گردد تـا فرایند 
هـر دو پروسـۀ ملـی، بـه انتخابـات قابـل قبـول و 
صلـح پایـدار بینجامنـد. اگـر دو تا شـریک قدرت 
غیرقانونـی خـود  از چوکی هـای  آمـادۀ گذشـت 
بودند، به آسـانی می شـد میکانیسـم راه حل ایجاد 

کـرد و حـاال ایـن مشـکل را نداشـتیم.
نجـات  بـرای  می کنـم،  تکـرار  دیگـر  یک بـار 
کشـور از توفانـی کـه بـه سـرعت بـه جهـت مـا 
در حرکـت اسـت، ایـن دو سـکان دار حکومـت 

پنج سـال  از خیـر چوکی هایـی کـه در  نامشـروع 
حاصلـی  کشـور  بـرای  بحـران  و  مصیبـت  جـز 
نداشـته اسـت، بگذرنـد، بـه جـای قربانـی نمودن 
سرنوشـت میلیون هـا انسـان ایـن سـرزمین، فقـط 
دو چوکـی نابهـکار خـود را قربانی دهنـد تا زمینه 
بـرای میکانیسـم جدیدی کـه اعتماد مـردم دوباره 
احیـا گـردد آمـاده شـود و در سـایۀ آن بتوانیـم به 
قابـل  امـا  دیرهنـگام،  اندکـی  هرچنـد  انتخابـات 

قبـول و صلـح پایـدار برسـیم.
جامعـۀ  اگـر  حـاال  اسـت:  گفتـه  مسـعود  آقـای 
جهانـی، کشـور مـا را در ایـن راسـتا یـاری ندهد، 
وقتـی انتخابـات در همین فضـای مافیایی که فقط 
شـرکای نامشـروع قـدرت عجلـه و هـوس آن را 
دارنـد، برگـزار گـردد و یـا هـزاران مسـلح بهنـام 
شـوند،  پاییـن  شـهرها  بـه  بین االفغانـی  دیالـوگ 
سرنوشـت ایـن ملـک و مـردم از همیـن امـروز 

معلـوم اسـت.
در هـر صـورت کمپاین هـا و فعالیت هـای مـا بـه 
والیـات کشـور همچنـان گسـترش خواهـد یافت 
و پیـام روشـن خـود را در مـورد انتخابـات، صلح 
و آینده هـای کشـور صادقانـه بـا مـردم خـود در 
میـان خواهیم گذاشـت تا با آگاهی و هشـدارباش 

تصمیـم خـود را یک جـا بگیریـم.
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  کـه  اسـت  گفتنـی 
در  نشسـتی  در  پیـش  روز  دو  ریاسـت جمهوری 
میثـاق همبسـتگی  احمدولـی مسـعود  اقامـت گاه 
ایـن شـورا را تصویـب کردنـد کـه بر اسـاس آن، 
نامـزدان عضـو ایـن شـورا پـس از ایـن یک صـدا 
گام بـر می دارنـد و افـزون بـر بحث هـای مربـوط 
بـه انتخابات پروسـۀ مصالحـه را نیـز اولویت های 
مهـم ملـی بـه شـمار می آورنـد و بـرای هـر دو 

می کننـد. تـالش 
از سرنوشـت نهایـی گفتوگوهایـی صلـح امریـکا 
بـا طالبـان جزییـات دقیقـی در دسـت نیسـت، اما 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه تاریـخ 6 میـزان 

برگـزار خواهد شـد.

 :ESG احمدولی مسعود در نشست با سفراى
انتخابات در گرو دو شریك قدرت نامشروع و صلح از میلۀ داغ تفنگ طالب ممکن نیست

کمیسیون انتخابات:

تا 3روز دیگر مواد حساس انتخاباتی به والیات می رسد ناجیه نورى 
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نقِش مغـز  در  مقـابله 
ت با مشـکال

 مقاومـت در مواجهـه بـا مصیبـت، یـک خصوصیـِت اخالقِی 
ارزنـده اسـت. اکنـون مشـخص شـده کـه می تـوان بـا ضربـۀ 
سـریعی بـه نقطـۀ کوچکـی از مغـز، ایـن حـس را در ذهن به 
وجـود آورد. ایـن کشـف در دو نفـر بـا بیماری صـرع به گونۀ 
تصادفـی اتفـاق افتـاد، اما این نخسـتین بـار بود که نشـان داده 
شـد کـه تحریـِک سـادۀ مغـزی می تواند تغییـر پیچیـده و غنی 

از هوشـیاری را در ایـن بیمـاران به وجـود آورد.
جـوزف پرویزی، عصب شـناس دانشـگاه اسـتنفورد کالیفرنیا و 
همکارانـش الکترودهایـی را در مغـِز دو بیمـار مبتـال بـه صرع 
کاشـتند تـا بتواننـد منشـای حمـالِت بیمـاری را در مغزشـان 
در  ناحیه یـی  وقتـی  کار  از  مرحله یـی  در  کننـد.  مشـخص 
کورتکـِس قدامـی کمربنـدی )بخشـی از دسـتگاه کنـاری کـه 
در احسـاس، پـردازش، یادگیـری و حافظـه درگیـر اسـت( را 
تحریـک کردنـد، رویـدادی عجیـب بـه وقـوع پیوسـت. هـر 
دو بیمـار گفتنـد کـه احسـاس می کننـد چیـز بـدی می خواهد 
اتفـاق بیفتـد، و هم زمـان انگیـزه پیـدا کرده اند که بـا چیزی که 

قـرار اسـت رخ دهـد )هـر چـه باشـد( مقابلـه کنند.
در طـول تحریـک مغـزی، یکـی از بیمـاران گـزارش کـرد که 
»احسـاس می کنـد چیـز بـدی می خواهـد رخ دهـد«، امـا ایـن 
را هـم گفـت کـه »ایـن احسـاس مـرا قوی تر سـاخته اسـت.« 
بیمـار دیگـر گفتـه کـه »دارد بـه ایـن فکـر می کند کـه چگونه 

بـر آن غلبـه کند«.
او ایـن حالـت را بـه وقتـی کـه در حـال راننده گـی، یکـی از 
تایرهـای موتـر می ترکـد، تشـبیه کـرد؛ نصـف راه را تـا مقصد 
آمده ایـد و گزینـۀ دیگـری نداریـد جـز این کـه بـه راه تـان بـه 
سـمِت جلـو ادامـه بدهیـد. او می گویـد: »احسـاس شـما مثـل 
ایـن اسـت کـه... آیـا می توانـم ایـن راه را تـا آخر طـی کنم؟«
او همچنیـن یـک حـس ضـرورت و نیاز فـوری را هم گزارش 
کـرد: »ایـن بیشـتر یـک چیـز مثبت اسـت، مثـل ... بیشـتر گاز 
]=ریـز[ بـده، گاز بـده، بـاز هـم گاز بـده تـا از این جـا عبـور 

» کنی.
در مقابـل، وقتـی پژوهش گران یک تحریـِک دروغین را اعمال 
کردنـد )عینـًا بـا تکـرار همـان فراینـد، فقط بـا این تفـاوت که 
ایـن بـار هیـچ جریانـی اعمـال نشـد(، هیـچ کـدام از بیمـاران 
احسـاِس خاصـی را گـزارش ندادنـد. تحریـک دیگـر نواحـی 
مغـز کـه فاصله یـی کمتـر از 5 میلی متـر بـا منطقـۀ مـورد نظـر 

داشـتند نیـز احسـاِس بد و یـا اسـتقامت را ایجـاد نکرد.
این کشـف شـاید بـرای افراد مبتال به وسـواس معنـای خاصی 
داشـته باشـد؛ با اسـتناد به آن، می تـوان این اختـالل را بیماری 
پشـتکار بیـش از حـد نامیـد. گاهـی اوقات بـرای درمـان افراد 
مبتـال بـه وسـواس خیلـی شـدید، جراحـی کورتکـس میانـی 
مغـز توصیـه می شـود، اما همـۀ بیماران بـا این جراحـی بهبود 

نمی یابنـد.
بـه گفتۀ داکتر پاتریشـیا چرچلند، عصب شـناس دانشـگاه سـن 
دیگـو کالیفرنیـا، ایـن تحقیـق اولیـن تحقیقـی اسـت که نشـان 
می دهـد تحریـک سـادۀ مغـزی می توانـد منجـر بـه تغییـرات 

پیچیـده و عمیقـی در سـطح آگاهی شـود.
ایـن جـای کار، مـدرِک محکمـی در مقابـل  تـا  نتایـج  ایـن 
ادعاهـای مطرح شـده توسـط برخی عصب شناسـان و فالسـفه 
اسـت کـه می گویند هوشـیاری تنها بـا سـیگنال های الکتریکی 

در مغـز ایجـاد نمی شـود.
اگـر بتوانیـد بـا تحریـک مغز، ایـن اثـرات پیچیده را به دسـت 
بیاوریـد و بـا قطـع تحریـک هـم شـاهد از بیـن رفتـن ایـن 
احساسـات باشـید؛ در آن صـورت خیلـی سـخت اسـت کـه 
بتوانیـد ادعـا کنیـد که هوشـیاری، یک عمل کرد مغزی نیسـت.

منبع: دبــدبه

سـه تن سـوار بر تکسـی از بیراهـه و کوچه بندی هــا 
و پس کـوچـه هــا بــه منطقۀ یکه توت رسـیدیم. بس 
بـه یکه تـوت رسـید و آن هـا از بـس پاییـن شـده و به 
عـوض، بـا دو محصـِل دیگـر سـوار بر بس شـدیم و 
در جالل آبـاد پیـاده گردیدیـم. بازهـم در جالل آبـاد 
برنامـه نداشـته، یـک شـب در آن شـهر بودیـم و از 
آن جـا عـازمِ کنرها شـدیم. در کنر هفت شـب ماندیم. 
از کابـل خبـر آمـد کـه حکومت به دسـتگیری وسـیع 
آغـاز نمـوده و عـدۀ زیـادی از محصلیـن را گرفتـار 
می خواسـتند  محصلیـن  از  عده یـی  اسـت.  نمـوده 
پوهنتـون را تـرک کننـد و فـرار نماینـد، به آن هـا پیام 
فرسـتاده گفتـم کسـانی کـه تـا حال افشـا نشـده اند و 
متیقن هسـتند که افشـا نمی شـوند، در پوهنتـون باقی 
بماننـد. چنـد محصـِل دیگـر نیـز در کنر با مـا یک جا 
شـدند. آن هـا پیشـنهاد کردنـد که بـه پاکسـتان برویم. 
من از پاکسـتان هراس داشـتم؛ زیرا در آن جـا ذوالفقار 
علـی بوتـو با افـکار سوسیالیسـتی حکومـت می کرد، 
امـا مـن به خاطـر گرفتـاری بیـش از حـِد محصلیـن 
توسـط حکومـت و کـم نمودن فشـار بـاالی آن ها تن 
بـه تقدیـر داده، از افغانسـتان خـارج شـده و به مناطق 

قبایلـی پناهنده شـدم.
بـه دنبـال سرنوشـت مجهـول، از مناطـق قبایلـی در 
شـب قدر بـه منزِل یکـی از خوانیِن منطقـه که مربوط 
جماعت اسـالمی پاکسـتان بود، رفتـه و از آن جا راهی 

پیشـاور گردیدم. 
در پیشـاور برایم اطـالع دادند کـه ذورالفقار علی بوتو 
می خواهـد بـا مـن مالقـات کنـد. مـن آن مالقـات را 
الزم نمی دیـدم. بناًء به نوشـتِن یک گـزارش از اوضاع 

افغانسـتان اکتفـا نمـوده، آن نامه را به بوتو فرسـتادم.
داوود  محمــد  ســردار  کـه  شـنیدیم  پیشـاور  در 
مـی خـواهد تغـییر عـقیده بدهد و از کمونیست ها رو 
بگرداند. من در آن زمـــان نــامــه یی به محمد داوود 
نوشـته و گفتـم: اگـر می خواهـی از طریـق اختنـاق و 
زور بـاالی مـردم حکومـت کنی، موفق نخواهی شـد؛ 
ایـن زدوبندهـا و حکومت نمودن از طریق جواسـیس 
در برابـر خشـِم مـردم معنـا و حیثیـت نـدارد، بـه تـو 
توصیـه می کنـم کـه دروازه هـاِی زندان هـا را بـاز کـن 
و از راهـی کـه روان هسـتی برگرد. ما سـپاهی اسـالم 
و وطن هسـتیم، اگـر آزادی آوردی و کمونیسـت ها را 
از مراکـز قـدرت دور نمـودی، ما به حیث سـپاهی نه، 
بـه عنـوان کارمنـد دولت در کنـار تو خواهیم ایسـتاد. 
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در این مصاحبه، پرسـش کوتاه و پاسـخ طوالنی است. 
مصاحبـه یـک گفت  وگوِی خبری نیسـت. مصاحبه گر 
اختیار مصاحبه را به دسـِت مصاحبه شـونده داده  است 
و بـا طـرح پرسشـی او را بـه یاد خاطراِت گذشـته اش 

انداختـه و بـدون ایـن کـه دخالـت نماید و یـا گفته ها 
را قطـع کنـد، جریـان را ثبت نموده اسـت. در پاسـخ، 
کلمـات و جمالتـی را می یابیـد کـه بیشـتر از بُعـد 
شـخصی و عاطفـی روایـت شـده اند، در حـالــی که 
مصاحبه شـونده می توانسـت به سایر ابــعاد خصوصًا 

بـه جنبه هـای سیاسـی و یا نظامـِی ماجرا بپـردازد. 
مصاحــبه شونده در جایـی که خواسـته، گفته هایش را 
خاتمـه بخشـیده و در بین گفته ها بـه جمالِت نامرتبط 
بـه موضـوع پرداخته، امـا با بیاِن آن مصاحبـه را جالب 

و عاطفی سـاخته است. 

پرسش های بسته
پرسـش های بسـته را چراغ سـرِخ مصاحبه می خوانند، 
ایـن پرسـش ها بـا بلـی و نخیـر پاسـخ داده می شـود 
آزادِی  بیشـتر  کـه  می گـردد  مطـرح  طـوری  و 
مصاحبه شـونده از بیـن مـی رود. اهمیـت خبـرِی ایـن 
نـوع پرسـش ها بیشـتر اسـت و اکثـراً در مصاحبه های 
در  پرسـش ها  نـوع  ایـن  دارد.  کاربـرد  رو  در  رو 
مصاحبه هـاِی داغ بیشـتر بـه کار می رود و رسـانه های 
تصــویری و صــوتی عالقه منــِد چنیـن مصاحبه هـا 
می باشـند، درحالی کـه بـرای رسـانه های چاپـی زیـاد 

دل چسـپ نیسـت.
سیاسـیون صـورت  از  بیشـتر  پرسـش ها  نـوع  ایـن 
می گیـرد و در تلویزیون هـا بـا حـرکاِت بدنـی همـراه 
می باشـد، چون ارزش خبـرِی بیشـتر دارد. در حاالت 
بیـان، موضع گیری هـا صـورت می گیـرد و همچنـان 
ابعـاد واکنشـِی ایـن نـوع پرسـش ها زیـاد اسـت. اگر 
در نشـرات چاپی چنیـن مصاحبه یی بـه کار رود، باید 
مقدمه یـی کوتـاه آورده شـود و یـا این کـه گفته شـود 
کـه این مصاحبـه در وقِت ضیق صورت گرفته اسـت. 
بـرای مثـال، در زیـر بـه بخشـی از مصاحبـۀ حامـد 
کـرزی رییس جمهـور پیشـیِن افغانسـتان بـا یکـی از 
شـبکه های تلویزیونـی ایـاالت متحـدۀ امریـکا که در 
تاریـخ 14 سـنبلۀ 1391 صـورت گرفتـه، توجـه کنید. 
دیـده می شـود که برخی از ســـواالِت ایــن مصاحبه 

را پرسـش های بسـته تشـکیل داده اسـت.
خبرنـگار: چرا امریکا تا حال نتوانسـته اسـت موضوع 

پاکسـتان را حل کند، نظرتان چیسـت؟
رییس جمهور: شاید به خاطر مسایل سیاسی.

خبرنگار: قیمِت این همه چه بوده است؟
رییس جمهـور: بـرای مـا خیلـی گـزاف و مصیبت بـار 

تمام شـده اسـت.
خبرنـگار: اگـر موضـوع پناه گاه هـای امن در پاکسـتان 
سـال ها پیـش حـل می شـد، آیـا امـروز وضعیـت در 

افغانسـتان طـور دیگـری نمی بـود؟
رییس جمهـور: کامـاًل متفـاوت می بـود، صلح آمیزتـر 

و  می بـود  ثبـات  بـا  می بـود،  پیشـرفته تر  می بـود، 
جامعه یـی می بـود کـه خـود به سـوی شـگوفایی گام 

برمی داشـت.
خبرنگار: آیا این موضوع شما را نگران نمی سازد؟

رییس جمهـور: خیلـی زیاد، و مـا این نگرانـی خود را 
نشـان داده ایم.

خبرنـگار: آیـا فکـر می کنیـد کـه در برابـر ایـن همـه، 
مانده ایـد؟ ناتـوان 

رییس جمهـور: تـا جایی کـه بـه امریـکا و رفتـار آن 
در منطقـه ارتبـاط می گیـرد، بلـی مـا خـود را ناتـوان 
احسـاس می کنیـم، چون امریـکا و سیاسـتش در برابر 
آنچـه کـه منافـِع خـود می پنـدارد تصمیـم می گیـرد، 
امـا آنچـه که مـا خـود را در برابـر آن ناتوان احسـاس 
نمی کنیـم این اسـت کـه مـا چـه می خواهیـم و دیگـر 
این کـه آنچـه کـه مـا می خواهیـم انجـام دهیـم. دلیلی 
کـه بر مبنای آن با پاکسـتان مذاکـرات را خودمان آغاز 
کردیـم، دلیلـی که بر اسـاِس آن ما با پاکسـتان دیالوگ 
را بـه گونـۀ جدی شـروع کردیـم، دلیلی کـه به خاطر 
آن چهـارـ  پنـج سـال قبـل از انتقاد کردن بر پاکسـتان 
دسـت کشـیدم، دلیلی که بر مبنـای آن خودمـان روند 
صلـح را آغـاز کردیـم، حتـا در شـرایطی که ایـن کار 
خـالف خواسـته های متحدیـِن مـا قـرار داشـت؛ این 
راه صادقانـۀ  کـه  می کردیـم  احسـاس  مـا  کـه  بـود 
غیرسیاسـی برای مسـألۀ تروریـزم وجود نـدارد و این 
کار را بــرای دریــافت راه هــای حل انجام دادیم و به 
همیــن دلیـل تا هنـوز در این جهـت ادامـه می دهیم. 
خبرنـگار: آیـا احسـاس می کردیـد کـه در آن زمـان 
همـۀ کارهایـی را کـه در توان تـان بود، غـرض تالش 
و متقاعـد سـاختن دیپلومات هـای امریکایـی انجـام 

داده اید؟ 
رییس جمهـور: بلـی، بیشـتر از آنچـه کـه در تـواِن مـا 

بود.
خبرنـگار: آیـا در عقـب در هـای بسـته سـروصداها و 
فریاد هایـی در جریـان مالقات های تان وجود داشـت؟ 

رییس جمهور: خیلی زیاد.
 خبرنگار: بسیار مأیوس کننده است؟

و  اســت  مـأیوس  کنــنده  بلـی،  رییـس جمـهـــور: 
مــأیوس  کنـــنده بـود. )کـرزی، 14 سـنبلۀ 1391(

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش چهل وهفتم

پرسش هاى بسته را چراغ 
سرِخ مصاحبه می خوانند، 

این پرسش ها با بلی و نخیر 
پاسخ داده می شود و طورى 
مطرح می گردد که بیشتر 

آزادِى مصاحبه شونده از بین 
می رود. اهمیت خبرِى این 
نوع پرسش ها بیشتر است 
و اکثراً در مصاحبه هاى رو 

در رو کاربرد دارد. این نوع 
پرسش ها در مصاحبه هاِى 
داغ بیشتر به کار می رود و 

رسانه هاى تصـویرى و صـوتی 
عاقه منـِد چنین مصاحبه ها 
می باشند، درحالی که براى 

رسانه هاى چاپی زیاد 
دل چسپ نیست.

این نوع پرسش ها بیشتر از 
سیاسیون صورت می گیرد و 

در تلویزیون ها با حرکاِت بدنی 
همراه می باشد، چون ارزش 

خبرِى بیشتر دارد
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ــه  ــی ک ــی ـ زمان ــق و چاپلوس ــر رواِج تمل ــعدی در عص س
ــِی آن  ــان و هجوای ــب نام ون ــیلۀ کس ــی وس ــنت ادب پارس س
اســت و زورمنــدان تهــی از دانــش، بــه قصایــد بلنــد مــدح و 
ــه  ــتاخانه یی ک ــِی گس ــا حق گوی ــد ـ ب ــو گرفته ان ــتایش خ س
ملــک مســلم اوســت، توانایــان عصــِر خــود را درس رهبــری 
مبتنــی بــر انســانیت می دهــد. قصایــد فارســی نخســتین بــاب 
گلســتان ـ کــه در ســیرت پادشــاهان اســت ـ و همچنیــن بــاب 
ــر و رای  ــوش و تدبی ــۀ ه ــه در آن در زمین ــتان ـ ک اول بوس
ســخن رفتــه ـ آییــن مملکــت دارِی ویژه یــی پیشــنهاد می کنــد. 
ــتخدامی،  ــام اس ــت، نظ ــن امنی ــردم، تأمی ــاه م ــداری، رف پاس
ــزاران،  ــر کارگ ــارت ب ــرد، نظ ــافر و جهانگ ــب مس ــر جل تدابی
آمــوزش شــغلی، دادورزی، حق پذیــری، نصحیت نیوشــی و 
ــا آوردن  ــان و ب ــنی بی ــپاه را به روش ــِر س ــگ و تدبی ــن جن آیی

ــد.1  ــاتر می کن ــب را رس ــب، مطل ــتان های مناس داس
ــی  ــی و سیاس ــات اجتماع ــت نظری ــد گف ــورد بای ــن م در ای
ســعدی بیــش از آن کــه متأثــر از آرمان گرایــی یــا برخاســته از 
عواطــف و احساســاِت شــاعرانه باشــد، از مصلحت اندیشــِی او 
سرچشــمه می گیــرد و بــر ادراک و حســاب گری اســتوار انــد. 

آیین کشورداری 
ــی  ــول و موازین ــر اص ــعدی ب ــِر س ــورداری در نظ ــن کش آیی

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــِم آن ب ــه اه ــت ک ــتوار اس اس
1. رعایت عدالت و دادگری 

اســاس عالــم مطلــوب ســعدی، عدالــت اســت و دادگســتری. 
ــاب بوســتان خــود  ــن ب ــه همیــن ســبب نخســتین و مهم تری ب
ــی  ــت. وی فرمان روای ــاص داده اس ــوع اختص ــن موض را بدی
ــد، روز،  ــد نه ــر درگاه خداون ــه روی اخــالص ب می پســندد ک
ــی  ــد را بنده ی ــب، خداون ــد و ش ــذار باش ــان را حکم گ مردم
حق گــذار؛ زیــرا معتقــد اســت کســی کــه از اطاعــت خداونــد 
ســر نپیچــد، هیچ کــس از حکــم وی گــردن نخواهــد پیچیــد. 
جهــان داری موافــق شــریعت، مطلــوب ســعدی اســت و 

ــد.2  ــرع روا می دان ــوای ش ــه فت ــدکاران را ب ــتن ب کش
اگر شرع فتوی دهد بر هالک 
اال تا نداری ز کشتنش باک3 

ــت  ــات و حکوم ــام در کاین ــود نظ ــه وج ــد ب ــعدی معتق س
عدالــت بــر آن اســت. در ایــن نظــام بیــن پدیده هــا، از جملــه 
رفتــار انســان، رابطــۀ علــی برقــرار اســت. از دیــدگاه وی، هــر 
کنــش در روابــط انســانی، واکنــش متناســب بــا وی را در پــی 
خواهــد داشــت. پــس، بــه یــک معنــا، هــر آن چــه بــرای آدمــی 
ــای  ــن دنی ــزی جــز نتیجــۀ اعمــال او در ای ــد، چی پیــش می آی
قانون منــد نیســت و هــر کــس شایســته گی آن چیــزی را دارد 

ــد.4  ــه آن می رس ــه ب ک
ــا دل خلقــی  ــازارد ت ــد هــر کــه خــدای عزوجــل را بی »گفته ان
به دســت آورد، خداونــد تعالــی همــان خلــق را بــر او برگمــارد 

تــا دمــار از روزگارش درآرد.«5 
ســعدی در جهــان ایــده آل خــود ســیرۀ حکم رانــِی کســانی را 
ــت  ــند و رعای ــتان می اندیش ــه زیردس ــه ب ــه هم ــتاید ک می س
جانــب آنــان. چنان کــه از فرماندهــی دادگــر یــاد می کنــد کــه 
ــه فکــر  ــز ب ــر چی ــش از ه ــاده داشــت و بی ــای س همیشــه قب

آســایِش دیگــران بــود. 
شنیدم که فرماندهی دادگر 
قبا داشتی هر دو رو آستر 

یکی گفتش ای خسروی نیک روی 
ز دیبای چینی قبایی بدوز 

بگفت این قدر ستروآسایش است 
وزاین بگذری زیب و آرایش است6 

از جملــه:  نیــز وجــود دارد  پادشــاه احادیثــی  در مــورد 
»الســلطان ظــل اهلل فــی االرض یــا وی الیــه کل مظلــوم«. یعنــی 
پادشــاه دادگــر، ســایۀ خداونــد بــر روی زمیــن اســت کــه هــر 

ســتم دیده یی بــه او پنــاه می بــرد.۷ 
ــادل  ــاه ع ــه پادش ــت ک ــده اس ــن عقی ــن ای ــر ای ــعدی ب س
ــش،  ــک خوی ــبانی از ممال ــری و پاس ــت دادگ ــر رعای به خاط
ــا رعیتــش  ــه اش باشــد ام ــه تهــی شــدن خزین ــد حاضــر ب بای

ــردد:  ــر نگ آزرده خاط
عدل و انصاف و راستی باید 

ور خزینه تهی بود شاید 
نکند هرگز اهل دانش و داد 
دِل مردم، خراب و گنج، آباد 

پادشــاهی کــه یــار درویــش اســت، پاســبان ممالــک خویــش 
اســت.8 

ــوب اســت  ــاِن اندیشــۀ ســعدی مطل ــدر دادگــری در جه هرق
و ســودمند، بیــداد زشــت اســت و زیــان زفیــر. جامعــۀ 
ــی انســانی  ــد اســت، وقت ــه ســعدی آرزومن عدالت پیشــه یی ک
جلــوه می کنــد کــه عاقبــت بیدادگــری در نظــر گرفتــه شــود. 

ــخن  ــرادر س ــت دو ب ــن رو، گاه از سرنوش از ای
ــس از  ــی پ ــه اول ــم، ک ــری ظال ــادل و دیگ ــی ع ــی رود: یک م
مــرگ پــدر بــه واســطۀ عــدل و شــفقت در جهــان نامــور شــد 

ــر او دســت یافــت.9  ــده و دشــمن ب و دیگــری ســتم ورزی
ــان  ــی ســعدی از بی ــد گفــت »هــدف نهای ــی بای ــه طــور کل ب
ایــن داســتان ها ایــن اســت کــه می خواهــد پادشــاه و یــا امیــر 
و حاکــم و ســلطان را نصیحــت کنــد و او را بــه امــور دنیــوی و 
تدبیــر شــئون ملــک داری و رعیــت داری، آشــنا کنــد و در ایــن 
راه از هیــچ کوششــی بــاز نمی ایســتد و گاه خــود نیــز چیــزی 
ــه نتیجــۀ  ــه ب ــا ک ــد ت ــداع می کن ــه هــدف، اب ــرای رســیدن ب ب

معهــود برســد«.1۰ 
ــی،  ــر اصول ــعدی از نظ ــرای س ــه ب ــی ک ــوع، در حال در مجم
ــانی  ــا، هم س ــدارد و آن همان ــر ن ــا بیش ت ــک معن ــت ی عدال
ــص،  ــور اخ ــه ط ــرت و ب ــون فط ــا قان ــی ب ــی اجتماع زنده گ
اطاعــت از احــکام الهــی اســت، در عمــل و زنده گــی سیاســی، 
ــْت شــناخت  ــد، عدال ــک بُع ــی متعــدد دارد. از ی ــت معان عدال
و ایفــای وظیفــه و انجــام آن بــه وجــه احســن اســت. از بُعــد 
دیگــر، عدالــت حــق بــه حــق دار رســاندن و یــا ایفــای وظیفــۀ 
ــد  ــره از بُع ــت. و باالخ ــران اس ــا دیگ ــه ب ــی در رابط اجتماع
ــاز دیگــران اســت.11  ــرآوردِن نی ــت احســان و ب دیگــر، عدال

2. رازداری در مسایل سیاسی
ــت  ــگ و حکوم ــایل جن ــه در مس ــد ک ــه می کن ــعدی توج س
ــاخت و در  ــر نس ــی را منتش ــرار نظام ــود و اس ــد رازدار ب بای

نهــان بــه چــارۀ کار پرداخــت و تــدارکات جنگــی را از 
ــت.12  ــیده داش ــه گان پوش هم

به تدبیر جنگ بداندیش کوش 
مصالح بیاندیش و نیت بپوش 

منه در میان راز با هرکسی 
که جاسوس هم کاسه دیدم بسی13 

3. وحدت حکومت
ادوارد بــراون در کتــاب خــود زیــر عنــوان تاریــخ ادبــی ایــران 

می نویســد: 
در  شــاهرخ  نامــۀ  پاســخ  در  عثمانــی  ســلطان محمد 
ــعدی  ــخن س ــه س ــود، ب ــرادر خ ــه ب ــل س ــی از قت عذرخواه
استشــهاد می کنــد کــه: »ده درویــش در گلیمــی بُخســبند و دو 

پادشــاه در اقلیمــی نگنجنــد«. 
عبــارت بــاال موجزتریــن عبــارت حکمت آمیــزی اســت 
کــه گوهــر زنده گــی سیاســی را از دیــد ســعدی نشــان 

 14 می دهــد.
مســلم اســت کــه در هــر مملکتــی تنهــا یــک پادشــاه 
می گنجــد و وجــود »دو پادشــاه انــدر والیــت« غوغــا و فتنــه 
بــه پــا خواهــد کــرد؛ زیــرا پادشــاهان، ظالــم و زورگــو هســتند 
و دو فــرد زورگــو نمی تواننــد در یــک جــا زنده گــی کننــد.15 

4. مردم نوازی
ســعدی بــر ایــن نظــر اســت کــه گنــج و خزانــه پادشــاه بایــد 
بــر »طفــل و درویــش و پیــر« وقــف شــود. نیــز بایــد بــه جــای 
ــرای  ــید و ب ــتان کوش ــر دوس ــت خاط ــه جمعی ــج، ب ــع گن جم
ــه  ــد خزین ــرا کلی ــرد.16 زی ــه را تهــی ک ــق، خزین آســایش خل

همیشــه در دســت نیســت. 
پریشان کن امروز گنجینه چیست 

که فردا کلیدش نه در دست توست1۷ 
ــوده  ــالطین ب ــروزی س ــم پی ــل مه ــی از عوام ــوازی یک مردم ن
ــه  ــی را ک ــر مملکت ــی ه ــکندر روم ــه اس ــان ک ــت »چن اس
ــه  ــز ب ــاهان ج ــام پادش ــی آزرد و ن ــش را نم ــت، رعیت می گرف
ــوازی  ــردم داری و مردم ن ــل م ــن عام ــرد و همی ــی نمی ب نیک
او، ســبب تســلط امــر بــر دیــار مشــرق و مغــرب« گردیــد.18 
ــان  ــاهی بی ــر پادش ــان وزی ــعدی از زب ــر، س ــی دیگ در جای
ــد و  ــرد آین ــر او گ ــق ب ــا خل ــد ت ــَرم بای ــد »پادشــه را َک می کن

ــینند.«  ــن نش ــش ایم ــاه دولت ــا در پن ــت ت رحم
وگرنــه در روز ســختی، دوســت دارش دشــمنی زورآور خواهد 
شــد، چنان کــه آن »ملــک را پنــد وزیــر ناصــح، مخالــف طبــع 
ــی نکشــید کــه  ــه زندانــش فرســتاد و طول مخالــف نیامــد و ب
گروهــی بــه منازعــت برخاســتند و خلــق کــه از دســت تطــاول 
او بــه جــان آمــده بــود، آن گــروه را تقویــت کردنــد تــا ملــک 

از تصــرف ایــن پادشــاه بــه در رفــت.19 
ــی  ــی یک دیگــر معرف ــاه و حام ــردم را پن ــم و م ســعدی، حاک

می کنــد: 
نبایدت که پریشان شود قواعد ملک 

نگاه دار دل مردم از پریشانی 
چنان که طایفه یی در پناه جاه تواند 

تو در پناه دعا و نماز ایشانی2۰ 
5. سپردن سلطنت به جانشین 

ــرد  ــل از مــرگ خــود، ف ــه، هــر پادشــاه قب طبــق ســنت دیرین
مناســبی را جانشــین خــود قــرار دهــد کــه ایــن مقــامِ نیابــت در 
ــب  ــود. هم چــون آل درجــۀ اول از آن پســِر پادشــاه خواهــد ب
ارســالن کــه پســرش بعــد از وی تــاج شــاهی را بــر ســر نهــاد، 
و یــا هماننــد ابوبکــر ســعد کــه بعــد از پــدرش، ســعد زنگــی، 
بــه حکومــت پــارس رســید. گاهــی نیــز »ســلطنت ران صاحــب 
ــت،  ــته اس ــی« نداش ــم مقام ــون »در دوره قای ــکوهی« هم چ ش

ــپارد.21  ــه شــیخی می س کشــور را ب
6. مجازات خراب کاران و مفسدان 

ســعدی بــرای خراب کارانــی کــه در مملکــت، آشــوب و 
ــد:  ــنهاد می کن ــازات پیش ــوع مج ــد، دو ن ــاق انگیزن نف

غریبی که پر فتنه باشد سرش 
میازار و بیرون کن از کشورش 

وگر پارسی باشدش زادبوم 
به صنعاش مفرست و سقالب و روم 

هم آن جا امانش مده تا به چاشت 
نشاید بال بر دگر کس گماشت 
که گویند برگشته باد آن زمین 
کزو مردم آیند بیرون چنین22 

در واقــع از دیــدگاه ســعدی، مجــازات ســتم کار نوعــی عدالــت 
ــاره  ــن ب ــی در ای ــگ رجای ــر فرهن ــردد. دکت ــوب می گ محس
معتقــد اســت کــه از نــگاه ســعدی »تعریــف عدالــت بــا حــق 
ــری  ــا »جفاپیشــه گان« درگی ــاط مســتقیم اســت. اگــر ب در ارتب
هســت، عدالــت عبــارت اســت از »ســتم« در حــق ستم پیشــه 
ــت از  ــت اس ــت، عدال ــاره گان اس ــا بی چ ــروکار ب ــر س و اگ

»لطــف«.23 
7. به کارگیری دیانت و درایت در کشورداری 

ــت،  ــد اس ــوش نیازمن ــگ و ه ــت و فرهن ــه دیان ــک داری ب مل
ــدارد؛  ــی را ن ــت حکم ران ــل، لیاق ــت و غاف ــاه مس ــس پادش پ
زیــرا او پاســبان رعیــت و مســوول حفــظ جــان و مــال مــردم 
اســت؛ بنابرایــن خفتــن و غفلــت پادشــاه بــه هنــگام حراســت، 

شــرط کشــورداری نیســت.24 
سعدی در قصیده یی که در مدح »انکیانو« دارد، می گوید: 

هیچ میدانی خرد به یا روان 
من بگویم گر بداری استوار 

آدمی را عقل باید در بدن 
ورنه جان در کالبد دارد حمار 
ملک بانان را نشاید روز و شب 

گاهی اندر خمر و گاهی در خمار25 
پی نوشت ها 

ــردآوری  ــاالت(، گ ــه مق ــعدی )مجموع ــل س ــر جمی 1- ذک
ــران، ص232  ــکو- ای ــی یونس ــیون مل کمیس

2- مقدمۀ تصحیح بوستان، یوسفی، ص2۰ 
3- بوستان، باب1، ص221 

ــا توســعه در فرهنــگ و ادب  ــم ســازگار ب 4- شــناخت مفاهی
ــوم  ــکدۀ عل ــران پژوهش ــروه پژوهش گ ــعدی(، گ ــی )س فارس

ــی، ص3۰  اجتماع

سـپهِر
 اندیشـۀ سـعدی

مسعود فوالدفر

ــات  ــام در کاین ــود نظ ــه وج ــد ب ــعدى معتق س
و حکومــت عدالــت بــر آن اســت. در ایــن 
نظــام بیــن پدیده هــا، از جملــه رفتــار انســان، 
رابطــۀ علــی برقــرار اســت. از دیــدگاه وى، 
واکنــش  انســانی،  روابــط  در  کنــش  هــر 
متناســب بــا وى را در پــی خواهــد داشــت. 
پــس، بــه یــک معنــا، هــر آن چــه بــراى آدمــی 
ــال او  ــۀ اعم ــز نتیج ــزى ج ــد، چی ــش می آی پی
هــر  و  نیســت  قانون منــد  دنیــاى  ایــن  در 
ــه  ــه ب ــزى را دارد ک کــس شایســته گی آن چی

می رســد.۴  آن 
»گفته انــد هــر کــه خــداى عزوجــل را بیــازارد 
ــی  ــد تعال ــا دل خلقــی به دســت آورد، خداون ت
همــان خلــق را بــر او برگمــارد تــا دمــار از 

درآرد.«۵  روزگارش 
ســیرۀ  خــود  ایــده آل  جهــان  در  ســعدى 
حکم رانــِی کســانی را می ســتاید کــه همــه 
بــه زیردســتان می اندیشــند و رعایــت جانــب 
یــاد  از فرماندهــی دادگــر  آنــان. چنان کــه 
ــت و  ــاده داش ــاى س ــه قب ــه همیش ــد ک می کن
بیــش از هــر چیــز بــه فکــر آســایِش دیگــران 

ــود ب

5- گلستان، باب 1، حکایت 2۰ 
6-  بوستان، باب1، ص221 
۷-  بوستان، باب1، ص221 

8- مثنویات، ص84۷ 
9- ر.ک: بوستان، باب1، صص231- 23۰ 

1۰- ذکــر جمیــل ســعدی )مجموعه مقــاالت(، گردآوری کمیســیون 
ملــی یونســکو- ایــرن، جلد ســوم، صــص69- 68 

ــر  ــعدی، دکت ــی س ــی و اجتماع ــۀ سیاس ــر اندیش ــی ب 11- مقدمه ی
ــان، شــماره 5۰  ــۀ کیه ــی، مجل ــگ رجای فرهن

گــردآوری  مقــالت(،  )مجموعــه  ســعدی  جمیــل  ذکــر   -12
ایــران، جلــد ســوم، ص۷8  یونســکو-  ملــی  کمیســیون 

13- بوستان، باب 1، ص 253 
ــر  ــعدی، دکت ــی س ــی و اجتماع ــۀ سیاس ــر اندیش ــی ب 14- مقدمه ی

ــان فرهنگــی، شــماره 5۰  ــه کیه ــی، مجل ــک رجای فرهن

15-  ر.ک : غزلیات، ص 531 
16- بوستان، باب 6، ص339 

1۷- همان، باب2، ص 254 
18- گلستان، باب1، ص 69 

19- همان، ص 44 
2۰- قطعات، ص 839 

21- بوستان، باب 6، ص 339 
22- بوستان، باب 1، ص 213 

ــر  ــعدی، دکت ــی س ــی و اجتماع ــۀ سیاس ــر اندیش ــی ب 23- مقدمه ی
ــان فرهنگــی، شــماره 5۰  ــه کیه ــی، مجل ــک رجای فرهن

24- قطعات، ص 829 
25- قصاید فارسی، ص ۷24 
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بهزاد برمک 

غنیمت دان و می خور در گلستان
 که گل تا هفته دیگر نباشد 

ببـرک ارغنـد سـرانجام پـس از بیمـاری 
بسـت.  سـفر  رخـت  قلبـی  طوالنـی 
نویسـنده یی کـه در هـر زمـان احساسـات 
قالـب  در  را  خـود  قلبـی  مکنونـات  و 
و  عشـق  ریخـت.  رمان هـا  و  داسـتان ها 
خشـونت، نابرابری هـا، غـم و انـدوه، رزم 
و پیـکار، سـرخوردهگی ها، تزویر و ریا و 
امیـد و آرزو از سـوژه های اصلی داسـتانی 
در  جملهگـی  و  می دهنـد  تشـکیل  را  او 
هسـتند. جـاری  او  داسـتان های  سراسـر 

ارغند در سراسـر زندهگـی و فعالیت ادبی 
خـود یـک دم نیاسـود. از زندهگـی گـذرا 
ناامیـدی را مسـاوی  ناامیـد  نشـد. چـون 
بـه نابـودی می شـمرد. پـس به حسـودان، 
رقیبـان و آزمنـدان و دارو دسـته های ادبی 
خندیـد و ای بسـا کـه سرچشـمۀ آفرینش 
ادبـی و پشـت کار او در همیـن نکته نهفته 

. شد با
ببـرک ارغنـد در طـول فعالیـت ادبی خود 

مراحـل گوناگونـی را پیموده اسـت.
در مرحلـۀ نخسـت فعالیـت ادبـی خـود 
تحـت تأثیـر فضـا و جو سیاسـی زمانه اش 
آثـاری خلـق کـرده کـه  بیشـتر  اسـت و 
نشـانه های رئالیسـم اجتماعـی در آنهـا به 
وضـوح آشـکار اسـت. آثاری کـه ملهم از 
مسـایل اجتماعـی  و سیاسـی روز هسـتند 
و شـخصیت های شـان  را الیه هـای پاییـن 
)شـوراب،  می دهنـد.  تشـکیل  جامعـه 
دفترچـۀ سـرخ، دشـت الـوان، حـق خـدا 
مشـخص  نمونه هـای  همسـایه(از  حـق 
آفریده هـای ادبـی نویسـنده در این  مرحله 
بـه شـمار می روند. این  آثار سـبب شـدند 

کـه مخالفـان سیاسـی نویسـنده او را بـه 
حاشـیه براننـد و منکر درخشـش کارهای 

بعـدی نویسـنده شـوند.
تغییـرات  و  شـصت  دهـه  دوم  نیمـۀ  در 
حاصلـه در فضـا و جـو سیاسـی کشـور، 
ذهنیـت و دیـدگاه سیاسـی نویسـنده هـم 
تغییر نسـبی می کنـد. می توان داسـتان های 
نویسـنده را در کتـاب مرجـان نشـانه های 

آغازیـن ایـن تغییـر بـه شـمار آورد.

نویسـنده به خصـوص پـس از مهاجرت به 
 خارج از کشـور و فراغت از یوغ سانسـور 
و دسـت یابی بـه آزادی، کارش را ژرفـا و 
پهنای بیشـتر می بخشـد و آثـاری در خور 
اعتنـا ماننـد پهلوان مراد و اسـپی که اصیل 
نبـود و کفتـر بـازان را خلـق می کنـد. در 
این رمان ها پیشـرفت نویسـنده چشـم گیر 
اسـت. به خصـوص از بابـت کاربـرد زبان 
گفتـاری و تصویرگری سـنت ها و  فرهنگ 
مـردم. می تـوان ایـن دو رمـان را فرهنـگ 
بـازی  کفتـر  و  بزکشـی  و  اسپ شناسـی 
در  کـه  معلوماتـی  پذیرفـت.  و  دانسـت 
ایـن  زمینه هـا در قالـب رمـان ارایه شـده، 
بی نظیـر اسـت و از شـور و اشـتیاق وافـر 
نویسـنده و آگاهـی جامع و مهارت ایشـان 

در ایـن زمینـه حکایـت می کند.
در برخـی از آثـار، نویسـنده رویدادهـای 
تاریخـی و اجتماعی کشـور را دسـت مایه 
کار قـرار داده اسـت. در ایـن آثار مسـایل 

دربهدری هـای  و  خشـونت  و  جنـگ 
ناشـی از آن بازتـاب یافتـه اسـت. ماننـد 
لبخنـد شـیطان و سـفر پرندهـگان بی بـال 
میانـه  داسـتان های  از  بعضـی  در  یـا  و 
ایـن  آثـار  در  نویسـنده  کوتاه شـان.  و 
موضع گیـری اعتراضـی و انتقـادی دارد و 
بـر کشـمکش ها و نامالیمـات اجتماعـی 

می تـازد.
پسـین  سـال های  در  ارغنـد   ببـرک  
مـی آورد  رو  نوینـی  تجربه هـای  بـه 
داستان نویسـی  نویـن  تکنیک هـای  و 
در  مثـال  طـور  بـه  می کنـد.  تجربـه  را 
)خانـوادۀ مـا( که شـخصیت های داسـتانی 
نـام ندارنـد. یـا در برخـی از داسـتان های 
و  جادویـی  مضامیـن  کـه  اخیرشـان 
گرفتـه  قـرار  کار  دسـت مایه  اسـطوره یی 

اسـت.
بـه طـور عمـوم ببـرک ارغنـد بـه ذهنیت 
و دیـدگاه سیاسـی خویـش وفـادار اسـت 
شـاخص  نویسـنده  را  او  می تـوان  و 
شـمرد .  افغانسـتان  در  چـپ  ادبیـات 
را  او  داسـتانی  شـخصیت های  بیشـترین 
پاییـن جامعـه  و الیه هـای  زحمت کشـان 
داسـتان  او  آثـار  در  می دهنـد.  تشـکیل 
ناهمگـون  نیروهـای  کشـمکش  صحنـه 
اجتماعـی اسـت. نیروهایـی کـه نویسـنده 
شـناخت خوبی از آنان دارد و هوشـمندانه 
ادبیـات  صحنـه  رابـه  آنـان  آگاهانـه  و 

می کشـاند. داسـتانی 
ببـرک ارغنـد هر چنـد در عالـم مهاجرت 
تنگ دسـتی  غربـت،  چـون  مصایبـی  بـا 
و انـزوا روبهـرو شـد، نامـردی و نفهمـی 
وقـت  هیـچ  امـا  دیـد.  رقیبـان  و جفـای 
افتاده گـی  ضعـف،  نباخـت.  را  خـود 
چـرا  و  نکـرد  پیشـه  سـرافکندهگی  و 
از  ارغنـد  ببـرک  می کـرد؟  چنیـن  بایـد 
نویسـندهگان نـادری اسـت کـه از دوران 
کـرده  بهینـه  اسـتفاده  مهاجـرت خویـش 
اسـت و اثرهای زیـاد، حجیم و بـا کیفیتی 

خلـق کـرده اسـت 
وفـات  ایشـان  ضربـۀ سـنگینی بـر ادبیات 
داسـتانی و به ویـژه بـر ادبیـات مهاجـرت 

می شـود. پنداشـته 

مـن  کـه  می پنداریـم  لحظه یـی  بـرای 
نـام دار  کاندیـدای  خـودت  بهجـای 
خـودت  و  هسـتم  ریاسـت جمهوری 
و  عـادی  شـهروند  یـک  مـن  بهجـای 
مـن بـا بیوگرافـی زیریـن ام از خـودت 

هسـتم: رای طلبـان 
1. در سـال 2۰۰9 کاندیـدا بـودم، نتیجۀ 
از  مـردم  نکـردم،  قبـول  را  انتخابـات 
حمایـت  سیاسـی ام  مبـارزه  و  موقـف 
نمودنـد و نتیجـه داد، تقلـب ثابـت شـد 
و انتخابـات بهـدور دوم رفـت، امـا بعداً 
از آن بـدون در جریـان گـذاری مـردم 
از  تیمـم  بـزرگان  بـا  مشـوره  بـدون  و 
رقابـت در دور دوم انصـراف نمـودم و 
احساسـات و مبـارزات میلیون هـا نفر را 

کـردم.  یک سـان  بهخـاک 
چنـدان  هـم  بعـدی  انتخابـات  تـا   .2
فعالیـت چشـم گیری نداشـتم و حتا یک 
طـرح حکومتـی را هـم با طرحـی بدیل 

مخالفـت ننمـودم.
3. در انتخابـات سـال 2۰14 تکـت قوی 
انتخاباتـی را ترتیـب دادم و در دور اول 
اکثریـت آرا را بهدسـت آوردم. به دالیل 
سیاسـی بخشـی از آرایـم باطـل گردیـد 
انتخابـات  و  رأی  و  موقـف  از  مـن  و 
کامیـاب خـود دفـاع نکـردم و گفتـم که 
»مبـدا کسـی فکـر کنـد کـه مـن از دور 
ایـن خاطـر دور  از  دوم هـراس دارم«، 
دوم را بـا مصـارف گـزاف کمپاینـی و 
در  خـودرا  و  نمـودم  قبـول  انتخاباتـی 

معـرض باخـت قـرار دادم. 
بـرای  از  را  انتخابـات  دوم  دور   .4
تقلب هـای آفتابـی و مهتابـی بـه چالش 
کشـیدم و بـه اثبـات هم رسـانیدم. دیدم 

کـه راه دیگـر نمانـده اسـت، بنـاًء اقدام 
نمـودم.  مـوازی  حکومـت  ایجـاد  بـه 
مـردم در ایـن بـار هـم تـا مـرگ باالیم 
ایسـتاد شـدند کـه از حـق و رأی شـان 
دفـاع نمایـم، در آخریـن دقایـق که تمام 
آمـادۀ  کشـور  گوشـۀ  گوشـه  در  ملتـم 
جان فشـانی برایـم بودند و طـرف مقابل 
هـم در برابرم توان مقاومت را نداشـت، 
بـاز هـم از بـرای تلفـن وزیـر خارجـۀ 
مـوازی  حکومـت  اعـالم  از  امریـکا 
منصـرف شـدم و آرمان ها و خواسـت ها 
در  را  خـود  ملـت  آرای  و  احساسـات 

تـاق بـاال گذاشـتم، تن به معاملـه دادم و 
موافقت نامـه حکومـت وحـدت ملـی را 
بـه خواهش وزیـر خارجۀ امریـکا امضا 

 . م نمود
کـه  وجـودی  بـا  موافقت نامـه  در   .5
ادعـای کامیابـی در انتخابات را داشـتم، 
بـاز هم گذاشـتم کـه ریاسـت جمهوری 
بـه رقیبـم برسـد و خـودرا در ریاسـت 
اجرایـی بـدون صالحیـت اجرایـی کـه 
بـه فرمـان رییس جمهـور ایجـاد شـد و 
بوسـه بـه پیغامـی بیـش نبـود، محـدود 

سـاختم.

6. بعـد از آنکـه رییـس اجرایـی شـدم، 
بـا وجودی که قصر سـپیدار، تشـریفات 
بودجـه،  دولتـی،  یـک  نمبـر  و  بلنـد 
و  مشـاور  صدهـا  مقـرری  صالحیـت 
رهبریـت شـورای وزیـران را در دسـت 
داشـتم، بـاز هـم در پنج سـال گذشـته به 
جـز یـگان بـار غالمغال، هیچ نـوع طرح 
و راه حـل بـه مشـکالت کشـور ترتیـب 
نـدادم کـه حداقـل اگـر رییس جمهـور 
قبـول نمی کـرد، ملت و مـردم از طرح و 

می شـدند. باخبـر  برنامه هایـم 
فعـاًل بـرای بـار سـوم بـا وجـودی کـه 
شـریک  حکومـت  مسـایل  بسـیار  در 
نبـودم و تقریبـًا کریـدت تمـام کارهـای 
مالمتـی  و  رییس جمهـور  بـه  خـوب 
مـن  موجودیـت  بـه  ناکارایی هـا  همـه 
بـا  در حکومـت نسـبت داده می شـود، 
شـعار اینکـه در خـوب و بـد حکومـت 
شـریک بـوده ام، کاندیدای نام دار هسـتم 
و می خواهـم کـه رییس جمهـور شـوم.

شـهروند  یـک  بهصفـت  شـما  حـاال 
عـادی، صادقانـه بگوییـد کـه برایم رأی 

نـه؟ یـا  می دهیـد 
اگر بلی، چرا و اگر نخیر، چرا؟

جناب داکتر صاحب عبداهلل!
اگـر سـوالم را درسـت جـواب دادیـد، 
شـما  بـه  کـه  هسـتم  آمـاده  مـن  پـس 
از  خـود  تـوان  حـد  در  و  دهـم  رأی 
شـما حمایـت نمایـم و فهـم مسـلکی و 
تکت تـان  اختیـار  در  را  خـود  سیاسـی 

قـرار دهـم.
با احترام

علی سمیع

جناب داکتر صاحب عبداهلل آیا به من رأی می دهید؟

نویسندۀ 
خلوت نشین

وززن  سیـه ر

بـا اتکا بـه تاریخ بشـریت، زنان همیشـه به عنوان 
جنس دوم محسـوب می شـدند و همواره نسـبت 
بـه مـردان از اهمیـت پایین تـری برخـوردار بوده 
انـد. انتظـاری کـه جامعـه از زنـان داشـته و دارد 
ایـن اسـت که آنهـا را به انجـام کارهـای از قبیل: 
تربیـت فرزنـدان و وظایفـی که در حـوزۀ خانه و 
خانـواده اسـت محـدود کنـد؛ ولـی امـروزه زنان 
عالقـۀ بیشـتری نسـبت بـه حضـور در اجتماع و 
داشـتن شـغل و حرفـه از خـود نشـان می دهنـد 
ـ چـرا کـه عالقه منـد انـد تـا از لحـاظ اقتصـادی 
متکـی بـه خـود بـوده و ضمانتی جهت اسـتقالل 
شـرایط  دیگـر،  طـرف  از  باشـند.  داشـته  خـود 
کشـور  موجـود  وضعیـت  و  حاضـر  اقتصـادی 
نیازمنـد مشـارکت فعـال زنـان در تمـام عرصه ها 
آنـان  بـرای  مطلـوب  شـرایط  فراهم سـازی  و 

می باشـد. 
معاصـر  تاریـخ  در  زن  کلمـه  کـه  همان طـور 
گـره  بی پایـان  رنـج  و  درد  بـا  تـوأم  افغانسـتان 
خـورده و چه بسـا سرنوشـت زنان این سـرزمین 
کـه با راکت هـا و مرمی ها بـه پایان رسـید و زنان 
دیگـری کـه مانـده انـد و بـرای دفـاع از حقـوق 
خـود می جنگنـد. دفـاع از حقـی کـه ارزش هـای 
دموکراتیـک بـه زن داده، امـا در جامعـۀ  مـا ایـن 
بـه  و  پایمـال می شـود  بی عدالتی هـا  بـا  حقـوق 
جـای حقـوق زن، تنهـا خشـونت بـه ایشـان روا 

می شـود.  داشـته 
چـه بخواهیم چـه نخواهیم زنده گـی ـ کم و بیش 
ـُـــدرن و پیچیـدۀ امروز نقش هـای جدیدی را  مـ
در ذهـن مـردان و زنـان ایجـاد کـرده اسـت. اگر 
بپذیریـم کـه شـرایط زنده گـی چنیـن نقش هایـی 
را در اذهـان بشـر حـک می کنـد، حـرف غیرقابل 

بـاور نخواهـد بود.
موضـوع فرصت هـای شـغلی و بازرگانـی زنـان 
افغانسـتان بی شـک یکی از مهمتریـن موضوعاتی 
اسـت کـه در مسـیر عبـور از بـرزخ میـان جامعه 
سـنتی و عصـری مطـرح می شـود. فعالیت هـای 
محسـوب  تابـو  روزگاری  کـه  زنـان  تجارتـی 
می شـد و صحبـت از آن در خانـواده و جامعـه 
بـرای مـردان غیرقابـل قبـول بـود، امـروز آرام / 
آرام بـه واقعیتـی انکارناپذیـر تبدیل شـده اسـت. 
مختلـف  فصـول  در  کـه  تالش هایـی  همـه  بـا 
بـرای زنان انجـام شـده، تغییراتی اساسـی در ُکل 
زنده گی زنان افغانسـتان نیاورده اسـت، بیشـترین 
فعالیت هایـی هـم کـه انجـام پذیرفتـه متمرکـر به 
زنان شـهری بوده اسـت و زنان روسـتاها کماکان 
بـا زنده گـی اجتماعـی پُر از چالش شـان دسـت و 

پنجـه نـرم می کنند.

حسین فخرى
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نصرت اهلل حقپال
جمـهوريت که امـارت؟

پیـژندنه، توپیـر او مشـابهت
پــه دې ورځو کې چې څومــره پــه قطر-دوحــه کې 
ــولې  ــنځ د س ــر م ــتاذو ت ــب اس ــي او طال د امریکای
خبــرې وروســتي کیــدو او توافــق تــه نږدې کــیږي، 
ــر ګرم دی چې  ــر دا بحــث ډی ــه او به ــور دنن ــه ک پ
د افغانســتان لپــاره کــوم ښه او وړ نظــام دی: امــارت 
ــره  ــرار س ــه تک ــي پ ــر غن ــت؟ ولسمش ــه جمهوری ک
وایــي چې پــه جمهــوري نظــام معاملــه نــه کــوي او 

هغــه یې ســره کــرښه ده.

جمهوریت
 res« د جمهوریــت اصطــالح د التیــن ژبې لــه
معنــایې  چې  شــوې  مشــتق  څخــه   »publica
ــت  ــه چــارې« ده. د جمهوری ــا عام ــه ی ــه څیزون »عام
ــکې د  ــالد مخ ــه می ــې ل ــام ریښ ــوري نظ او جمه
یونــان او پخوانــي روم پــه سیاســي فلســفه او تاریــخ 
ــه  ــي فیلســوف افالطــون پ کې نــغښتې دي. یونان
ــره  ــل س ــه تفصی ــت« کې پ ــاب »جمهوری ــل کت خپ
ــان  ــدا ش ــرې کړي دي. هم ــه اړه خب ــام پ د دې نظ
ــاب  ــل کت ــه خپ ــي فیلســوف ارســتو هــم پ ــل یونان ب
ــث  ــي بح ــه اړه کاف ــت پ ــت« کې د جمهوری »سیاس
کړی. پــه قدیــم روم کې، پــه لــومړي ځل پــه کال 
ــام  ــوري نظ ــه،  جمه ــالد څخ ــه می ــکې ل 5۰9 مخ
ــه څه مــودې وروســته ړنګ  ــه شــو چې ل رامــنځ ت

شــو.
پــه اروپــا کې، جمهوریــت پــه خپــلې نــوې بڼــې 
ــي  ــته، د ماکیاول ــو وروس ــو پیړی ــه منځنی ــره، ل س
ــا پــه  ــه خــوا پــه شپاړســمه پــیړی کې د ایټالی ل
فلورانــس ښار کې رامــنځ تــه شــو او دغــه سیاســي 
فیلســوف د جمهوریــت لــه وتلــو مفکرینــو څخــه دی. 
ــم  ــو ه ــژاک روس ــکیو او ژان ــرڅنګ، د مونتس د ده ت
ــه  ــه بنسټــګرو څخ ــت ل ــان، د جمهوری ــه ش د ده پ
دي. لــه شپاړســمې میــالدي پــیړی نــه بیــا تــر نــن 
ــو اشــکالو ســره  ــه مختلف ــام پ ــوري نظ ــورې، جمه پ

ــوره نړۍ کې واکمــن دی.  ــي او ن ــه غرب پ
د جمهوریــت ځیــنې مهــمې ځانګــړنې دا دي: 
ــق  ــر مطل ــی، د بش ــت جالوال ــن او دولت/سیاس د دی
ــا/ ــه کلیس ــر پ ــق( انحاص ــن )خال ــت او د دی حاکمی
جومــات کې، حــق او باطــل د بشــري عقل/قانــون له 

مــخې ټاکل کــیږي...
امــارت: لغــوي ریښه یې د عربــي لــه »اِمــاَرۀ« 
څخــه ده چې معنــی یې امیر/مشــر کیــدل، واکمــن، 
د واکمــنۍ ځانګــړې ســیمه، هغــه څوک چې د امــر 
ــهې  ــر و ن ــه ام ــورو ت ــري او ن ــت ل ــهې صالحی او ن
ــه تخصیــص ور  ــو عــام لفــظ دی، کــه چرت کــوي. ی
ــر ځای  ــه ه ــری پ ــو د مش ــي، ن ــه ش ــه ن ــره اضاف س
کې کارول کــیږي. لکــه د ســفر امیــر، د جهــاد امیــر، 
ــر  ــی امی ــر او حت ــۍ امی ــوې ډلګ ــر، د ی ــور امی د ک

ــه( او...  ــن )خلیف المؤمنی
ــو  ــه اړه ی ــام پ ــارت نظ ــاظ، د ام ــي لح ــه اصطالح پ

ــه  ــر اوس ــف او تشــریح ال ت ــق تعری مشــخص او دقی
نشــته. پــه دې هکلــه مې مختلــف کتابونــه او مقــالې  
د طالبانــو د منابعــو پــه شــمول ولوســتې، خــو یــو 
مشــخص او متفــق علیــه تعریــف او چارچــوکاټ مې 

پیــدا نــه کړ.
امارتــي نظامونــه یــوه انــدازه تاریــخ لــري— د 
ــیانو  ــوګه د عباس ــه ځانګــړې ت ــت پ ــالمي خالف اس
او عثمانیانــو د واکمــنۍ پــر مهــال، امــارت بــه هغــو 
ــل  ــه وی ــو ت ــزو حکومتون ــیمه یی ــو س وړوکو/کوچنی
کیــدل چې لــه خالفــت ســره بــه یې بیعــت درلــود 
ــن ول. د  ــه واکم ــه خپل ــارو کې ب ــي چ ــه داخل او پ
ــاره  ــه ایش ــارت ت ــس ام ــوګه د اندل ــه ت ــې پ بیلګ

ــی شــو. کول
نــن هــم مــوږ د امــارت لــه مختلوفــو بڼو او 
اشــکالو ســره مخامــخ یــو. پــه افریقــا کې د مراکــش 
ــر  ــي نړۍ کې د قط ــه عرب ــرب( امــارت، پ )المغ
ــه  ــارات، پ ــي ام ــده عرب ــام، متح ــلطنتي نظ امارتي-س
افغانســتان کې د طالبانــو پخوانــی امــارت، د پاکســتان 
پــه ســوات دره کې اســالمي امــارت او داسې نــور. 
خــو کــه اوســنیو ټولــو تــه ځیــر شــو، نــو هــیڅ یــو 
یې، نــه پــه اصولــو کې او نــه پــه فروعــو کې ســره 

یــو او پــه ټولــه معنــا ســره مشــابه نــه دي.
 کــه مــوږ د ســوات درې اســالمي امــارت د طالبانــو 
لــه اســالمي امــارت ســره پــه یــوه تلــه کې کــیږدو، 
نــو ګورو چې ترمــنځ یې لــوی توپیــر پــروت دی. 
د ســوات درې امــارت یــو محــلې او تقریبــًا تــر یــوه 
ښار )درې( پــورې محــدود وو، خــو د طالبانــو امارت 
ــدې راوســتی  ــل تســلط الن ــر خپ ــواد ت ــو هی ــو ی کاب
وو. پــه ادارې او حکومتــي نظــام کې، هــم ســره ډیــر 
ــده  ــوږ  متح ــه م ــان، ک ــر کې ول. همداش ــه ټک پ
ــره  ــارت س ــالمي ام ــو اس ــارات او د طالبان ــي ام عرب
پرتلــه کړو، نــو هــیڅ د مقایــسې او پرتــلې وړ نــه 
دي. پــه جزیاتــو ځکــه بحــث نــه کــوم، چې د مقــالې 

لــه حوصــلې بهــر ده.
ــام  ــي نظ ــه امارت ــم ل ــک ه ــالمي تحری ــو اس د طالبان
څخــه کــوم دقیــق او مشــخص تعریــف او برداشــت 
نــه لــري. د دوی تعریــف پــه تیــوری او عمــل کې؛ 
ــه  ــه ده. پ ــر عــام او د څو مفکــورو او نظامــو ګډول ډی
»اســالمي امــارت مــوږ تــه څه راکړي؟« کتــاب 
کې چې د طالبانــو لــه رســمي منشــوراتو څخــه دی؛ 
اســالمي امــارت یې داسې تعریف کړی: »اســالمي 
ــه  ــت پ ــا حاکمی ــت ی ــي د اســالم حکوم ــارت یعن ام
داسې ډول چې د واک چلولــو معیــار اســالم وي 
ــد  ــمول د ژون ــه ش ــارف پ ــاء او مع ــن، قض او د تقنی
ټول عمــده اړخونــه د اســالمي هدایاتو پــه رڼا کې 
رهبــري شــي، یــوه معروفــه شــرعي فریضــه ده.« یــاد 

ــاڼه. ــاب، ۷مه پ کت
دا یــو عــام  او نامکمــل تعریــف دی. طالبــان د 
حکومتــولۍ پــه نظــام، قضــا، تقنیــن، بهرني سیاســت، 

ــو کې  ــوړښت او... برخ ــام، اداري ج ــادي نظ اقتص
ــري. د دوی  ــه ل ــق منشــورات ن ــدون او دقی هــیڅ م
نظــام لــه اســالمي، ملــي، قبیلــوي، ســیمه ییــز، 
ــو څخــه  ــو قوانین جمهــوري، ډیموکراتیــک او نړیوال
جــوړه یــوه مجموعــه وه او ده. د بیلګــې پــه تــوګه؛ 
ــق  ــو تطبی ــي احکام ــو شــمیر فقه ــه د ی ــور دنن ــه ک پ
ــو  ــي پول ــریعت څخــه اخیســتی وو. د مل ــه ش یې ل
ــوادو او  ــزو هی ــه ســیمه یی ــدل او ل ــه رســمیت پیژن پ
مــلګرو ملتــو ســازمان ســره د ډیپلوماتیکــو اړیکــو 
نړیوالــو  ډیموکراتیکــو  لــه  دایې  ټیــنګول، 
قوانینــو څخــه اخیســتي وو. تشــکیالت  او جــوړښت 
ــو او  ــوي اصول ــت او قبیل ــره د جمهوری ــر ډی یې ت
ــن  ــر المؤمنی ــدې ول، امی ــر ســیوري الن ــو ت ارزښتون
ــن کې  ــه تقنی ــه اســالم څخــه اخیســتی وو. پ یې ل
د شــریعت او ډیموکــراسۍ یــو مخلــوط یې رامــنځ 
ــه  ــه ځم، چې مقال تــه کړی وو. جزیاتــو تــه ځکــه ن
ــر المومنیــن  ــره اوږدیږي. اســالمي امــارت او امی ډی
هــم یــو تصــادف وو، نــه  داچې لــه اســالمي منابعــو 
ــه دې اړه د  ــتنباط. )پ ــي اس ــوم فکري-فقه ــه ک څخ
»مــال محمــد عمــر، طالبــان او افغانســتان« کتــاب 128 

ــو دی(. ــخ د کتل م

د امارت او جمهوریت د تضاد او ټکر ټکي
د امــارت او جمهــورت د تضــاد عمــده ټکــي دا 
ــوده  ــارت م ــر د ام ــام کې د امی ــي نظ ــه امارت دي؛ پ
ــت  ــه جمهوری ــو پ ــه وي، خ ــدوده ن ــده او مح مقی
ــده وي.  ــت رئیــس مــوده محــدوده او مقی کې د دول
ــکام  ــرعي اح ــي ش ــمیر کورن ــارت کې یوش ــه ام پ
تطبیــق کــیږي، لکــه حــدود او داسې نــور. خــو پــه 
جمهــوري نظــام کې پــه معمــول ډول شــرعي احکام 
ــي  ــه امارت ــق کې. پ ــه تطبی ــه شــمول ن د حــدودو پ
نظــام کې د دولــت د رئیــس )امیــر( لپــاره ټاکــنې 
ــر ټاکل  ــه الرې امی ــورا ل ــکې د ش ــیږي، بل ــه ک ن
کــیږي، خــو پــه جمهوریــت کې، پــه معمــول ډول 
ــو الرې ټاکل  ــس د ټول ټاکن ــت رئی ــره، د دول س
ــه  ــم زره کال ــو دوه نی ــام کاب ــوري نظ ــیږي. جمه ک
ــارت )د  ــال کې چې ام ــه داسې ح ــري، پ ــخ ل تاری
ــه  ــت کال ــه ویش ــدې پنخ ــه بڼه( څه بان ــو پ طالبان
تاریخ/قدامــت لــري. جمهوریــت د فســاد )پــه ټولــه 
معنــا ســره( مرکــز وي، خــو امــارت کې نســبتًا فســاد 
کــم وي. پــه اداري او تشــکیالتي لحــاظ، امارتــي 
نظــام د جمهــوري نظــام ابتدایــي او ســاده کاپــي وي، 
ــي/اداري  ــه بشــپړ حکومت ــه ځان ــت ل خــو جمهوری
ــپړ او  ــو بش ــام، ی ــوري نظ ــري. جمه ــوړښت ل ج
ــو او مفکــورو والړ نظــام دی، حــال  ــو اصول ــه خپل پ
ــو  ــو او نظامون ــورو، اصول ــارت د څو مفک دا چې ام

ــوط دی. مخل
د جمهوریــت اســاس مطلقًا پــه ســیکولریزم والړ دی، 
حــال داچې امــارت )د طالبانــو پــه بڼه( پــه فکــري 

ــه  ــب پ ــو تصوی ــه اســالم والړ وي. د قوانین لحــاظ پ
جمهوریــت کې د پارلمــان پــه واســطه کــیږي، خــو 

پــه امــارت کې د امیــر د فرمــان لــه الرې او... 

مشابه او مشترک ټکي
ــو کې د یوشــمیر  ــو شــرایطو او حاالت ــه نننی ــوږ پ م
امارتونــو پــه مطالــعې ســره، دې پایــلې تــه رســیږو 
چې د امــارت او جمهوریــت ترمــنځ النــدې مشــترک 
ټکــي موجــود دي: جمهــوري نظــام هــم ملــي پولــو 
ــم  ــت ه ــم. جمهوری ــارت ه ــدود وي، ام ــورې مح پ
پــه ملــي مفکــوره والړ وي، امــارت هــم. جمهوریــت 
هــم د اوســني نړیــوال نظــم تابــع دی امــارت هــم. 
جمهوریــت هــم یــو ســیکولر نظــام دی، خــو امــارت 
یــو مختلــط. جمهوریــت هــم ټولــو نننیــو نړیوالــو 
ــه  ــم. پ ــارت ه ــع دی، ام ــه تاب ــه ت ــو او دودون قوانین
اقتصــادي لحــاظ، جمهوریــت هــم پــه ســودي نظــام 
ــه دې  ــره ل ــم؛ س ــارت ه ــازار والړ دی، ام او آزاد ب
چې امــارت پــه دې برخــه کې لــه ځانــه هــیڅ کــوم 

نظــام نــه لــري.

کــوم یــو اســامي نظــام دی؛ امــارت کــه 
یــت؟ ر جمهو

هــره اصطــالح خپلــه معنــا او محتــوا لــري. د بیلګــې 
پــه تــوګه: شــاهي نظــام، جمهــوري نظــام، کمونســتي 
نظــام. خالفتــي نظــام، امپراتــوري او داسې نــور. هــره 
یــوه یې خپــل ځانګــړي اصــول، بنسټیــز افــکار، 
نظــام او لیدلــوري لــري چې پــر همــدې بنــسټ، لــه 

نــورو نظامونــو او سیســتمونو څخــه بیلــیږي.
د  نظــام، خالفــت دی. چــون  اســالم سیاســي  د 
اســالم د سیاســي ظهور)مدنــي دور( لــه ورځــې، 
بیــا تــر ړنګیــدو)1924ز( پــورې، یــوازې خالفــت 
د اســالمي امــت سیاســي نظــام وو. لــه راشــده 
ــو، عباســیانو او  ــر امویان ــا ت ــی، بی خالفــت څــځه نیول
عثمانیانــو پــورې، ټولې سیاســي دورې، د خالفــت 
ــه اســالمي نظــام دی. د  ــق کړی چې هغ نظــام تطبی
حضــرت ابوبکــر صدیــق لــه خالفــت څخــه بیــا تــر 
ــو دورو  ــه ټول ــورې، پ ــي پ ــد الثان ســلطان عبدالمجی
ــو  ــو برخ ــه ټول ــد پ ــریعت د ژون ــالمي ش کې اس
ــوی او  ــق ش ــو کې تطبی ــو او کلیات ــه جزیات کې، پ
ــه هــیڅ برخــه کې، د خالفــت  ــل نظــام پ هــیڅ ب
پــه قلمــرو کې نــه دی تطبیــق شــوی. خالفــت یــو 
بشــپړ نظــام او د ژونــد برنامــه ده، چې پــه جزیاتــو 
او کلیاتــو کې لــه جمهوریــت او امــارت ســره 
بنسټیــز توپیــر او اختــالف لــري، چې تفصیــل 
ــه  ــه لري)ک ــکان ن ــه کې ام ــنډه مقال ــه دې ل یې پ
اهلل توفیــق راکړ، دا موضــوع بــه پــه بلــه مقالــه کې 

ــم(.  ولیک
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صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام


