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ســازمان گزارش گــران بی مــرز در آســتانۀ برگــزاری انتخابــات 
پارلمانــی افغانســتان، بــر تأمیــن امنیــت بیشــتر آن شــمار خبرنگاران 
ــرده  ــد ک ــد، تأکی ــش می دهن ــی را پوش ــای انتخابات ــه رویداده ک

اســت.
ایــن ســازمان در اعالمیه یــی گفتــه اســت کــه شــهروندان افغانســتان 
در ۲۸ میــزان امســال بــرای انتخــاب نماینــده گان شــان در مجلــس، 
ــدۀ  ــگاران تضمین کنن ــد و خبرن ــای رأی می رون ــای صندوق ه ــه پ ب

یــک انتخابــات آزاد، شــفاف و دموکراتیــک اســتند.
ــران  ــران گزارش گ ــتان و ای ــر افغانس ــوول دفت ــی، مس ــا معین رض
ــات  ــد انتخاب ــه موع ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــت: »ب ــه اس ــرز گفت بی م
به ویــژه  بــه رســانه ها و خبرنــگاران و  حمله هــای هدف منــد 

ــت«.  ــه اس ــش یافت ــگار افزای ــوان خبرن ــای بان ــد آزادی  ه تهدی
به گفتۀ او: این تهدیدی در برابر...                  ادامه صفحه 3
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ــزار  ــه پنجاه ه ــرده ک ــالم ک ــه اع وزارت داخل
نیـــروی بیشــتر اعــم از پولیــس و ارتــش 
انتخابــات گماشــته  امنیــت  بــرای تأمیــن 
ــه در  ــد ک ــه دارن ــا وظیف ــن نیروه شــده اند. ای
ــم  ــرایطی را فراه ــات ش ــزاری انتخاب روز برگ
کننــد کــه شــهرونداِن کشــور بتواننــد بــا 
ــای رای  ــای صندوق ه ــه پ ــوده ب ــاِل آس خی
رفتــه و بــه نامــزداِن مــورد حمایــِت خــود رای 
ــۀ افغانســتان،  ــۀ وزارت داخل ــه گفت ــد. ب بدهن
فقــط 19 ولســوالی بــا تهـــدیِد جــدِی امنیتــی 
روبــه رو هســتند. وزارت داخلــه مدعــی اســت 
کــه انتخابــات پارلمانــی ســال روان، تنهــا 
انتخاباتــی اســت کــه به وســیلۀ نیروهــای 
ــار  ــود. در کن ــت می ش ــن امنی ــتان تأمی افغانس
ــه  ــرده ک ــی ک ــار آماده گ ــز اظه ــو نی ــن، نات ای
ــق  ــی در مناط ــای امنیت ــه تهدیده ــا توجــه ب ب
مختلــِف افغانســتان، بــا نیروهــای امنیتــِی 
ایــن کشــور در صــورِت ضــرورت همــکاری 

ــرد. ــد ک خواه
ــان  ــن حــال، تهدیدهــای امنیتــی همچن ــا ای  ب
بــه عنــوان نگرانــِی جــدی در برابــر برگــزاری 
انتخابــات قــرار دارد. روز شــنبه نیروهــای 
مخالــف موفــق شــدند کــه در والیــت تخــار 
ــه  ــی حمل ــای انتخابات ــه کمپاین ه ــرات ب و ه
ــد باعــث  ــه می توانن ــد ک ــان دهن ــرده و نشـ ک
انتخاباتــی  کمپاین هــای  جریــان  اخــالِل 
شــوند. در همیــن حــال، جنــگ و ناامنــی 
ــدت  ــور به ش ــِت کش ــزده والی ــل در پان حداق
ــند  ــی می کوش ــای امنیت ــان دارد و نیروه جری
تــا زمــان برگــزاری انتخابــات، وضعیــِت 
ــات  ــرای برگــزاری انتخاب ــا را ب ــن والیت ه ای
تغییــر دهنــد. طالبــان پیــش از ایــن، هشـــدار 
داده بودنــد کــه برگــزاری انتخابــات یــک 
رونــد امریکایــی اســت و بــا تمــام نیــرو بــرای 

ــرد. ــد ک ــالش خواهن ــردِن آن ت ــف ک متوق
 بــه نظــر می رســد کــه اخــالل امنیــت هنــوز 
بایــد بــه عنــوان جدی تریــن مانــع بــر ســِر راه 
برگــزاری انتخابــات شــمرده شــود. نیروهــای 
ــته  ــری داش ــای موث ــد تالش ه ــی هرچن امنیت
ــبت  ــردم نس ــای م ــوز نگرانی ه ــا هن ــد، ام ان
ــات  ــت. در انتخاب ــه اس ــش نیافت ــه آن کاه ب
ســال1393 گــروه طالبــان بــا آن کــه گفتــه بــود 
مانــع برگــزاری انتخابــات نخواهــد شــد ولــی 
ــای  ــن، فاجعه ه ــیار خونی ــای بس در رویداده
بزرگــی را خلــق کــرد. از کشــتِن رای دهنده گان 
ــا،  ــردِن انگشــت های آن ه ــا قطــع ک شــروع ت
از جملــه اقدام هــای ســبعانه یی بــود کــه 
تروریســت  گروه هــای  دیگــر  و  طالبــان 
بــرای اخــالل انتخابــات صــورت دادنــد. امــا 

ــروه در  ــن گ ــد. ای ــرق می کن امســال وضــع ف
ــع برگــزاری  ســاِل روان اعــالم کــرده کــه مان

ــات خواهــد شــد! انتخاب
ــِق  ــا و مناط ــیاری والیت ه ــا از بس گزارش ه
کــه  می دهنــد  نشــان  کشــور  دوردســِت 
از مــردم خواســته اند کــه در روز  طالبــان 
ــای  ــای صندوق ه ــه پ ــن ب ــات از رفت انتخاب
این کــه  احتمــال  ورزنــد.  خــودداری  رای 
مراکــزی بــا خطــر امنیتــی و انتحــاری روبــه رو 
شــوند، بســیار زیــاد اســت. از حــاال کــه 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــتر ب ــد روزی بیش چن
ــن چالش هــا از ســوی  ــد ای ــده، بای ــی نمان باق
ــی  ــورد بررس ــی م ــادهای امنیت ــا و نهـ مقام ه
قــرار گیرنــد. رویکــرد تأمیــن امنیــت در ســال 
ــه تهدیدهــاِی صــورت  ــد متناســب ب روان بای
ــی در  ــه کوتاه ــود. هرگون ــاذ ش ــه اتخ گرفت
ایــن زمینــه نه تنهــا فرصــت را بــرای تقلــب و 
مهندســی آرا مســـاعد می ســازد، بــل خطــری 
ــه در ســال  ــاِت بعــدی ک ــرای انتخاب جــدی ب
ــود.  ــد ب ــز خواه ــود نی ــزار می ش ــده برگ آین
شــاید برخــی از قدرتمنــدان و بــه ویــژه 
ادامــۀ قــدرِت  جنــاح ارگ کــه خواهــان 
خــود هســت، این گونــه تهدیدهــا را بــه نفــع 
ــِع  ــزاری به موق ــدم برگ ــی ع ــد، ول ــود بدان خ
انتخابــات ریاســت جمهــوری بحــراِن کالنــی 

ــی آورد.  ــود م ــه وج ــور ب ــرای کش را ب
ــد.  ــه جــان آمده ان ــی ب ــِت فعل ــردم از وضعی م
ــت  ــی و حکوم ــای غن ــت از آق ــزان حمای می
ســطِح  پایین تریــن  بــه  ملــی  وحــدت 
خــود تنــزل یافتــه اســت. ُکِل امیــدواری 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــور ب ــهروندان کش ش
ــد  ــا بتوانن ــدۀ ریاســت جمهــوری اســت ت آین
ــود  ــه وج ــی را ب ــار حکومت ــن ب ــل ای حداق
ــداِت خــود  ــه تعه ــق شــود ب ــه موف ــد ک آورن
ــه  ــی را ب ــی کنون ــد و شــرایط بحران عمــل کن
ــات  ــرایط انتخاب ــد. ش ــر ده ــردم تغیی ــع م نف
بعــدی را، انتخابــات پارلمانــِی ســال روان تــا 
ــن  ــر ای ــازد. اگ ــخص می س ــادی مش ــِد زی ح
ــزار شــود و چــه  ــت برگ ــا موفقی ــات ب انتخاب
از بُعــد امنیتــی و چــه از بُعــد فنــی بــا مشــکِل 
ــارکت  ــزان مش ــردد، می ــه رو نگ ــی روب بزرگ
در انتخابــاِت بعــدی بســیار بــاال خواهــد 
ــد،  ــالِف آن باش ــت خ ــر وضعی ــا اگ ــود. ام ب
ــر  بــدون تردیــد تأثیرهــای بســیار ناگــواری ب

ــت.  ــد گذاش ــدی خواه ــاِت بع انتخاب
موضــوع دیگــر کــه بــه امنیــت ربــط مســتقیم 
انتخابــات  توانایــی کمیســیون  دارد، عــدم 
ــن  ــاِس آخری ــر اس ــت. ب ــزاری آن اس در برگ
گزارش هــا در مــورد فرســتادن مــواد حســاِس 

ــه والیت هــای کشــور و آمــوزش  انتخاباتــی ب
بــرای اســتفاده از ماشــین های بایومتریــک 
ــد.  ــی را نشــان نمی ده ــت چندان ــوز موفقی هن
کمیســیون انتخابــات گفتــه کــه مــواد حســاِس 
انتخاباتــی بــه 33 والیــِت کشــور منتقــل شــده 
امــا هنــوز ایــن مــواد وارد ولســوالی ها و 

مناطــق دوردســت نشــده اســت. 
بــا توجــه بــه زمــاِن باقی مانــده بــرای برگزاری 
انتخابــات، احتمــال این کــه در بســیاری از 
مناطــق کشــور بــه دلیــل وضعیــت امنیتــی مواد 
انتخاباتــی نرســد، بســـیار زیــاد اســت. چگونه 
ــات و  ــدون امکان ــات ب ــه انتخاب ــود ک می ش
لــوازم انجــامِ آن برگــزار شــود؟ آیــا کمیســیون 
انتخابــات برنامه هایــی بــرای انتقــال ایــن 
ــا نیروهــای امنیتــی ســِر  مــواد در همــکاری ب
ــی  ــرا گزارش های ــر؟ زی ــا خی ــت دارد و ی دس
وجــود دارد کــه کمیســیون انتخابــات بــه هــر 
ــه  ــد ک ــان ده ــد نش ــن می خواه ــکِل ممک ش
ــور  ــات حض ــده گان در انتخاب ــامِ ثبت نام ش تم
داشــته انــد. اگــر چنیــن باشــد و انتخابــات در 
برخــی مناطــق برگــزار نشــود امــا رای مــردم 
ــاز  ــا تقلــب و تزویــر وارد سیســتم گــردد، ب ب
احتمــال بــه وجــود آمــدِن یــک بحــراِن دیگــر 

را بایــد داشــت.
ــین های  ــتفاده از ماش ــر، اس ــم دیگ ــالۀ مه  مس
ــیون  ــت. کمیس ــات اس ــک در انتخاب بایومتری
ــق  ــۀ مناط ــه هم ــه ب ــده ک ــق نش ــوز موف هن
کشـــور ایــن ماشــین ها را انتقــال دهــد و 
ــای  ــده، آموزش ه ــتخدام ش ــراد اس ــه اف ــا ب ی
ــیون  ــود. کمیس ــا داده ش ــتفاده از آن ه الزمِ اس
انتخابــات گفتــه اســت کــه ایــن مشــکل 
ــل  ــات ح ــزاری انتخاب ــل از برگ ــک روز قب ی
ــک  ــین های بایومتری ــوزش ماش ــود و آم می ش

ــد.  ــان می رس ــه پای ــور ب ــام کش در تم
ایــن پیش بینــی بــه نظــر نمی رســد کــه بســیار 
ــال  ــد. احتم ــه باش ــورت گرفت ــه ص واقع بینان
از مناطــِق دوردســت  این کــه در بســیاری 
از  اســتفاده  افالیــن  حتــا همــان سیســتم 
ــیار  ــود، بس ــام نش ــرک انج ــین های بیومت ماش
زیــاد اســت. وقتــی در رنــگ کــردِن انگشــت 
ســروصدا  آن همــه  گذشــته  ســال های  در 
ــت  ــد نیس ــچ بعی ــد، آن گاه هی ــود آم ــه وج ب
کــه در اســتفاده از ماشــین های بایومتریــک 
ــر  ــر و جدی ت ــب بزرگ ت ــه مرات ــکالتی ب مش
ــران  ــد نگ ــاال بای ــس از ح ــد. پ ــان بیای ــه می ب
وضعیــت انتخابــات هــم از بُعــد امنیتــی 
ــۀ  ــای جامع ــود. نهاده ــی ب ــد فن ــم از بُع و ه
ــه  ــی وظیف ــی و بین الملل ــران مل ــی و ناظ مدن
ــه  ــود ب ــاِن خ ــتمی را در می ــه سیس ــد ک دارن
وجــود بیـــاورند کــه مردم در روشــنِی مســایل 
انتخابــات از نزدیــک قــرار داده شــوند. در غیر 
ایــن صــورت، بازهــم بایــد شــاهِد »انتخابــات 

ــیم!... ــور باش ــفندی« در کش گوس
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احمــد عمران

انتـخابات 
و نگرانی  از چاق شدِن گوسفندها

 

ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــن روزه ای
ــا  ــان را ب ــا طالب ــح ب ــه پروســۀ صل ــش را جــزم نمــوده ک عزم
گفت وگوهــاِی مســتقیم و رو در رو بــا نماینــده گاِن ایــن گــروه 
بــه نتیجــه برســاند؛ نتیجه یــی کــه در آن همــۀ نیروهــای طالــب 
ــاِل  ــا خی ــا ب ــد و امریکایی ه ــع گردن ــگ جم ــنگرهاِی جن از س

راحــت بتواننــد از افغانســتان بیــرون شــوند.
ــۀ  ــژۀ وزارت خارج ــدۀ وی ــوان نماین ــه عن ــل زاد ب ــای خلی آق
ــرای  ــی ده روزه ب ــتان، در مأموریت ــح افغانس ــرای صل ــکا ب امری
ــورهای  ــه کش ــان ب ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــاندِن برنام ــر رس ــه ثم ب
ــا ســفر  پاکســتان، عربســتان و قطــر ســفر کــرده و در پایــان، ب
ــه  ــه اش را ب ــای صلح خواهان ــی از تالش ه ــل، گزارش ــه کاب ب

ــوده اســت.  ــه نم ــی ارای ــای غن آق
ــا نشــر خبرنامه یــی، از گفت وگوهــاِی  ارگ ریاســت جمهوری ب
آقــای خلیــل زاد بــا نماینــده گاِن طالبــان در قطــر اســتقبال کــرده 
ــالش  ــر ت ــی از ه ــای غن ــه آق ــاخته اســت ک ــان س و خاطرنش
ــردد،  ــدار در افغانســتان گ ــِح پای ــه صل ــه منجــر ب ــی ک و اقدام

ــد.   ــت می کن حمای
ــه از  ــه ک ــاِی صلح خواهان ــالمِ حمایت ه ــا و اع ــن تالش ه ای
کاخ ســفید سرچشــمه می گیــرد و پــس از گذشــتن از چندیــن 
ــد،  ــل می رس ــه ارگ ریاســت جمهوری در کاب ــه ب کشــورِ منطق
همــه درحالــی صــورت می گیرنــد کــه اوالً هیــچ اجمــاِع ملــی 
و سیاســِی فراگیــری در داخــِل افغانســتان پیرامــوِن چگونه گــِی 
صلــح بــا طالبــان صــورت نگرفتــه؛ ثانیــًا حکومــت افغانســتان 
ــت و  ــچ صالحی ــِب هی ــدار صاح ــح پای ــِق صل ــۀ تحق در زمین
ــت  ــی حکوم ــح در تلق ــًا صل ــِت خاصــی نیســت؛ و ثالث خالقی
از  طالبــان  جمع شــدِن  بــه  بین المللــی اش،  همــکاراِن  و 
ســنگرهای جنــگ بــه دیوان هــای اداری و دولتــی تنــزل یافتــه 
اســت. حــال آن کــه بــرای تحقــِق یــک صلــح پایــدار اوالً بایــد 
ــک  ــکل گیرِی ی ــر ش ــده ب ــورهاِی کمک کنن ــت و کش حکوم
اجمــاع ملــی و سرتاســری در افغانســتان تأکیــد داشــته باشــند، 
ــزرگ و  ــای ب ــزاب و جریان ه ــۀ اح ــه در آن هم ــی ک اجماع
کوچــِک سیاســی افغانســتان شــامل باشــند؛ ثانیــًا به جــای آن کــه 
ــرون از  ــه در بیـ ــکاراِت صلح خواهان ــا و ابت ــۀ صالحیت ه هم
مرزهــای افغانســتان پراکنــده باشــد، بایــد در داخــِل کشــور و 
ــز  ــِی افغانســتان تمرک در چهارچــوب نظــام سیاســی و اجتماع
ــتن  ــای پیوس ــه معن ــح ب ــت از صل ــی نادرس ــًا تلق ــد؛ و ثالث یاب
ــدِن  ــده ش ــای برچی ــه معن ــح ب ــه صل ــت، ب ــه حکوم ــان ب طالب
ــی،  ــای سیاس ــامِ عرصه ه ــونت در تم ــل و خش ــترهاِی تقاب بس
ــی، محــو شــدِن  ــه عبارت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی و ب

منطــِق جنــگ از ذهــن و عیــن اصــالح گــردد.
ــه  ــد ب ــوان اُمی ــا محــو منطــِق جنــگ اســت کــه می ت مســلمًا ب
ــی  ــر صلح ــن، ه ــر ای ــت؛ در غی ــدار« داش ــح پای ــِق »صل تحق
»ســطحی، مقطعــی و ناپایــدار« خواهــد بــود. بــرای درِک بهتــِر 
ــان  ــروه طالب ــه گ ــاخت ک ــان س ــد خاطرنش ــب بای ــن مطل ای
را  نماینده گان شــان  دیــدار  نخســتین بار  بــرای  درحالی کــه 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــح تأیی ــرای صل ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــا نماین ب
همچنــان از واژۀ »اشــغال« بــرای توضیــِح وضعیــِت افغانســتان 
اشــغال«  »پایــان  بــه  را  چیــز  همــه  و  می جوینــد  ســود 

وامی گذارنــد!
ادبیــاِت طالبــان به روشــنی می توانــد ایــن نکتــه را بازگــو 
ــالِش  ــق، ت ــی عمی ــدار، آگاه ــح پای ــه صل ــه رســیدن ب ــد ک کن
ــی  ــح از واژه ی ــا صل ــد ت ــراخ می طلب ــی ف ــتمر و حوصله ی مس
ــی از  ــردد. یک ــل گ ــتحکم تبدی ــی مس ــه فرهنگ ــکننده، ب ش
ــر  ــۀ اخی ــای صلح خواهان ــه در تالش ه ــی ک ــاِت بزرگ انحراف
ــام  ــه نظ ــان ب ــتِن طالب ــه پیوس ــح ب ــِل صل ــود، تقلی ــده می ش دی
سیاســی اســت؛ درحالــی کــه طالبــان فقــط یــک عنــوان و بهانــه 
بــرای ظاهرشــدِن جنــگ در افغانســتان انــد و اگــر بــا کشــاندِن 
صــرف و بی پشــتوانۀ آن هــا بــه دفاتــر سیاســی و دولتــی، ایــن 
عنــوان و بهانــه حــذف شــود، بــه زودی عنــوان و بهانــۀ دیگــری 
ــر  ــگ را پُ ــِق جن ــۀ منط ــا و ادام ــِی آن ه ــای خال ــد ج می توان

کنــد.
ــۀ  ــه هم ــه ب ــردد ک ــالق می گ ــی اط ــه صلح ــدار« ب ــح پای »صل
بپــردازد و بــا  ابعــادِ ســخت افزاری و نرم افــزارِی جنــگ 
ــای  ــۀ نموده ــا هم ــح را ب ــِگ صل ــا، فرهن ــۀ آن ه ــدِن هم برچی
مــادی و معنــوی اش وارد جامعــه ســازد. غفلــت از ایــن مهــم و 
پرداختــِن عجوالنــه و تقلیل  نگرانــه بــه صلــح، واکنش هایــی از 
ایــن دســت را ظاهــر می ســازد کــه اگــر قــرار اســت امریــکا و 
برخــی کشــورهای منطقــه و ارگ ریاســت جمهوری، افغانســتان 
را زیــر نــامِ صلــح بــه مدیریــِت طالبــان بســپارند، بایــد »حــوزۀ 
مقاومــت آماده گی هــا را بــرای دفــاع از وقــار مــردم افغانســتان 
ــان ایســتاده اند، آغــاز کنـــد«! ــِی طالب ــر هراس افکن کــه در براب

صـلح پایدار یا حاتـم بخشی 
به طالبـان؟
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ــی  ــردم غزن ــده گان م ــی از نماین برخ
در مجلــس بــا اشــاره بــه ســقوط 
ولســوالی انــدر ایــن والیــت بــه دســت 
وعده هــای  کــه  می گوینــد  طالبــان 
محمداشــرف غنــی بــرای تأمیــن امنیت 

ــت. ــوده اس ــاس ب ــی اس ــی ب غزن
ــان  ــش طالب ــدی پی ــه چن ــس از حمل پ
دیــروز  صبــح  غزنــی،  شــهر  بــر 
ســقوط  خبــر  میــزان   ۲3 دوشــنبه، 
ولســوالی انــدر و آتــش زدن ایــن 
ــر  ــان منتش ــت طالب ــه دس ــوالی ب ولس

ــد. ش
ــت  ــی در صحب ــس غزن ــده پولی فرمان
ــان  ــه اســت کــه طالب ــا رســانه ها گفت ب
ادارات دولتــی خالــی ایــن ولســوالی را 
ــوالی  ــن ولس ــرا ای ــد، زی ــش زده ان آت
ــده  ــه ش ــان تخلی ــه طالب ــش از حمل پی
عقب نشــینی  امنیتــی  نیروهــای  و 

ــد. ــرده ان ــی ک تاکتیک
بــا ایــن وجــود، چمــن شــاه اعتمــادی 
در مجلــس  مــردم غزنــی  نماینــدۀ 
ــاری  ــی ج ــه شــدت از اوضــاع امنیت ب
و  کــرده  نگرانــی  ابــراز  غزنــی  در 
ــن  ــی ای ــت امنیت ــه وضعی ــد ک می گوی

ــت. ــل نیس ــل تحم ــت قاب والی
آقــای اعتمــادی گفــت کــه بــا وجــود 
وعــده رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــر  ــقوط اکث ــس از س ــفرش پ در دو س
ــت  ــه دس ــی ب ــهر غزن ــای ش بخش ه
ــن  ــی ای ــت امنیت ــوز وضعی ــان، هن طالب

ــه اســت. ــود نیافت ــت بهب والی
محمداشــرف غنــی، رییــس حکومــت 
بــه  ســفرهایش  در  ملــی  وحــدت 

غزنــی وعــده احیــای مجــدد و تجهیــز 
ــم  ــان فراه ــی و همچن ــای امنیت نیروه
آوری امکانــات والیــت درجــه یــک را 
بــه غزنــی داده بــود. آقــای غنــی تأکیــد 
ــه  ــزی ب ــت مرک ــه دول ــود ک ــرده ب ک
ــژه  ــی توجــه وی ــی غزن ــت امنیت وضعی

ــرد. ــد ک خواه
ــخنانش  ــۀ س ــادی در ادام ــای اعتم آق
همــه  هم اکنــون  می گویــد،  امــا 
تأثیــر  زیــر  غزنــی  ولســوالی های 
ــه  ــز از س ــه ج ــرار دارد و ب ــان ق طالب
تــا چهــار ولســوالی، دیگــر همــه 
ــا در  ــت حت ــن والی ــوالی های ای ولس
معــرض ســقوط قــرار دارنــد؛  دولــت 
مرکــزی تــا هنــوز هیــچ توجهــی 

ــت. ــرده اس نک
او ُهشــدار داد در صــورت کــه دولــت 
ــی  ــت امنیت ــه وضعی ــم ب ــزی بازه مرک
غزنــی توجــه جــدی نکنــد، وضعیــت 
از  ایــن شــده و بســیاری  از  بدتــر 
ولســوالی های ایــن والیــت بــه دســت 

ــرد. ــد ک ــقوط خواهن ــان س طالب
ــر  ــا دیگ ــا زکری ــود، زکری ــن وج باای
ــورد ســقوط  ــز در م عضــو مجلــس نی
ولســوالی انــدر غزنــی بــه دســت 
طالبــان می گویــد کــه حکومــت بــرای 
تأمیــن امنیــت کشــور و ســرکوب 
طالبــان اراده کامــل نــدارد و نهادهــای 
ــد. ــت الزم را ندارن ــز مدیری ــی نی امنیت
آقــای زکریــا می گویــد: همیــن مســأله 
ــه  ــلح ب ــان مس ــا طالب ــده ت ــبب ش س
شــکل گســترده بــاالی ولســوالی ها 
ــرده و  ــه ک ــی حمل و پاســگاه های امنیت

تلفــات زیــادی را بــه نیروهــای دولتــی 
ــد. وارد کن

ــت  ــه دول ــی ک ــۀ او، در صورت ــه گفت ب
نهادهــای  مدیریتــی  وضعیــت  بــه 
ــز  ــا نی ــد، ناامنی ه ــه نکن ــی توج امنیت
در ســطح کشــور کنتــرل نخواهــد شــد.
ــت  ــه دس ــی ب ــش غزن ــاه پی ــد م چن

در  طالبــان  کــرد،  ســقوط  طالبــان 
ــودن  ــهر ب ــل ش ــه در داخ ــی ک فرصت
تأسیســات دولتــی و دوکان هــای مــردم 
را بــه آتــش کشــیدند کــه در نتیجــۀ آن 
ــه  ــی ب ــی و جان ــراوان مال خســارات ف

ــد.  ــا مان ج
ــا نزدیــک  ــی اســت کــه ب ایــن در حال

ــالت  ــی حم ــات پارلمان ــدن انتخاب ش
طالبــان مســلح در بیــش از ۲0 والیــت 
ــان  ــه اســت. طالب ــش یافت کشــور افزای
تــالش دارنــد تــا برگــزاری انتخابــات 
را مختــل کننــد، امــا نهادهــای امنیتــی 
ــان  ــات اطمین ــت انتخاب ــن امنی از تأمی

ــد. داده ان
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ــنبه، ۲3  ــروز دوش ــات، دی مســووالن در کمیســیون انتخاب
ــم  ــه 300 عال ــک ب ــا نزدی ــورتِی را ب ــت مش ــزان نشس می

ــد. ــرده بودن ــزار ک ــل برگ ــن در کاب دی
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــس کمیس ــاد، ریی ــع صی عبدالبدی
در آن نشســت گفــت کــه علمــا می تواننــد نقــش بســیار 
ــتراک در  ــرای اش ــردم ب ــرای م ــی ب ــری در آگاهی ده موث

ــات داشــته باشــند. انتخاب
آقــای صیــاد در آن نشســت از عالمــان دیــن خواســت تــا 
ــهروندی و  ــوولیت های ش ــه مس ــد ب ــاجد در پیون در مس

اشــتراک مــردم در پروســۀ انتخابــات تبلیــغ کننــد.
از  این کــه  بیــان  بــا  انتخابــات  کمیســیون  رییــس 
پروســۀ  در  دیــن  عالمــان  پیشــنهادات  و  دیدگاه هــا 
انتخابــات اســتفاده خواهــد شــد، گفــت: »مخالفــان نظــام 
و مخالفــان مــردم افغانســتان پیوســته تبلیــغ می کننــد 

ــات پروســۀ کفــری و اشــتراک در آن حــرام  ــا انتخاب گوی
ــه  ــد ک ــه می دانن ــت از هم ــی به ــای دین ــا علم ــت، ام اس

ــدارد«. ــت ن ــزی حقیق ــن چی چنی
در ســوی دیگــر، عالمــان دینــی در آن نشســت از پروســۀ 
انتخابــات اعــالم حمایــت کــرده و از مــردم خواســتند تــا 
ــد.  ــتراک کنن ــترده اش ــورت گس ــه ص ــه ب ــن پروس در ای
ــات مشــکل  ــد کــه اشــتراک در انتخاب ــن گفتن عالمــان دی
ــه  ــه ب ــن پروس ــد در ای ــردم می توانن ــدارد و م ــرعی ن ش

ــد. صــورت گســترده اشــتراک کنن
ایــن نشســت مشــورتی بــا علمــا در حالــی برگــزار 
ــر  ــا نش ــان ب ــروه طالب ــن، گ ــش از ای ــه پی ــود ک می ش
خبرنامه یــی از مــردم خواســتند کــه در انتخابــات شــرکت 
ــی افغانســتان را در  ــات پارلمان ــۀ انتخاب ــه گون ــد و ب نکنن

ــد. ــالمی خواندن ــول اس ــا اص ــر ب ــی مغای ــرایط کنون ش

ناتو؛ در انتخابات کاماًل بی طرف هستیم
بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان برگــزاری انتخابــات مجلــس 
ــن  ــون ای ــه پیرام ــه لحظ ــه ب ــات لحظ ــده گان، اتفاق نماین
پروســه پخــش می شــود. در جریــان ایــن هفتــه مســووالن 
در کمیســیون انتخابــات و نهادهــای امنیتــی گفتنــد کــه در 
برنامه یــی مشــترکی بــا نیروهــای حمایــت قاطــع، امنیــت 

ــد. ــزان می گیرن ــن پروســه را در ۲۸ می ای
ــالم  ــع اع ــت قاط ــت حمای ــا مأموری ــو ی ــروز، نات ــا دی ام
ــتان  ــرو در افغانس ــی پیش ــات پارلمان ــه در انتخاب ــرد ک ک

ــود. ــد ب ــرف« خواه ــاًل بی ط ــدی کام ــۀ ج ــه گون »ب
کانــت پیتــر، ســخنگوی مأموریــت حمایــت قاطــع گفتــه 
ــچ  ــی هی ــای انتخابات ــی رونده ــو در تمام ــه نات ــت ک اس

ــرد. ــد ک ــازی نخواه نقشــی را ب
کمیســیون انتخابــات و نهادهــای امنیتــی تاهنــوز در پیونــد 
بــه ایــن تصمیــم مأموریــت حمایــت قاطــع چیــز نگفتــه 

انــد.
انتخابات با اشتراک بانوان معتبر خواهد بود

در  متحــد  ملــل  ســازمان  نماینــدۀ  هــم،  ســویی  از 
ــوان در  ــارکت بان ــور و مش ــت حض ــر اهمی ــتان ب افغانس
انتخابــات پارلمانــی ایــن تأکیــد کــرده و حضــور آنــان را 

»نشــانۀ فراگیــر و معتبــر« بــودن انتخابــات دانســته اســت.
تدامیچــی یاماموتــو، نماینــدۀ ســازمان ملــل در کابــل روز 
ــا برخــی از بانــوان گفتــه اســت کــه  گذشــته در دیــدار ب
ــی  ــر و واقع ــی معتب ــتان زمان ــان افغانس ــات پارلم انتخاب
خواهــد بــود کــه بانــوان بــه صــورت گســترده و فراگیــر 

در آن مشــارکت داشــته باشــند.
بــه گفتــۀ نماینــدۀ ســازمان ملــل در افغانســتان، 16 درصــد 
از نامــزدان انتخابــات پارلمانــی افغانســتان، بانــوان هســتند 
ــور،  ــن کش ــته در ای ــات  گذش ــا انتخاب ــه ب ــه در مقایس ک

ــد. ــان می ده ــی را نش ــل مالحظه ی ــش قاب افزای
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه اســت: ب ــان گفت ــو همچن یاماموت
کنونــِی افغانســتان، ایــن ســازمان متوجــه خطرهــای 
ــوان  ــادی از بان ــمار زی ــرای ش ــه ب ــد ک ــی می باش بزرگ
افغانســتان وجــود دارد. زنانــی کــه بــه عنــوان نامــزد، رأی 
دهنــده، کارمنــد و یــا ناظــر انتخاباتــی در رونــد انتخابــات 

ــل هســتند. ــن کشــور دخی ای
نماینــدۀ ســازمان ملــل در افغانســتان از حکومــت وحــدت 
ــوان  ــارکت بان ــت مش ــرای تقوی ــه ب ــد ک ــی می خواه مل
ــام  ــته و تم ــتری داش ــه بیش ــی، توج ــات پارلمان در انتخاب

ــد. ــر الزم را روی دســت بگیرن تدابی
قــرار اســت انتخابــات پارلمانــی کشــور روز شــنبه هفتــۀ 
ــی  ــوع ناامن ــم موض ــوز ه ــا هن ــود، ام ــزار ش ــده برگ آین
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــر راه برگ ــش س ــن چال بزرگتری

ــی رود. ــمار م ــه ش ــری ب ــفاف و سراس ش
ــی  ــه تازه گ ــل ب ــل متحــد در کاب ــازمان مل ــی س نماینده گ
از موجودیــت ناامنــی و ادامــۀ حمــالت انتحــاری و 
ــراز  ــدیداً اب ــی ش ــارزات انتخابات ــز مب ــه مراک ــاری ب انفج

ــت. ــرده اس ــی ک نگران
ــرای  ــه ب ــد ک ــرده ان ــالم ک ــی اع ــای امنیت ــد نهاده هرچن
تأمیــن امنیــت انتخابــات 54 هــزار ســرباز موظــف شــده 
ــی در روز  ــدون نگران ــد ب ــده گان می توانن ــد و رأی دهن ان
انتخابــات شــرکت کننــد، امــا گــروه طالبــان تأکیــد دارنــد 
کــه برگــزاری انتخابــات پیشــرو در افغانســتان، یــک 
پروســۀ »امریکایــی« اســت و مــورد حمــالت ایــن گــروه 

ــرار خواهــد گرفــت. ق

آیا غزنی دوباره سقوط خواهد کرد؟
نمایندهگانمردمغزنی:

غنی به وعده های خود عمل نکرده است

کمیسیونانتخاباتبهعالماندین:

در مساجـد پیـرامون اشتـراک شهـرونـدان
 در پروسـۀ انتخـابات تبلیـغ کنیـد

روح اهلل بهزاد

امنیت خبـرنگـاران...
حاکمیــت مــردم و انتخــاب دموکراتیــک آنــان اســت. بــدون آزادی اطالع رســانی برگــزاری انتخاباتــی دموکراتیــک 
ــه  ــدات پذرفت ــه تعه ــبت ب ــتر نس ــالش بیش ــه ت ــتان را ب ــت افغانس ــرز حکوم ــران بی م ــت. گزارش گ ــن اس ناممک
خــود در ایــن بــاره دعــوت می کنــد. توجــه بیشــتر بــه تــداوم داری اقدامــات حکومــت در امــر امنیــت و آمــوزش 

بنیــادی اســت.
ــگار در  ــد خبرن ــی و ص ــزد انتخابات ــش از ۷0 نام ــه بی ــد ک ــه ان ــرز گفت ــران بی م ــازمان گزارش گ ــووالن در س مس

ــد«  ــت می کنن ــگار حمای ــان خبرن ــوق زن ــه از حق ــد ک ــی رأی دهی ــه نماینده گان ــکار »ب ــتان، از پی ــر افغانس سراس
ــد. پشــتیبانی شــان را اعــالم کــرده ان

ــی آزادی  ــدی جهان ــاظ رده بن ــرز، از لح ــران بی م ــازمان گزارش گ ــال ۲01۸ س ــزارش س ــاس گ ــر اس ــتان ب افغانس
ــرار دارد. ــور، در ردۀ 11۸ ق ــن 1۸0 کش ــانه ها، در بی رس

ــد رســانه یی از آغــاز ســال  ــگار و دو کارمن ــن ســازمان، 13 خبرن ــه گــزارش ای ــه نظــر ب ــی اســت ک ــن در حال ای
روان میــالدی تــا اکنــون در افغانســتان کشــته شــده انــد و ایــن کشــور مرگ بارتریــن مــکان بــرای خبرنــگاران از 

دیــد ایــن ســازمان اســت.

ACKU
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از جملــه مســایِل بنیادینــی کــه مبحــث اخــالق در اندیشــۀ 
فلســفِی معاصــر آن را مــورد توجــه قــرار می دهــد، 
ــل  ــه در پرســش ذی ــی« اســت ک موضــوع »بحــران اخالق

خالصــه می شــود: 
ــارت  ــه عب ــت؟ ب ــتوار اس ــاس اس ــدام اس ــر ک ــالق ب اخ
ــی آورد؟  ــد م ــی را پدی ــم اخالق ــز حک ــه چی ــر، چ دیگ
ــر  ــن خی ــم کــه ای ــه راه و روشــی می گویی هنگامــی کــه ب
اســت و آن دیگــر شــر، و یــا ایــن یکــی خــوب اســت و 
ــت؟  ــن داوری چیس ــا در ای ــه گاه م ــد؛ تکی ــری ب آن دیگ

ــا درد  ــت و ی ــذت و منفع ــاِس ل ــض احس ــه مح ــا ب آی
و ضــرر در پــی داوری می رویــم؟ یــا این کــه بــر 
ــادِت  ــرف و ع ــا ع ــت ب ــا مخالف ــت و ی ــاِس موافق اس
ــا  ــه چنیــن داوری یــی دســت می یازیــم؟ ی اجتماعــی ب
بــر اســاس امــر و نهــی دینــی، بــه آن ُحســن و یــا قبــح 
ــی  ــم اخالق ــل، حک ــه عق ــرای این ک ــا ب ــیم؟ ی می بخش
را نیکــو و ضــروری و یــا زشــت و ممنــوع می پنــدارد؟ 
یــا این کــه »وجــدان و ضمیــر« آن را می پذیــرد و 
یــا رد می کنــد و بــا یکــی می آمیــزد و از دیگــری 

می کنیــم؟ داوری  می گریــزد، 
ــام بردیــم )لــذت، عــرف،  تمــام عناصــری کــه از آن ن
دیــن، عقــل، وجــدان و...( تــا حــدی صالحیــت 
ــالق و  ــدۀ اخ ــاس و تعیین کنن ــه اس ــد ک ــن را دارن ای
ارزش هــای اخالقــی باشــند. تاریــخ اندیشــۀ اخالقــی، 
مکاتبــی را بــه مــا معرفــی می کنــد کــه بــر ایــن اصــول 
ــی،  ــب روان شناس ــه مکت ــی ک ــه گونه ی ــد. ب ــا یافته ان بن
رفتــار اخالقــی را از رهگــذر عوامــل روانــی - کــه در 
ــد.  ــیر می کن ــت - تفس ــذت و درد اس ــاپیش آن، ل پیش
مکاتــب اجتماعــی معتقدنــد کــه رفتــار اخالقــی ماننــد 
ســایر رفتارهــای غیراخالقــی برگرفتــه از عــادات، 
اعــراف، تقالیــد و... اجتماعــی هســتند. از ســوی دیگــر، 
کســانی بــه ایــن بــاور انــد کــه اصــل و مبنــای اخــالق، 
ــد  ــه ایــن عقیده ان دیــن اســت. و عده یــی دیگــر هــم ب

کــه »عقــل«، سرچشــمۀ حکــم اخالقــی اســت. در حالــی 
کــه شــماری دیگــر »وجــدان« را منبــع اخــالق می داننــد.
ــی«،  ــألۀ اخالق ــه »مس ــط ب ــای مرتب ــه مقوله ه    از جمل
ــای  ــه در درازن ــت؛ چنان ک ــالق« اس ــبیت اخ ــالۀ »نس مس
ــک  ــاری در ی ــی رفت ــه گاه ــت ک ــده اس ــده ش ــخ دی تاری
زمــان و مــکان، نیکــو )حــالل، واجــب و مطلــوب( 
پنداشــته شــده، در حالــی  کــه برعکــس در زمــان و مــکاِن 
ــروه(  ــوع و مک ــرام، ممن ــار، زشــت )ح ــان رفت ــر هم دیگ

ــت. ــده اس ــده ش خوان
ــی و  ــه فرازمان ــانی ک ــل انس ــن، فضای ــر ای ــزون  ب    اف
یــک  از  کم  وبیــش  محتوای شــان  هســتند،  فرامکانــی 
ــا مــکاِن دیگــر  ــا زمــاِن دیگــر و از یــک مــکان ت زمــان ت
ــم در شــرایط خــاص، آن  ــی ه ــون می شــود و گاه دگرگ
فضایــل مبــدل بــه رذایــل می گردنــد. آیــا ممکــن نیســت 

در شــرایطی »دروغ« مبــاح، مطلــوب یــا واجــب شــود؟ بــه 
ــا ایــن عمــل اخالقــی فضیلت منــد اســت  ــۀ مثــال، آی گون
کــه بیمــاری از وضعیــِت خــود از پزشــک می پرســد؛ وی 
ــار  ــه اظه ــار تحــِت معالجــه اش صادقان ــه بیم ــخ ب در پاس
ــد  ــا دو روز بع ــک ی ــی وی ی ــگاه طب ــه از ن ــی دارد ک م
ــت،  ــبی اس ــد نس ــن ح ــا ای ــالق ت ــرگاه اخ ــرد؟ ه می می
ــات  ــی موضوع ــی و جهان ــی ُکل ــزی ویژه گ ــس چــه چی پ
ــد؟ ــه می کن ــا را توجی ــت و رذیلت ه ــون فضیل آن همچ

مســایلی  مهم تریــن  جملــه  از  پیش گفتــه  مــوارد     
اســت کــه در اندیشــۀ فلســفی زیــر عنــوان »بحــران 
اخالقــی« یــاد می شــوند. هنگامــی کــه ایــن مســایل 
بــه همیــن شــکل تبلــور یافتنــد، موضــوع بحــث و 
ــد  ــۀ جدی ــترده یی در اندیش ــفِی گس ــی فلس بررس
غربــی قــرار گرفتنــد، مســلمًا ایــن امــر بدیــن معنــا 
نیســت کــه ایــن مســایل در قــرون وســطا و پیــش از 
آن مطــرح بحــث نبوده انــد. امــا آن چــه در ایــن مقــام 
بــرای مــا حایــز اهمیــت اســت، چگونه گــی طــرح 
ــی- اســالمی اســت.  ــن مباحــث در اندیشــۀ عرب ای
ــالق«  ــای اخ ــث »مبن ــن بح ــی در ای ــألۀ اساس مس
اســت کــه بــدون تردیــد ربــط وثیقــی بــه موضــوع 

ــا در ایــن نبشــته دارد. مــورد بحــِث م
ــرده و آن را  ــرح ک ــی را مط ــش اصل ــک پرس    این
ــن  ــم و آن ای ــرار می دهی ــورد بحــث و بررســی ق م
ــِگ   ــالق را در مرده ری ــزی اخ ــه چی ــه چ ــت ک اس
ــا  ــل ی ــد: عق ــذاری می کن ــالمی پایه گ ــی ـ اس عرب

دیــن؟
ــم کــه  ــم بحــث را از این جــا شــروع کنی    ناگزیری
»دیــن« از منظــر فقیهــان مســلمان، اصــوالً بــا قوانیــن 
و احــکام صریــح و ضمنــی اش شــامل همــۀ مظاهــر 
ــی  ــح دین ــن صری ــکام و قوانی ــت. اح ــی اس زنده گ
ــه بیشــتر  ــدۀ مســایل محــدودی اســت ک در برگیرن
ــا مخصــوص  ــی از آن ه ــادات و اندک ــوط عب آن مرب

ــخصی  ــوال ش ــدۀ اح ــه در برگیرن ــد ک ــالت می باش معام
ــریعت  ــراد از آن ش ــه م ــن« ک ــن رو »دی ــت. از ای ــز هس نی
ــر  ــه ب ــت ک ــی( اس ــی و جنای ــون )مدن ــد قان ــت، مانن اس
ــع معاصــر  ــه در جوام ــه جرایمــی ک اســاس آن، قاضــی ب
ــد. پُرواضــح اســت  ــه او عرضــه می شــود، حکــم می کن ب
کــه عرصــۀ قانــون نســبت بــه عرصه هــای دیگــری چــون 
عــرف، عــادت و عقــل، بســیار محــدود اســت. ایــن مســأله 
ــن  ــا ای ــا ب ــد، ام ــز صــدق می کن ــر شــریعت اســالمی نی ب
تفــاوت کــه »دیــن« در اســالم »عقیــده« و »شــریعت« 
ــرعی  ــم ش ــرۀ حک ــه در دای ــری ک ــه، ام ــت و در نتیج اس
ــرد، مشــروعیت و عــدم مشــروعیِت خــود را از  ــرار نگی ق
ــًا منظــور از  ــرد، و طبع ــده می گی ــا تفســیر عقی ــده و ی عقی

ــت. ــی اس ــروعیت اخالق ــا مش ــروعیت در این ج مش
   بــه همیــن اســاس در داخــل اندیشــۀ اســالمی از صــدر 

بــه  اســالم 
این ســو عالمــان میــان »احــکام شــریعت« و »مــکارم 
شــریعت« تفــاوت نهادنــد؛ کاری کــه انعــکاس مســتقیمی 
ــه  ــی ک ــه گونه ی ــت، ب ــالمی گذاش ــه اس ــاختار فق ــر س ب
فقیهــان، میــان »احــکام شــریعت« و »آداب شــریعت« نیــز 
ــول  ــالمی در ط ــه اس ــم فق ــا آن  ه ــدند. ب ــل ش ــرق قای ف
ــکام،  ــۀ اح ــکام، ادل ــغول اح ــود مش ــه دار خ ــخ دامن تاری
ــد در  کیفیــت اســتنباط و وجــوه تطبیــق احــکام باقــی مان
ــل  ــا فص ــت ی ــان پیوس ــریعت، به س ــه آداب ش ــی ک حال
بــه  آینــده گان  بــه حســاب می آمــد کــه  اضافــی 
ــدون بحــث و بررســی  تکــرار ســخنان گذشــته گان ب
ــین  ــای پس ــد. آری، در عصره ــاد می پرداختن و اجته
تألیفاتــی بــه »آداب شــریعت« تخصیــص داده شــد امــا 
ایــن تألیفــات از کتاب هــای »جوامــع فقهــی« تنهــا در 
کمیــت تفــاوت داشــتند نــه در محتــوا و مضمــون. از 
ــته ها  ــن نوش ــه ای ــا ب ــه تنه ــه ن ــر این ک ــه مهم ت هم
ــی  ــای اخالق ــل کتاب ه ــا بدی ــن ی ــۀ جایگزی ــه مثاب ب
ــرورت  ــه ض ــا ب ــه فقه ــل زمانی ک ــد، ب ــته نش نگریس
ــر  ــالمی در براب ــر اس ــه اخــالق از منظ ــن ب پرداخت
ــوولیت  ــاس مس ــی احس ــی واردات ــای اخالق کتاب ه
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــدان توجه ــم چن ــد، بازه کردن

ــد. ننمودن
ــه ماهیــت     از ایــن اشــارۀ گــذرا می توانیــم راجــع ب
ــم  ــری کنی ــه گی ــن نتیج ــالق چنی ــه و اخ ــاط فق ارتب
ــد اصــوالً  ــی در تمــدن اســالمی هرچن ــن دین ــه: مت ک
ناظــر بــه همــۀ مظاهــر زنده گــی اســت، بــا آن هــم بــه 
ــرده  ــا ک ــترده یی را ره ــژه و گس ــۀ وی ــالق، عرص اخ
ــد  ــد می انجام ــن برآین ــه ای ــت ب ــن وضعی ــت. ای اس
ــانی  ــد. کس ــای اخــالق نباش ــن در اســالم مبن ــه دی ک
هســتند کــه ایــن ســنت و شــیوۀ معمــول را به خاطــر 
عــذاب وجــدان و تعصــب دینــی نمی پذیرنــد امــا بــا 
آرامــش وجــدان ایــن ســخن را می پذیرنــد کــه دیــن، 

ــی  ــای اخــالق و سرچشــمۀ حکــم اخالق ــی مبن ــه تنهای ب
نیســت. در مقابــل، بــر ایــن امــر نیــز اجمــاع شــده اســت 
ــت.  ــرد اس ــل و خ ــان عق ــی هم ــم اخالق ــع حک ــه منب ک
ــا نقــل در ایــن حــوزه چــه رابطه یــی  ــا این کــه عقــل ب ام
ــأله یی  ــوند، مس ــم می ش ــب و تنظی ــه ترتی ــد و چگون دارن

ــو دارد. ــاد و گفت وگ ــای اجته ــه ج ــت ک اس
ــه  ــول ب ــه ق ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــز نبای ــه را نی ــن نکت    ای
ابتنــای اخــالق بــر عقــل به طــور طبیعــی منجــر بــه 
وانهــادن جنبــۀ روانــی و اجتماعــی ایــن مســأله می شــود. 
بــا وجــود این کــه تمــام کســانی کــه بــه مســایل اخالقــی 
ــذت« در  ــش »ل ــه نق ــد، ب ــالمی پرداخته ان ــۀ اس در اندیش
رفتــار بشــری اذعــان دارنــد. کمــا این کــه بــر ایــن مطلــب 
نیــز اجمــاع دارنــد کــه سرچشــمۀ رذیلــت، هــوی )هــوای 
ــه  ــوده و فضیلــت محکــوم ب ــذات و شــهوات( ب نفــس، ل

حکــم عقــل اســت. عــرف و عــادت، بــه اجمــاع همــه گان 
ــودن و  ــی ب ــا اخالق ــد ام ــت می دهن ــان را جه ــار انس رفت
نبــودِن آن هــا در آغــاز و فرجــام، بســته گی بــه عقــل دارد. 
نیــز بایــد گفــت کــه عقــل بــه ایــن اعتبــار بــا شــرع تناقض 
ــل  ــا تأوی ــود، ب ــده ش ــی دی ــراً تناقض ــر ظاه ــدارد و اگ ن

ــرد. ــرف ک ــوان آن را برط می ت
ــوان اظهــار داشــت، حداقــل از  ــه همیــن اســاس می ت    ب
جنبــۀ ارزشــی، مبنــای حکــم اخالقــی در فرهنــگ عربــی 
ــن  ــم، ای ــان نمودی ــه بی ــت. طوری ک ــل اس ــالمی عق ـ اس
ــا از آن جــا کــه  ــۀ ارزشــی مســأله اســت، ام فقــط جنب
نظام هــای ارزشــی در فرهنــگ عربــی ـ اســالمی 
در  یکدیگــر  بــا  احیانــًا  و  مختلف انــد  و  متعــدد 
کشــمکش و نــزاع به ســرمی برند و بــا توجــه بــه 
ــان  ــاری فرم ــرش هنج ــگ، نگ ــن فرهن ــر ای ــه ب این ک
می رانــد کــه مبانــی خــود را از نظــام ارزشــی یی 
می گیــرد کــه بــدان وابســته اســت؛ لــذا انتظــار مــی رود 
ــل  ــه عق ــای ارزش ب ــی در اعط ــای ارزش ــه نظام ه ک
ــه  ــل ب ــا همدیگــر ســازگاری نداشــته باشــند. در ذی ب
گونــۀ مختصــر بــه وضعیــت خــاِص عقــل بــه عنــوان 
ــۀ  ــنت های پنجگان ــک از س ــر ی ــالق در ه ــای اخ مبن
ــر  ــن ام ــم. ای ــی می پردازی ــگ عرب تشــکیل دهنده فرهن
ویژه گی هــای  ایضــاح  جهــت  فرصتــی  می توانــد 

ــد. ــه باش ــنت های پنجگان ــن س ــدام از ای ــر ک ه
ــه  ــاب ب ــن کت ــِت ای ــزء نخس ــن در ج ــش از ای    پی
چیســتی معنــای »عقــل« در زبــان عربــی و بــر اســاس 
آن در اندیشــۀ عربــی پرداختیــم و دانســتیم کــه چگونه 
ــرد .  ــار و اخــالق می گی ــه رفت ــاط ب عقــل اساســًا ارتب
بــه ایــن معنــا کــه بــر عقــل عربــی نگــرش هنجــاری 
نســبت بــه اشــیاء حاکــم اســت و خــود عقــل هــم از 
ــرش  ــا از نگ ــود م ــت. مقص ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ای
ــکان  ــه از م ــت ک ــر اس ــی در تفک ــاری، گرایش هنج
ــر  ــه تفک ــی یی ک ــام ارزش ــیاء در نظ ــِت اش و موقعی
در آن فرمــان می رانــد، بحــث می نمایــد؛ بــه همیــن 
ــوان  ــه عن ــل ب ــار عق ــۀ اعتب ــی« در زمین ــاس، »اجماع اس
ــد آمــده  اســت.  اســاس اخــالق در فرهنــگ اســالمی پدی
ــای لغــوی عقــل پایه گــذاری کــرده  ــن »اجمــاع« را معن ای
اســت. افــزون  بــرآن، این کــه قــرآن کریــم عرب هــا را بــه  
اســتفاده از عقــل فــرا خوانــده، تنهــا بــه جهــت شــناخت 
خــدا از طریــق آیــات آفاقــی و انفســی نیســت، بلکــه بــه 
خاطــر تمییــز میــان خیــر و شــر و حســن و قبــح و حــق و 
باطــل می باشــد. اگــر عرب هــا عقــل را بــه مثابــۀ ابــزاری 
بــرای معرفــت نمی شــناختند، هرگــز قــرآن کریــم آن هــا را 
ــم؛  ــرو می گذاری ــرآن را ف ــرد. ق ــوت نمی ک ــل دع ــه تعق ب
زیــرا قــرآن تعلــق بــه میــراث نــاب اســالمی دارد و اینــک 
ــت،  ــات اس ــان و ادبی ــه زب ــاب ک ــی ن ــراث عرب ــه می ب

می پردازیــم.
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اورگــون  در  کالتســکاني  در  ســال1939  در  کارور 
ــان  ــه جه ــده ب ــا دی ــۀ کلمبی ــار رودخان ــکا در کن امری
ــد و  ــل ش ــتان یاکیمــا فارغ التحصی گشــود. از دبیرس
ــغول  ــري مش ــۀ چوب ب ــدرش در کارخان ــراه پ ــه هم ب
بــه کار گشــت. پــس از چنــدي پــدرش دچــار اختــالل 
روحــي و جســمي شــد و مــدت زیــادي در شــفاخانه 
ــانزده  ــر ش ــا دخت ــاله گي ب ــوزده س ــود. در ن ــتري ب بس
ــرد. در آن  ــرک ازدواج ک ِ ــان ب ــام ماری ــه ن ــاله یي ب س
ــود.  ــل دارو ب ــور تحوی ــه مأم ــک دواخان ــال ها در ی س
ــعر  ــه ش ــک قطع ــاپ ی ــا چ ــي کارور ب ــتعداد ادب اس

ــد. شــکوفا ش
عــالوه بــر آن بــه نوشــتن نمایشــنامه نیــز عالقــه نشــان 
داد. امــا در حقیقــت رغبــت اصلــي او مربــوط مي شــد 

بــه نــگارش داســتان کوتــاه.
تکنیک هــاي  و  اصــول  بــا  گاردنــر  جــان  نــزد 
ــاه او  ــتان کوت ــن داس ــد. اولی ــنا ش ــي آش داستان نویس
در بیســت ودو ســاله گي در مجله یــي موســوم بــه 

»انتخــاب« چــاپ و انتشــار یافــت.
ــاني از  ــوم انس ــانس عل ــۀ لیس ــا درج ــد ب ــال بع دو س
کالــج ایالتــي هامبولــت فارغ التحصیــل شــد. مدتــي بــه 
ــن  ــت انجم ــه عضوی ــپس ب ــت. س ــتاري پرداخ ویراس
ــن  ــي ای ــت تبلیغات ــد و مدیری ــي درآم ــات علم تحقیق

ــه عهــده گرفــت.  انجمــن را ب
در ســال 19۷0 به خاطــر شــعر و داســتان کوتاهــي 
بــه نــام »شــصت آکــر« کــه کتابــي بــا عنــوان بهتریــن 
داســتان هاي مجــالت کوچــک بــه چــاپ رســیده 
بــود، جایــزۀ ملــي خالقیت هــاي هنــري را از آن 
خــود کــرد. در همیــن ســال، اولیــن کتــاب او بــا نــام 

ــید. ــاپ رس ــه چ ــتاني« ب ــي زمس »بي خواب
پــس از آن تــا ســال 19۸0 در دانشــگاه هاي ســانتا 
بــه  آیــووا  کارگاه  و  ســانتاباربارا  برکلــي،  کــروز، 

پرداخــت. داستان نویســي  تدریــس 
در ســال 19۷6 نخســتین کتــاب مهــم او بــه نــام 
ــد  ــر ش ــًا« منتش ــي، لطف ــاکت باش ــًا س ــود لطف »مي ش
ــتان  ــه داس ــن مجموع ــر همی ــه خاط ــد ب ــال بع و س
ــان  ــاب گشــت. در هم ــي کت ــزۀ مل ــزد جای ــاه نام کوت
هنــگام در کنفرانســي بــا حضــور نویســنده گان در 
ــس  ــام »ت ــه ن ــاعري ب ــم ش ــا خان ــزاس ب داالس تگ
گاالگــر« آشــنا شــد کــه در آن ســال ها اســتاد دانشــگاه 
آریزونــا بــود. پــس از آن بــه خاطــر مشــکالت و عــدم 
ــان جــدا شــد و زندگــي  تفاهمــات زناشــویي، از ماری

ــرد. ــاز ک ــر آغ ــس گاالگ ــا ت ــي اش را ب خانوادگ
ــي از عشــق  ــام »وقت ــه ن ــم کارور ب ــاب مه ــن کت دومی
ــال  ــم.« در س ــرف مي زنی ــه ح ــم از چ ــرف مي زنی ح
19۸1 بــه چــاپ رســید. دو ســال بعــد آکادمــي 
و موسســۀ هنــر و ادبیــات آمریــکا اّولیــن جایــزۀ 
میلیــدرد و هارولــد اســتراوس را بــه کارور اعطــا کــرد. 
ــاب  ــن کت ــر اهمیت تری ــه پ ــود ک ــگام ب ــن هن در همی
ــر  ــتۀ تحری ــه رش ــع« ب ــاي جام ــوان »کلیس ــا عن وي ب
در آمــد و بالفاصلــه نامــزد جایــزه انجمــن ملــي 
منتقــدان کتــاب شــد. ســال بعــد همیــن مجموعــه بــه 
افتخــار مهمــي دســت یافــت و توانســت نامــزد جایــزۀ 
معــروف پولیتــزر گــردد. در همیــن ســال ها بــه خاطــر 
مصاحبت هــا بــا همســر شــاعرش بــه شــکل مداومــي 
مجموعــه شــعر نیــز  اِنتشــار مــي داد. اَز جملــه: جایــي 
کــه آب هــا بــه هــم مي رســند یــا مجموعــه شــعر آبــي 

ــماني. آس
در ســال 19۸۸ میــالدي کــه ســال مــرگ ایــن نویســندۀ 
بــزرگ اســت، آخریــن مجموعــه داســتان کوتاهــش بــه 
ــه  ــت و ب ــار یاف ــم؟« انتش ــن مي کن ــا تلف ــام »از کج ن
ــد،  ــات درآم ــر و ادبی ــۀ هن ــي موسس ــت آکادم عضوی
ریمونــد کارور ســال ها در مصــرف مشــروبات الکلــي 
ــایي  ــکل معجزه آس ــه ش ــه ب ــد و اگرچ ــراط ورزی اف
ــروب را  ــرف مش ــرش مص ــي عم ــال هاي پایان در س
کنــار گذاشــت، امــا ســرانجام در ســال 19۸۸ در ســن 
ــده از  ــه دی ــرطان ری ــر س ــاله گي به خاط ــه س چهل ون

جهــان فــرو بســت. 

شناخت بيشتر ريموند كارور
ــد از  ــد کارور علي رغــم تقلی ــه ریمون ــد دانســت ک بای
ــي همچــون اِرنســت ِهمینگــوي و  نویســنده گان بزرگ
بــه شــکل بارزتــري، آنتــوان چخــوف، بــه عنــوان پــدر 
ــت.  ــوده اس ــم فرس ــدرن قل ــاه م ــي کوت داستان نویس
ــتان  ــه داس ــدگاه کارور ب ــت دی ــه جه ــوان ب ــن عن ای
کوتــاه معاصــر بــه ایــن نویســنده تعلــق گرفتــه اســت 
و تقریبــًا شــبهه یي در ایــن مناســبت و نام گــذاري 
ــتن  ــارۀ نوش ــي درب ــود. کارور در مقاله ی ــده نمي ش دی
ــي  ــي از چیزهای ــد »یک ــوان مي گوی ــن عن ــا همی و ب
ــألۀ  ــد، مس ــز مي کن ــري متمای ــنده را از دیگ ــه نویس ک
ــدا  ــاد پی ــان زی ــتعداد دور و برم ــت، اس ــتعداد نیس اس
ــي دارد و  ــگاه خاص ــوۀ ن ــنده نح ــا نویس ــود. ام مي ش
ــان  ــه بی ــي هنرمندان ــه گونه ی ــگاه را ب ــوۀ ن ــن نح ای
مي کنــد، ایــن نویســنده شــاید گاه گــداري پیــدا کنــد.«

ریمونــد کارور عــالوه بر دیــدگاه خــاص و امروزي اش 
پرجذبه یــي  لحــن  و  زبــان  از  داستان نویســي  در 
برخــوردار اســت و ایــن َخصیصــه باعــث شــده 
داســتان هایش مخاطــب پرشــماري داشــته باشــد. 
هرچنــد گاهــي ابهــام هــاي دشــوار خواننــده گان 

آثــارش را بــه دردســر مي افکنــد.
اوج کار ادبــي ریمونــد کارور بي گمــان بــا کتــاب 
شــکل  لطفــًا«  باشــي،  ســاکت  لطفــًا  »مي شــود 
مي گیــرد. ایــن مجموعــه کــه شــامل بیســت ودو 
داســتان کوتــاه اســت، بــه صــورت تأثیرگــذاري 
منتقــدان ادبیــات امریــکا را متقاعــد مي کنــد کــه وي را 
مــورد تحســین قــرار داده و ایــن اثــر را حتــا شایســتۀ 
جایــزۀ مّلــي کتــاب ایــاالت متحــده بداننــد. کــه البتــه 

ــت. ــق نگرف ــه کارور تعل ــت ب ــزه در نهای ــن جای ای
ــي از  ــتر از آن »وقت ــم؟« و پیش ــن مي کن ــا تلف »از کج
ــم؟« دو  ــم از چــه حــرف مي زنی عشــق حــرف مي زنی
ــر تکنیــک،  ــه ب ــا تکی ــد کــه کارور ب ــي بودن مجموعه ی
ــه  ــا را ب ــادۀ آن ه ــاز فوق الع ــري و ایج ــت تصوی روای
ــوان یکــي از  ــه عن ــر درآورد و خــود را ب رشــتۀ تحری
اســاتید داســتان کوتــاه در ادبیــات امریــکا مطــرح کــرد.

بــزرگان  از  را  کارور  ریمونــد  ادبــي،  منتقــدان 
ادبــي  ژانــر  ایــن  تثبیت کننــده گان  و  میني مالیســم 
مي داننــد. هــر چنــد خــود او بــا خوانــدن داســتان هاي 
ــن حــِسّ عجیــب کــه هــر لحظــه  ــد ای کارور، می گوی
ــا را  ــن م ــد، ذه ــواري بیافت ــاق ناگ ــت اتّف ــن اس ممک
ــه  ــتان ب ــروي داس ــد پیش ــذارد و رون ــان نمي گ در اَم
نحــوي اســت کــه انتظــار مــي رود هــر لحظــه رخــداد 
ــان  ــه پای ــا ناگهــان داســتان ب مهمــي حــادث شــود، ام

مي رســد.  
ــه  ــت ک ــي اس ــتان هایش همان ــت داس ــد اس او معتق
ــد. لیکــن ایجــاز و پیرایــش مطبوعــي  نوشــته شــده ان
در  مي شــود،  دیــده  نویســنده  ایــن  آثــار  در  کــه 
ــي  ــاي خیل ــون، زندگي ه ــي چ ــه مضامین ــن ب پرداخت
روزمــره و معمولــي، فقــر اقتصــادي و فرهنگــي اندوه و 
ــارش  ــا آث ــاري مي رســاند ت ــه وي ی ازهم گســیختگي ب
ــه مخاطــب  ــوا ب ــر محت ــل حجــم و حداکث را در حداق

ــد. عرضــه کن
آدم هــاي  عمومــًا  کارور  داســتاني  شــخصیت هاي 
خاّصــي نیســتند غیــر از مــواردي، اصــواَل ایــن آدم هــا 
ــد  ــي هرچن ــل مالقات ــا ســال ها قب ــا و حتّ شــاید روزه
کوتــاه بــا وي داشــته انــد یــا در کوچــه بــازار از کنــار 
او گذشــته انــد. کارور معتقــد اســت کــه هیچ کــدام از 
ــت.  ــده اس ــاق نیافت ــع اتّف ــم واق ــتان هایش در عال داس
ــه  ــتان هایش ب ــي از داس ــد: برخ ــه بگوی ــا از این ک ام
ــي  ــت. ابای ــس اس ــث نف ــت خوش حدی ــي دس گونه ی
نــدارد. پــس همان طــور کــه گفتــه شــد، اکثــر آدم هــاي 
کارور در داســتان هایش معمولــي و پیــش افتــاده و 
عــده زیــاد امــا نامعلومــي از آن هــا را بــه چشــم دیــده 

اســت.
ــر  ــودار و متفّک ــي ت ــن و گاه ــل، غمگی ــي کِس آدم های
ــد،  ــر دارن ــغل هاي حقی ــد؛ ش ــواره مشــغول ان ــه هم ک
همسران شــان  بــا  مي کننــد.  معــاش  امــرار  امــا 
مشــروب  دارنــد.  مــداوم  و  بلنــد  گفت وگوهــاي 
ــا  ــته در آرزوه ــد و پیوس ــي مي رقصن ــد گاه مي خورن

ــتند. ــه ور هس ــود غوط ــات خ و توهم
ــّرک  ــا و متح ــي پوی ــتي روایت ــه راس ــت کارور ب روای
اســت. ایماژیســم در شــیوۀ روایــت پویــاي کارور بــه 
ــاري  ــتان ی ــبرد داس ــه پیش ــي ب ــل مالحظه ی ــکل قاب ش
ــه  ــت ک ــوي اس ــه نح ــت او ب ــیوه روای ــاند. ش مي رس
ــان  ــا هم ــان و ب ــیده و هم زم ــر کش ــه تصوی فضــا را ب
واژه هــا داســتان را نیــز پیــش مي بــرد. در واقــع 
تــوازي تصویــر و توصیــف بــا اعمــال و حرکت هــاي 
کارور عنصــري  داســتان هاي  روایــت  در  داســتاني 
اســت کــه پدیــد آوردن آن مســتلزم تجربــه و دیــدگاه 
ــرد. ــره مي ب ــه کارور از آن به ــت ک ــي اس هنرمندانه ی

ــتري  ــرد و خاکس ــاي س ــه دنی ــر چ ــاي کارور اگ دنی
ــي  ــفاف و مبرهن ــکل ش ــه ش ــوان ب ــا مي ت ــت، ام اس
منطقــۀ جغرافیایــي امریــکا و دنیــاي امریکایــي معاصــر 
ــي و اســتادانه  ــه خوب ــرد .کارور ب را در آن مشــاهده ک
فضــاي بومــي اقلیمــي امریــکا را بــه تصویــر مي کشــد 
و نــوع نگــرش مردمــي کــه در ایــن اقلیــم زیســته انــد 
ــوم  ــن زاد ب ــگ ای ــاي و فرهن ــادات باوره ــا اعتق و ب
ــه معــرض نمایــش مي گــذارد. ــد را ب ــن شــده ان عجی

لیکــن هیچــگاه توضیحــي بیــش از تصاویــر بــه 
ــیلۀ  ــه وس ــي راوي ب ــد. گوی ــه نمي کن ــب عرض مخاط
ــان  ــي مردم ــه زندگ ــک ب ــتي کوچ ــن دس ــک دوربی ی
ــد را  ــاي مي نهــد و مخاطــب آن چــه مــي بین ــکا پ امری

ــد. ــل مي کن ــا تأوی ــل و ی ــخصًا تحلی ــود ش خ
عــدم دخالــت کارور در تصاویــر ضبــط شــده و 
ــن  ــا باعــث مي شــود ذه ــح آن ه ــدم شــرح و توضی ع
پاســخ هاي  و  شــود  وادار  فعالیــت  بــه  مخاطــب 
ــه در  ــي ک ــاي فراوان ــراي چراه ــي ب ــي و معقول منطق
ــر  ــا دســت کم تصاوی ــد. ی ــود، بیاب ــاد مي ش ــن ایج ذه
را بــه ســلیقه و دل خــواه خــود تجزیــه و تفســیر کنــد. 
در همیــن راســتا بــه پایان بندي هــاي مــداوم کارور 
ــگاه  ــه هیچ ــش ک ــاي بي پایان ــه پایان ه ــم ب برمي خوری
در صــدد برنمي آیــد، پیــام روشــني را در ذهــن و روح 

ــد. ــرو کن ــده ف خوانن
ــب  ــِسّ عجی ــن ح ــتان هاي کارور ای ــدن داس ــا خوان ب
کــه هــر لحظــه ممکــن اســت اتّفــاق ناگــواري بیافتــد، 
ــروي  ــد پیش ــذارد و رون ــان نمي گ ــا را در اَم ــن م ذه
ــر  ــي رود ه ــار م ــه انتظ ــت ک ــوي اس ــه نح ــتان ب داس
ــان  ــا ناگه ــود، ام ــادث ش ــي ح ــداد مهم ــه رخ لحظ

داســتان بــه پایــان مي رســد و بــا این کــه هیــچ 
ــه  ــا ب ــن م ــا ذه ــت، ام ــداده اس ــي رخ ن ــۀ بزرگ حادث
ــي  ــویم اَنبوه ــه مي ش ــده و متوّج ــک ش ــختي تحری س
از تصاویــر متصــل، فــراروي مــا اســت و یــک حــرف 

ــم. ــد آن را بیابی ــود بای ــه خ ــده ک گمش
ــب  ــتان موج ــگارش داس ــاي کارور در ن گزیده گویي ه
شــده واژه هــاي منتخبــش از انــرژي و نیــروي هدایــت 
ــده آل کلمــات  شــده یي برخــوردار باشــند. انتخــاب ای
و اشــیاء در آثــار کارور گویــاي دقــت او در رابطــه بــا 
ــر  ــاي بي تاثی ــد واژه ه ــعي مي کن ــش اســت. او س گزین
از  مکــرر  بازنویســي هاي  در  را  کم تاثیــر  حتــي  و 
ــي  ــاد او در بازنویس ــد و اعتق ــاک کن ــتان پ ــوح داس ل
بــر حکاکــي اســت. بــه ایــن مفهــوم کــه داســتان بارهــا 
ــه  ــات ب ــود و کلم ــک می ش ــره ح ــی و باالخ بازنویس
تعــداد و قدرتــي کــه دارنــد، بــر لــوح داســتان حکاکــی 
ــک  ــوان در ی ــه مي ت ــاد دارد ک ــوند. کارور اعتق مي ش
شــعر یــا داســتان کوتــاه بــه زبانــي معمولــي امــا دقیــق 
دربــارۀ مســایل و اشــیای معمولــي نوشــت، و قدرتــي 
ــه  ــا ب ــن چیزه ــه ای ــز ب ــي حیرت انگی ــم و حت عظی
ــگال، ســنگ و گوشــوارۀ  ــرده، پنجــره، چن ــي، پ صندل
یــک زن داد. مي تــوان یــک خــط از گفت وگویــي 
بــه ظاهــر بــي آزار را نوشــت و کاري کــرد کــه پشــت 

ــرزد. خواننــده بِل
ــه تنهــا  ــز از مســایلي اســت کــه ن ــدۀ الکلیســم نی پدی
ــاق  ــه اتف ــب ب ــر قری در زندگــي واقعــي، بلکــه در اکث
ــي دارد.  ــر نم ــرش ب ــت از س ــتان هاي کارور، دس داس
تاثیــر ایــن پدیــده را مي تــوان در زندگــي کارور و 
ــه  ــا ب ــه وضــوح مشــاهده کــرد. او حت داســتان هایش ب
ــا  ــي ت ــراط در باده نوش ــه لحــاظ اف ــر و ب ــن خاط همی
آســتانۀ مــرگ نیــز پیــش مــي رود. امــا ســر انجــام موفّق 
مي شــود ایــن معضــل را از خــود جــدا کنــد هــر چنــد 
پــس از تَــرک اعتیــادش بــه مشــروبات الکلــي نیــز در 
ــا هــر جــاي  ــز ی ــًا روي می عمــوم داســتان هایش حتم
ــا  ــود دارد. ب ــیدني یي وج ــل نوش ــتان، بوت ــر داس دیگ
ــاده گي  ــه س ــتان هاي کارور ب ــه داس ــاره ب ــي دوب نگاه
ِصحــت ایــن امــر را در مي یابیــم. در واقــع حتـّـا مــرگ 

ــد. ــاق مي افت ــن مســأله اتّف ـِـه واســطۀ همی ــز ب او نی
ــکا بلکــه در سراســر  ــا در امری ــه تنه ــد کارور ن ریمون
جهــان، نویســنده یي شــناخته شــده و بــزرگ بــه شــمار 

ــت  ــس از گذش ــش پ ــتان هاي کوتاه ــي رود و داس م
ســال ها از مــرگ او، بــه زبان هــاي مختلــف دنیــا 

ــود. ــر مي ش ــه و منتش ترجم
او آرزو داشــت بتوانــد رمانــي بنویســد و در ایــن 
زمینــه نیــز طبــع خــود را بیازمایــد. البتــه تــالش کــرد 
ــه پایــان نرســید. شــاید اگــر  ــا هیچ وقــت رمانــش ب اّم

ــت....  ــي مي یاف ــراي زندگ ــتري ب ــال بیش مج

علی خان مرادی 
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ــش  ــۀ داع ــِب مدرس ــری طال ــالۀ کن ــودک 15س ــک ک ی
در ولســوالی اَچیــن والیــت ننگرهــار، دولت مــردان و 
ــر پرچــم ســه رنگ زنده گــی  ــه زی شــهروندان کشــور را ک
کــه  »هــر  می گویــد:  و  می خوانــد  »مرتــد«  می کننــد؛ 

ــت ». ــش رواس ــت، مرگ ــف ماس مخال
ــت و  ــرف )دول ــر دو ط ــی از ه ــای احتمال ــِل خطره به دلی
ــام خــود را مســتعار، احمــد  ــه داعــش( ن گــروه موســوم ب
معرفــی کــرد و نخواســت کــه از مــکان بودوبــاش و نشــانی 

ــن گــزارش ذکــر شــود. مدرســه اش در ای
ــدون  ــود و ب ــت خ ــش به خواس ــال پی ــر از یک س او کمت
ــته  ــه ها پیوس ــن مدرس ــی از ای ــواده اش، به یک ــازۀ خان اج
ــن  ــا چندی ــت(، ب ــی )وهابی ــای دین ــر آموزش ه ــزون  ب و اف

ــت. ــد شده اس ــم بَل ــبک ه ــزار س ــوع جنگ اف ن
احمــد می افزایــد کــه در ایــن مدرســه، نزدیــک بــه 
ــوزگاران  ــوی آم ــاالنش ازس ــن و س ــن از هم س ــد ت یک ص
داخلــی و خارجــی تدریــس می شــوند و هــر کــدام پــس  از 
ــوی  ــه از س ــدف آن چ ــاله، به ه ــای دوس ــل آموزش ه تکمی
آموزگاران شــان تلقیــن شــده )اســتقرار خالفــت اســالمی(، 

آمــادۀ هرگونــه فــداکاری و شــهادت خواهنــد شــد.
او بــا جمله هــای کوتــاه و لهجــۀ محلــی ماننــد یــک 
کــه  می گویــد  و  می زنــد  حــرف  افراطــی  مذهبــی 
درهمیــن یک ســال پســین، چندیــن تــن از هم ســن و 
ــه  ــه جنــگ رودررو و حمله هــای انتحــاری رفت ســاالنش ب

برنگشــته اند. و 
ــو  ــۀ گفت وگ ــد، از ادام ــده باش ــان ش ــه ترس ــِل این ک مث
بــا خبرنــگار پَیــک معــذرت می خواهــد و می گویــد 
ــدار و  ــن دی ــش از ای ــدِن آموزگاران ــورت آگاه ش ــه درص ک

گفت وگــو، مجــازات خواهــد شــد.
ــع  ــود. مناب ــنده نمی ش ــن بس ــه  ای ــز ب ــک نی ــای پَی یافته ه
مردمــی در ولســوالی اچیــن والیــت ننگرهــار کــه به دلیــل 
تهدیدهــای احتمالــی نمی خواهنــد هویت شــان فــاش 
ــالۀ  ــانزده س ــا ش ــودِک ده ت ــا ک ــور صده ــردد، از حض گ
دیگــر، )بیــِن 500 تــا ۷00 کــودک دختــر و پســر( در 
زیــر  پچیــراگام  و  هســکه مینه  اچیــن،  ولســوالی های 

ــد. ــخن می زنن ــش س ــروه داع ــرورش گ ــوزش و پ آم
ایــن منابــع ادعــا می کننــد کــه هرچنــد بیشــترین کــودکان 
ــر،  ــر )کن ــق دیگ ــا و مناط ــه ها از والیت ه ــن مدرس در ای
لغمــان، جوزجــان و حتــا پاکســتانی و چیچنی …( هســتند؛ 
ــی )ســلفی و افراطــی(  ــا تبلیغــات و آموزش هــای مذهب ام
از طریــق مدرســه و رســانه، از ســوی جنگ جویــان داعــش 
بــاالی روحیــۀ دیگــر کــودکان محل شــان نیــز تأثیــر ســوء 
ــۀ  ــم به گون ــن کودکان ه ــی از ای ــه برخ ــته، چنان ک گذاش

ــد. ــا ایــن گــروه می پیوندن ــه ب داوطلبان
ــر  ــز، ُمه ــار نی ــی ننگره ــورای والیت ــای ش ــی  از اعض برخ
و  می گذارنــد  اَچیــن  باشــنده گان  ادعــای  بــر  تأییــد 
می گوینــد کــه تهدیدهــای روزافــزوِن تــوأم بــا حمله هــای 

هراس افگنانــۀ گــروه داعــش در ایــن والیــت ســبب شــده 
ــن  ــل همی ــت به دلی ــن والی ــنده های ای ــی  از باش ــا نیم ت
وضعیــت، از رفتــِن فرزنــدان شــان بــه مکتــب مانــع شــوند.
عبیــداهلل شــینواری معــاون شــورای والیتــی ننگرهــار 
می گویــد کــه در دو ســه ســاِل پســین، حضــور و فعالیــت 
ــتر  ــت، بیش ــن والی ــف ای ــق مختل ــش در مناط ــروه داع گ
ــارف وارد  ــر مع ــنگینی ب ــۀ س ــر ضرب ــش دیگ ــر بخ از ه
کرده اســت؛ چنان کــه ده هــا مکتــب دولتــی در مناطــق 
ــی  ــه روی صدهــا کــودک مکتب ــن گــروه ب زیرحاکمیــت ای

بســته مانده انــد.
مســووالن معــارف ایــن والیــت نیــز، مدعی انــد کــه 
دســتِ کم  65 درصــد از مکتب هــا، از اثــر تهدیدهــا و 
ــن،  ــوالی اچی ــش در ولس ــه داع ــوم ب ــروه موس ــت گ فعالی

شــده اند. تخریــب 
ــار  ــارف ننگره ــت مع ــخنگوی ریاس ــینواری س ــف ش آص
دانش آمــوز،  هــزار  از جملــه 45  کــه  می پذیــرد  نیــز 
بیش وکــم پنج صــد تــن در ولســوالی اَچیــن به دلیــِل 
ــب  ــه مکت ــن ب ــش، از رفت ــروه داع ــای گ ــن تهدیده همی

محروم انــد.
ــر از  ــت را چندین براب ــن محرومی ــی، ای ــع مردم ــا مناب ام
آن چــه می داننــد کــه مســووالن معــارف ایــن والیــت ادعــا 

می کننــد.

آموزش های دو مرحله يی
بربنیــاد معلومــات از کــودکان شــامل مدرســه و باشــنده گان 
محــل در ولســوالی اَچیــن، بیشــترین جنگ جویــان داعــش 
ــی  ــای هراس افگن ــای انتحــاری و حرکت ه ــه در حمله ه ک
ــنین  ــه از س ــتند ک ــی هس ــن کودکان ــد، همی ــهم می گیرن س
ــوط  ــه های مرب ــامل مدرس ــال( ش ــراز ده س ــف )باالت مختل
ــال  ــس از یک س ــودکان پ ــن ک ــوند. ای ــروه می ش ــن گ به ای
آموزش هــای دینــی و عقیدتــی، در مــدت یک ســال دیگــر 
آموزش هــای جنگــی و نظامــی )اســتفاده از کالشــینکوف، 
ــرا  ــاری( را ف ــذاری و انتح ــتی، ماین گ ــم دس ــه، ب تفنگ چ
ــی،  ــی و نظام ــوزش دین ــال آم ــس از دوس ــد و پ می گیرن
انتحــاری  بــه جنــگ رویــاروی و حمله هــای  آمــاده 

می شــوند.
ــه  ــی )مجل ــات یــک ســایت انترنت ــاد معلوم ــان بربنی همچن
ــت و  ــت حاکمی ــق تح ــش در مناط ــروه داع ــو(؛ گ آالمت
ــازی  ــتفاده از ب ــا اس ــد ب ــالش می کن ــان، ت ــه های ش مدرس
و ســرگرمی نیــز، کــودکان و نوجوانــان را به صفــوف 
ــوزش  ــس از آم ــد پ ــا به آســانی بتوان ــد، ت خــود جــذب کن
ــه حمله هــای انتحــاری  ــان را ب و شست وشــوی مغــزی، آن

ــد. ــی بگمارن و تخریب
ــن،  ــوالی اچی ــی در ولس ــع مردم ــک از مناب ــای پَی یافته ه
ــار  ــای مرگب ــترین حمله ه ــه بیش ــت ک ــن  اس ــر ای بیان گ
انتحــاری و انفجــاری ســال روان در والیــت ننگرهــار، 

توســط همیــن جنگ جویانــی انجــام شــده کــه از کودکــی 
ــاِن  ــی و خارجــی و جنگ جوی ــوزگاران داخل ــر نظــر آم زی

ــد. ــه بودن ــرورش یافت ــوزش و پ ــش، آم داع
ــواه بیشــترین  ــار در ســال روان، گ ــت ننگره ــد والی هرچن
ــایر  ــا س ــه ب ــی در مقایس ــار هراس افگن ــای مرگب روی داده
والیت هــای کشــور بــوده؛ امــا درایــن گــزارش، بــه 
چنــد روی داد هراس افگنانه یــی اشــاره شــده کــه بــه 
 نقــل از منابــع مردمــی توســط 1۸تــن از نوجوانــاِن همیــن 
مدرســه های داعــش مســتقر در ولســوالی های اچیــن، 
ــده و از  ــام ش ــت انج ــن والی ــراگام ای ــکه مینه و پچی هس
رســانه های ملــی و بین المللــی نیــز گــزارش شــده اند، 

شــده اند. فهرســت  دراین جــا 
ایــن روی دادهــا بیشــتر از دوصــد کشــته  و زخمــی برجــا 
ــی از  ــات ناش ــر تلف ــمول  ب ــات مش ــن تلف ــته و ای گذاش
ــال  ــت در س ــای دول ــای نیروه ــا و بمباردمان ه عملیات ه
ــات ملکــی  ــار تلف ــار را در صــدر آم ــت ننگره روان، والی

ــت. ــرار داده اس ق
ــۀ  ــودِک پرورش یافت ــا ک ــی از صده ــه یک ــز ک ــد نی احم
داعــش اســت، همــۀ مخالفــان خالفــت اســالمی را، دشــمن 
ــردن  ــل ک ــس از تکمی ــه پ ــد ک ــد و می گوی ــاب می کن خط

ــت. ــد رف ــگ خواه ــه جن ــاً ب ــی، حتم ــای نظام آموزش ه
ــال  ــتِ کم دوس ــه دس ــت ک ــر این اس ــا، بیان گ ــن گفته ه ای
زمــان می بــَرد تــا یــک کــودک زیــر هژده ســال بــا 
فراگیــری آموزه هــای مذهبــی افراطــی و هراس افگنــی، 

به صفــوف جنگ جویــان داعــش اضافــه شــود.
ــه  ــاور برخــی از عالمــان دیــن، هیچ گون آموزه هــای کــه به ب

مشــروعیت و جــواز حقوقــی و قانونــی ندارد.
مفتــی شــمس رحمان فروتــن عالــم دیــن و معــاون پیشــین 
ــر  ــرگاه دخت ــه ه ــد ک ــتان می گوی ــای افغانس ــورای علم ش
یــا پســری  کــه ســن قانونــی )1۸ ســال( را تکمیــل نه کــرده 
باشــد، حتــا مکلــف بــه رعایــت احــکام شــریعت اســالم و 
ــه  ــت ک ــن دلیل اس ــتند و به همی ــاز نیس ــام روزه و نم انج
ــا  ــاری و حت ــاق و اجب ــای ش ــودکان در کاره ــتخدام ک اس
ــدارد. آقــای فروتــن از یــک حدیــث  ــز، جــواز ن جهــاد نی
ــماری  ــد:« ش ــت می کن ــن روای ــد)ص( چنی ــر محم پیغمب
ــتراک  ــگ اش ــتند در جن ــه می خواس ــرام ک ــۀ ک از صحاب
ــرعی و  ــن ش ــه ِس ــل این ک ــر)ص( به دلی ــا پیغمب ــد؛ ام کنن
ــد، از اشــتراک شــان  ــل نکــرده بودن ــی خــودرا تکمی قانون
در جهــاد ممانعــت کــرد و گفــت کــه آن هــا تاهنــوز جــوان 

نشــده اند«.
ــور  ــر، حض ــه در حال حاض ــد ک ــن می افزای ــم دی ــن عال ای
افراطــی  گروه هــای  صفــوف  در  کــودکان  فعالیــت  و 
آن هــم در کشــور و  زیرنــام جهــاد و  و هراس افگــن 
ــی  کــه بیشــتراز 99درصــد جمعیــت آن مســلمان  جغرافیای
ــتفاده ی  ــالم و اس ــن اس ــردِن دی ــام ک ــز بدن ــتند، به ج هس
ــال  ــدف دیگــری در قب ــگاه اســالم، ه ــام و جای ســوء از ن
نداشــته و برعکــس، یــک عمــِل غیرشــرعی و غیرقانونــی از 

ــس. ــت و ب ــالم اس ــدس اس ــن مق ــدگاه دی دی

باتوجــه به ایــن همــه فعالیت هــا و اســتفادۀ ســوء از 
کــودکان بــرای اهــداف تخریب کارانــه، منابــع مردمــی 
ــب و  ــود مکت ــه نب ــد ک ــن باوران ــن به ای ــوالی اچی در ولس
ــا  حاکمیــت دولــت درایــن مناطــق، نه تنهــا ســبب شــده ت
ــی  ــی و هراس افگن ــج افراط گرای ــغ و تروی ــای تبلی زمینه ه
درمیــان مــردم به ویــژه کــودکان رشــد کنــد، بل کــه باعــث 
ــه ها  ــن مدرس ــوی همی ــودکان به س ــیاری از ک روآوردِن بس

ــت. ــز شده اس نی
هرچنــد مســووالِن محلــی در والیــت ننگرهــار، تأثیرگذاری 
حضــور و فعالیــت گــروه موســوم بــه داعــش را در مناطــق 
مختلــف ایــن والیــت، به دیــدۀ شــک و ناچیــز می نگرنــد؛ 
ــد  ــا می توان ــن فعالیت ه ــناس، ای ــک روان ش ــاور ی ــا به ب ام
دورنمــای خطرناکــی را بــرای نســل امــروز و فــردای 

کشــور رقــم بزنــد.
ــگاه در  ــتاد دانش ــناس و اس ــی روان ش ــرف الدین عظیم ش
ــتر  ــا بیش ــن آموزش ه ــدف از چنی ــه ه ــد ک ــل می گوی کاب
ــی  ــت و در جامعه ی ــتار انسان هاس ــر، کش ــز دیگ از هرچی
ــش  ــر اقتصــادی، خشــونت و فقرجنســی روبه افزای ــه فق ک
به آســانی  تبــه  کار  و  هراس افگــن  گروه هــای  باشــد؛ 

ــد. ــربازگیری کنن ــروز س ــل ام ــان نس ــد ازمی می توانن

آموزش ويژه، چارۀ ممکن
با آن کــه مســووالن محلــی در والیــت ننگرهــار، حضــور و 
فعالیــت گــروه موســوم بــه داعــش را در مناطــق مختلــف 
ایــن والیــت می پذیرنــد؛ امــا برخــالف نگرانی هــای 
ــن  ــان ای ــت جنگ جوی ــت و شکس ــی، از کمی ــع مردم مناب

ــد. ــخن می زنن ــت س ــت دول ــر حاکمی ــروه در براب گ
غــالم ســنایی ســتانکزی فرمانــده پولیــس والیــت ننگرهار، 
ــش را  ــروه داع ــراد گ ــماری  از اف ــا ش ــه حت ــرد ک می پذی
در پیونــد بــه اختطــاف کــودکان ده تــا پانــزده ســال 
ــت  ــن والی ــات ای ــای انتحــاری در مربوط ــرای آموزش ه ب
بازداشــت کرده انــد؛ امــا برخــالف گفته هــای »احمــد« 
ــد  ــد می کن ــن، تأکی ــوالی اچی ــی ولس ــع مردم ــر مناب و دیگ
داعــش در  کــودکان شــامل مدرســه های  کــه شــمار 
ولســوالی های اچیــن، دِه بــاال و خوگیانــی، تــا بیســت تــن  

هــم نمی رســند.
همچنــان داده هــای معلوماتــی وزارت عدلیــه کشــور، نشــان 
می دهــد کــه هــم  اکنــون 135 کــودک زیــر هــژده ســال بــه  
ــز  ــی و خارجــی در مرک ــت داخل ــه امنی ــم علی ــام جرای اته
تربیــت و اصــالح اطفــال تحــت حجــز قــرار دارنــد کــه از 
ایــن میــان، تنهــا ده تــن آنــان مشــمول یــک دختــر به اتهــام 
عضویــت در گــروه داعــش و باقــی به اتهــام تــرور، انتحــار، 
ــد. ــد به ســر می برن انفجــار و برخوردهــای مســلحانه در بن
بربنیــاد ایــن داده هــا، ننگرهــار دومیــن والیتــی پــس  از کابل 
ــه  اســت کــه بیشــترین کــودکان زیــر هــژده ســال متهــم ب
جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی را بــا خــود دارد؛ 
امــا داده هــای پنــج مــاه نخســت ســال روان خورشــیدی در 
ــه  ــتِ کم س ــته، دس ــال گذش ــابه س ــان مش ــا زم ــه ب مقایس

ــت ننگرهــار نشــان می دهــد. ــر کاهــش را در والی براب
بااین همــه، برخــی  از آگاهــان مســایل سیاســی و اجتماعــی، 
حکومــت را بــرای جلوگیــری از افزایــش و گرایــش 
ــده  ــوول خوان ــن، مس ــای هراس افگ ــه گروه ه ــودکان ب ک
ــاور  و ادامــۀ ایــن وضعیــت را نگــران کننــده می داننــد. به ب
ــودکاِن  ــه ک ــن  ک ــزون  برای ــناس، اف ــی روان ش ــای عظیم آق
ــاک  ــروی خطرن ــک نی ــه ی ــش، ب ــروه داع ــۀ گ پرورش یافت
ویران گــر مبــدل شــده اند؛ زمینــۀ برگشــت آنــان بــه 
حالــت ابتدایــی و طبیعــی نیــز ممکــن  اســت و دولــت بایــد 
ــا گماشــتِن افــراد متخصــص در نهادهــای  ــه ب درایــن زمین

ــه کار شــود. مســوول، دســت ب
ــز، شــمولیت  کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانســتان نی
ــی  ــت جنگ ــلحانه را جنای ــای مس ــودکان در درگیری ه ک
ــای  ــودکان به گروه ه ــزون ک ــت روزاف ــده و از عضوی خوان

ــد. ــی می کن ــار نگران ــن، اظه هراس افگ
بــالل صدیقــی ســخنگوی ایــن کمیســیون، میتــود آمــوزش 
ــت اصــالح  ــرورش کــودکان در مرکزهــای تربی و نحــوه پ
ــرای  ــه ب ــد ک ــد و می گوی ــش نمی دان ــال را قناعت بخ اطف
ــتخدام  ــناس اس ــوزگاران روان ش ــد، آم ــودکان بای ــن ک ای

شــوند.
ــت  ــالح و تربی ــز اص ــی مراک ــت عموم ــال، ریاس بااین ح
ــت  ــم امنی ــش جرای ــور، افزای ــه کش ــال وزارت عدلی اطف
داخلــی و خارجــی کــودکان را یــک مشــکل جــدی 
ــت  ــد تربی ــز واح ــک مرک ــا ی ــر دارد ت ــته و درنظ پنداش
ــی  ــت داخل ــم امنی ــان جرای ــرای متهم ــال را ب اصــالح اطف
ــا راه انــدازی برنامه هــای ویــژه  و خارجــی ایجــاد کنــد و ب
ــی و فکــری، ورزشــی،  ــی، آموزش هــای عقیدت )روان درمان
ــق نصــاب معــارف  تفریحــی و برنامه هــای آموزشــی مطاب
کشــور( از گرایــش دوبــارۀ کــودکان بــه صفــوف مخالفــان 

ــود. ــری ش ــه جلوگی ــال تخریب کاران ــلح و اعم مس
بربنیــاد معلومــات ایــن نهــاد کــه بــه ایمیــل خبرنــگار پَیــک 
رســیده، تــدارک زمیــن و آغــاز پــروژۀ مرکــز واحــد تربیــت 
و آمــوزش ویــژۀ کــودکان متهــم بــه جرایــم امنیــت داخلــی 

و خارجــی، از ســوی رهبــری حکومــت زیــرکار اســت.
امــا این کــه حکومــت از چگونگــی فعالیــت و شــمار 
ــار  ــش در ننگره ــرورش داع ــوزش و پ ــر آم ــودکاِن زی ک
چــه می دانــد و چــه برنامه هایــی روی دســت خواهــد 
ــه  ــمی ب ــۀ رس ــۀ نام ــر و ارای ــای پیگی ــت؛ باتماس ه داش
ــون  ــخی پیرام ــچ پاس ــی، هی ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس

ــد. ــت نش ــاد دریاف ــن نه ــب ای ــوع از جان ــن موض ای
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ــِن النَّبـِـی  ــِن َمْســُعودٍ - رضــی اهلل عنــه - َع ِ ب ــِداهللَّ عــْن َعبْ
- صلــی اهلل علیــه وســلم - َقــاَل: »َخیــُر النَّــاِس َقْرنـِـی، ثـُـمَّ 
الَِّذیــَن یُلونَُهــْم، ثـُـمَّ الَِّذیــَن یُلونَُهــْم، ثـُـمَّ یِجــیُء أَقَْواٌم تَْســبُِق 
ــَهاَدتَُه«. )بخــاری:۲65۲(  ــُه َش ــُه َویِمینُ ــْم یِمینَ ــَهاَدُۀ أََحِدِه َش
»ازعبــداهلل بــن مســعود از پیامبــر خــدا روایــت اســت کــه 
ــد و  ــه در عه ــتند ک ــانی هس ــردم، کس ــن م ــود: بهتری فرم
ــانی  ــد، کس ــه(. و بع ــد )صحاب ــر می برن ــه س ــن ب ــان م زم
ــانی  ــپس کس ــن(. و س ــد )تابعی ــان می آین ــد از آن ــه بع ک
کــه پــس از آنــان می آینــد )تبــع تابعیــن(. و بعــد از آنــان، 
ــوردن،  ــوگند خ ــش از س ــی پی ــه گاه ــد ک ــانی می آین کس
گواهــی می دهنــد و گاهــی پیــش از گواهــی دادن، ســوگند 
ــی  ــی گواه ــه راحت ــد و ب ــوا ندارن ــی تق ــد«. )یعن می خورن

می دهنــد و ســوگند می خورنــد(
ــه  ــه از جمل ــوق ک ــث ف ــل حدی ــه تحلی ــه ب ــش از اینک پی
احادیــث اســتراتژیک در اندیشــۀ دینــی بــه حســاب 
می آیــد و مجموعه یــی از مفاهیــم ماننــد: عدالــت صحابــه، 
اجمــاع و ســلطه ســلف در فهــم و تنزیــل، بپــردازم، بایــد 
تاکیــد کنــم کــه هــدف از ایــن تحلیــل ویران ســازی 
اندیشــۀ مــروج میــان بیشــتر مســلمانان و یــا نــگاه مقدســانه 
بــه تاریــخ نیســت، بلکــه رویکــردی موضوعــی اســت کــه 
می خواهــد حدیــث فــوق را در تــرازوی  قرآنکریــم، عقــل 
ــای  ــد ارزش ه ــیله بتوان ــا بدین وس ــنجد ت ــت بس و واقعی
وحــی را از اســارت و بندهایــی کــه در طــول تاریــخ بــه آن 

ــد.  زده شــده اســت، برهان
ــار  ــه چه ــم ب ــث را می توانی ــرح بح ــوع مط ــن، موض بنابری

نکتــه تقســیم کنیــم کــه:
اول: مکتب کالسیک و فهم حدیث.

 دوم: عقل، ظاهر حدیث را نمی پذیرد.
 سوم: وحی، عصمت سلف را نقض می کند. 

تاریخــی در حوزه هــای اخالقــی و  چهــارم: رویکــرد 
سیاســی قــرن اول.

نکتۀ اول: مکتب كالسيک و فهم حديث:
مکتــب کالســیک ایــن حدیــث را بــه گونــۀ متعــارف مــورد 
ــرده و  ــه ک ــان توج ــله راوی ــه سلس ــرار داده و ب ــث ق بح
ــرار داده  و  ــت ق ــد و بزرگداش ــورد تمجی ــر م ــن را نی مت
ــدون  ــادی برکشــیده، ب ــی زی ــی و حدیث ــف فقه از آن لطای
اینکــه بــه محاکمــه متــن حدیــث از طریــق محورهــای ســه 
ــردازد.  ــت، بپ ــخ اس ــل و تاری ــم، عق ــرآن کری ــه ق ــه ک گان
ــی را  ــی و فقهی ی ــف اصول ــه لطای ــیک از جمل روش کالس
ــه الی متــن حدیــث کشــیده اســت، ایــن اســت:  کــه از الب
برخــی از آنــان بــه ایــن بــاور انــد کــه افــراد خیــر القــرون 
ــر  ــی دیگ ــان، برخ ــوع آن ــه مجم ــد ن ــر ان ــران بهت از دیگ
معتقــد انــد، برتــری بــرای مجمــوع کســانی اســت کــه در 
ــدای  ــم ابت ــی ه ــد و برخ ــرده ان ــی می ک ــا زنده گ آن قرن ه
ــرار داده  ــی مــورد بحــث ق ــگاه زمان و انتهــای قــرن را از ن
بــدون اینکــه بــه بازپرســی ســیاق تاریــخ و مســاق فرهنگــی 
ــد،  ــت می آی ــه دس ــث ب ــن حدی ــه از ای ــی یی ک و سیاس

توجهــی نشــان دهــد.
آنچــه از روش کالســیک بــه دســت می آیــد ایــن اســت کــه 
آنــان بــه ظاهــر متــن حدیــث تســلیم شــده و آن را کامــاًل 
پذیرفتــه انــد، بــه همیــن لحــاظ بــه نهادینه ســازی قــدرت 
ــه گانه  ــای س ــۀ قرن ه ــخنان و کارنام ــرای س ــتداللی ب اس
پرداختــه انــد، ایــن کارشــان نســل قرن هــای ســه گانه 
ــانیده اســت،  ــوت رس ــۀ عصمــت و مصــاف نب ــه مرتب را ب
چنیــن تصــوری از ســلف باعــث بــه وجــود آمــدن قــدرت 
ــدرت  ــت از ق ــارت اس ــه آن عب ــت ک ــده اس ــی ش معصوم
ســلف و کار بــه جایــی کشــیده کــه فهــم  را تنهــا منحصــر 
بــه فهــم ســلف کــرده انــد، بــا وجــود اینکــه مجموعه یــی 
از احادیــث دیگــر بــا ظاهــر حدیث-خیــر القــرون- 
منافــات دارنــد، از جملــه حدیــث أنــس از پیامبــر خــدا کــه 
فرمودنــد: »بــر حــوض مــن مردانــی از امتــم وارد می شــوند 
تــا آن کــه مــن آنــان را می بینــم و چــون می خواهنــد 
ــس  ــوند. پ ــیده می ش ــاز کش ــانند، ب ــن برس ــه م ــود را ب خ
مــن می گویــم صحابــی گک هــای مــن صحابــی گک هــای 
ــو  ــه ت ــود ک ــه می ش ــن گفت ــرای م ــت ب ــن! در آن وق م
نمی دانــی کــه اینهــا بعــد از تــو چــه بدعت هایــی را 
ــره  ــت ابوهری ــه( و در روای ــق علی مرتکــب شــده اند.«)متف
ــح بخــاری آمــده اســت کــه آن حضــرت گفــت:  در صحی
»در حالــی کــه )کنــار حــوض( ایســتاده ام، ناگهــان چشــمم 
بــه گروهــی می افتــد و آنــان را می شناســم. در ایــن 
هنــگام، مــردی از میــان مــن و آنــان، بیــرون می آیــد و )بــه 
ــد:  ــم: کجــا؟ می گوی ــن می گوی ــد. م ــد: بیایی ــان( می گوی آن
ــان  ــم: آن ــش. می گوی ــه ســوی آت ــه ب ــوگند ک ــدا س ــه خ ب
ــه  ــو ب ــرده انــد؟ می گویــد: آنــان بعــد از ت چــه کار ک
پشــت سرشــان برگشــتند و مرتــد شــدند. ســپس ناگهــان، 
ــان را  ــه آن ــی ک گروهــی دیگــر، آشــکار می شــود و هنگام
ــد و  ــرون می آی ــان بی ــان مــن و آن می شناســم، مــردی از می
ــد:  ــم: کجــا؟ می گوی ــد. می گوی ــد: بیایی ــان( می گوی ــه آن )ب
ــه  ــم: چ ــش. می گوی ــوی آت ــه س ــه ب ــدا ک ــه خ ــوگند ب س
ــت  ــه پش ــو ب ــد از ت ــان بع ــد: آن ــد؟ می گوی ــرده ان کار ک
ــه از  ــم ک ــر نمی کن ــدند. فک ــد ش ــان برگشــتند و مرت سرش
میــان آنــان، جــز افــراد کمــی کــه بــه انــدازۀ  تعــداد شــتران 
ســرگردان هســتند، کســی نجــات پیــدا کنــد«. و در روایــت  
ابــن عبــاس آمــده اســت کــه پیامبــر موعظه هایــی در 

ــما  ــردم! ش ــد: »ای م ــد و فرمودن ــراد کردن ــردم ای ــان م می
ــر  ــده حش ــه نش ــت و ختن ــه، لخ ــا برهن ــد، پ ــزد خداون ن
َــا  می شــوید، همچنــان کــه خداونــد می فرمایــد:} َکَمــا بََدأْن
َل َخْلــٍق نُعِیــُدُه َوْعــًدا َعَلینـَـا إِنَّــا ُکنَّــا َفاِعلِیــَن {...)االنبیــاء:  أَوَّ
104(«همانگونــه کــه در اول، آفرینــش را آغــاز کردیــم، آن 
ــت  ــده اس ــا وع ــر م ــن ب ــم و ای ــاز می گردانی ــدداً ب را مج
ــتین  ــه نخس ــد ک ــم و بدانی ــام می دهی ــًا آن را انج ــه قطع ک
ــه  ــم - علی ــه در قیامــت پوشــیده می شــود، ابراهی کســی ک
ــی از امــت مــن آورده  الســالم - اســت، آگاه باشــید! مردان
می شــوند و از طــرف چــپ، گرفتــه می شــوند، آنــگاه 
مــن می گویــم: بــار خدایــا! آنــان یــاران مــن هســتند! گفتــه 
می شــود: تــو نمی دانــی کــه آنــان بعــد از تــو چــه کردنــد! 
و مــن همــان قولــی را کــه بنــدۀ شایســته  خــدا، عیســی - 
ــم  ــت علیه ــم: )وکن ــرض می کن ــت، ع ــه الســالم - گف علی
شــهیدا مــا دمــت فیهــم فلمــا توفیتنــی کنــت أنــت الرقیــب 
ــی کل شــیء شــهید، إن تعذبهــم فإنهــم  ــت عل علیهــم وأن
عبــادک وإن تغفــر لهــم فإنــک أنــت العزیــز الحکیــم(» و تــا 
آن زمــان کــه میــان آنــان بــودم مراقــب و گــواه آنــان بــودم، 
ــود  ــو خ ــی ت ــان برگرفت ــان ش ــرا از می ــه م ــی ک و هنگام
ــز هســتی.  ــر چی ــر ه ــواه ب ــو گ ــودی، و ت ــان ب ــب آن مراق
ــو  ــده گان ت ــان بن ــی، آن ــذاب ده ــان را ع ــر آن ــا! اگ باراله
هســتند و اگــر آنــان را ببخشــی، تــو غالــب و بــا حکمــت 

هســتی«.
ــث توجــه  ــن احادی ــه ای ــرا ب ــا روش کالســیک تقدس گ ام
نشــان نــداده و در پهلــوی ســلطۀ وحــی بــه طــور مزاحــم 
ســلطۀ بشــری را مطــرح کــرده اســت و در پهلــوی قــدرت 
عقــل، عصمــت تاریخــی را مــورد توجــه قــرار داده اســت، 
ــت  ــت اس ــاس مکلفی ــه اس ــل را ک ــه عق ــی ک ــه اندازه ی ب
معطــل ســاخته و بــرای او اجــازه داده تــا از اندیشــیدن در 
ــه  ــری درآمیخت ــم بش ــا فه ــه ب ــی ک ــی دینی ی ــارۀ نصوص ب
اســت، فکــر نکنــد و ایــن باعــث شــده کــه ارزش نــص بــا 
فهــم وتطبیــق آن نــزد وی در آمیــزد، در ایــن زمینــه پیــروان 

شــیعه و ســنی بــا هــم تفاوتــی ندارنــد.

نکتۀ دوم: عقل، ظاهر اين حديث را نمی پذيرد
ــه  ــه ب ــت ک ــاز اس ــا، نی ــون و روایت ه ــاد از مت ــرای انتق ب
ــه  ــیدن ب ــه راه رس ــی اینک ــود یک ــاد ش ــل اعتم ــد اص چن
ــدد  ــای متع ــا روش ه ــا بحــث علمــی آزاد ب ــت همان حقیق
آن در چارچــوب آزادســازی خویشــتن و عصیان گــری 
ــتن دروازۀ  ــاز نگه داش ــر ب ــوده و دیگ ــی ب ــر روش کهنوت ب
گفت وگــوی عقالنــی بــا دیگــران می باشــد؛ زیــرا حقیقــت 
را فــرد منــزوی و تمدنــی کــه اکتفــا بــه خویشــتن می کنــد، 

ــه دســت نمــی آورد. ب
ــود  ــه نمی ش ــه نتیج ــج ب ــی منت ــچ گفت وگوی ــان هی همچن
تــا زمانــی کــه میــان مباحــث علمــی و غیــره تفــاوت قایــل 
نشــود، مفاهیــم اساســی یی را کــه اندیشــۀ دینــی بــر آنــان 

ــه  ــا اینک ــد کم ــرار نده ــی ق ــورد بررس ــت م ــتوار اس اس
منابــع تکویــن آنــان را کــه کــدام یــک الهــی اســت، کــدام 
ــه اســت و کــدام  یــک بشــری و کــدام یــک قطعــی الدالل
یــک ظنــی الداللــه در چارچــوب روش تحلیلــی نــه تلقینــی 
ــرا روش اســالمی ســنتی از  حشــوی مشــخص نســازد؛ زی
فقــر معرفتــی در اســالیب و وســایل بحــث علمــی آزاد رنــج 
ــخیص  ــه تش ــم ک ــرار دهی ــر ق ــز مدنظ ــن را نی ــرد. ای می ب
ــا را کمــک  ــی، م ــه شــکل علم ــم فکــری ب ــت مفاهی ماهی
می کنــد تــا از روش هــای علمــی و وســایل آن بــرای 
رســیدن بــه حقیقــت اشــیا و آزادســازی معانــی آن اســتفاده 
بریــم، بــدون چنیــن روشــی، بحــث علمــی و گفت وگــوی 
ــز  ــران ج ــای دیگ ــا فرآورده ــنتی ب ــا روش س ــی ب عقالن
ضیــاع وقــت و کوبیــدن آب در هــاون چیــز دیگــری 

ــود. نخواهــد ب
ــه  ــددی ک ــای متع ــا گرایش ه ــر ب ــالمی معاص ــۀ اس اندیش
و  می کنــد  زنده گــی  گذشــته گان  مشــکالت  بــا  دارد 
مســایلی را مطــرح می کنــد، گذشــته گان مطــرح کــرده 
ــوز اســت  ــوز کــه هن ــا هن ــن اســت ت ــد، علــت آن ای بودن
ــن  ــد گذشــته گان آزاد نشــده اســت. تمــام ای ــم از بن مفاهی
ــۀ روش  ــق قاطعان ــه تطبی ــا ب ــد ت ــا می خواه ــوارد از م م
علمــی بپردازیــم تــا بتوانیــم از کیفیــت بیــرون آمــدن 
ــه  ــاط آن ب ــوی، تاریخــی و ارتب ــیاق لغ ــم از س ــن مفاهی ای

ــم. ــالع یابی ــکان اط ــان و م ــت زم وضعی
ــی  ــوی علم ــد و گفت وگ ــۀ تجدی ــه عملی ــت ک ــن اس همی
و اســتفاده از داشــته های دیگــران دگرگــون می شــود، 
ــرگردانی های  ــا س ــی ب ــه اندیشــۀ دین ــده ک ــث ش ــن باع ای
خطرناکــی دچــار شــود کــه بــر زنده گــی فکــری، فرهنگــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی پیــروان خــود تأثیــر گذاشــته اســت. 
ــط  ــر رواب ــم ب ــد مفاهی ــدم نق ــفته گی و ع ــن آش ــر ای خط
ــن  ــه ای ــر گذاشــته اســت، ب ــز تأثی ــی نی ــی و بین الملل داخل
ــه  ــالمی وظیف ــت اس ــه ام ــری از اینک ــر خب ــه دیگ ــا ک معن
خالفــت الهــی را به جــا آورد و بــه ســاخت و ســاز زمیــن 
بپــردازد و مشــارکت تمدنــی داشــته باشــد، نیســت، بلکــه 
ــاز  ــاخت و س ــال س ــه در ح ــود را ک ــدن موج ــین تم ماش

ــه اســت. ــز از کار انداخت اســت نی
مــا در برابــر مجموعه یــی از مفاهیمــی قــرار داریــم کــه در 
غــالف مقــدس و در چارچــوب ایــده آل تاریخــی پیشــکش 
ــه وســیلۀ  ــا غربال گــری ب ــا ب ــاز داریــم ت ــد، مــا نی شــده ان
بحــث علمــی آزاد، میــان غــث و ســمین، خــوب و خــراب 
آن تفکیــک کنیــم. چنیــن کاری از طریــق وســایل و روش 
تحقیــق کالســیک کهنوتــی امــکان پذیــر نیســت؛ زیــرا در 
ــا  ــود ت ــته می ش ــا خواس ــی از م ــگاه ایمان ــن روش از ن ای
بــه مفاهیــم اســتراتژیک قاطعانــه پابنــد باشــیم و بــر تأویــل 
ــیر  ــل و تفس ــه تأوی ــرای اینک ــویم، ب ــارج نش ــلف خ س
ســلف از بــرای ایــن مفاهیــم بایــد بــا مــرور زمــان، مــکان 
و نســل ها ادامــه پیــدا کنــد، بــه همیــن اســاس وقتــی کــه 

ــیاق و  ــی آزاد در س ــا روش علم ــم را ب ــم مفاهی می خواهی
مســاق آن دوبــاره بخوانیــم، چنیــن روشــی مــا را از اینگونــه 

قرائــت بــاز مــی دارد.
گاهــی ایــن عقب مانده گــی در تفکــر و بحــث علمــی 
ــرآورد  ــا ف ــری و ی ــاط فک ــای انحط ــوان از تفاله ه را می ت
نبــود اندیشــۀ علمــی دانســت. گاهــی می تــوان ان را 
ــم  ــن مفاهی ــن ای ــت از ت ــاس قداس ــع لب ــدم خل ــد ع براین
ــی، ایمــان  ــوان گفــت: اندیشــۀ دین ــا می ت تصــور کــرد و ی
و اعتقــاد بــه اصــل نقــد و گفت وگــو نــدارد، بــرای 
اینکــه اندیشــۀ دینــی تســلیم قــدرت ســلف اســت، چنیــن 
ــم از  ــذارد مفاهی ــری شــده و نمی گ ــع غربال گ ــداری مان پن
ــان رکــود فقهــی و  ــوث اندیشــه های منحطــی کــه در زم ل
انحطــاط سیاســی بــه آن چســپیده اســت، پــاک گــردد. بــه 
ــون  ــالمی تاکن ــۀ اس ــت، اندیش ــد گف ــر بای ــارت کوتاه ت عب
ــذا از  ــت؛ ل ــده اس ــق نش ــی موف ــۀ معرفت ــق مقاطع در تحق

ــرد. ــج می ب ــی رن ــای معرفت ــل زمان ه تداخ
ــی  ــال، خیل ــن ح ــده و درعی ــش پیچی ــه پرس ــت ک اینجاس
ســاده مطــرح می شــود کــه چگونــه در مســایل اساســی یی 
ــم در  ــده ه ــود و آین ــرح می ش ــر مط ــر حاض ــه در عص ک
ــم و  ــۀ مفاهی ــم در مرحل ــیم، آن ه ــرو آن اســت، بیندیش گ

ــِم ســلوک و مشــارکت در تمــدن بشــری؟! فه
بــه عبــارت دیگــر، چگونــه اســالم را نخســت بــا خــودش 
ــا فرآوردهــای مدرنیــزم معرفتــی  ــا دشــمنانش و ب و بعــد ب
و علمــی آشــتی دهیــم تــا بتوانیــم آن را از غربــت معرفتــی 
ــا آن دســت و پنجــه  ــه در عصــر حاضــر ب ــی ک و روحی ی

ــم؟! ــد، نجــات دهی ــرم می کن ن
آنچــه گفتــه آمدیــم، بارزتریــن محورهــای رویکردی اســت 
کــه تــالش می کنیــم از البــه الی آن بــه قرائــت تاریــخ قــرن 
ــای آن  ــام جنبه ه ــه تم ــرد ب ــن رویک ــا ای ــم، ام اول بپردازی
ــدون  ــای آن ب ــازنده گان و نماده ــه س ــردازد، ب ــرن می پ ق
ــراث ســلف  ــه می ــرام می گــذارد. ب تقدیــس و تدنیــس احت
ــل  ــۀ خــود تعام ــا زمان ــه ب ــالش بشــری یی ک ــوان ت ــه عن ب
ــازد،  ــت نمی س ــا آن را ب ــد ام ــگاه می کن ــت، ن ــته اس داش
ــق و بررســی  ــرای تحقی ــی ب ــراث آن، ماده ی ــخ و می از تاری
ــرر آن؛  ــه ض ــا ب ــد و ی ــع آن باش ــه نف ــواه ب ــازد خ می س
ــداده  امــا هیچ گاهــی آن را در صــف نــص مقــدس قــرار ن
ــن رویکــرد  ــا ای ــاند. ب ــم نمی رس ــۀ عصمــت ه ــه مرتب و ب
می توانیــم از قرائت هــای تقدس گــرا پــا فراتــر نهیــم، 
قرائتــی کــه تاریــخ و میــراث آن را در زمــان خــودش 
خوانــده و بــا آن زنده گــی کــرده و از حاضــر خــود 
ــه  ــای خصمان ــا اینکــه از قرائت ه ــه اســت، کم ــرون رفت بی
ــت را  ــا ام ــد ت ــالش می کن ــه ت ــی ک ــم، قرائت ــز بگذری نی
ــخ و  ــراث، تاری ــه می ــالند و ب ــش بگس ــراث و تاریخ از می
ــن  ــا درک ای ــم ب ــر می کن ــپاند. فک ــران بچس ــم دیگ مفاهی
ــه  ــارۀ اندیش ــه در ب ــه داوری منصفان ــم ب ــا می توانی محوره

ــیم. ــخ برس و تاری
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ــور  ــع کش ــارت و صنای ــاق تج ــووالن ات مس
کــه شــرکت های خارجــی در  می گوینــد 
جریــان یک ونیــم دهــۀ گذشــته، صدهــا 
ــی را  ــرکت های داخل ــول ش ــر پ ــون دال میلی
ــا  ــی ب ــر بنای ــق پروژه هــای زی ــد تطبی در رون

خــود برده انــد.
خــان جــان الکــوزی معــاون اتــاق تجــارت و 
صنایــع دیــروز دوشــنبه، در نمایشــگاه تاپــی 
در کابــل از رونــد واگــذاری پیمان هــای 
ــاد  ــی انتق ــرکت های خارج ــه ش ــی ب زیربنای

کــرد.
آقــای الکــوزی گفــت، بــا آنکــه شــرکت های 
افغانســتان ظرفیــت و تخصــص  داخلــی 
کافــی در تطبیــق پروژه هــای زیــر بنایــی 
در کشــور داشــته و کســب کرده انــد امــا 
ــی را  ــر بنای ــای زی ــر پروژه ه ــت اکث حکوم
ــذار  ــی واگ ــرکت های خارج ــه ش ــون ب تاکن

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــم ده ــان یک ونی ــه در جری ــد ک او می گوی
ــی در  ــر امریکای ــارد دال ــا میلی گذشــته، صده
افغانســتان ســرازیر شــد، امــا بــه دلیــل ســهیم 
تطبیــق  در  داخلــی  شــرکت های  نبــودن 
ــا نداشــتن قراردادهــا  پروژه هــای زیربنایــی ی
ــده  ــاد ش ــای ی ــتقیم، هزینه ه ــکل مس ــه ش ب

ــه خــارج از کشــور بازگشــت. ــاره ب دوب
ــرف  ــان مص ــرد در جری ــان ک ــر نش او خاط
وارد  درگذشــته  کــه  گــزاف  هزینه هــای 
کشــور شــده و پیمان هــای دســتۀ چنــدم نیــز 
ــه شــرکت های داخلــی  ــا ب در بخــش زیــر بن
تعلــق گرفتــه بــود بیــش از 350 میلیــون دالــر 

ــرکت های  ــوی ش ــرکت از س ــن ش ــه ای هزین
ــرون از  ــه بی ــده و ب ــت نش ــی پرداخ خارج

ــال داده شــده اســت. کشــور انتق
بــه گفتــۀ او، هــم اکنــون بیــش از ۲00 
ــا در  ــر بن ــی کــه در بخــش زی شــرکت داخل
تطبیــق پــروژه ســهیم گرفتــه و پــول دریافــت 
نکــرده انــد در محاکــم افغانســتان ســرگردان 
می باشــند و هیــچ توجــه نیــز بــه وضــع 

آنــان صــورت نمی گیــرد.
ــده،  ــاد ش ــه ی ــان نمون ــا بی ــوزی ب ــای الک آق
ــب  ــتان را مناس ــی افغانس ــرکت های داخل ش
شــرکت های  جــای  بــه  تــا  دانســت 
ــه  ــهم گرفت ــا س ــق پروژه ه ــی در تطبی خارج
ــورد  ــرکت ها را م ــن ش ــز ای ــت نی و حکوم

ــد. ــرار ده ــه ق توج
ــی  ــی، خدمات ــای زیربنای ــه کاره ــت ک او گف
و ترانســپورتی پــروژۀ گاز تاپــی از عهــده 
ــی  ــرکت های داخل ــت ش ــص و ظرفی تخص
افغانســتان بــرآورده اســت و پروژه هــا در 
ــه شــرکت های  ــاد شــده بایــد ب بخش هــای ی

ــذار شــود. ــی واگ داخل

ــي،  ــو وزارت واي د افغانســتان د حــج او اوقاف

د جوماتونــو مــا امامــان اجــازه نــه لــري 

چــې د منربونــو لــه الرې د کاندیدانــو پــه ګټــه 

ــړي. ــن وک کمپای

دغــه وزارت وايــي، جامتونــه د کمپایــن ځــای 

نــه، بلکــې د عبــادت ځــای دی او هېــڅ مــا 

امــام اجــازه نــه لــري چــې د منــرب او جومــات 

ــه  ــه ګټ ــد پ ــه ادرســه د کــوم ځانګــړي کاندی ل

کمپایــن وکــړي.

ــرب ازادي  ــحاق ع ــد اس ــه وزارت ویان د دغ

راډيــو تــه وویــل، تراوســه پــه دې اړه دوی تــه 

شــکایت نــه دی رســېدلی او کــه چېــري ثابتــه 

يش چــې د جوماتونــو مــا امامــان کاندیدانــو 

تــه کمپایــن کــوي، لــه قانــوين چلنــد رسه بــه 

مــخ يش.

ــه  ــن ځایون ــه د کمپای ــوي: »جوماتون دی زیات

نــه، بلکــې د عبــادت ځــای دی او هېــڅ کلــه 

ــه ورکــول کېــږي چــې د کــوم  ــه اجــازه ن چات

ــغ ويش  ــه پکــې تبلی ــه ګټ ــد پ ځانګــړي کاندی

ــې  ــړل يش چ ــه اړ ک ــک دې ت ــم خل ــا ه او ی

کــوم ځانګــړي کاندیــد تــه رأیــه ورکــړي، کــه 

چېــرې داســې کــوم څــه ثابــت يش، د قانــون 

لــه مخــې چلنــد کېــږي.«

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه ښــارونو 

ــج  ــان د ح ــا امام ــرًا م ــې اک ــوالیو ک او ولس

ــي او د  ــاش اخ ــوري مع ــه ل ــو وزارت ل اوقاف

افغانســتان د ملکــي خدمتونــو لــه کارکوونکــو 

څخــه حســابېږي.

دولتــي  مخــې،  لــه  قانــون  د  انتخاباتــو  د 

ــه  ــق ن ــړ ح ــو د مات ــه کاندیدان ــي ل چارواک

ــري. ل

تــر دې وړانــدې ولســمرش محمــد ارشف 

ــو  ــه خپرول ــان پ ــړي فرم ــوه ځانګ ــي د ی غن

او  امنیتــي  یــو  رسه ویــي وو چــې هېــڅ 

ملکــي کارکوونکــی دا حــق نــه لــري چــې پــه 

انتخابــايت کمپاینونــو کــې برخــه واخــي او یــا 

د کــوم ځانګــړي کاندیــد پــه ګټــه کار وکــړي.

داســې  بیــا  کــې  وروســتیو  دې  پــه  خــو 

ویډیوګانــې خپــرې شــوې چــې د عامــې 

ــړي  ــوه ځانګ ــه ی ــو ل ــې وزیران ــا او کرن روغتی

کاندیــده ماتــړ کــړی و.

لــه هغــه وروســته بیــا د انتخابــايت شــکایتونو د 

کمېســیون مرســتیالې حمیــرا حقمــل پــه خپلــه 

ــه کــې ولیــکل چــې د انتخاباتــو  فېســبوک پاڼ

د قانــون لــه مخــې، یــاد دوه وزیــران هــر یــو 

لــس لــس زره افغانــۍ جریمــه شــوی.

ــم  ــې وزارت ه ــې د پوهن ــتیو ک ــه دې وروس پ

ــس  ــه وزارت دیارل ــې د دغ ــړی چ ــان ک اع

کارکوونکــي او ښــوونکي د ولــي جرګــې د 

کاندیدانــو پــه ګټــه د دغــه وزارت لــه امکاناتــو 

ــرې  ــدې لې ــه دن ــور، ل ــه ت ــې اخیســتنې پ د ګټ

ــوي دي. ــړل ش ک

بــل خــوا د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون 

ــو  ــي کارکوونکــو او مــا امامان ــي، د دولت واي

پــه ګــډون، د ځانګــړي کاندیــد پــه ګټــه 

کمپایــن د قانــون خــاف عمــل دی.

ــح  ــیتال ذبی ــد مرس ــیون د ویان ــه کمېس د دغ

ــه ازادي راډيــو رسه پــه خــربو  اللــه ســادات ل

کــې لــه دینــي عاملانــو او د جومــات لــه مــا 

امامانــو وغوښــتل، څــو ځانګــړي کاندیــد ته د 

کمپایــن پرځــای د انتخاباتــو د اهمیــت پــه اړه 

ــه معلومــات ورکــړي. خلکــو ت

دی وایــي: »بیــا هــم لــه دینــي عاملانــو 

ــو  غــواړو چــې هڅــه وکــړي، څــو د انتخابات

د پروســې او د انتخاباتــو د ګټــو پــه اړه خلکــو 

ــې د  ــه دا چ ــړي، ن ــاوی ورک ــه پوه ــه عام ت

ــړي.« ــه کار وک ــه ګت ــو پ ــړو کاندیدان ځانګ

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د انتخاباتــو 

یوشــمېر څارونکــي بنســټونه لــه دې ډلــې فیفا 

یــا د افغانســتان د ازادو او عادالنــه انتخاباتــو د 

بنســت اجرائیــوي مــرش یوســف رشــید وايــي، 

د مــا امامانــو لــه لــوري ځانګــړو کاندیدانــو 

تــه کمپایــن نــه یــوازې د قانــون خــاف عمــل 

ــه انتخاباتــو کــې د حکومــت  دی، بلکــې دا پ

الســوهنه ښــيي چــې پــه وینــا یــې د اندېښــنې 

وړ مســئله ده.
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