
کمیتـۀ مصونیـت خبرنـگاران اعالم کرد کـه گزارش دهی رسـانه ها 
از روز نخسـت رونـد انتخابـات بی نظیر بود.

کمیتـۀ مصونیـت خبرنگاران اعـالم کرد که در حالی که مشـکالت 
امنیتـی در سراسـر کشـور وجود داشـت، اما گزارش دهی رسـانه ها 

از روز نخسـت رونـد انتخابـات بی نظیر بود.
ایـن کمیتـه می گوید کـه در جریـان روز نخسـت انتخابـات کمیتۀ 
نیـز  و  زون هـا  در  خـود  دفاتـر  تمـام  بـا  خبرنـگاران  مصونیـت 
همـکاران والیتـی در تمـام والیت هـای کشـور در تمـاس بـود و 
لحظـه به لحظـه وضعیـت اطالع رسـانی، آزادی بیـان و خبرنگاران 

می گردیـد. بررسـی 
مسـووالن ایـن کمیته تاکید کرده اسـت که در جریان روز نخسـت 
بـرای  بزرگـی  چالـش  و  بسـیارجدی  رویـداد  رأی دهـی،  رونـد 
خبرنـگاران پیـش نیامـده اسـت، اما تنهـا در دو مورد خشـونت در 

برابـر خبرنـگاران بـه ثبت رسـیده اسـت.
در اعالمیـه کمیتـۀ مصونیـت خبرنـگاران آمـده اسـت: در رویـداد 
کاپیسـا  در والیـت  نامـزد  یـک  توسـط  یـک خبرنـگار  نخسـت 
ربـوده شـد، در حالـی کـه وی بی نظمی هـا را در محـل رأی دهـی 
یـک  نامـزدان  از  یکـی  دوم،  رویـداد  در  می کـرد.  فیلم بـرداری 
خبرنـگار را پـس از آن مـورد تهدیـد قـرارداد کـه از تقلـب به نفع 

می کـرد. مستند سـازی  مشـخص  نامـزد  یـک 
ایـن کمیتـه در ادامـه تاکیـد کرده کـه تـالش کمیته هم چنـان برای 
مصونیـت خبرنـگاران ادامـه خواهـد داشـت و نیـز مشـکالتی کـه 
باخبرنـگاران گزارش دهـی  نادرسـت  بـه برخوردهـای  پیونـد  در 

می شـوند، بـه جدیـت تعقیـب خواهـد شـد.
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ــد  ــالم کرده ان ــخ اع ــت بل ــی در والی ــات امنیت مقام
کــه چهــار ناظــر انتخاباتــی از ســوی افــراد مســلح 

ــده اند. ــته ش ــناس کش ناش
ســرور حســینی ســخنگوی پولیــس ۷۰۷ پامیــر 
ــوی  ــنبه از س ــر روز ش ــار ناظ ــن چه ــه ای ــه ک گفت
ــروز در  ــت دی ــوده شــده و ناوق ــراد ناشــناس رب اف
ــت  ــن والی ــاهی ای ــوالی نهرش ــه ولس ــهر افغانی ش

کشــته شــده اند.
ــه شــهر مــزار  ــراد ب ــن اف او افــزوده کــه اجســاد ای

شــریف منقــل شــده اســت.
ــا گروهــی مســوولیت ایــن  ــا هنــوز هیــچ فــرد ی ت
رویــداد را بــر عهــده نگرفتــه امــا مقام هــای امنیتــی 
بلــخ طالبــان را مســوول ایــن رویــداد معرفــی 

می کننــد.
ایــن درحالــی اســت کــه پیــش از ایــن همزمــان بــا 
ــن  ــی در کشــور، چندی ــات پارلمان برگــزاری انتخاب
والیت هــای  کابــل،  شــهر  در  امنیتــی  رویــداد 

ــود. ــده ب ــزارش ش ــروان گ ــور و پ ــدوز، غ قن
پیشــتر طالبــان هشــدار داده بــود کــه مانــع برگزاری 
نیروهــای  امــا  می شــوند؛  پارلمانــی  انتخابــات 
ــان داده  ــات اطمین ــت انتخاب ــن امنی ــی از تامی امنیت
بــود. بیــش از ۷۰ هــزار نیــروی امنیتــی بــرای 
ــد. ــده بودن ــته ش ــات گماش ــت انتخاب ــن امنی تامی

و  شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  مسـووالن 
عادالنـه افغانسـتان)فیفا( دیـروز در یک 
نشسـت خبری تاکیـد کردنـد، مدیریت 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  ناسـالم 
سـبب شـد کـه مـردم از انتظـار طوالنی 
در صف هـای رأی دهی خسـته شـوند و 

نتواننـد رأی خـود را اسـتفاده کننـد.
ایـن  اجرایـی  رییـس  رشـید،  یوسـف 
کوتاهی هـای  »کمیسـیون  گفـت:  بنیـاد 
زیـادی داشـت کـه فکـر می کنـم یـک 
عذرخواهـی اکتفـا نمی کنـد، کمیسـیون 
بیشـتر از ایـن بایـد بـه مـردم پاسـخگو 

باشـد«.
آقـای رشـید تاکیـد می کنـد کـه عـدم 
انتخابـات  کمیسـیون  کامـل  آماده گـی 
بـرای اسـتفاده ماشـین های بایومتریـک، 
ایـن وسـیله بـه جـای فرصـت بـه یک 
چالـش بـرای انتخابات پارلمانـی تبدیل 

بود. شـده 
»مـا  گفـت:  فیفـا  اجرایـی  رییـس 
شـروع  از  پیـش  را  هشـدارهایی 

انتخابـات بـه کمیسـیون داده بودیـم که 
برگـزاری  بـرای  کامـل  آماده گـی  اگـر 
انتخابـات ندارید، می توانـد انتخابات را 
بـا کمـی تأخیـر برگـزار کنیـد، امـا آنان 
کامـل  آماده گـی  کـه  کردنـد  پافشـاری 

بـرای برگزاری انتخابـات پارلمانی روی  
گرفته انـد«. دسـت 

این مشـکالت باعث شـد تا کمیسـیون، 
انتخابـات را به روز یک شـنبه در برخی 

مراکـز نیز برگـزار کند.
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در آســتانۀ انتخابــات مجلــس نماینــده گان، 
افغانســتان شــاهد رویدادهایــی بــود کــه 
ــه خــود معطــوف  ــردم را ب ــِت م توجــِه اکثری
داشــت. نخســتین رویــدادِ تلــخ پیــش از 
ــار  ــه جــاِن جب ــه ب ــات، حمل ــزاری انتخاب برگ
قهرمــان یکــی از معروف تریــن چهره هــای 
ــود  ــد ب ــات در هلمن ــزد انتخاب ــی و نام نظام
و دومیــن رویــداد، حملــه بــه مقام هــای 
قندهــار بــود کــه در نتیجــۀ آن، جنــرال رازق، 
فرمانــده پولیــس قندهــار و از چهره هــای 
معــروِف ضــد طالبانــی و رییــس امنیــِت ایــن 
ــی  ــه، وال ــن حادث ــد. در ای ــان باختن ــهر ج ش
ــان  ــا از می ــت؛ ام ــده اس ــی ش ــار زخم قنده
ــش از  ــرال رازق بی ــهادت جن ــراد، ش ــن اف ای
همــه در فضــای رســانه یی و مجــازِی کشــور 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــا را ب نگاه ه
ــه  ــتند و از او ب ــورد او نوش ــیاری ها در م بس
نیکــی و شایســته گی یــاد کردنــد. تحلیــل 
هــای متفاوتــی نیــز در ایــن مــورد ارایــه شــده 
ــته  ــث داش ــِل بح ــد مح ــی می توان ــه برخ ک
ــل و  ــل تأم ــم قاب ــر ه ــی دیگ ــد و برخ باش

می باشــد.  درنــگ 
ــادی  ــش های زی ــار پرس ــارِ قنده ــۀ مرگب حمل
حملــه  ایــن  زیــرا  اســت؛  زده  دامــن  را 
ــان  ــه می ــد ک ــام ش ــتی انج ــال نشس ــه دنب ب
جنــرال میلــر فرمانــده نیروهــای ناتــو بــا 
ــوال های  ــت. س ــورت گرف ــا ص ــن مقام ه ای
اساســی نیــز در میــان بســیاری از تحلیل گــران 
ــه  ــه ک ــاص یافت ــوع اختص ــن موض ــه همی ب
ــه از  ــه ک ــوذی آن گون ــِس نف ــک پولی ــرا ی چ
ســوی مقام هــای امنیتــی کشــور و طالبــان 
ــدف  ــورد ه ــراد را م ــن اف ــده، ای ــالم گردی اع
همــواره  طالبــان  درحالی کــه  داده،  قــرار 
ــا  ــروه ب ــن گ ــِگ ای ــه جن ــد ک ــالم کرده ان اع
خارجی هــا و به ویــژه امریکایی هــا اســت؟ 
ــِس  ــن پولی ــن اســت کــه ای پرســِش دیگــر ای
ــور  ــی حض ــن محل ــه در چنی ــوذی چگون نف
ــا  ــته امریکایی ه ــه در گذش ــته، درحالی ک داش
به دلیــِل عــدم اعتمــاد بــه نیروهــای افغانســتان، 
از حضــور آن هــا در اطــراِف خــود جلوگیــری 
می کردنــد؟ ســوال دیگــری کــه مطــرح شــده 
ایــن اســت کــه چــرا خــالِف آن چــه کــه ادعــا 
ــا  ــر ب ــرال میل ــِث جن ــوع بح ــود، موض می ش
ــه  ــته و ب ــط نداش ــات رب ــه انتخاب ــات ب مقام

ــت؟  ــوده اس ــوط ب ــرزی مرب ــایِل م مس
زیــاد  دســت  ایــن  از  ســوال هایی   
ــن  ــا یافت ــد وجــود داشــته باشــند و ت می توانن
ــی  ــد بی حوصله گ ــایل نبای ــقِم مس صحت وس
ــت،  ــن دس ــی از ای ــته قتل های ــرد. در گذش ک
ــد  ــه بتوان ــده اند ک ــی نش ــان بررس ــز چن هرگ
رازق  جنــرال  شــود.  تمــام  قناعت بخــش 
متأســفانه نخســتین فــرد از ایــن نــوع نیســت 
و بــا توجــه بــه وضعیــِت شــکننده و پُرچالــش 
کشــور، آخریــن هــم نخواهــد بــود. هــر 
ــود  ــوع به وج ــن ن ــکلی از ای ــه مش ــی ک زمان
آمــده، ارگ »کمیســیون بررســی« به وجــود 
آورده و بــدون آن کــه نتایــج بررســی هاِی 
چنیــن کمیســیون هایی مشــخص شــده باشــد، 
ــده  ــون ش ــال ها مدف ــاِی سـ ــده در درازن پرون
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــِش مه ــی پرس ــت. ول اس
قتــل فرمانــده رازق چــرا واکنش هــای زیــادی 

ــت؟  ــه اس را برانگیخت
او در زمانــی بــه یــک چهــرۀ ضــد طالبانــی و 
پاکســتانی تبدیل شــد که زمام داران کشــور، در 
تــالش نزدیــک شــدن بــه ایــن گــروه بــه بهانۀ 
ــده رازق  ــد. فرمان ــح بودن ــای صل گفت وگوه
بــه یک باره گــی از والیتــی برضــد طالبــان 
ــِی  ــِر اصل ــه مق ــرآورد ک ــر ب ــرد و س ــام ک قی
طالبــان در زمــان ســلطۀ ایــن گــروه شــناخته 
هم والیتــی اش  کــه  زمــان  آن  در  می شــد. 
پیشــیِن  رییس جمهــوری  کــرزی  حامــد 

کشــور طالبــان را »بــرادر«  خطــاب کــرد، 
ــه  ــرادری ب ــچ ب ــه هی ــت ک ــرال رازق گف جن
ــد  ــگاه تن ــن ن ــدارد. او همچنی ــب ن ــامِ طال ن
ــه  ــت. ب ــتان داش ــه پاکس ــادی ب ــیار انتق و بس
ــن  ــه ای ــران ب ــی تحلیل گ ــل، برخ ــن دلی همی
ــتخباراِت  ــار کارِ اس ــۀ قنده ــه حمل ــد ک باورن

ــت. ــوده اس ــتان ب پاکس
 البتــه جنــرال رازق از حمــالِت زیــادی جــان 
بــه ســالمت بــرده بــود و در مهم تریــن حملــه 
کــه دو ســال پیش در ســاختمان والیــت انجام 
ــهروندان  ــماری از ش ــۀ آن ش ــد و در نتیج ش
امــارات متحــد عربــی کشــته و مجــروح 

ــه او نرســید.  شــدند، آســیبی ب
ــرال رازق، او را در  ــِی جن ــی اصل ــه ویژه گ س
ــن برجســته ســاخته  ــردمِ کشــور چنی ــان م می

اســت:
1ـ نگاه ضد پاکستانی و ضد طالبانی؛

2ـ نزدیکــی بــه گروه هــا و جناح هــای 
مختلــِف سیاســی کشــور و از جملــه 

ســابق؛  مقاومت گــران 
3ـ شجاعت بی اندازه.

فرامــوش نبایــد کــرد کــه علیــه جنــرال رازق 
اتهام هــای زیــادی نیــز وجــود داشــت. برخــی 
بررســی های نهادهــای حقــوق بشــرِی جهــان، 
او را بــه جنایــاِت ضــد بشــری متهــم می کردند 
و حتــا گزارش هایــی نیــز علیــه او منتشــر 
ــادِ او  ــروِت زی ــز ث ــا نی ــت. برخی ه ــده اس ش
را از جملــه نقــاط ضعــِف او می دانســتند. 
امــا او بــا وجــود ایــن اتهام هــا، بســیار ســاده 
ــان  ــه در می ــرد ک ــالش می ک ــت و ت می زیس

مــردم باشــد. 
ــدِن  ــود آم ــس از به وج ــال، او پ ــن ح در همی
حکومــت وحــدت ملــی، از منتقــداِن ارگ بــه 
شــمار می رفــت و خــالف موقعیــت اداری 
ــه  ــود ک ــک ب ــت مردانی نزدی ــا سیاس ــود، ب خ
ــن  ــد. در ضم ــهره بودن ــاِن ارگ ش ــه مخالف ب
ــار  ــزرِگ قنده ــِت ب ــه نشس ــود ک ــه می ش گفت

نیــز کــه چنــد مــاهِ قبــل در ایــن شــهر برگــزار 
ــرال  ــوِی جن ــادی و معن ــت م ــد، از حمای ش

ــوده اســت. رازق برخــوردار ب
 بــا همــۀ حرف هــای لــه و علیــِه جنــرال رازق 
ــت  ــِت او در والی ــه موجودی ــت ک ــد گف بای
قندهــار و دیگــر بخش هــای کشــور، از اهمیت 
باالیــی برخــودار بــود. تأثیــر او بــر وضعیــِت 
ــل  ــد، ب ــدود نمی ش ــا مح ــار تنه ــِی قنده امنیت
ــم  ــور را ه ــوِب کش ــر جن ــای دیگ والیت ه
در بــر می گرفــت. او بــرای بســیاری از افــراد 
ضــد طالبانــی بــه عنــوان یــک الگــو شــمرده 
ــادی در  ــاِن زی ــا و فرمانده ــد. جنرال ه می ش
کشــور تــالش می کردنــد کــه همچــون او 
ــردی خــاص  ــان، ف ــن می ــا او در ای باشــند؛ ام

ــد.  باقــی مان
جنــرال رازق بــا آن جثــۀ میانــه، لبــاس ســاده، 
کالهِ وطنــی و ســِر ناتــرس تــا ســال های 
زیــادی در ذهن  هــا خواهــد مانــد و چــه 
بســا کــه در نوشــته های تاریخــی از او و 
ــا  ــادآوری شــود. ام ــه نیکــی ی تالش هایــش ب
ــد روی  ــه بای ــت ک ــی این جاس ــوع اصل موض
عوامــِل چنیــن حادثه یــی بیشــتر تمرکــز کــرد. 
نبایــد گذاشــت کــه چنیــن پرونده هایــی 
بایــد  مــردم  بماننــد.  باقــی  در خاموشــی 
ــه و  ــن حادث ــِب ای ــا در عق ــه کی ه ــد ک بدانن

ــتند. ــرار داشـ ــابِه آن ق ــای مش حادثه ه
این بــاره  در  را  مســوولیت  بیشــترین  ارگ   
ــد کارِ  ــأت و انجــام چن ــا فرســتادن هی دارد. ب
ــی را  ــن حمالت ــِو چنی ــوان جل ــن نمی ت نمادی
ــود  ــرد. نب ــف ک ــا را متوق ــا آن ه ــت و ی گرف
جنــرال رازق بــرای امنیــِت کشــور یــک 
ضایعــه باقــی خواهــد مانــد و بســیاری ها 
ــاره  ــس از او دوب ــه پ ــد ک ــران ان ــاال نگ از ح
قندهــار و شــهرهای جنوبــِی کشــور بــه مراکــز 
ــل  ــی تبدی ــد مردم ــای ض ــان و گروه ه طالب

ــوند.  ش
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احمـد عمران

جنـرال رازق
مـردی که ناگـهان قهـرمان شـد!

 

مـواردی کـه در مورد برگـزاری انتخابات گمـان برده می شـد، در دور 
روز انتخابـات انجـام شـد. کمیسـیون انتخابـات شـاید از روی عمـد 
و شـاید هـم بـه دلیـل کـم  تجربه گـی مسـووالن و بی برنامه گی هـای 
متـداوم نتوانسـت شـفافیت و عدالـت را در انتخابـات عملی سـازد. 

انتخاباتـی کـه در 28 میـزان آغـاز شـد و تـا 29 میـزان ادامه پیـدا کرد، 
تکـرار همـان انتخابـاِت »گوسـفندی« سـال 1393 بـود. انتخاباتـی که 
یـک بـار دیگـر به اعتمـاد و باور مـردم ضربـه وارد کرد و بدتـر از آن 
ایـن کـه احتمـال دارد، انتخابات بعدی نیز زیر سـایۀ تأثیرهـای ناگوار 

آن قـرار گیرد.
حـاال پـس از برگـزاری چنیـن انتخاباتی چـه باید گفت؟ آیـا نتایج آن 
مـورد حمایـت مردم و نامزدان شکسـت خورده واقع خواهد شـد و یا 
ایـن که برعکـس، نتایج زمینه سـاز بحـران تازه یی انتخاباتی می شـود؟ 
ایـن پرسـش نگران کننـده وقتی پاسـخ می یابـد که موضع کمیسـیون 
و نـوع بررسـی و اعـالم نتایـج مشـخص شـود. اگـر کمیسـیون های 
انتخابات و شـکایات بتوانند آرای سـره را از ناسـره تـا حدود معقولی 
جـدا کننـد، شـاید نتایـج انتخابـات در میـان امـا و اگرهای فـراوان از 
سـوی مـردم و نامـزدان شکسـت خـورده، از سـرناچاری مـورد تایید 
قـرار گیـرد؛ امـا اگر چنیـن نشـد و تمایالت سیاسـی نتایـج انتخابات 
را مشـخص کـرد، بایـد از حـاال نگـران آینـده و بحرانـی که بـه دنبال 
خواهـد آمـد، بـود. ایـن بحران بـرای افغانسـتان بسـیار سـنگین تمام 
می شـود و بـه همین دلیل بایـد از حاال تمهیـدات الزم برای جلوگیری 

از چنیـن وضعیتی اتخاذ شـود. 
گزارش هایـی کـه از مراکـز رأی گیـری و مشـارکت مردم ارایه شـدند، 
همـه نشـان دهنـدۀ آن بودنـد کـه انتخابات کاسـتی های بسـیار زیادی 
داشـت. از ناامنـی و حمـالت انتحـاری شـروع تـا عـدم برگـزاری به 
موقـع و مشـکالت سـامانۀ رأی گیـری از دشـواری های ایـن انتخابات 
سـال بودنـد. ایـن چالش هـا قابـل پیش بینـی بودنـد و اگـر مدیـران 
انتخابـات بـه موقـع عمل می کردند، می شـد گـواه برگـزاری انتخابات 

بهتـری بـود، نسـبت بـه آن چه کـه برگزار شـد. 
اگـر بحث هـای سیاسـی آن گونـه که پیـش از برگـزاری انتخابـات از 
سـوی تحلیل گـران مطـرح می شـد، در انتخابـات نقـش تعییـن کننده 
داشـته باشـد کـه احتمـال آن نیـز بسـیار بـاال اسـت، می تـوان از حاال 
حـدس زد کـه پارلمـان آینده نیز اگر بدتر از دوره های پیشـین نباشـد، 
بـدون شـک، بهتـر نخواهد بـود. پیـش از ایـن برخی سیاسـت مداران 
می گفتنـد کـه ارگ در تـالش مهندسـی انتخابـات اسـت و می خواهد 
بـا اسـتفاده از شـیوه های مختلـف تقلب و مهندسـی شـماری از افراد 
مـورد حمایـت خـود را وارد مجلـس نماینـده گان سـازد. ایـن تمایل 
زیـاد دور از واقعیـت هـم نمی نمایـد، اگر پـس از برگـزاری انتخابات 
پارلمانـی، قرار باشـد، انتخابات ریاسـت جمهوری برگزار شـود، آنگاه 
ارگ بـه حامیـان بیشـتری در میـان مجلـس نیـاز دارد. هرچنـد نقـش 
بسـیاری از نماینـده گان در انتخابات های ریاسـت جمهوری زیاد تعیین 
کننـده نبـوده، ولـی بـه صـورت نمادیـن می توانـد زمینـه را بـرای باز 
کـردن برخـی گره هـا آمـاده سـازد. در همیـن حـال، بسـیاری ها بـاور 
دارنـد کـه ارگ در تـالِش به وجـود آوردن پارلمانـی بیشـتر نزدیک به 
خواسـت های خـود اسـت تـا دیگـر آن قدر تحـت فشـارهای فضای 

انتقـادی مجلس قـرار نگیرد. 
وقتی انتخابات در دو روز برگزار شـود، نتیجۀ آن بدون شـک خرسـند 
کننـده نخواهـد بـود و انجـام تقلـب و مهندسـی در آن بسـیار افزایش 
می یابـد. ارگ می توانـد از چنیـن فضایـی بـه نفع خـود اسـتفاده ببرد. 
بـرای ارگ بحث دموکراسـی و ارزش های آن فقـط در حد محوطۀ آن 
مطـرح اسـت، بیشـتر از آن نـه آقـای غنـی می خواهد مردم افغانسـتان 
دموکراسـی داشـته باشـند و نه هم کسـانی کـه او را حمایـت می کنند. 
دموکراسـی افغانسـتان بیشـتر از آن کـه از سـوی سـنت های حاکم بر 
جامعـه و تحجر برخـی گروه ها ضربه دیده باشـد، از سـوی حاکمانی 
ضربـه خـورده کـه به نـام آن بـه کرسـی قـدرت دسـت یافتنـد، امـا 
ارزش هـای آن را بـه نفع قبیلـه و گروه مصادره کردنـد. همان مصیبتی 
را کـه آدلـف هیتلـر بـر سـر دموکراسـی آلمـان آورد. او هـم از طریق 
آرای مـردم بـه قدرت دسـت پیـدا کرد ولی خـود به قاتل آنـان تبدیل 
شـد. اهمیـت انتخابات بـرای حاکمان افغانسـتان هم چیزی بیشـتر از 
ایـن نیسـت؛ آنان هـم می خواهند با اسـتفاده از چنیـن حربه یی قدرت 
را در انحصـار خـود نگـه دارنـد، واال ضـرور نبـود کـه بـا سرنوشـت 
مـردم بـازی کـرد و برای شـان نظامی خلق کـرد که کارآمـدی اش حتا 
نمی توانـد مـورد قبـول تمامیت خواه تریـن گروه هـا و افراد قـرار گیرد. 
بـه همیـن دلیل، می بینیم که سـطح مشـارکت در هـر انتخابات کاهش 
می یابـد. شـاید حـاال کمیسـیون انتخابـات بـرای حفـظ آبـروی برباد 
رفتـه اش، بخواهـد تـالش کنـد کـه سـطح مشـارکت را قناعت بخش 
نشـان دهـد، امـا گزارش هـای مسـتند از کابـل و والیت هـای کشـور 
نشـان می دهنـد که سـطح مشـارکت بـه دالیـل مختلف بسـیار اندک 
بـوده اسـت. در برخی از مناطق کشـور حتـا انتخابات برگزار نشـده و 
در جاهایـی هـم کـه برگزار شـده-حتا در داخل شـهرها- بـا تهدید و 
اسـتقبال یأس آمیـز مـردم مواجه بوده اسـت. در حالی که مشـارکت و 
شـفافیت از مهمترین ویژه گی هـای انتخابات باید باشـد. اگر انتخاباتی 
از نظر مشـارکت در سـطح پایین قرار داشـته باشـد، پس چه کسانی از 
مـردم نماینده گـی خواهند کـرد. ارگ و برخی گروه هـای قدرت طلب 
بـازی خطرناکی را با انتخابات شـروع کرده اند که تبعـات آن می تواند 
برای کشـور جنگ زدۀ افغانسـتان سـنگین تمام شـود. پـس باید بیدار 

بـود و هوشـیارانه در برابـر چنین خواسـت هایی مقاومت نشـان داد.

انتخابات، بازهم افتضاح!

ACKU
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رونــد رأی دهــی بــرای انتخابــات مجلــس نماینــده گان در 
ــت کشــور در  ــزان، در 14 والی روز دوم، یک شــنبه 29 می

بیــش از 4۰1 مرکــز رأی دهــی برگــزار گردیــد.
کمیســیون انتخابــات ناوقــت شــام شــنبه اعــالم کــرد کــه 
ــی  ــز انتخابات ــده 4۰1 مرک ــش آم ــکالت پی ــاس مش براس
کــه روز شــنبه در 14 والیــت مســدود باقــی مانــده بــود، 
ــده گان  ــه روی رأی دهن ــز ب ــنبه نی ــز روز یک ش ــن مراک ای

بــاز خواهــد بــود. 
از مجمــوع 4۰1 مرکــزی کــه در آن رونــد رأی دهــی 
برگــزار نشــده 45 مرکــز آن در کابــل مســدود بوده اســت. 
ــی  ــمی، منش ــظ اهلل هاش ــه حفی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
کمیســیون مســتقل انتخابــات  روز شــنبه، 28 میــزان 
ــز آن  ــی در 36۰ مرک ــز رای ده ــه 554 مرک ــت: ازجمل گف
مشــکالت از قبیــل ناوقــت آغــاز شــدن رونــد رای  دهــی ، 
کارنکــردن وســیله انگشــت نگاری، آشــنا نبــودن کارمندان 
بــا وســیله انگشــت نــگاری و حتــی میــده کــردن وســیله 
توســط افــراد خشــمگین و در آب انداختــن ایــن وســیله 
ازجملــه چالش هــای بــود کــه کارمنــدان و رای دهنــده گان 

ــد. ــا آن مواجــه بودن ب
روز  وقــت  نــا  انتخابــات  کمیســیون  در  مســووالن 
ــمارش و  ــد آرا ش ــه 8۰ درص ــد ک ــالم کردن ــنبه اع یک ش
ــان ســرگرم شــمارش 2۰ درصــد آرای دیگــر هســتند. آن
رهبــران حکومــت وحــدت ملــی، بــا اســتقبال از اشــتراک 
ــتراک  ــه اش ــد ک ــات می گوین ــد انتخاب ــهروندان در رون ش
مــردم در ایــن رونــد بــه معنــای نــه گفتــن بــه خشــونت 

اســت. 
*  تغییر سرنوشت

ــر از  ــماری دیگ ــی و ش ــدت مل ــت وح ــران حکوم رهب
ــز  ــور در مراک ــا حض ــی   ب ــه دولت ــی رتب ــات عال مقام
مجلــس  انتخابــات  برگــزاری  کابــل،  در  رأی دهــی 
نماینــده گان را یــک رونــد موفــق بــرای تغییــر سرنوشــت  

شــهروندان خواندنــد.  
ــی،  ــت وحــدت مل ــس حکوم ــی، ریی ــد اشــرف غن محم
هنــگام ریختــن رأی  خــود بــه صنــدوق گفــت: ایــن یــک 
ــتیم.  ــاهد آن هس ــروز ش ــه ام ــت ک ــی اس ــت بزرگ موفقی
ــر  ــی را در سرتاس ــر امنیت ــی تدابی ــی تمام ــای امیت نیروه

ــد. ــاذ کرده ان ــور اتخ کش
ــی از  ــات یک ــزاری انتخاب ــه برگ ــزود ک ــی اف ــای غن آق

موفقیت هــای حکومــت وحــدت ملــی اســت.
ــت  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــان، عب هم چن
وحــدت ملــی، پــس از ریختــن رأی در صنــدوق، از مــردم 
ــرکت  ــات ش ــترده در انتخاب ــۀ گس ــه گون ــا ب ــت ت خواس

ــد.  ــه نامــزد مــورد نظــر شــان رأی بدهن ــد و ب کنن
آقــای عبــداهلل گفــت: برگــزاری انتخابــات مجلــس 
ــر در  ــرای آوردن تغیی ــزرگ ب ــدم ب ــک ق ــده گان ی نماین

اســت. باشــنده گان کشــور  زنده گــی 
ــردم در  ــه حضــور م ــزود ک ــه اف ــی در ادام ــس اجرای ریی
مراکــز رأی دهــی و اســتفاده از حــق رأی شــان بــه معنــای 

نــه گفتــن بــه خشــونت اســت.
آقــای عبــداهلل بــا اشــاره بــه وضعیــت امنیتــی کشــور نیــز 
گفــت کــه دشــمنان افغانســتان نمی خواهنــد در افغانســتان 
یــک نظــام مشــروع مبتنــی بــر رأی مــردم حاکــم باشــد، 

آنــان همــواره مــردم را آمــاج قــرار می دهنــد.
در  می گویــد:  داخلــه  امــور  وزارت  هــم،  ســویی  از 
مراکــزی کــه روز شــنبه انتخابــات برگزار نشــده بــود، روز 
یک شــنبه در فضــای امــن رونــد رأی دهــی برگــزار شــد. 
ــروز  ــه، دی ــور داخل ــش، ســخنگوی وزارت ام ــب دان نجی
اعــالم کــرد: انتخابــات امــروز نیــز ماننــد روز گذشــته در 

فضــای امــن برگــزار شــد.

آقــای دانــش گفــت: مــواد انتخاباتــی از آن دســته مراکــزی 
کــه روز گذشــته در آن هــا انتخابــات برگــزار شــده اســت، 
در حــال انتقــال بــه مراکــز ولســوالی ها و والیت هــا 

اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه مســووالن در کمیســیون 
ــا در  ــی بی نظمی ه ــل اصل ــه دلی ــد ک ــات می گوین انتخاب
ــی  ــزدان انتخابات ــران نام ــی، ناظ ــز رأی ده ــی از مراک برخ

ــت. ــوده اس ب
ملیحــه حســن، یکــی از کمیشــنران ایــن کمیســیون، دلیــل 
ــماری  ــی در ش ــد رأی ده ــدن رون ــاز ش ــر آغ ــا تأخی ب
ــل،  ــرب کاب ــام غ ــهرک دوازده ام ــه ش ــز از جمل از مراک
بی نظمی هــای شــماری از ناظــران نامــزدان انتخاباتــی 

می دانــد.
*  200 حمله

یــک  در  انتخابــات  کمیســیون  کمیســیون  مســووالن 
ــدان  ــق، زورمن ــی مناط ــد: در برخ ــری گفتن ــت خب نشس
ــا  ــس و ب ــدار پولی ــون و ُهش ــت قان ــر داش ــدون در نظ ب
ــز  ــل مراک ــه داخ ــد ک ــالش کرده ان ــدرت ت ــتفاده از ق اس
ــت نگاری  ــتم انگش ــتفاده از سیس ــوند و اس ــی ش انتخابات
ــری  ــد اســت جلوگی ــن رون ــفافیت ای ــور ش ــه منظ ــه ب ک

ــد.  کنن
ــات  ــاد، رییــس کمیســیون انتخاب ــع صی گالجــان عبدالبدی
ــن عملکردهــا از طــرف نهادهــای  ــد کــه همــۀ ای می گوی
ــای  ــرد و صندوق ه ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــوول م مس
ــر شــده باشــند باطــل اعــالم  رأیــی کــه از ایــن طریــق پُ

خواهــد  شــد. 
آقــای صیــاد تاییــد کــرد کــه در برخــی مراکــز رأی دهــی 
بی نظمــی صــورت گرفتــه، امــا گفــت کــه تــالش نهایــی 
ــده گان  ــس نماین ــات مجل ــا انتخاب ــرد ت ــورت می گی ص

ــردد. ــزار گ ــفاف برگ ــۀ ش به گون
ــی  ــد رأی ده ــاز رون ــس آغ ــه پ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بــرای انتخابــات مجلــس نماینــده گان در 28 میــزان، 
ــاری  ــالت انتح ــار و حم ــش از ده انفج ــواه بی ــل گ کاب
ــه  ــه در نتیج ــد ک ــل گفته ان ــی کاب ــای امنیت ــود. مقام ه ب
ــل  ــۀ کوت ــی در منطق ــدم امنیت ــه هف ــک انفجــار در ناحی ی
خیرخانــه، 1۰ فــرد ملکــی کشــته و 5 نظامــی کشــته 

شــده اند. بــر بنیــاد برخــی گزارش هــا، در ایــن انفجارهــا 
ــده اند. ــی ش ــر زخم ــن دیگ 65 ت

 افــزون بــر ایــن مقامــات در وزارت داخلــه اعــالم کردنــد 
ــت  ــی در روز نخس ــۀ امنیت ــه 2۰۰ حادث ــک ب ــه نزدی ک
ــۀ آن،  ــه در نتیج ــت ک ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــات ب انتخاب
36 تــن کشــته و حــدود 12۰ تــن دیگــر زخمــی شــدند.
ــد  ــز می گوین ــور نی ــی غ ــووالن ادارۀ محل ــان، مس هم چن
کــه در نتیجــۀ حملــۀ طالبــان بــر مراکــز رأی دهــی در ایــن 
ــده اند.  ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــته و 6 ت ــن کش ــت 8 ت والی
ــه  ــت ک ــور گف ــی غ ــخنگوی وال ــی، س ــی خطیب عبدالح
ــن  ــز ای ــوه، مرک ــهر فیروزک ــان در قســمت های از ش طالب
ــده  ــار س ــه، چه ــابند، دولین ــوالی های پس ــت و ولس والی
ــرده  ــع ک ــت وض ــرای رأی دادن محدودی ــار ب و دولت ی

ــد. بودن
ــه  ــن گرفت ــا کمی ــان در راه ه ــزود: »طالب ــی اف ــای خطیب آق
بودنــد و ُهشــدار داده بودنــد کــه هــر کــس کــه در 
ــه  ــوب، جریم ــت و ک ــورد ل ــد، م ــات شــرکت کنن انتخاب

ــد داد«. ــت خواه ــش را از دس ــا جان و حت
بازداشت 6۰ مداخله گر

ــد کــه از  ــه اعــالم کــرده ان مســووالن وزارت امــور داخل
آغــاز رونــد رأی دهــی انتخابــات پارلمانــی کشــور 6۰ نفــر 
ــه در  ــه مداخل ــد ب ــی در پیون ــدان دولت ــمول کارمن ــه ش ب

ــده اند. ــت ش ــات بازداش انتخاب
ــه،  نجیــب دانــش، معــاون ســخنگوی وزارت امــور داخل
می گویــد کــه 4۰ تــن از ایــن افــراد از مربوطــات والیــت 

ــده اند. ــل بازداشــت ش کاب
بــه گفتــۀ ســخنگوی وزارت داخلــه: »بــه اســاس گــزارش 
ــراد حکومتــی  ــه شــمول اف ــن ب ــا اکنــون 6۰ ت پولیــس، ت
)ملکــی و نظامــی( از سراســر کشــور، بــه اتهــام مداخلــه 
و  شناســایی  پولیــس  ســوی  از  انتخابــات،  امــور  در 
بازداشــت گردیــده کــه بیــش از 4۰ تــن ایــن افــراد تنهــا 

ــد.« ــده ان ــایی و بازداشــت ش ــل شناس ــات کاب از مربوط
ــراد  ــمار اف ــک ش ــارۀ ی ــناد الزم درب ــه اس ــد ک او می گوی
ــزد  ــان نام ــا زی ــع ی ــه نف ــتند ب ــد داش ــه قص ــو ک زورگ

ــت. ــده اس ــع آوری ش ــد، جم ــخص کار کنن مش
ــد  ــه ان ــان گفت ــه همچن ــور داخل ــووالن در وزارت ام مس

کــه بــا آنعــده از مســوالن امنیتــی کــه در امــور انتخابــات 
مداخلــه کــرده انــد و اســناد و مــدارک مبنــی بــر مداخلــۀ 
ــون، برخــورد  ــه قان ــق ب ــته باشــد مطاب ــان وجــود داش آن

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــدی و قانون ج
*  هزاران شکایت

ــد  ــی می گوین ــکایات انتخابات ــیون ش ــووالن در کمیس مس
کــه ایــن کمیســیون تاکنــون هــزاران اعتــراض را از رونــد 

رأی دهــی انتخابــات پارلمانــی دریافــت کــرده اســت.
علی رضــا روحانــی، ســخنگوی کمیســیون شــکایات 
ــی  ــد انتخابات ــه مشــکالت در رون ــد ک ــی می گوی انتخابات

ــوده اســت. ــاد ب بســیار زی
ــی خاطــر نشــان کــرد: از دیروز}شــنبه، 28  ــای روحان آق
میــزان{ تــا روز دوم انتخابــات هــزاران اعتــراض بــه ایــن 
کمیســیون رســیده اســت، امــا هنــوز زود اســت کــه ایــن 

اعتراضــات را بــه عنــوان شــکایت ثبــت شــوند.
ــرد اعتراضــات و مشــکالت از  ــی عــالوه ک ــای روحان آق
رونــد انتخابــات زمانــی بــه عنــوان شــکایت خواهــد شــد 
ــکان آن  ــان و م ــته و زم ــرای آن داش ــی ب ــل کاف ــه دالی ک

نیــز مشــخص باشــد.
بــه گفتــۀ آقــای روحانــی بیشــترین اعتراضــات از والیــات 
ــد  ــر، هلمن ــار، لوگ ــالن، ننگره ــرات، بغ ــخ، ه ــل، بل کاب
ــن  ــه ای ــراض ب ــل 1۷۰۰ اعت ــوده اســت کــه تنهــا از کاب ب

کمیســیون رســیده اســت.
ــی،  ــکایات انتخابات ــیون ش ــات کمیس ــاس معلوم ــه اس ب
دایکنــدی،  ارزگان،  والیــات  از  اعتراضــات  کمتریــن 

ــت. ــوده اس ــان ب ــت و لغم خوس
ــزان در  ــده گان در 28 می ــس نماین ــرای مجل ــات ب انتخاب
ــری از  ــل یک س ــه دلی ــا ب ــد، ام ــاز گردی ــت آغ 32 والی
ــا دو روز  ــد، برگــزاری ت چالش هــا و ُکنــدی در ایــن رون
ــه کــه بیــش از 8  ــات گفت ادامــه یافــت. کمیســیون انتخاب
میلیــون تــن در انتخابــات ثبــت نــام کرده انــد و امــا گفتــه  
می شــود کــه در ورز اول  بیــش از ســه میلیــون تــن رأی 

ــد.  ــا ریخته ان ــه صندوق ه ــود را ب خ

انتخاباِت دو روزه یی مجلس نماینده گان پایان یافت ابوبکر صدیق

در  متحــد  ملــل  ســازمان  نماینده گــی  دفتــر 
افغانســتان)یوناما( حضــور گســتردۀ مــردم در پــای 
ــان  ــی آن ــان از مسوولیت شناس ــای رأی را نش صندوق ه

خوانــده و تمجیــد کــرده اســت.
ــه  ــده ک ــورد آم ــن م ــا در ای ــر یونام ــه دفت ــک بیانی در ی
ــات  ــن انتخاب ــو ای ــه این س ــالدی ب از ســال 2۰۰1 می
توســط شــهروندان  کــه  اســت  رونــدی  نخســتین 
ــف در  ــۀ عط ــک نقط ــود و ی ــری می ش ــتان رهب افغانس
رفتــن افغانســتان بــه ســوی خودکفایــی و ثبــات اســت.
یونامــا تأکیــده کــرده اســت: »میلیون هــا شــهروند 
افغانســتان بــا پذیرفتــن تهدیدهــای امنیتــی و مشــکالت 
ــاعت های  ــات، س ــی انتخاب ــت تخنیک ــی از مدیری ناش
ــر رأی  ــده بهت ــک آین ــرای ی ــا ب ــد ت ــر ماندن ــاد منتظ زی
بدهنــد. ایــن رأی دهنــده  گان کــه مســوولیت مدنی شــان 

ــد.« ــد ان ــل تمجی ــد، قاب را ادا کردن
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــت س ــر، مأموری ــوی دیگ از س
افغانســتان اقــدام بــه موقــع مســووالن انتخابــات بــرای 
به دســت آوردن اطمینــان از این کــه هیــچ رأی دهنده یــی 
ــاز  ــی ب ــکالت فن ــل مش ــه دلی ــی اش ب ــق رأی ده از ح

ــد را ســتایش کــرد. نمان
یونامــا بــا توجــه بــه  تعویــق افتــادن انتخابــات بــه علــت 
رویدادهــای امنیتــی اخیــر در قندهــار، خاطرنشــان کــرده 
ــازی  ــدف توان مندس ــه ه ــر ب ــورد نظ ــات م ــه ترتیب ک

ــنبه  ــی روز ش ــرای رأی ده ــت ب ــن والی ــهروندان ای ش
ــر نظــر دارد. ــده را زی آین

اقدام هــای  کــه  می گویــد  همچنــان  ســازمان  ایــن 
مقام هــای انتخابــات در برابــر تقلــب و حضــور نزدیــک 
بــه چهارصــد هــزار ناظــر و نماینــد ه گان نامــزدان 
و همچنــان ناظــران احــزاب سیاســی بــرای تأمیــن 

ــر دارد. ــر نظ ــک زی ــات را از نزدی ــفافیت انتخاب ش
ــور  ــت اندرکاران کش ــا و دس ــان از مقام ه ــا همچن یونام
بــه شــمول احــزاب سیاســی، دولــت، نامــزدان و ادارات 
امنیتــی، می خواهــد کــه تعهدشــان را بــرای پاســداری و 
ــان  ــار و همچن ــت از اعتب ــات، صیان ــد انتخاب ــام رون اتم
زمان بنــدی اقدامــات یادشــده و اعــالم نتایــج انتخابــات، 

بــه نمایــش بگذارنــد.
ــد از  ــگام بازدی ــل، هن ــا در کاب ــفیر بریتانی ــان، س هم چن
ــردم را در  ــتردۀ م ــور گس ــی، حض ــز رأی ده ــک مرک ی

ــرد. ــتایش ک ــات س انتخاب
 نیکــوالس کــی، ســفیر بریتانیــا در کابــل می گویــد کــه 
ــت  ــده اس ــزار ش ــواری برگ ــاع دش ــات در اوض انتخاب
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــزرگ ب ــت آورد ب ــک دس ــن ی و ای

ــتان اســت. افغانس
بــه گفتــۀ او، فعالیــت نیروهــای امنیتــی-  دفاعــی 
ــتایش  ــل س ــات قاب ــت انتخاب ــن امنی ــتان در تأمی افغانس

ــت.   اس

قدردانی یوناما
از مردم و کمیسیون انتخابات
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در میــراث فارســی خــرد و فرزانه گــی بــه زبــان پادشــاهان، 
ــان ســتایش می شــود؛ چنان کــه  ــان و روحانی ــران، ادیب وزی
کتاب هــا و منابــع تخصصــی زبــان و ادِب عربــی مملــو از 
ــع  ــن مقف ــخنان اب ــی از س ــه پاره ی ــا ب آن اســت. در این ج
بســنده می کنیــم. او نماینــدۀ برجســتۀ میــراث فارســی در 

فرهنــگ عربــی اســت.
ــن  ــا ای ــر« را ب ــود »األدب الصغی ــاِب خ ــع، کت ــن مقف    اب

بیــان می آغــازد:
ــرای  ــازی ب ــر نی ــت. ه ــد اس ــودی نیازمن ــر موج 1( »ه
ــی دارد. از  ــی راه ــر غرض ــت. و ه ــی اس ــرآوردن غرض ب
ــاش و  ــالح مع ــان ص ــردم و نیازهای ش ــدف م ــن ر و ه ای

ــت. ــالم اس ــل س ــت. و راه درک آن، عق ــاد اس مع
ــا آن پذیــرای ادب  2( عقــل خــوی و سرشــتی دارد کــه ب
اســت. بــا ادب ورزی عقــل رشــد می کنــد و صیقــل 
ــه  ــد ک ــن می مان ــه در زمی ــۀ نهفت ــه دان ــرد ب ــد. خ می بین
توانایــی دور کــردن خشــکی، قدرت نمایــی و ســربرآوردن 
از زمیــن را نــدارد و رویــش و ُگل دادن و شــادابی و رشــد 
ــی رود،  ــه های آن م ــه ریش ــه ب ــی ک ــدد آب ــه م ــز ب آن ج
ــرگ از  ــکی و م ــورت، خش ــن ص ــه ای ــت. ب ــن نیس ممک
ــد  ــه اذن خــدا تازه گــی و زنده گــی پدی ــان مــی رود و ب می
ــه در  ــه نهفت ــل ک ــت عق ــت سرش ــن اس ــد. همچنی می آی
ــدارد  ــودی ن ــی و س ــرو و زنده گ ــل نی ــت. عق ــب اس قل
مگــر آن گاه کــه ادب آمــوزد؛ ادبــی کــه پویایــی و و 

ــت. ــدان اس ــته ب ــل وابس ــاروری عق ــی و ب زنده گ
3( بخــش بزرگــی از ادب، ســخندانی اســت و همــۀ 
ســخندانی بــه آمــوزش به  دســت  می آیــد. حــروف الفبــا و 
نام هــای اشــیاء بــه واســطۀ نقــل و تعلیــم از کالم یــا کتــاب 
ــن خــود دلیلی ســت  ــام ســابق أخــذ شــده اســت. و ای ام
پایه گــذاری  را  علــم  اصــول  انســان ها  این کــه  بــر 
ــم و  ــدای علی ــب خ ــد، از جان ــه دارن ــد و آن چ نکرده ان

ــت” . ــم اس حکی
ــود  ــاب خ ــۀ کت ــه در دیباچ ــه نکت ــه س ــع ب ــن مقف    اب
ــرای  ــی ب ــالم راه ــل س ــه عق ــت این ک ــردازد: نخس می پ
درک و تحصیــل نیازهــای آدمــی در معــاش و معــاد اســت. 
ــرورش و  ــاج پ ــه محت ــل، سرشــتی دارد ک ــه عق دوم این ک
ــاز دارد.  ــه نی ــه تغذی ــه ب ــی ک ــد دانه ی ــت مانن ــت اس تربی
ســوم این کــه غــذای عقــل، ادب اســت، و ادب در اصطالح 
ــم، نطقــی اســت  ــن مقفــع چنان کــه پیــش از ایــن دیدی اب
کــه فضیلــت اخالقــی را برمی انگیــزد و از کالم یــا کتــاب 
امــام ســابق گرفتــه می شــود. بدیــن ترتیــب، غــذای عقــل 
ــری  ــت، ام ــه آن اس ــته ب ــا وابس ــا و عقب ــالح دنی ــه ص ک
نیســت کــه ابــداع کســی باشــد بلکــه از راه نقــل و روایــت 
ــابق به دســت می آید. در نتیجــه  ــام س ــاب ام ــا کت از کالم ی
ابــن مقفــع بــه غــرض تهیــۀ غــذای عقــل اخالقــی ـ کــه 
ــه آن اســت ـ  ــاد وابســته ب ــاش و مع ــالح مع صــالح و ف
کتــاب خــود را تألیــف می کنــد و می گویــد: “ایــن کتــاب 

ــی  ــه در آن کلمات ــینیان ـ ک ــدۀ پیش ــخن برجامان را از س
بــرای آبادانــی و صیقــل دل هــا، روشــنی چشــمان، احیــاء 
ــندیده و  ــور پس ــرای ام ــی ب ــر و دلیل ــۀ تدبی ــه، اقام اندیش

مــکارم اخــالق اســت ـ تألیــف کــردم” .
ــرز  ــازی در م ــراث ت ــا می ــی ب ــراث فارس ــا می    در این ج
ــه  ــی ک ــل اخالقی ی ــد. عق ــم می پیوندن ــی به ه ــل اخالق عق
مبنــای اخــالق اســت، عقــل ذاتــی و فــردی نیســت، بلکــه 
ــل  ــی حام ــراث ادب ــی اســت. می ــی و جمع ــل موضوع عق
ــارۀ  ــه عص ــت ک ــی اس ــم و امثال ــوال، حک ــات، اق روای
تجــارب پیشــینیان را بــه پســینیان منتقــل می کنــد. از 
ــی  ــراث فارس ــالق در می ــای اخ ــت مبن ــد گف ــن رو بای ای
ــراث اســت کــه ناشــی از  ــن می عقــل مســکن گزیده در ای
ــه تحلیــل  نظــام ارزشــی حاکــم می باشــد. هنگامــی کــه ب
ــم، از  ــی پرداختی ــراث فارس ــی می ــام ارزش ــِی نظ و بررس
ــت  ــت ارزش هایی س ــف ماهی ــا کش ــِف م ــتین وظای نخس

ــد. ــکیل می ده ــراث را تش ــن می ــل ای ــه عق ک
میراث یونانی

ــم گیری در  ــور چش ــه حض ــی ک ــی یونان ــراث اخالق    می
فرهنــگ عربــی دارد، آمیزه یــی از آرا و نظریــات افالطــون 
و ارســطو و جالینــوس اســت. مطابــق دیــدگاه آنــان، 
ــورد  ــان م ــل اســت. آن چــه از آرای آن ــای اخــالق عق مبن
ــه  ــت؛ ب ــل اس ــاب عق ــان در ب ــت، نظریات ش ــه ماس توج
ــه نقطه نظــر هرکــدام از ســه فیلســوف  ــژه عناصــری ک وی
ــن  ــه ای ــم ب ــا عل ــد. ب ــزرگ را در اخــالق تأســیس می کن ب
ــان در فرهنــگ  ــاِت عرضــه شــدۀ آن ــه کــه آرا و نظری نکت
عربــی در قیــاس بــا کتاب های شــان جــز در کمیــت 

ــد. ــی ندارن اختالف
   نظریــۀ افالطــون راجــع بــه قــوای نفــس، آن ســان کــه در 
فرهنــگ عربــی از میــراث یونانــی راســتین منقــول اســت، 
اندیشــه محوری تفکــر اخالقــی افالطــون را مختصــراً 
بیــان می کنــد. ایــن نظریــه را جالینــوس از افالطــون 
ــمکش  ــگاه کش ــس، جای ــد: نف ــرده و می افزای ــاس ک اقتب
ــوۀ شــهویه کــه مرکــز آن بطــن  ــوه اســت: یــک، ق ســه ق
ــگاه  ــه، جای ــوۀ غضبی ــًا لذت جوســت. دو، ق اســت و دائم
آن قلــب اســت و از غضــب و قهــر و اوصــاِف دیگــر تأثیــر 
می پذیــرد. ســه، قــوۀ عاقلــه کــه در ســر موقعیــت دارد و 
کارکــرد آن معرفــت اســت. هرکــدام از ایــن قــوای ســه گانه 
ــت  ــد فضیل ــوند، واج ــده می ش ــز نامی ــوس« نی ــه »نف ک
خاصــی هســتند: فضیلــت قــوۀ شــهویه، عفــت، فضیلــت 
قــوۀ غضبیــه، شــجاعت و فضیلــت قــوۀ عاقلــه، حکمــت و 
ــرای آدمــی زیســت  ــی، ب ــه طــور کل معرفــت می باشــد. ب
ــی حاصــل می شــود کــه همــۀ  ــدار وقت ــی فضیلت م اخالق
ایــن قــوا تحــت فرمانروایــی حکیمانــۀ قــوه عاقلــه باشــند. 
فضیلــت برتــر کــه همــان عدالــت اســت جــز بــا تحکیــم 
ــن  ــه ای ــل ب ــه، عق ــد. در نتیج ــدا نمی کن ــق پی ــل تحق عق

ــرد. ــرار می گی ــای اخــالق ق شــکل مبن

   در همیــن 
حــد، معظــم ادبیــات اخالقــی متعلــق بــه میــراث یونانــی ـ 
افالطونــی در فرهنــگ عربــی بازمی ایســتد و فارابــی تنهــا 
کسی ســت کــه بــا افالطــون ایــن راه را بــه پایــان می بــرد.

ــۀ  ــت خاص ــون فضیل ــه افالط ــی را ک ــی، حکمت    فاراب
ــِب  ــل و صاح ــامل و کام ــت ش ــت، معرف ــل می دانس عق
آن را فیلســوف خوانــد: از آن جــا کــه زیســت آدمــی 
ــزی از زنده گــی  ــر و گری ــی ممکــن نیســت و گزی به تنهای
اجتماعــی نــدارد، چــه هــر کســی ضرورت هــا و نیازهــای 
ــذا الزم  ــد؛ ل ــن می کن ــری تأمی ــطۀ دیگ ــه واس ــود را ب خ
ــرو  ــات اجتماعــی نی ــور حی اســت جهــت ســامان دهی ام
ــرای  ــد. ب ــته باش ــارت داش ــه نظ ــر جامع ــی ب و حاکمیت
ــه ســامان آیــد و اهــل آن زیســِت  این کــه امــور جامعــه ب
ــرورش داد  ــی پ ــد رهبران ــدار داشــته باشــند، بای فضیلت م
کــه مســوولیت امــور اجتماعــی را بــه عهــده گیرنــد. ایــن 
ــد کــه  ــان« نظــام اجتماعی ان مســووالن »حافظــان و نگهبان
از رهگــذر آمــوزش و پــرورش آمــادۀ پذیــرش مســوولیت 
می شــوند. چنیــن جامعه یــی مدینــۀ فاضلــه اســت و 
بایــد در رأس تدبیــر امــور آن، کســی قــرار گیــرد کــه بــا 
معرفــت گســترده از دیگــران متمایــز باشــد. ایــن شــخص، 

همــان فیلســوف اســت.
   فارابــی بــا الهــام از تجربــۀ تمــدن اســالمی، پیامبــر اکــرم 

علیــه الســالم را فیلســوف مدینــۀ فاضلــه می دانــد.
   آن چــه بیــان شــد در بــاب اندیشــه محوری افالطــون بــود 
آن ســان کــه در فرهنــگ عربــی متــداول اســت. امــا تفکــر 
مرکــزی ارســطویی رایــج در فرهنــگ عربــی، تعریــف وی 
راجــع بــه فضیلــت اســت: فضیلــت حــد وســط میــان دو 
ــن اســاس، شــجاعت حــد وســط  ــر ای ــت اســت. ب رذیل
بیــن تهــور و جبــن اســت و کــرم و بخشــش حــد وســط 
بیــن بخــل و تبذیــر اســت و... . در این جــا مــراد از حــد 
وســط، حــد وســط مشــخصی نیســت بلکــه در هــر حالتــی 
ــخیص آن  ــن رو تش ــرد. از ای ــر می پذی ــط تغیی ــد وس ح
بــه واســطۀ عقــل در هــر حالتــی الزم و ضــروری اســت. 
عقــل تشــخیص دهندۀ حــد وســط، عقــل عملــی اســت و 
قـِـوام آن بــه دقــِت نظــر و به کارگیــری مهــارت و تجربــه 
می باشــد. قلمــرو عقــل عملــی، عرصــۀ معرفــت یقینــی و 
ــان  ــرای بره ــی ب ــرو مجال ــن قلم ضــروری نیســت. در ای
نیســت بلکــه میــدان معرفــت ترجیحــی اســت؛ زیــرا ایــن 
ــردِن  ــنگین ک ــبک و س ــتقراء و س ــر اس ــی ب ــت مبتن معرف

امــور اســت.
ــی  ــی افالطون ــراث یونان ــای اخــالق در می ــن مبن    بنابرای
ــت  ــان معرف ــن زم ــه در عی ــی اســت ک ــطویی، عقل ـ ارس
ــاالً در  ــد، اجم ــه آم ــه گفت ــت. آن چ ــز هس ــه نی و تجرب
ــور  ــه ط ــه ب ــا آن چ ــود؛ ام ــت می ش ــی یاف ــات عرب مکتوب
عمــوم در فرهنــگ عربــی مفقــود بــوده، ایجــاد یــک قــوۀ 
متحــرک و پویــا از ایــن عقــل اســت کــه موجــب تحلیــل 

و بحــث و بررســی فلســفی شــود؛ قــوۀ متحــرک و پویایــی 
ــه شــکل  ــی و ب ــای افالطون ــه در چهارچــوب دیالوگ ه ک
ــطویی  ــکوک و راه حل هایــی ارس سلسله اســتدالل ها و ش

تبــارز کنــد.
   بــه ایــن شــکل، بــه همــان میــزان کــه »عقــل اخالقــی« 
ــوش  ــی و جنب وج ــطو از پویای ــون و ارس ــزد افالط در ن
و تکاپــو و دادوســتد برخــوردار اســت، بــه همــان میــزان 
در میــراث منســوب بــه آنــان در فرهنــگ عربــی بــه عقــل 

ــد. ــر می یاب ــی تغیی ــد و خطاب ــاکن و جام س
میراث صوفیه

ــود  ــویم، خ ــل می ش ــه منتق ــراث صوفی ــه می ــی ب    وقت
را در برابــر نــوع خاصــی از »اخــالق« می یابیــم کــه 
می کننــد.  تعبیــر  ســلوک«  »آداب  بــه  آن  از  صوفیــان 
صوفیــان هیــچ کــدام خــود را عاقــل توصیــف نمی کننــد، 
ــن رو  ــد. از ای ــارف می نامن ــه جــای آن خــود را ع ــه ب بلک
ــش از  ــان. پی ــاب بره ــه اصح ــد و ن ــل عرفان ان ــان اه این
ــه  ــد، ب ــان برس ــی عرف ــات عال ــه درج ــی ب ــه صوف این ک
ــی  ــاء ف ــی« و »فن ــام اله ــف ت ــی »کش ــه مدع ــی ک گونه ی
ــد.  ــراز آی ــلوک ف ــان س ــا از نردب ــود، الزم اســت ت اهلل« ش
در ایــن صــورت بــه او نــام »ســالک«، »مریــد« یــا »مریــد 
ــای  ــًا معن ــام تقریب ســالک« اطــالق می شــود کــه هــر دو ن

یک ســانی دارنــد.
ــد  ــد اســت و مری ــه، اخــالق مری ــس اخــالق صوفیان    پ
کســی اســت کــه دارای اراده اســت، چنان کــه عاقــل 
صاحــب عقــل اســت. در ایــن معنــا عالـِـم کامــاًل در برابــر 
ــان  ــای اراده، صوفی ــاب معن ــرد. در ب ــرار می گی ــارف ق ع
اقــوال مختلفــی دارنــد کــه همــۀ آن هــا در محــور یــک فکر 
ــه حــق  ــی ب ــال کل ــارت اســت از »اقب می چرخــد و آن عب
ــق  ــه حــق از طری ــال ب ــق می باشــد«. اقب ــراض از خل و اع
ــدف از آن،  ــه ه ــود ک ــل می ش ــده حاص ــت و مجاه ریاض
تطهیــر نفــس اســت از شــهوات و لــذات و هــر آن چــه بــه 
ــا  ــا و مجاهدت ه ــن ریاضت ه ــد. ای ــا می کش ــوی دنی س

ــد. ــه آداب خاصــی صــورت می گیرن ــزام ب ــا الت ب
ــزد  ــالق ن ــای اخ ــت، مبن ــت گف ــاس بایس ــن اس ــر ای    ب
صوفیــه اراده اســت. درســت اســت کــه اراده در هــر 
ــا  ــِی مطلــوب و حساب شــده وجــود دارد، ام ــار اخالق رفت
ِــوام  ــای عــام کــه ق ــه معن ــد تفکیــک کــرد بیــن اراده ب بای
ــی رود در آن  ــان م ــه گم ــزی اســت ک ــه چی ــش ب آن گرای
چیــز، ســود، لــذت یــا خیــری وجــود دارد و میــان معنــای 
خــاص اراده کــه منحصــر بــه اقبــال ُکلــی بــه حــق اســت. 
آن چــه لزومــًا از مریــد خواســته می شــود، بازداشــتن نفــس 
از خواهش هــای نفســانی اســت یــا بــه تعبیــر دیگــر، منــع 

نفــس از اقبــال بــه غیــر.

نویسـنده: محمد عابد الجابری-/-/-/-/-/-/-/-/-/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش سوم

 بر عقــل 
اسـتوار است 
یا بر نقـل؟ 
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     ایـن بـاور کـه گویـا پوشـیدِن لبـاس شـاهزادۀ قهرمـان 
جشـن، راز گفتـن با آن و شـبانی را تا صبح بـا آن گذراندن 
می توانـد ماننـد »مِهـر گیـاه« پوشـندۀ لبـاس را بـر سـِر مهر 
آورد و وی را بـه ازدواج با »لیداسـال« برانگیزد، البته باوری 
فراطبیعـی اسـت. بنیتـو ـ کـه در ایـن داسـتان نقشـی چون 
»ناوال«هـا و جادوگـران ایفـا می کندـ  به دختـر جوان اندرز 
می دهـد: »دختـرم، تـو بایـد چندیـن شـب بـا ایـن لبـاس 
بخوابـی تـا خواب بـه سـحر و جادوی تـو آلوده ]آغشـته[ 
شـود. می دانـی هرکـس در خواب، یـک جادوگر می شـود. 
وقتـی کـه پسـر، لباس را در جشـن عـذرای مقـدس به تن 
کـرد، ناگهـان وجـود تـرا در درون خـود احسـاس می کنـد 
و بـه دنبـال تـو راه می افتـد و دیگـر نخواهد توانسـت یک 
آن، بی تـو زنده گـی کنـد.« )ص119(. مـادر »فلـی پیتـو« به 
کاربـرد ایـن تجربـۀ سـحرآمیز ایمـان دارد و درسـتی ایـن 
بـاور را عمـاًل آزمـوده اسـت: »آن شـب پتر آنخال نتوانسـت 
بخوابـد. از قعـر وجدانش ناگهان شـب هایی بیرون جسـتند 
کـه او واقعـًا تمـاس لبـاس قهرمـان جشـن را با بـدن خود 
حـس می کـرد؛ همان لباسـی که فلیپ الویسـورس در سـی 
سـال پیـش بایسـت در جشـن عذرای مقـدس بر تـن کند. 
البتـه الزم می دیـد کـه در حضور پسـر بـا گفته های شـوهر 
مخالفـت کنـد، چون کـه این از رازهایی اسـت کـه نباید بر 

فرزنـدان فاش شـود.« )ص123ـ122( 
     کارناوالـی کـه قـرار اسـت بـا شـرکت ده هـا رقصنـده، 
شـاهزادۀ جشـن، نقـاب داران، نگهبانان کلیسـا و با رقص و 
آواز و صـدای طبل هـا و شـیپورها طول خیابان های روسـتا 
را بپیمایند، رفتاری جادویی اسـت: »شـلوار کوتـاه نگهبانان 
کلیسـا، جوشن مقرب درگاه خدا، کلیجۀ کوتاه گــــاوبازان 
و بـا ایـن لبـاس، چکمه هـا، یراق هـا، منگوله هـای طالیـی، 
دکمه هـا، حمایـل زریـن، پولک هـا، مرواریدهای شیشـه یی 
قهرمانـان جشـن چـون خورشـید در میـان مـردم نقـاب دار 
لباس هـای  و  ماسـک ها  بـا  کـه  مردمـی  می درخشـیدند؛ 
مبـدل شـمایل مریـم عـذرا را بـا خـود حمـل می کردنـد 
بزرگ تریـن  تـا  کوچک تریـن  از  را  قریـه  کوچه هـای  و 
آن هـا زیـر پـا می گذاردنـد و همـه کـس در آسـتانۀ خانـۀ 
خـود بـرای تماشـای دسـته ها و شـمایل بانوی بزرگ شـان 

)ص12۰(  می ایسـتادند.« 
     چنان کـه از ایـن وصـف برمی آیـد، همـان رقص هـای 
آیینـی بـا مفاهیـم اسـطوره یی قـوم مایا بـا برخـی از عناصر 
آییـن مسـیحیت کاتولیـک به هـم آمیختـه و بیننـده می تواند 
روح زنـدۀ باورهـای آیینـی پیشـاکلمبی را در کالبـد آییـن 
تـازه احسـاس کنـد. رقـص به ایـن اعتبـار به قـول ویکتور 
سـانچس، مردم نـگار برجسـتۀ مکزیکـی، نوعـی »سـماع یا 
رقـص مطّهـر کننده« به شـمار مـی رود و »به مردمـان اجازه 
می دهـد حیطـۀ گسـتردۀ ادراک را تجربـه کننـد؛ حیطه یـی 
بسـیار گسـترده تر از آن چـه معمـوالً فرهنـگ دنیـای مـدرن 
رقص هـای  و  کارنـاوال   )8( می دهـد.«  اجـازه  غربـی 
داللت گـر آن در فرهنـگ قـوم مایا، کوششـی برای رسـیدن 
بـه یگانه گـی میـان تـن و روح، انسـان و طبیعـت و زمین و 
آسـمان اسـت. در یک منبـع انترنتی دربارۀ جشـنوارۀ قومی 
و ملـی گوآتمـاال از قـول یک نفر کشـیش مایایی در جشـن 
نیّـت ارشـاد  بـه   )Virgil of Masks( باکـرۀ ماسـک ها
»بگذاریـم  اسـت:  آمـده  رقصنـده گان  و سـالمت  معنـوی 
قلـوب آنـان هماننـد سوسـن سـفید، میخـک صدپـر، زنبق 
دره، گل نرگس و سـنبل هندی لطیف و عطرآگین شـود.« و 
در ادامـۀ آن مقالـه می خوانیم: »گام های رقصنـده گان، عوالم 
جسـمانی و روحانـی را به هـم پیونـد می دهـد و در عـرض 
زیبایی شـناختی  و  روحانـی  سـنت های  همـان  بـه  زمـان 

پیشاهسـپانیه یی »گل و ترانـه« بـاز می گردنـد.« )9(
4. تقابـل میان فقر و ثروت: در این داسـتان، شـخصیت ها 
در دو قطـب اجتماعـی و طبقاتـی متضـاد قرار دارنـد: بنیتو 
خوخـون و لیداسـال  رمـزی از فقـر اجتماعـی و فلـی پیتو 
و پـدر و مـادرش، رمزی از تنعـم طبقاتی اند. لبـاس بنیتوی 
کـور و گـدا معـّرف نیازمنـدی اقتصـادی اوسـت: »کتی که 
از شـدت رفـو و وصلـه خورده گـی، چیـزی جـز یـک تکۀ 
بـزرگ وصلـه نبـود.« )ص11۰( او وقتـی بـه خانـۀ دون 
فلیـپ  مـی رود، می خواهـد بـرای اظهـار بنده گـی، دسـت 
از  دور  لیداسـال  و  )ص113(  ببوسـد  را  پترونیـال  دونیـا 
چشـم صاحـب مسـافرخانه، بـا غـذا از او پذیرایـی می کند. 
)ص118( چنـد دقیقـه مانـدن در خانـۀ مرد متنعـم، فرصت 
مناسـبی برای سـورچرانی اوسـت و از گفتن این اسـتدعای 
عاجزانـه، کوتاهـی نمی کنـد کـه »یـک شـکم دارم کـه باید 
سـیر شـود و یـک لبـاس کـه خـرج دارد و شـما خـوب 
می دانیـد کـه همیـن خـوراک و پوشـاک اسـت که همیشـه 

مزاحم انسـان اسـت.« )ص115( 
لیـدا سـال، در تنهـا مسـافرخانۀ محقـر ظرف شـویی می کند 
و مزدی اندک مـــی گیرد: »سـخت ترین کارهـا، تمیز کردن 
روغن داغ کن هـا، تابه هـا و دیگ هـا بـود. چـه بدبختـی! باید 
بـه زور سـیم ظرف شـویی، ته دیگ هـا را بتراشـد؛ چربی ها 
را بکنـد و تـه دیگ هـا را از دوده پـاک کنـد.« )ص129( و 
از آن جـا کـه تهیـۀ لبـاس بـرای جشـن، تنهـا فکـر و ذکـر 
اوسـت، از شسـتن بـاز می مانـد و پیامـد آن را نیز هـم باید 
برتابـد: »دسـت محکـم زن صاحـب رسـتوران بـر موهـای 
لیداسـال فـرود آمـد: کـرم لعنتـی! خجالـت نمی کشـی بـا 
ایـن همـه ظـرف نشسـته، روزهاسـت کـه مثـل دیوانه هـا 
آشـفته هسـتی و با این دسـت ها هیـچ کار انجـام نمی دهی. 
دختـر دورگـه هم چنـان سـاکت ماند و گذاشـت تـا ارباب، 
زلف هـای پریشـانش را بکشـد و بازوهایـش را نیشـگون 
بگیـرد. لحظه یـی بعـد مثـل این کـه بـر اثـر سـحر و جـادو 

مشـاجره قطـع شـد، امـا کار بدتر شـد: موعظه و سـرزنش 
را شـروع کـرد کـه کم تـر قابـل تحمـل بـود تـا آن لحـن 

نامفهـوم.« )ص128(  خشـم آلود 
     در برابـر، وصفـی کـه از صـرف غذا و همـراه با آرامش 
خاطـر در خانـۀ دون فلیـپ الویسـورس آمـده، از تنعـم و 
جمعیـت خاطـر اعضـای خانـوادۀ او حکایت می کنـد. »هر 
سـه بـا دندان هـای نـوک تیزشـان، ران جوجـه را تکه تکـه 
می کردنـد و بـا سرکشـیدن یـک لیـوان بـزرگ و بلوریـن 
خوش مـزه  سـبزی  سـرخ  سـاقه های  دادن  فـرو  بـه  آب، 
کمـک می کردنـد... پتـر آنخـال بـا خشـنودی به صـورت و 
حـرکات شـوهر چشـم دوختـه بـود تـا بداند کـه آیـا باید 
پیش خدمـت را صـدا کنـد تـا خـوراک بعـد را بیـاورد.« 
)ص1۰۷ـ1۰6( بـا این همـه، آسـیب فقـر جبـران ناشـدنی 
اسـت. بـرای آن کـه جـادوی لیداسـال باطـل نشـود، بایـد 
خـود را بـا لبـاس جادویی در آیینه یـی قدنما ببینـد و او در 
مسـافرخانه چنیـن آیینه یـی نمی بینـد. ناگزیـز بایـد در پـی 
چیـزی مشـابه برآیـد و آن، دیـدن خـود بـا لبـاس جادویی 
در آب قدنمـای دریاچه یـی در جنگلـی تاریـک در نزدیکی 
دریاچـه  بـه  می شـود  موفـق  البتـه  لیداسـال  روستاسـت. 
برسـد، امـا هنـگام تماشـای خـود در آب، ناگهـان لغزیـده 
در دریاچـه می افتـد و غـرق می شـود: »حـال همـان دختـر 
دورگه یـی شـده بـود کـه بـرای زنده گی مبـارزه می کـرد... 
ایـن چشـمانش بـود؛ آن دو اضطـراب عظیـم کـه آخـر از 
همـه بسـته شـد. چشـم هایی کـه بـه خوبـی کناره هـای آن 
دریاچـۀ کوچـک را می دیـد؛ دریاچه یـی کـه پـس از آن به 

»آینـۀ لیـدا سـال« معـروف گشـت.« )ص133ـ132(  
5. تقابـل میـان زن و مـرد: سـیمای زن در ایـن داسـتان، 
غرور برانگیز، متعالی، سخت کـــوش و خودسـاخته اسـت. 
آسـتوریاس »دونیـا پترونیـال« را در برابـر شـوهرش »دون 
فلیـپ« قـرار می دهـد و با نوعی تقابل سـازی، می کوشـد از 
زن سـیمایی آرمانی ترسـیم کند. زن با این که آبسـتن است، 
دمـی از پرداختـن بـه خانـه داری بـاز نمی مانـد: »مالفه های 
بـر  پاکیزه گـی  اسـت.  تمیـز  و  شسـته  پیوسـته  تخت هـا 

حکم فرماسـت.  راهروهـا  و  حیاط هـا  اتاق هـا،  سراسـر 
نگاهـی سـریع به آشـپزخانه می انـدازد؛ به اجـاق و خیاطی 
دسـتی می بـرد و آمـد و رفـت مداومـش را بـه سـرطویله، 
بـه آسـیاب ذرت و کاکایـو، بـه انبـار، بـه مرغدان هـا، بـه 
باغ هـا، بـه رخت شـوی خانه، بـه آبدارخانـه نیـز بـه سـایر 
کارهـا می افزایـد... فلیـپ الویسـورس مردی تنومند اسـت 
بـه  می شـود...  حرکاتـش  کنـدِی  موجـب  امـر  همیـن  و 
زحمـت می توانـد دو کلمـه را بـا هـم جـور کنـد و چنـان 
ایـن کار برایش دشـوار اسـت که گویـی باید کلمه هـا را از 
دورتریـن نقـاط پیدا کنـد و پهلوی هـم بچینـد. دون فلیپ 
در هـر کاری چـه بدنـی و چـه فکـری، بـه وقـت فـراوان 
احتیـاج دارد... و اگـر آن لحظـۀ شـوم آخریـن فـرا رسـد، 
در آن هنـگام هـم عزراییـلـ  اگـر قبـاًل بـه او فرمـان نداده 
باشـد تـا خـود را بـرای مرگ آمـاده کنـد ـ هرگـز نخواهد 

توانسـت بـه سـرعت او را بـا خـود ببـرد.« )ص1۰5( 
     امـا این هـا تنهـا مـوارد تقابـل این زن و شـوهر نیسـت. 
هـر دو تـن هم سـال اند؛ بـا این همـه از نظـر روحـی بـا هم 
اختالفـات زیـادی دارنـد. شـوهر اعتقـاد دارد کـه مرد پس 
از ازدواج، خنـده را پـِس پشـت می نهـد و بـه پسـر خـود 

سـفارش می کنـد اگـر می خواهـد بخنـدد، بکوشـد هرچـه 
دیرتـر ازدواج کنـد: »مـا مـردان متأهـل دیگـر نمی خندیم؛ 
مـا ادای خنـده را درمی آوریـم... خنده از مختصـات مردان 
عـزب اسـت.«  )ص122( در  حالـی کـه همسـرش اعتقاد 
دارد »خنـده خـاص جوانـان اسـت؛ چـه عـزب باشـند چه 
و  حـرکات  اسـتراحت،  لحظـات  در  )ص122(  زن دار.« 
سـکنات زن و شـوهر نیـز متفـاوت اسـت. زن روی چوکِی 
متحـرک، پیوسـته تـکان می خـورد: »پتر آنخـال در حالی که 
گاه گاه یکـی از پاهـای ریـزه اش را بـر زمیـن تکیـه می داد، 
تـاب می خـورد.« )ص1۰۷( در حالـی که شـوهر روی تاب 
می نشـیند و حرکتـی از خـود نـدارد، زن اعتقـاد دارد کـه 
اگـر در خانـه کار نکنـد، طفلـی کـه در شـکم دارد، تنبـل 
از کار کـردن زنـش  بـار می آیـد )ص1۰5( ولـی شـوهر 
خشـمگین می شـود، زیرا میل دارد همسـرش سراسـر روز 
را در حال نشسـتن یا اسـتراحت بگذرانـد. )ص1۰4( وقتی 
بنیتـو برای پیشـنهاد قبول یـا رد فلی پیتو برای شـاهزاده گی 
جشـن  بـه نـزد ایـن خانـواده می آید، پـدر منفعل اسـت و 
قبـول یا رد پیشـنهاد را به پسـر خود وامی گـذارد، در حالی 
کـه مـادر بی درنـگ آن را می پذیـرد و انگیـزۀ او در ایـن 
قبـول، عمدتـًا ایمان دینی اسـت که شـوهر نمی تواند آن را 
انـکار کنـد. همیـن اعتقـاد زن بـه باورهای مذهبی، شـوهر 
را از مخالفـت بـا پیشـنهاد بنیتـو بـاز مـی دارد: »خـوب کـه 
فکـر کـرده بـود، از دیـدن پسـرش در آن لبـاس پـر زرق و 
بـرق احسـاس رضایـت نکـرد، امـا چه گونـه می توانسـت 
مخالفـت کنـد؛ زیـرا در ایـن صـورت، احسـاس ایمـان و 
مذهـب پتـر آنخـال راـ  کـه در آن هنگام بیدارتر از همیشـه 

بـود ـ  سـرکوب می کـرد.« )ص121ـ12۰( 
     باید افزود که همسـر دون فلیپ از طبقۀ مرفه اجتماعی 
نیسـت. او نیـز چـون لیـدا سـال، از دختـران فقیـری بـوده 
کـه تنهـا بـا جـادوی لباس جشـن توانسـته شـوهر متنعمی 
پیـدا کنـد. آن چـه این ادعـا را ثابـت می کند، این اسـت که 
وی چـون لیداسـال در خانـۀ خـود آیینـۀ قدنمـا نداشـته تا 

خــــود را بـا لبـاس سـحرآمیزش در آن ببینـد؛ ناگزیـر آن 
لبـاس جادویـی را هفـت شـب تمـام بـه تـن کـرده بـا آن 
می خوابـد و بـرای آن کـه افسـون لبـاس باطـل نشـود، در 
شـب زفـاف هـم آن را زیـر لبـاس عروسـی به تـن می کند 
و بـه قـول بنیتـو، فقـط »بـه ایـن دلیل کـه جـادو را از خود 

خشـنود و مراسـم را کامـاًل اجرا کنـد.« )ص126(   
     6. تقابـل میـان کـوری و فرابینـی: درسـت اسـت 
کـه  بنیتـو  در ایـن داسـتان، کـور مـادرزاد نیسـت و در 
بزرگـی بـه علـت بیمـاری، بینایـی خـود را از دسـت داده 
)ص126( بـا این همـه آسـتوریاس از تأکیـد بـر کـوری و 
فقـر وی، نیتـی خـاص دارد. بنیتـو در این داسـتان تنها یک 
شـخصیت فرعـی، حاشـیه یی و بی اهمیت نیسـت؛ او رمزی 
از »شـمن«ها، »ناوال«هـا یـا روحانیـان سرخ پوسـت اسـت 
کـه در روزگار فراموشـی آیین هـای قومـی مایا اصـرار دارد 
آن هـا را زنـده نـگاه دارد و بـه همیـن دلیـل به فالـو تریو ـ 
کـه اعتقـاد دارد »عصـر ایـن عقایـد کهنه گذشـته اسـت« ـ 
می گویـد: »بلـه، بلـه، به مـن واگـذار کنید. در ایـن صورت 
نخواهـم گذاشـت کـه آداب و رسـوم مـا از میـان بـرود.« 
)ص1۰9( اگـر خانـوادۀ متنعـم دون فلیـپ از ایـن کـور 
درویش مسـلک پذیرایـی می کننـد و حرمتـش می نهنـد، بـه 
دلیـل فرابینـی اوسـت. کـوری او مانع از درک و تشـخیص 
درسـت امـور نیسـت. پیونـدی که وی بـا فرهنـگ قومی و 
ملـی مایـای پیشـاکلمبی دارد، بـه او گونه یـی روشـن بینی، 

دل آگاهـی و شـهود می بخشـد کـه در دیگـران نیسـت.
     از دیگر سـو لیداسـال و  دونیا پترونیال با وجود ضعف 
ظاهـری جنسـیت و فقـر اجتماعـی، بـا اعتقـاد بـه نیـروی 
جـادو ـ کـه گونه یـی انرژی حیاتی اسـت ـ بـر ناتوانی های 
می شـوند.  چیـره  خـود  جنسـی  و  اجتماعـی  ـ  طبقاتـی 
دادن صدقـه بـرای برگـزاری جشـن های آیینـی و مقـدس، 
کمـک به دوخته شـدن لباس شـاهزادۀ جشـن مریـم عذرا، 
پوشـیدن لبـاس جـادو و خوابیـدن بـا آن بـه مـدت هفـت 
شـب و راز و نیـاز بـا آن، بـه یافتـن شـوهر کمـک می کند. 
دونیـا، بـا ایـن بـاور توانسـته عمـاًل  شـوهری چـون دون 
فلیـپ بیابـد و لیداسـال نیز امیدوار اسـت به وصـال جوانی 
گردن فـراز برسـد کـه حتی حاضر نیسـت بـه او نـگاه کند. 
در اسـاطیر قـوم مایـا و به ویژه اسـطورۀ دو قلوهای قهرمان 
پوپـول ووه آمـده کـه وقتـی ایـزدی به نـام شـموکانه چهار 
انسـان نخسـتین را از آرد ذرت خلـق می کنـد، خدایـان بـر 
آن همـه نیـروی درک چهـار انسـان رشـک می ورزنـد. پس 
ترجیـح می دهنـد کـه بـه جـای دانـش گسـترده، بـه آنـان 
نعمتـی ارزانـی دارنـد کـه بیش تـر بـه کار آنـان می آیـد: 
»آفرینش گـران بـا خلـق چهـار زن زیبا بـه عنـوان همراهان 
انسـان اولیـه، بـه جـای علم بـر همـه چیـز، خوش بختی را 

بـه وی ارزانـی می دارنـد.« )1۰( 
     رویکـرد اسـاطیر مایایـی بـه گزینـش زن بـر دانایـی، 
بـر برتـری دل آگاهـی بـر تعقـل، ترجیـح عاطفـه بـر ِخـرد 
و در نهایـت، امتیـاز خانـواده بـر حیـات فـردی، داللـت 
دارد. اسـاطیر، ذهنیـت تجریـدی انسـان نخسـتین نیسـت؛ 
مبـرم  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی  بـرای  عملـی  چاره گـری 
ظـروف  برخـی  بــــرکناره های  اسـت.  نخسـتین  انسـان 
سـفالی باقی مانـده از تمـدن  مایـای، تصویـری از دو قلوها 
و فرزنـدان خدایـان را می بینیـم کـه بـا گروهـی از دختران 
زاده گان  هم جـواری   )11( ایسـتاده اند.  آب  در  دمِ بخـت 
خداونـدان بـا دختـران باکـره در کنار آبـ  کـه خود رمزی 
از بـاروری اسـتـ  بـا غرقه شـدن لیداسـال در آب دریاچه 
بی ارتبـاط نیسـت. او بـا رفتـن بـه آب دریاچـه بـه طبیعت 
آغازیـن خـود بـاز می گـردد. آیینـه همـان طبیعـت کشـف 
شـدۀ اوسـت: »بـر روی تختـه سـنگی چـون مرمری سـیاه 
قـد برافراشـت. حـاال دیگر سـراپای خـود را می دیـد که بر 
سـطح آب از  نـو بـه وجود آمـده بود. ای عظمـت طبیعت! 

آه ای آینـۀ عزیـر!« )ص132( 
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جنــرال عبدالــرازق، فرمانــده پولیــس قندهــار 
ــته در  ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــس از چاشــت روز پنج ش پ
ــوزی  ــکل مرم ــه ش ــت ب ــام آن والی ــاختمان مق س
کشــته شــد. مســووالن امنیتــی می گوینــد کــه 
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــار ب ــت کنده ــای والی مقام ه
روز انتخابــات در آن والیــت، بــا فرمانــده نیروهای 
ــد.  ــرده بودن ــزار ک ــه برگ ــع جلس ــت قاط حمای
ــان  ــس از پای ــه پ ــد ک ــی می گوین ــای امنیت مقام ه
ــی  ــا، وال ــی ویس ــاِن زلم ــی از محافظ ــه، یک جلس
ــرد. ــدازی ک ــار تیران ــای کنده ــر مقام ه ــار ب کنده
ــی  ــظ وال ــن محاف ــه گلبدی ــت ک ــده اس ــه ش گفت
ــه  ــه ب ــردن تحف ــکش ک ــۀ پیش ــه بهان ــار ب کنده
ــس از  ــود و پ ــک می ش ــان نزدی ــه آن ــان ب مهمان
آن بــه تیرانــدازی می پــردازد. همزمــان بــا آن، 
نیروهــای امریکایــی حاضــر در محــل شــلیک 

ــار  ــس کنده ــده پولی ــر آن فرمان ــه از اث ــد ک می کنن
و رییــس امنیــت ایــن والیــت بــه شــمول تصویــر 
ــد و شــماری  ــردار تلویزیــون ملــی جــان می بازن ب

ــوند. ــی می ش ــز زخم نی
کشــته شــدن جنــرال عبدالرزاق کــه از او بــه عنوان 
ــت  ــد حکوم ــوذ و منتف ــای پُرنف ــی از چهره ه یک
ــژه چگونگــی کشــانده شــدن  ــی به وی وحــدت مل
ــرح  ــای را مط ــود، نگرانی ه ــح ب ــه صل ــان ب طالب

کــرده اســت.
ــن  ــادن ای ــاق افت ــی اتف ــن، چگونگ ــان باای همزم
را  فراوانــی  گمانه هــای  و  نگرانی هــا  حملــه 

ــت. ــرده اس ــرح ک مط
بُعد داخلی حادثه

ــت  ــه حقیق ــدان ب ــی چن ــووالن امنیت ــای مس ادع
ــژه  ــی به وی ــای خارج ــد. نیروه ــک نمی نمای نزدی
نیروهــای بلندپایــۀ امریکایــی ســاعت ها پیــش 
از آنکــه عــزم رفتــن بــه منطقه یــی را کننــد، 
می کننــد.  بازرســی  شــدِت  بــه  را  منطقــه  آن 
مقام هــای بلندپایــۀ امریکایــی پیــش از رفتــن 
ــده  ــه عه ــت آن را ب ــوولیت امنی ــی، مس ــه محل ب
می گیرنــد. مقام هــای امنیتــی امریکایــی از بیــم 
حضــور افــراد نفــوذی در صــِف نیروهــای امنیتــی 
افغانســتان، بــه ایــن نیروهــا بــاور چندانــی ندارنــد 
ــد. ــن کن ــان را تأمی ــت آن ــد امنی ــازه نمی دهن و اج

ــان  ــان و محافظ ــور نظامی ــود، حض ــن وج ــا ای ب
امنیتــی  جلســۀ  در  کندهــار  والــی  شــخصی 
امریکایی هــا بــه دور از حقیقــت اســت. گفتــه 
ــی  ــزاری نشســت امنیت ــش از برگ ــه پی می شــود ک
ــل  ــی آن مح ــی امریکای ــای امنیت ــار، نیروه کنده
را بررســی کــرده بودنــد و نیــز چرخ بال هــای 

ــت گشــت زنی  ــام والی ــراز مق ــر ف ــا ب ــن نیروه ای
ــتند. داش

بنــاً گمــان غالــب ایــن اســت کــه جنــرال رازق از 
ــان امریکایــی کشــته شــده باشــد. در  ســوی نظامی
تصویــری کــه منســوب بــه آن جلســه در شــبکه ها 
اجتماعــی نشــر شــد، یکــی از ســربازان خارجــی 
ــاِت  ــام امکان ــا تم ــز ب ــه مجه ــود ک ــده می ش دی

ــه شــمول ســالح اســت. ــی ب نظام
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه کشــته شــدن جنــرال 
ــا  ــح و پ ــر صل ــای اخی ــا گفت وگوه ــرازق ب عبدال
ــد.  ــته باش ــط داش ــل زاد رب ــی خلی ــی زلم درمیان
ــۀ  ــژۀ وزارت خارج ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی زلم
امریــکا دو هفتــه پیــش ســفر ده روزه یــی را 
ــح  ــای صل ــری تالش ه ــی و رهب ــرای »هماهنگ ب
ــه  افغانســتان« آغــاز کــرد. خلیــل زاد در آن ســفر ب
افغانســتان، امــارات متحــدۀ عــرب، پاکســتان، قطــر 

و عربســتان ســعودی رفــت و گفتــه شــد کــه آقــای 
ــان گفت وگــو کــرده و  ــا طالب ــل زاد در قطــر ب خلی
روی برخــی مــوارد کــه تاکنــون مشــخص نیســت، 
ــد  ــر دادن ــانه ها خب ــت. رس ــرده اس ــز ک ــق نی تواف
ــح،  ــۀ صل ــه پروس ــتن ب ــرای پیوس ــان ب ــه طالب ک
پیش شــرط هایی گذاشــته انــد. رســانه ها خبــر 
ــان در قطــر  ــده گان طالب ــا نماین ــل زاد ب ــدار خلی دی
ــان  ــه طالب ــد ک ــه ش ــد و گفت ــش کردن ــز پخ را نی
گفت وگوهــای  بــرای  خــود  پیش شــرط های 

ــد.  ــه او ســپرده ان ــح را ب صل
از جزییــات ایــن دیدارهــا و تقســیم پیش شــرط ها 
ــی آگاه نیســتند.  ــت وحــدت مل مســووالن حکوم
ــز در  ــارک تایم ــۀ نیوی ــم روزنام ــی ه ــه تازه گ ب
ــی  ــۀ امریکای ــد رتب ــات بلن ــول مقام گزارشــی از ق
کــه نخواســته انــد نــام شــان افشــا شــود، نگاشــته 
ــی  ــای غن ــاالی آق ــکا ب ــاد امری ــه اعتم ــت ک اس
ــدار  ــات دی ــز جزیی ــل زاد نی ــده و خلی ــدک ش ان
ــت در  ــووالن حکوم ــا مس ــان را ب ــا طالب ــود ب خ

ــت. ــته اس ــان نگذاش می
پیــش از ایــن، ارگ در خبرنامه یــی گفتــه بــود 
ــات  ــس از برگشــت از قطــر جزیی ــزاد پ ــه خلیل ک
دیدارهــا خــود از پاکســتان، عربســتان و قطــر را بــا 

ــرده اســت. مســووالن حکومــت تقســیم ک
از ســویی هــم، پیــش از ایــن یــک مقــام حکومــت 
و برخــی منابــع بــه رســانه های داخلــی و خارجــی 
ــت در نظــر دارد برخــی  ــه حکوم ــد ک ــه بودن گفت
مناطــق را بــه طالبــان واگــذار کننــد؛ هرچنــد ایــن 
ــی  ــان از ســوی محمداشــرف غن طــرح همــان زم

رد شــد.
ــدن  ــته ش ــه کش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــا چنی ام
جنــرال رازق و عبدالجبــار قهرمــان، دو چهــرۀ 

ضدطالــب در جنــوب بــا ایــن دیــدار پیونــد دارد. 
ــته  ــرط گذاش ــان ش ــود دارد طالب ــای وج گمانه ه
ــتان  ــی افغانس ــی و سیاس ــای نظام ــا نیروه ــد ت ان
برخــی از مناطــق مشــخص را تــرک کننــد. چنیــن 
می نمایــد کــه طالبــان شــرط گذاشــته باشــند 
نیروهــای سیاســی-نظامی ضــد طالــب در مناطقــی 
کــه بــرای شــان ســپرده می شــود، حضــور نداشــته 

باشــند. 
بُعد منطقه یی 

حادثــۀ کندهــار در بُعــد منطقه یــی نیــز قابــل 
ــد کــه  ــه ان ــه رســانه ها گفت ــع ب بحــث اســت. مناب
ــرط  ــل زاد، ش ــا خلی ــو ب ــتانی ها در گفت وگ پاکس
ــِح  ــه پروســۀ صل ــی ب ــه در صورت ــد ک گذاشــته ان
افغانســتان همــکاری می کننــد کــه امریــکا در 

ــد.  ــکاری کن ــان هم ــا آن ــد« ب ــث »دیورن بح
بــه  خواهــان  دور  گذشــته های  از  پاکســتان 
ســوی  از  دیورنــد  مــرز  شــناختِن  رســمیت 
ــتانی  ــای پاکس ــتان اســت. مقام ه ــت افغانس حکوم
ــد مناطــق  مدعــی انــد کــه در اطــراف مــرز دیورن
و جزیره هــای فاقــد حاکمیــت دولــت وجــود 
را  تروریســتان  آن جــا  در  هندوســتان  و  دارد 
آمــوزش و تربیــه کــرده، بــه پاکســتان صــادر 
ــو  ــه این س ــال ب ــد س ــتانی ها از چن ــد. پاکس می کن
حصارکشــی در امتــداد مــرز دیورنــد را نیــز آغــاز 
ــس  ــش پولی ــا واکن ــواردی، ب ــه در م ــد ک ــرده ان ک

ــد. ــده ان ــه ش ــتان مواج ــرحدی افغانس س
ــاِن سرســخِت  ــرازق، یکــی از مخالف ــرال عبدال جن
ــرال رازق  ــود. جن ــد ب رســمیت یافتــن مــرز دیورن
ســه-چهار روز پیش از کشــته شــدندش در صفحۀ 
ــود کــه »درگیــری شــدیدی  فیســبوکش نگاشــته ب
میــان نیروهــای ســرحدی و نظامیــان پاکســتانی در 
ــت  ــورابک والی ــوالی ش ــرزی در ولس ــوط م خط
ــتین  ــاید نخس ــن، ش ــان دارد«. بنابرای ــار جری قنده
شــرِط همــکاری پاکســتان در پروســۀ صلــح 
افغانســتان، برخــورد جــدی بــا جنــرال رازق، 
بزرگتریــن چهــرۀ سیاســی-نظامی »لویــه کندهــار« 
ــز  ــده یی نی ــد ناش ــای تایی ــد. گزارش ه ــوده باش ب
ــبت  ــه نس ــدی ب ــات هن ــه مقام ــد ک ــود دارن وج
مخالفــت جنــرال عبدالــرازق بــا رســمیت شــناخته 

ــد. ــد هواخــواه او بودن شــدن خــط دیورن
هفتــۀ پیــش هندوســتان علی الرغــم مخالفــت 
جــدی و هشــدارهای امریکایی هــا، میلیاردهــا 
دالــر را ســامانۀ دفــاع موشــکی »S4۰۰« از روســیه 
ــا  ــا ب ــری هندی ه ــارد دال ــتد میلی ــد. دادوس خری
ــکا  ــاً خشــم امری ــکا، طبیعت رقیــب سرســخت امری
را در پــی داشــت. در ســوی دیگــر، خریــد ســامانۀ 
دفــاع موشــکی هندوســتان، پاکســتانی ها را دســت 
ــیار  ــا بس ــرای امریکایی ه ــود. ب ــرده ب ــه ک و پاچ
ــوب  ــدرت را در جن ــۀ ق ــا موازن ــت ت ــم اس مه
آســیا بیــن هنــد و پاکســتان حفــظ کنــد؛ زیــرا هــر 
ــان ایــن دو کشــور  ــۀ قــدرت می ــی کــه موازن زمان
ــه  ــگ و منازع ــروز جن ــدش ب برهــم خــورده، پیام
بــوده اســت. خریــد ســامانۀ دفــاع موشــکی طبیعتــًا 
موازنــۀ قــدرت را بیــن هنــد و پاکســتان برهــم زده 
ــول نیســت.  ــل قب ــکا قاب ــرای امری ــن ب اســت و ای
ــا  ــت هندی ه ــم اس ــیار مه ــا بس ــرای امریکایی ه ب
را تنبیــه کنــد تــا کشــورهای دیگــر بــه ُهشــدارهای 
ــا  ــه معامله ه ــت ب ــند و دس ــه باش ــکا متوج امری
اقتصــادی بــا رقیــب ایــن کشــور نزنــد. بنابرایــن، 
گمــان غالــب ایــن اســت کــه امریــکا بــرای تنبیــه 
هندی هــا و جلــب رضایــت پاکســتانی ها، پرونــدۀ 

ــرازق را بســته باشــند. عبدال
ــاهدات  ــد، مش ــرح ش ــه مط ــورت، آنچ ــه هرص ب
ــِس  ــت پ ــه حقیق ــود ک ــده ش ــت. دی ــی اس عین
پــردۀ ایــن رویــداد چه هــا خواهــد بــود. حقیقــت 
ــن  ــات ای را گذشــت روزگار و افشــا شــدن جزیی

ــرد. ــد ک ــخص خواه ــه مش حادث

ــه  ــو او نش ــه جرمون ــو ل ــرو ملتون د ملګ

يــي مــوادو رسه د مبــارزې ادارې پــه 

ســراتيژيکو فعاليتونــو الس پــورې کړی 

دی.

ــه  ــې پ ــدف دا دی چ ــو ه د دې فعاليتون

ــوادو د  ــي م ــه ي ــطحه د نش ــه س نړيوال

ــول يش. ــه وني ــد مخ تهدي

د ملګــرو ملتونــو لــه نشــه يــي مــوادو او 

جرمونــو رسه د مبــارزې اداره بــه د تېــرو 

ــو  ــر ارزول ــو ت ــو د پروګرامون ــو کلون لس

ــوادو رسه د  ــي م ــه ي ــه نش ــته، ل وروس

ــه  ــع او نړيوال ــوه جام ــاره ي ــارزې لپ مب

ــړي. ــوړه ک ــراتيژي ج س

د ملګــرو ملتونــو لــه نشــه يــي مــوادو او 

جرمونــو یــا )UNODC( ادارې اســتازي 

ــه نشــه  ــت ل ــن د افغــان دول مــارک کول

يــي مــوادو رسه د مبــارزې ســیمه ییــزې 

ــې  ــډه ک ــه غون ــې پ ــراتېژۍ د ارزون س

وویــل، د نشــه يــي مــوادو پــر وړانــدې 

د ســراتیژیکو فعالیتونــو پروکــرام یــا 

ــه  ســارټو )SARTO( درې عمــده هدفون

ــري. ل

ــړې  ــوړه ک ــه ج ــوه طرح ــي: »ی دی وای

ــړۍ کــې د نشــه  ــه ن ــې پ چــې هــدف ی

يــي مــوادو لــه ګواښــونو رسه مبــارزه ده، 

دا یــوه عمــي او د بدلــون وړ طرحــه ده 

ــه  ــي هدفون ــه م ــټ ب ــر دې بنس ــې پ چ

ــوادو رسه د  ــي م ــه ي ــه نش ــه، ل ــر الس ت

ــه جــوړ  ــز میکانیزمون ــارزې ســیمه یی مب

ــه  ــه نش ــه ل ــه ډول ب ــي يش، دغ او عم

يــي مــوادو رسه د مبــارزې د ســیمه ییــزو 

او نړیوالــو پروګرامونــو ترمنــځ همغــږي 

هــم رامنځتــه يش، کــوم بدلونونــه چــې 

ــه  ــوادو رسه پ ــي م ــه ي ــه نش ــې ل ــوږ ی م

مبــارزه کــې غــواړو، هغــه بدلونونــه 

ــه يش را  ــان ن ــوازي ځ ــه ی ــواد پ ــو هې ی

ــر  ــو ت وســتالی، بلکــې د داســې هدفون

الســه کــول پــه نړیوالــو پروګرامونــو کــې 

ــواړي.« ــات غ اصالح

)UNODC( خــرداری ورکــوي چــې 

پــه نــړۍ کــې د کوکنــارو کښــت پــه بــې 

ســاري ډول ډېــر شــوی او هــر کال يــې 

غوښــتنه نــوره هــم ډېرېــږي.

ــزو  ــیمه یی ــي، د س ــن واي ــاغلی کول ښ

هېوادونــو ترمنــځ د همغــږۍ د نشــتوايل 

لــه املــه لــه نشــه يــي مــوادو رسه د 

ــه و،  ــن ن ــرام اغېزم ــي پروګ ــارزې م مب

ــد  ــت او تولی ــارو کښ ــو د کوکن ــه ن ځک

ــو. ــه ش ــم ن ــم راک ه

ــوادو  ــي م ــه ي ــت د نش ــتان دول افغانس

تولیــد، قاچــاق او اســتعامل نړیوالــه 

ســتونزه بــويل او د )UNODC( ادارې 

لــه خــوا لــه نشــه يــي مــوادو رسه 

د  ســراتيژۍ  نړیــوايل  د  مبــارزې  د 

جوړېــدو هرکلــی کــوي.

لــه نشــه يــي مــوادو رسه د مبــارزې 

عثــامن  رئیــس  پالېســۍ  د  وزارت 

فروتــن ازادي راډیــو تــه وویــل، د افغــان 

د  مــوادو رسه  يــي  نشــه  لــه  دولــت 

مبــارزې عمــي پــالن او د ســیمه ییــزې 

ــو  ــه کت ــه پ ــې ت ــوې طرح ــراتيژۍ ن س

ــدو  رسه، د ســارتو پروګــرام د عمــي کې

دی. وړ 

ده وویــل: »دا د نــړۍ پــه کچــه یــوه لویه 

ــورې  ــه پ ــر اوس ــې ال ت ــراتېژي ده چ س

ــو  ــوې، )UNODC( ی ــي ش ــه ده نهاي ن

ــې  ــري چ ــم ل ــرام ه ــز پروګ ــیمه یی س

ــه پکــې  افغانســتان او د ســیمې هېوادون

شــامل دي، پــه دې چــوکاټ کــې ســیمه 

ییــزه همــکاري هــم شــته، د ســارتو 

ــو ســراتېژیک ســند  ســراتيژي هــم د ی

ــې  ــیمه ک ــتان او س ــه افغانس ــه پ ــه توګ پ

ــه  ــارزې پ ــي مــوادو رسه د مب ــه نشــه ي ل

ــق وړ ده.« ــې د تطبی ــه ک برخ

ــکند  ــې د تاش ــو ک ــه لومړی د روان کال پ

ـ ازبکســتان پــه کنفرانــس کــې لــه نشــه 

يــي مــوادو او جرمونــو رسه د مبــارزې پر 

ــې د  ــده چ ــاد کې ــه انتق ــو ځک پروګرامون

نشــه يــي مــوادو پــه کمــوايل کــې ګټــور 

او موثــر نــه وو، لــه همــدې املــه پــه دې 

غونــډه کــې د دولتونــو اســتازو وړانديــز 

ــوادو  ــي م ــه ي ــه نش ــد ل ــې بای ــړ چ وک

ــه  ــع او نړيوال ــوه جام ــارزې ی رسه د مب

ــوړه يش. ــراتيژي ج س
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جنرال عبدالرازق 
چرا و چگونه کشته شد؟

په نړيواله سطحه د نشه يي موادو د تهديد 

د مخنیوي لپاره یوه سرتاتیژي جوړېږي

عبـدالرازق... به  حمـله  آیـا 
ــن  ــوع ای ــه از وق ــت داد. بالفاصل ــش را از دس و جان
حادثــه، تیــوری توطیــه شــکل گرفــت کــه گویــا 
ــده  ــر« فرمان ــا توســط »میل ــه دســتور و ی ــرازق ب عبدال
در  اســت.  شــده  کشــته  امریکایــی  نیروهــای  کل 
این کــه فرماندهــان و نظامیــان امریکایــی حیله گــر 
و جنایت پیشــه اند، شــکی نیســت امــا آنــان طبــق 
ــی از  ــت یک ــرار نیس ــد و ق ــه کار می کنن ــک برنام ی
ــاران  ــًا تیرب ــرازق را علن ــل عبدال ــوذی مث ــر نف ــراد پُ اف
کننــد. اگــر عبدالــرازق را بــازوی پُرتــوان امریکایی هــا 
ــا ارزش  ــیار ب ــا بس ــرای امریکایی ه ــه او ب ــم، بلک ندانی
ــا  ــار امریکایی ه ــا در کن ــا و هفته ه ــود. رازق، روزه ب
مهــم  و  مکان هــای حســاس  در  و  می بــرد  به ســر 
ــان  ــکا قصــد از می ــر امری ــت. اگ ــان حضــور می یاف آن
برداشــتن او را داشــت، چنــان بالیــی بــر ســرش 
ــد.  ــر نمی ش ــی از آن خب ــا کس ــا ماه ه ــه ت ــی آورد ک م
ــه »زلمــی ویســا«  ــر از جمل ــا نف از طــرف دیگــر، ده ه

ــد.  ــه بوده ان ــن حادث ــواه ای ــار گ ــی قنده ــی زخم وال
ــان  ــوی آن ــلح به س ــرد مس ــک ف ــه ی ــد ک ــه متفق ان هم
ــن  ــن اســت کــه ای ــدازی کــرده اســت. ســوال ای تیران
ــام ایــن مهاجــم کــه  فــرد مســلح کــی بــوده اســت؟ ن
ــزد  ــود. او ن ــح اهلل« ب ــت، »ذبی ــال داش ــر از 2۰ س کمت
طالبــان بــا اســم مســتعار »ابودجانــه« شــناخته می شــد. 
ــتخدام  ــه اس ــه ب ــان چگون ــوذی طالب ــل نف ــه عام این ک
ــه  ــه چگون ــود و روز حادث نیروهــای دولتــی درآمــده ب
خــود را بــه عبدالــرازق و ســایر مقامــات دولتی رســاند، 
بــه تحقیقــات بیشــتری نیــاز دارد امــا بــا شــناختی کــه 
نگارنــده از ســرزمینش دارد، طالبــان از نفــوذ گســترده 

ــد. ــتان برخوردارن ــوب افغانس در جن
ــور  ــروه در آن حض ــن گ ــه ای ــت ک ــی اس ــر جای کمت
یــا نفــوذ نداشــته باشــد. اصــاًل بخشــی از مــردم 
ــلح اند  ــان مس ــم طالب ــر نگویی ــتان اگ ــوب افغانس جن
ــد و  ــی دارن ــر طالبان ــه تفک ــت ک ــوان گف ــه می ت بلک
ــوند  ــم می ش ــلح ه ــود، مس ــم ش ــه اش فراه ــر زمین اگ

ــد. مناطــق روســتایی  ــرار می گیرن ــان ق ــار طالب و در کن
جنــوب افغانســتان، مملــو از طالبــان بــوده و از آســمان 
ــارت  ــه عب ــارد. ب ــب می ب ــق، طال ــن مناط ــن ای و زمی
ــر قشــری از اقشــار در جنــوب افغانســتان  دیگــر، کمت
پیــدا می شــود کــه طالبــان در آن نفــوذ نداشــته باشــند. 
البتــه در حــال حاضــر، بیشــتر مناطــق افغانســتان همیــن 

ــت را دارد. وضعی
طالبــان  ســخنگوی  مجاهــد،  ذبیــح اهلل  به هرحــال، 
امــروز در یــک نــوار صوتــی 13 دقیقه یــی، تمــام 
ــته  ــه کش ــر ب ــه منج ــان را ک ــات طالب ــات عملی جزیی
ــرازق شــد، شــرح داده اســت. ســخنگوی  شــدن عبدال
طالبــان بــا صراحــت تأکیــد می کنــد کــه کشــتن 
ــل  ــود و عام ــم ب ــیار مه ــان بس ــرای آن ــرازق، ب عبدال
نفــوذی آنــان نیــز فقــط بــرای کشــتن رازق مأموریــت 
یافتــه بــود. افــزون بــر ایــن، طالبــان، ویدیــوی مکمــل 
را پخــش کردنــد.  بــه عبدالــرازق  عامــل حملــه 
ــی  ــی، ط ــت دقیقه ی ــوی هف ــن ویدی ــه در ای ابودجان

ــاد  ــه جه ــم او ب ــز به زع ــان را نی ــایر جوان ــی، س پیام
ــد.  ــوت می کن ــی دع ــای خارج ــت و نیروه ــه دول علی
ــد  ــرف می زن ــرقی ح ــتوی جنوب ش ــه پش ــا لهج او ب
ــرازق را  ــه جــان عبدال ــه ب ــال طراحــی حمل ــه احتم ک
توســط »شــبکۀ حقانــی«، تقویــت می کنــد. همان طــور 
ــه طالبــان  کــه می دانیــد، شــبکۀ حقانــی بخشــی از بدن
در جنوب شــرق افغانســتان و مناطــق قبایلــی پاکســتان 
اســت کــه بــه شــدت تحــت نفــوذ ســازمان اطالعــات 

ــرار دارد.  ــا »آی.اس.آی« ق ــتان ی پاکس
ــه  ــز ب ــه نی ــی ابودجان ــات نظام ــو، تمرین ــن ویدی در ای
ــدازی  ــن تیران ــًا تمری ــر کشــیده شــده کــه عمدت تصوی
ــرازق  ــنبه به ســوی عبدال ــن آدم روز پنجش اســت. همی
و ســایر مقامــات دولتــی شــلیک کــرد و ســپس کشــته 
ــی  ــای امنیت ــار نهاده ــون در اختی ــد او اکن ــد. جس ش
ــرای  ــح، جــای ب ــن توضی ــا ای ــرار دارد. ب افغانســتان ق
ســوال باقــی نمی مانــد کــه حادثــه روز پنجشــنبه 

ــد.  ــوده باش ــان نب ــار، کار طالب قنده
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نکتۀ سوم: وحی، پردۀ عصمت سلف را می درد
آمــده اســت،  متعــددی  قــرآن کریــم نصــوص  در  
ــت  ــت و افضلی ــرای خیری ــخصی را ب ــتایش های مش س
می گــذارد کــه همــۀ آنهــا بــر محــور ارزش هــای اخالقــی 
ماننــد: تقــوا و پیــروی نیکــو بــه دور از چارچــوب زمانــی 
ــده  ــم آم ــرآن کری ــه در ق ــد، چنانچ ــی می چرخ و مکان
اتقاکم(»گرامی تریــن  اهلل  عنــد  أکرمکــم  )إن  اســت: 
ــده  ــت«. و آم ــن شماس ــا تقواتری ــد ب ــزد خداون ــما ن ش
ــن واالنصــار  ــن المهاجری ــون م اســت: )والســابقون األول
ــوا  ــم ورض ــی اهلل عنه ــان رض ــم بإحس ــن اتبعوه والذی
ــا  ــار و آنه ــن و انص ــتین از مهاجری ــگامان نخس عنه(»پیش
ــد از آنهــا  ــد، خداون ــه نیکــی از آنهــا پیــروی کردن کــه ب
ــات  ــدند«. و آی ــنود ش ــز( از او خش ــا )نی ــنود و آنه خش
ــه  ــت ک ــده اس ــانی آم ــش کس ــری در نکوه ــاد دیگ زی
ــف  ــه مخال ــان ک ــته گان ش ــدران و گذش ــم پ از راه و رس
ــول  ــن ق ــد ای ــد، مانن ــروی می کنن منطــق عقــل اســت، پی
ــۀ  ــی أم ــا عل ــا آباءن ــا وجدن ــد: )إن ــه می فرمای ــد ک خداون
ــر  ــود را ب ــدران خ ــا پ ــم مهتدون(»م ــی آثاره ــا عل وإن
ــت  ــم« و در آی ــروی می کنی ــا پی ــم و از آنه ــی یافتی مذهب
دیگــری واژۀ مقتــدون را بــه کار می بــرد. همچنــان آیــات 
دیگــری نیــز آمــده اســت کــه اخالقیــات برخــی از مردمان 
ــه  ــد، انجــا ک ــرار می ده ــاد ق ــورد انتق ــزول  را م ــان ن زم
می فرمایــد: )ومــن النــاس مــن یقولــوا آمنــا بــاهلل ومــا هــم 
بمؤمنیــن(»در میــان مــردم کســانی هســتند کــه می گوینــد 
بــه خــدا و روز رســتاخیز ایمــان آورده ایــم در حالــی کــه 
ــی  ــا ه ــورۀ وم ــا ع ــون إن بیوتن ــد«. )ویقول ــان ندارن ایم
بعــورۀ إن یریــدون إال فــررا(.»و می گفتنــد خانه هــای مــا 
بــدون حفــاظ اســت، در حالــی کــه بــدون حفــاظ نبــود، 
ــد!« )إذا  ــرار کنن ــگ( ف ــتند )از جن ــط می خواس ــا فق آنه
جاءکــم فاســق بنبــأ فتبینوا(»اگــر شــخص فاســقی خبــری 
بــرای شــما بیــاورد در بــارۀ آن تحقیــق کنیــد«، کمــا اینکــه 
ــان کــرده کــه  ــی را بی نصــوص وحــی، احــکام و مجازات
بــاالی صحابــه مــورد تطبیــق قــرار گرفتــه اســت، ماننــد 
ــه از  ــدود«، و بلک ــای »ح ــه« و آیت ه ــای »مالعن آیت ه
نســل اول صحابــه کســانی بودنــد کــه بــرای اذیــت پیامبــر 
ــد از  ــرت بع ــر آن حض ــه همس ــا عایش آرزوی ازدواج ب
وفــات رســول اکــرم را داشــتند، برخــی می گوینــد 
ــرف  ــن تص ــد و ای ــازل ش ــت ن ــت، آی ــوده اس ــه ب طلح
نامناســب را مــورد نکوهــش قــرار داد و فرمــود: )مــا کان 
ــن  ــاءه م ــوا نس ــول اهلل وال أن تنکح ــؤذوا رس ــم أن ت لک
بعده(»شــما حــق نداریــد رســول خــدا را آزار دهیــد« ابــن 
ــن مســافع  ــداهلل ب ــن عبی حجــر در شــرح حــال طلحــه ب
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــود او کس ــه می ش ــد... گفت می گوی
آیــت )ومــا کان لکــم أن تــؤذوا رســول اهلل...( در بــاره اش 
نــازل شــده اســت. )اإلصابــۀ فــی تمییــز الصحابــۀ، أحمــد 
ــو الفضــل العســقالنی الشــافعی،  بــن علــی بــن حجــر أب

ــروت، 3/ 533.( ــل - بی دار الجی
انچــه هویداســت ایــن اســت کــه نصــوص قرآنــی 
هیچ گونــه توجهــی بــه افضلیــت مرحله هــای زمانــی 
و تعاقــب انســانی نداشــته اســت، بلکــه تمــام توجــه آن 
بــر جوانــب اخالقــی و ارزش هــای انســانی یی بــوده کــه 
فراتــر از حــدود جغرافیــا و تاریــخ اســت ماننــد امانــت، 
پاک دامنــی، عدالــت و احتــرام بــه حقــوق انســانی و 

ــی آدم(. ــا بن ــد کرمن ــم آن )ولق تکری
نکتــۀ چهــارم: رویکــرد تاریخــی در حوزه هــای 

ــرن اول ــی ق ــی و سیاس اخالق
ــه  ــدن ب ــک ش ــی نزدی ــرد تاریخ ــا از از رویک ــدف م ه
ــی اســت کــه در تاریــخ اســالم پــس  رویدادهــا و حوادث
از وفــات پیامبــر گرامــی اســالم بــه وقــوع پیوســته اســت، 
ــیاق  ــوادث، در س ــا و ح ــی آن رویداده ــا بازپرس ــا ب ت
ــم. بنابرایــن، منطــق ایــن رویکــرد از  تاریخــی آن بپردازی
ــه  ــوده و ب ــه دور ب ــان ب ــان و عیب جوی روش تقدس گرای
گونه یــی اســت کــه بــا منطــق وحــی در بیــان داســتان ها 
تاریــخ  دل  از  می خواهــد  دارد،  کامــل  همآهنگــی 
عبرت هایــی بــرای امروزیــان برکشــد نــه اینکــه بــه 
تقدیــس مرحلــۀ زمانــی و مکانــی خاصــی بپــردازد، ایــن 
رویکــرد می خواهــد از گذشــته پــا بــه حاضــر بگــذارد و 
از اشــتباه بــه صــواب روی آورد و از افســانه بــه حقیقــت 
ــی  ــد، آنان ــان می کنن ــه تقدس گرای ــان ک ــه آنچن ــد، ن بگرای
کــه بــه گذشــته می رونــد بــدون اینکــه برگردنــد و حاضــر 
ــان،  ــا روش آن ــس ب ــد، پ ــه می کنن ــته محاکم ــا گذش را ب
گذشــته حاضــر شــده و مــرده گان بــر زنــده گان حکومــت 
ــم  ــان حاک ــر آن ــرده گان ب ــی از م ــان قدرت ــد و چن می کنن
اســت کــه اگــر تمــام تحقیقــات تاریخــی انتقــادی، 
محــدود بــودن تجربــه و ســاده بــودن اندیشــۀ آنــان را بــه 
اثبــات برســاند و از پیامدهــای فکــری منفــی آنــان برنســل 
ــد:  ــه آن مانن ــم ب ــد، بازه ــده گان ســخن بزن ــد و آین جدی

ــد!  کیــک در پوســتین مســافر چســپیده ان
ــرای  ــری ب ــرن اول هج ــی از ق ــا نمونه ی ــت ت ــر اس بهت
ــود  ــد ب ــر خواه ــه بهت ــم و چ ــل بگیری ــی و تحلی بازبین
ــاب  ــی انتخ ــی و سیاس ــای اخالق ــر آن را از حوزه ه اگ
ــالق  ــوزۀ اخ ــق در ح ــه تحقی ــرد ب ــن رویک ــم، در ای کنی
ــق  ــه عم ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــت می پردازی ــوزۀ سیاس و ح
حرکــت انســان در قــرن اول نفــوذ کنیــم، ایــن را بدانیــم 
کــه وجــود انســان هایی بــه گونــۀ تصادفــی در قــرن اول، 

آنــان را از انســانیت، انگیزه هــا، کشــش ها، شــهوت ها 
ــه پلــۀ عصمــت،  ــا ب و تأثیرپذیــری از محیــط نرهانیــده ت
ــه گونه یــی  قدســیت و فرشــته خویــی رســانیده باشــد، ب
ــه عنــوان قــوۀ مقننــه  ــان ب کــه اقــوال، افعــال و اتفــاق آن
ــخن  ــان س ــه س ــخ ب ــول تاری ــه در ط ــد ک ــمار آی ــه ش ب

ــود.  ــزال محســوب ش ــروردگار الی پ
ــاده از کاروان  ــب افت ــای عق ــه ملت ه ــی ک ــن آفت بزرگتری
ــخ و  ــازی تاری ــت بت س ــی آورد، آف ــا در م ــدن را از پ تم
رهبــران و بــزرگان آن اســت، چنیــن بت ســازی یی از 
تعامــل مثبــت بــا حاضــر و نــگاه بــه آینــده بــاز مــی دارد.

نخست: حوزۀ اخالق:
ــه  ــۀ صحاب ــه جامع ــت ک ــن اس ــر ای ــت انکارناپذی واقعی
ــه  ــد و ب ــادی نبودن ــر ع ــه غی ــد از آن جامع ــع بع و جوام
ــا انگیزه هــای خیــر و  ســان هــر جامعــۀ انســانی دیگــر ب
شــر، راســتی و دروغ، امانــت و خیانــت، عدالــت و ظلــم، 
عفــت و فحشــا، در کشــمکش بودنــد. بــه عبــارت دیگــر، 
ایــن جوامــع از کرســی جامعــۀ بشــری بــه کرســی جامعــه 
ــا مواعــظ،  ــد، قــرآن کریــم ب مالئکــی انتقــال نیافتــه بودن
ــت  ــن حقیق ــر ای ــدودش ب ــریعات و ح ــا، تش وصیت ه
تاکیــد مــی ورزد، طــوری کــه  قرآن کریــم بــر بشــر نــازل 
می شــد تــا ســلوک و طبیعــت و اخــالق آنــان را مهــذب 
ــد انســانیت ســوق دهــد،  ــه مــدارج بلن ــان را ب ســازد، آن
ــر  ــی و درجــۀ تغیی ــرش ارزش هــای قرآن ــا حجــم پذی ام
ــۀ  ــای وحــی خاضــع عملی ــق ارزش ه ــع مطاب ــن جوام ای
ــرای  ــم ب ــی ه ــی دقیق ــت و ارزیاب ــب اس ــبت و تناس نس
اینکــه ایــن جوامــع بــه چــه انــدازه ارزش هــای قرآنــی را 
ــای  ــا انچــه در کتاب ه ــدارد، حت ــد، وجــود ن ــه ان پذیرفت
تاریــخ ســنی و شــیعی تدویــن یافتــه، نمی توانــد نســبت 
دقیقــی بــرای تحــول از نــگاه کمــی و کیفــی ارایــه کنــد؛ 
زیــرا اکثــر مورخیــن از مردمــان قرن هــای ســه گانه 
ــن  ــا و محدثی ــان را فقه ــر آن ــا اینکــه اکث ــد، کم ــوده ان نب
ــن دوســت  ــه از مورخی ــن طبق ــه ای ــد ک تشــکیل می دهن
ــا را بیشــتر از  ــی آن قرن ه ــته خوی ــب فرش ــتند جوان داش

ــد. جوانــب انســانی آن بیــان دارن
اخالق اجتماعی:  -1

اگــر اخــالق فــردی و اجتماعــی را در جامعــۀ قــرن 
اول مــورد بررســی قــرار دهیــم، بــه ایــن حقیقــت 
ــر  ــان ه ــه س ــرن اول ب ــۀ ق ــه جامع ــم ک ــت می یابی دس
ــه در  ــوده ک ــانی ب ــۀ انس ــر، جامع ــری دیگ ــۀ بش جامع
انگیزه هــا، شــهوت ها و رغبت هــا وجــود داشــته  آن 
ــه از  ــم از مجموع ــرآن کری ــال  ق ــۀ مث ــه گون ــت، ب اس
ــه  ــی ب ــد اخالق ــان در ب ــه کار آن ــد ک ــاد می کن ــی ی مردم
ــن وارد  ــم طع ــوت ه ــوادۀ نب ــه در خان ــید ک ــی کش جای
ــرای همــه گان معــروف اســت  ــد و داســتان شــان ب کردن
ــم  ــرآن کری ــود،  ق ــناخته می ش ــک ش ــۀ اف ــه حادث ــه ب ک
در ایــن بــاره می فرمایــد: )إن الذیــن جــاءوا باالفــک 

ــرح  ــم را مط ــت عظی ــه آن تهم ــانی ک ــۀ منکم(»کس عصب
ــر  ــم( ب ــر )منک ــد«، ضمی ــما بودن ــی از ش ــد، گروه کردن
می گــردد بــه مکنونــات جامعــۀ اســالمی نخســتین کــه از 
میــان آنــان اصحــاب ذیــل بــوده انــد: عبــد اهلل ابــن أبــی 
ــۀ  ــت شــاعر رســول اهلل، حمن ــن ثاب خزرجــی، حســان اب
بنــت جحــش؛ حمنــۀ خواهــر زینــب همســر رســول اهلل، 
ــه  ــر وی از جمل ــو بک ــۀ أب ــر خال ــۀ پس ــن اثاث ــطح اب مِس
ــت  ــده اس ــم آم ــا ه ــت، در روایت ه ــم اس ــا ه بدری ه
ــاره یی  ــر اش ــرای پیامب ــز ب ــب نی ــی طال ــن اب ــی ب ــه عل ک
ــر  ــادی غی ــان زی ــدا زن ــول خ ــت: ای رس ــرده و گف ک
ــه در  ــی ک ــگ کالمی ی ــتان جن ــت. داس ــم اس ــه ه عایش
ــن  ــعد ب ــر و س ــن حضی ــید ب ــان اس ــجد می ــل مس داخ
ــارۀ رویــداد افــک صــورت گرفــت، مشــهور  ــاده در ب عب
ــی  ــت و خطبه ی ــدا برخاس ــول خ ــه در آن رس ــت ک اس
ــراد کــرد و فرمــود: »چــه کســی در مــورد مــردی کــه  ای
بــا تهمــت زدن بــه خانــواده ام باعــث اذیــت و آزارم شــده 
اســت، مــرا معــذور می دانــد؟ )اگــر او را مجــازات 
ــه  ــدا ک ــه خ ــوگند ب ــد(. س ــرزنش نمی کن ــرا س ــم، م کن
مــن از خانــواده ام بــه جــز خیــر و نیکــی، چیــز دیگــری 
ســراغ نــدارم و همچنــان در مــورد مــردی )صفــوان بــن 
ــر  ــه جــز خی ــز ب ــد نی ــه از او ســخن می گوین ــل( ک معط
ــن  ــراه م ــط هم ــم و فق ــری نمی دان ــز دیگ ــی، چی و نیک
ــعد  ــخنان، س ــن س ــنیدن ای ــا ش ــد«. ب ــه ام می آم ــه خان ب
ــورد او  ــو را در م ــن ت ــت: م ــت و گف ــاذ برخاس ــن مع ب
ــت،  ــۀ اوس اس ــرد، از قبیل ــر آن م ــم. اگ ــذور می دان مع
گردنــش را می زنیــم و اگــر از بــرادارن خزرجــی ماســت، 
شــما دســتور دهیــد تــا مــا دســتور شــما را اجــرا کنیــم. 
ــن  ــعد ب ــزرج، س ــردار خ ــنود، س ــن گفت وش ــد از ای بع
ــا در  ــود ام ــردی نیکــوکار ب ــن، م ــش از ای ــه پی ــاده ک عب
ــت و  ــرد، برخاس ــی اش گل ک ــب قوم ــه، تعص ــن لحظ ای
ــه  ــه او را ب ــه خــدا، ن ــی. ســوگند ب گفــت: دروغ می گوی
قتــل می رســانی و نــه توانایــی کشــتنش را داری. در ایــن 
هنــگام، اســید بــن حضیــر برخاســت و گفــت: واهلل، دروغ 
ــو  ــیم. ت ــه او را می کش ــدا ک ــه خ ــوگند ب ــی. س می گوی
ــود  ــا ب ــی. اینج ــاع می کن ــان، دف ــه از منافق ــق ای ک مناف
ــه  ــی ک ــفتند و در حال ــر آش ــۀ اوس و خــزرج ب ــه قبیل ک
ــر  ــاالی منب ــلم - ب ــه وس ــی اهلل علی ــدا - صل ــول خ رس
بــود، خواســتند بــا یکدیگــر درگیــر شــوند. بــا مشــاهدۀ 
ایــن وضــع، رســول خــدا - صلــی اهلل علیــه وســلم - از 
ــرد.  ــوت ک ــش دع ــه آرام ــان را ب ــد و آن ــن آم ــر پایی منب
ــی اهلل  ــوش شــدند و رســول خــدا - صل ــا اینکــه خام ت
علیــه وســلم - نیــز ســکوت کرد«.)الســنن الکبــری، أبــو 
عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعیب بــن علــی الخراســانی، 
ــر،  ــم الکبی ــی: 3۰3هـــ  148/8 و المعج ــائی )المتوف النس

الطبرانــی، 56/23(.
ــده،  ــک آم ــۀ اف ــه در ســیاق حادث ــای جمــع ک از صیغه ه

دانســته می شــود کــه در پشــت ایــن حادثــه، مجموعه یــی 
از افــراد جامعــۀ اســالمی آن زمــان قــرار داشــته انــد.

شــگفت انگیزتر از همــه اینکــه در مدینــه و در حکومــت 
رســول خــدا و در ســرزمینی کــه هرازگاهــی وحــی 
آســمانی در آن بــر رســول خــدا فــرود می آمــد و پیامبــر 
ــان  ــه زن ــد ک ــتند، کســانی بودن خــدا در آن حضــور داش
مدینــه را مــورد اذیــت و آزار جنســی قــرار داده و اعمــال 
ناشایســتی در برابــر زنــان ســرزمین پیامبــر )صحابیــات( 
ــای  ــد اخــالق را کتاب ه ــروه ب ــن گ ــد، ای انجــام می دادن
ــدون  ــد( و ب ــاد می کنن ــه ی ــقان مدین ــام )فاس ــیر به ن تفس
ــه داخــل  ــن گــروه در مســمی صحاب ــراد ای شــک کــه اف
انــد، شــامل )رضــی اهلل عنهــم( مطابــق تعریــف کالســیک 
از صحابــه می شــوند، در اکثــر کتاب هــای تفســیر در ذیــل 
ایــن آیــت کــه می فرمایــد: )یــا أیهــا النبــی قــل الزواجــک 
وبناتــک ونســاء المؤمنیــن یدنیــن علیهــن مــن جالبیبهــن 
ذلــک أدنــی أن یعرفــن فــال یؤذیــن...( امــده اســت کــه 
گروهــی از فاســقان مدینــه در شــب ها بیــرون برآمــده و 
زمانــی کــه تاریکــی شــب همــه جــا را می پوشــانید، زنــان 
ــه  ــکن های مدین ــد. مس ــرار می دادن ــرض ق ــورد تع را م
ــه  ــت ب ــع حاج ــرای رف ــان ب ــب ها زن ــود و ش ــگ ب تن
ــود کــه مــورد  ــان ب ــن زم راه هــا خــارج می شــدند، در ای
اذیــت و آزار اوباشــان مدینــه قــرار می گرفتنــد، زمانــی که 
ــد:  ــاب در ســر دارد، می گفتن ــه جلب ــد ک ــی را می دیدن زن
ــتند و  ــر می داش ــت ب ــت آن دس ــت و از اذی زن آزاد اس
ــز  ــه کنی ــد ک ــد، می گفتن ــاب نمی دیدن ــر آن جلب ــر ب اگ
ــان،  ــواء البی ــدند.) أض ــه ور می ش ــر وی حمل ــت و ب اس
ــیوطی، 659/6،  ــور، الس ــدر المنث ــنقیطی ، 245/6، ال الش
ابــن کثیــر، 624/3(. ضحــاک و کلبــی گفتنــد، ایــن آیــت 
ــای  ــه در راه ه ــت ک ــده اس ــازل ش ــی ن ــارۀ زناکاران در ب
ــج  ــع حوات ــرای رف ــان ب ــه زن ــی ک ــب ها زمان ــه ش مدین
ــد،  ــان را می گرفتن ــت آن ــد، پش ــرون می آمدن ــش بی خوی
ــرد  ــکوت می ک ــر س ــد آن زن را اگ ــزه می کردن ــس غم پ
ــت  ــروصدا راه می انداخ ــر س ــد و اگ ــی اش می رفتن در پ
ــوی، 3۷6/6(  ــیر البغ ــت می کشیدند.)تفس ــب دس از تعقی
ــودن  ــی ب ــه کنیزکان ــت: در مدین ــت اس ــن روای و از حس
ــرون  ــد، در بی ــرف در می آوردن ــان ح ــت آن ــه در پش ک
می رفتنــد و آدم هــای ســفیه و احمــق آنــان را مــورد 
ــارج  ــم خ ــان آزاد ه ــد و زن ــرار می دادن ــت و آزار ق اذی
آنــان  کــه  می کردنــد  گمــان  اوباشــان  و  می شــدند 
کنیــزکان انــد لــذا آنــان را نیــز مــورد آزار و اذیــت قــرار 
می دادنــد، بــه همیــن لحــاظ رســول خــدا زنــان مســلمان 
ــد( خــود  ــا )روســری های بلن ــا جلباب ه را دســتور داد ت
ــه )از  ــرای اینک ــن کار ب ــد، ای ــرو افکنن ــش ف ــر خوی را ب
ــوده گان( شــناخته شــوند و مــورد آزار قــرار  کنیــزان و آل

ــی،3۰6/4(. ــد.) تفســیر الصنعان نگیرن

تاریـخ! آیینـۀ  در  خیـرالقـرون 
بخش دوماحمد ذکی خاورنیا ACKU
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محمدمرادی

جنــرال عبدالــرازق فرمانــده مقتــول پولیــس قندهــار، 
ســال گذشــته مدعــی شــد کــه 35 بــار توســط طالبــان 
ــن  ــس از ای ــت. او پ ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل م
ــد  ــوء قص ــورد س ــز م ــر نی ــار دیگ ــخنان، چندین ب س

قــرار گرفــت کــه تعبیــه مــواد منفجــره داخــل میــک 
یــا میکروفــون خبرنــگاری، از ایــن دســته بــود. بــدون 
شــک عبدالــرازق بیشــتر از همــه کســانی کــه مدعــی 
ــب کشــت. او طالــب  ــان هســتند، طال ــا طالب جنــگ ب

کشــت و کشــت تــا ســرانجام امنیــت نســبی در 
قندهــار تأمیــن شــد. فرامــوش نکنیــم کــه عبدالــرازق 
در خانــۀ زنبــور دســت بــه ایــن کار زد و بایــد 
ــده  ــده مان ــه زن ــون چگون ــه او تاکن ــرد ک ــب ک تعج

ــار اســت و  ــل قنده ــود اه ــده خ ــوده اســت. نگارن ب
بیــش از همــه، بــا روحیــات مــردم ایــن منطقــه آشــنا 
اســت. امــکان نــدارد شــما بــه کســی آســیب برســانید 
امــا بازمانــده گان او، قصــد آســیب رســاندن بــه شــما 

ــد. را نکن
ــا و  ــرازق، ده ه ــه عبدال ــد ک ــد تردی ــم نبای ــن ه در ای
ــه قتــل  ــان را ب ــان طالب بلکــه صدهــا تــن از جنگجوی
رســاند و شــهرت و محبوبیــت او نیــز از همیــن بابــت 

اســت.
ــان  ــم طالب ــور کنی ــه تص ــت ک ــه اس ــن عاقالن ــا ای آی
ــرازق را نداشــته اند؟  ــام از عبدال ــا انتق قصــد »غــچ« ی
کشــتن عبدالــرازق بــرای طالبــان، از نــان شــب بــرای 
ایــن گــروه واجب تــر بــود. بنابرایــن، او روز پنجشــنبه 
ــروه  ــن گ ــای ای ــزان، توســط یکــی از نفوذی ه 26 می
در ســاختمان دفتــر والــی ایــن والیــت، هــدف قــرار 

ــه صفحــه 6 ــت...                             ادام گرف

بـود؟ طالبـان  کار  عبـدالرازق  به  حمـله  آیـا 

انتخابــات مجلــس نماینــده گاِن افغانســتان پــس از سه ســال 
و شــش مــاه تأخیــر بامــداد 28 میــزان بــا مراجعــه مــردم 
ــه بیــش از پنج هــزار و یک صــد مرکــز رأی دهــی در 32  ب
ــن  ــی و کندهــار، آغــاز شــد. ای ــه اســتثنای غزن ــت ب والی
رونــد بــه نســبت مشــکالت »فنــی« و »امنیتــی« در برخــی 

از مراکــز در دو دوم هــم ادامــه یافــت.
ــات  ــن دوره از انتخاب ــده، در ای ــالم ش ــار اع ــاد آم بربنی
حــدود هشــت میلیــون و 8۰۰ هــزار نفــر کــه ســه میلیــون 
و 6۷هــزار نفــر آن هــا زنــان و پنــج میلیــون و 681 هــزار 
نفــر نیــز مــردان هســتند، بــرای رأی دادن ثبــت نــام کــرده 

انــد.
ــرای  ــی ب ــان خوش ــچ گاه پای ــتان هی ــای افغانس انتخابات ه
مــردم نداشــته و باعــث شــده کــه همــواره از میــزان پاییــن 
ــات  ــت شــود. انتخاب ــد صحب ــن رون ــه ای ــردم ب ــاد م اعتم
مســووالن  ناکاره گــی  و  ریاســت جمهوری  اخیــر 
ــزان  ــه ســمت می ــا را ب ــی برآورده ــت وحــدت مل حکوم
بــاالی نــا رضایتــی مــردم از انتخابــات می کشــاند و 
ــرح  ــان مط ــگ آن ــور کمرن ــادی از حض ــای زی نگرانی ه

می شــد.
انتخابــات مجلــس نماینــده گان پـُـر از انتقادهــا و ادعاهــای 
تقلــب و نامدیریتــی کمیســیون انتخابــات و حکومــت کــه 
ــزاران  ــت ه ــی رأی دهــی و ثب ــک روزه ی ــد ی باعــث تمدی

شــکایت شــد.
گذشــته از مشــکالت موجــود در ایــن رونــد اما مشــکالت 
ــد و  ــه نش ــن پروس ــتراک در ای ــرای اش ــردم ب ــد راه م س
شــهروندانی کــه ثبــت نــام کــرده بودنــد و صادقانــه 
میخواســتند نماینــده گان خــود را انتخــاب کننــد، بــا شــور 

ــد. ــای رأی رفتن ــای صندوق ه ــی پ ــتیاق فراوان و اش

یــک روز پیــش از 28 میــزان مســووالن در کمیســیون 
انتخابــات اعــالم کردنــد کــه رأس ســاعت ۷ بامــداد مراکــز 
رأی دهــی گشــوده می شــود. مــن هــم ماننــد هــر شــهروند 
ــر  ــۀ تغیی ــا گزین ــوان تنه ــه عن ــه رأی دادن را ب ــری ک دیگ
و تحکیــم مردم ســاالری در کشــور می دانــد، حوالــی 
ــت  ــه ثب ــاندم ک ــزی رس ــه مرک ــن ســاعت خــود را ب همی

ــودم. ــام کــرده ب ن
مرکــزی کــه ثبــت نــام کــرده بــودم در یکــی از بخش هــای 
ناحیــۀ 1۷ شــهر کابــل موقعیــت دارد، وقتــی بــه ایــن مرکز 
رأی دهــی رســیدم، متوجــه شــدم کــه صف هــای طوالنــِی 
از مــردان و زنانــی کشــیده شــده کــه چشــم بــه راه اجــازه 

یافتــن بــرای ورود در ایــن مرکــز می باشــند.
ــد  ــاز رون ــر در آغ ــان صــف کشــیده از تأخی ــردان و زن م
ــن مرکــز شــکایت داشــتند، مشــکلی کــه  رأی دهــی در ای
ــکایت  ــی از آن ش ــز رأی ده ــام مراک ــی و در تم همه گان
وجــود داشــت. مــردان و زنــان رأی دهنــده در ایــن مرکــز 
ــد،  ــده ان ــت آم ــاعت اس ــک س ــش از ی ــه بی ــد ک می گفتن
ــان  ــه آن ــات ب ــیون انتخاب ــی و کمیس ــووالن امنیت ــا مس ام

اجــازۀ ورود نمی دهنــد. 
خواســتم بــه گونــۀ عملــی علــت ُکنــدی رونــد رأی دهــی 

در ایــن مرکــز را پیــدا کنــم.
مشکالت

ــا  ــی و ب ــا مســووالن امنیت ــاد ب ــس از بگــو مگوهــای زی پ
پیــش نشــان دادن کارت هویــت، اجــازه یافتــم وارد مرکــز 
ــه 1۷  ــدت در ناحی ــهرک وح ــوان ش ــۀ نس ــی لیس انتخابات
ــن  ــووالن ای ــوش مس ــه گ ــردم را ب ــراض م ــوم و اعت ش

ــز برســانم. مرک
نبود هماهنگی

میــان اعضــای ایــن مرکــز و نیروهــای امنیتــی ناهماهنگــی 
ــد  ــط ســیل بین بودن ــی فق ــای امنیت وجــود داشــت، نیروه
را  مرکــز  درِ  گاهــی  و  می زدنــد  داد  مــردم  بــاالی  و 

می بســتند.
وقتــی مــردم خواهــش می کردنــد کــه بــا مســووالن مرکــز 
ــازه  ــردم اج ــود و م ــل ش ــکل ح ــا مش ــد ت ــت کنن صحب
بیابنــد، همــکاری نمی کردنــد. بــا یکــی از مســووالن 
امنیتــی صحبــت کــردم و اجــازه یافتــم کــه بــه نماینده گــی 
ــه  ــا ب ــم ت ــن مرکــز صحبــت کن ــا مســووالن ای ــردم ب از م

ــه شــود. حــل مشــکل پرداخت
ناظران ناثبت شده

ــمار  ــور ش ــی حض ــز رأی ده ــن مرک ــر در ای ــکل دیگ مش
نهادهــای  و  نماینــده گان  نامــزد  ناظــران  از  زیــادی 

بــود. پروســه  ایــن  از  نظارت کننــده 
ــر  ــن ناظ ــده گان چندی ــزد نماین ــماری از نام ــانی ش از نش
در ایــن مرکــز آمــده بودنــد، در ایــن میــان کارت هویــت 
ــن  ــود. ای ــات ب ــیون انتخاب ــت کمیس ــان ثب ــی از آن برخ
ــز  ــن مرک ــووالن ای ــا مس ــود ت ــده ب ــث ش ــت باع وضعی
ــدی  ــا ُکن ــی ب ــد رأی ده ــد و رون ــرده نتوانن ــت ک مدیری

ــود. ــه رو ش روب
بیروکراسی

ــت  ــز صحب ــی مرک ــوول اصل ــا مس ــدم ب ــی وارد ش وقت
کــردم، او مشــکالت و ُکنــدی کار را پذیرفــت و گفــت کــه 
آنــان تــالش دارنــد، امــا سیســتم  بــا بیروکراســی عجیــب 
ــدی مواجــه  ــا ُکن ــد رأی دهــی را ب ــه رو اســت و رون روب

کــرده اســت.
ــی  ــد رأی ده ــای رون ــام بخش ه ــار تم ــه این ب ــت ک او گف
ــا ابزارهــا  ــدان ب ــد اســت، ناآشــنایی برخــی از کارمن جدی

ــده اســت. ــدی ش ــی و ُکن ــث پراکنده گ باع
ــد  ــا اجــازه بدهــد کــه عمــاًل ایــن رون خواهــش کــردم ت
ــی در قطــار ایســتادم، متوجــه شــدم  ــم، وقت را ســپری کن
شــاید بیــش از ده یــا پانــزده دقیقــه زمــان می گرفــت کــه 

هــر شــهروند رأی بدهــد.
ــده گان در  ــام رأی دهن ــردن ن ــدا ک ــم پی ــی ه ــکل اصل مش
کتــاب مخصوصــی بــود. بخشــی کــه بایــد بــا اســتفاده از 
ــد،  ــتفاده می ش ــده اس ــاوری ش ــۀ فن ــه گون ــس و ب دیتابی
ــان  ــد از می ــد بای ــام هــر رأی دهن درج کتاب هــا شــده و ن

ــد. ــدا می ش ــتجو و پی ــن جس ــزاران ت ه
 بــه یکــی از مســووالن مرکــز گفتــم کــه وقتــی تذکــرۀ رأی 
ــن  ــه در همی ــد ک ــان می ده ــب دارد و نش ــده برچس دهن
ــگ  ــتش رن ــس از آن انگش ــرده و پ ــام ک ــت ن ــل ثب مح
ــانی و  ــناس نامه اش نش ــی ش ــم مخصوص ــا قل ــود، ب می ش
ــده  ــس رأی دهن ــان عک ــود و همزم ــت نگاری می ش انگش
ــن  ــب پایی ــرای انجــام تقل ــه ب ــه می شــود، زمین ــم گرفت ه
ــا  ــت ت ــاز اس ــودو نی ــل می ش ــم تکمی ــد ه ــد و رون می آی
ــاب  ــا در کت ــتجوی نام ه ــدۀ روند-جس ــد کنن ــش ُکن بخ

ــد. ــوص- را برداری مخص
مســوول مرکــز پذیرفــت، ایــن بخــش رونــد که بیروکســی 
ــی  ــۀ رأی ده ــد و آرام آرام پروس ــذف ش ــود ح ــش نب بی

ســرعت یافــت.
ــرده  ــی فش ــای طوالن ــه صف ه ــود ک ــته ب ــاعتی نگذش س
شــدند و همــه بــا شــادمانی رأی هــای خــود را بــه 

صنــدوق ریختنــد.
شور و اشتیاق مردم

ــی  ــروز، یک ــت دی ــش از چاش ــازدۀ پی ــاعت ی ــی س حوال
از مرکزهــای رأی دهــی در ناحیــه 1۷ گــواه انفجــار مایــن 
ــن انفجــار شــهروندان صــف کشــیده  ــود. ای مقناطیســی ب
بــرای رأی دادن را پراکنــده ســاخت؛ در ایــن انفجــار تنهــا 
یــک ســرباز پولیــس بــه گونــۀ ســطحی زخــم برداشــت. 
نیروهــای امنیتــی ایــن مرکــز از مــردم خواســتند تــا از بهــر 
ــن درِ آن  ــا ســاعاتی ای ــد ت ــات بیشــتر اجــازه بدهن تحقیق

ــد. را ببندن
ــا رأی  ــد ت ــم بودن ــا مصم ــۀ چالش ه ــا هم ــا ب ــردم ام م
ــار  ــس از انفج ــه پ ــهروندانی ک ــماری از ش ــا ش ــد.  ب دهن
ــردم،  ــت ک ــتند، صحب ــر می گش ــاره ب ــز دوب ــن مرک در ای
ــد  ــاره می آین ــود دوب ــاز ش ــز ب ــن مرک ــی ای ــد وقت می گفتن

می دهنــد. رأی  و 
زنانــی و مردانــی کــه قــرار شــد پــس از ســاعاتی دوبــاره 
برگردنــد، می گفتنــد بــا پذیرفتــن تمامــی مشــکالت 
امنیتــی و فنــی و حتــا نگرانی هــا از عــدم شــفافیت پروســۀ 
انتخابــات، ایــن رونــد را تنهــا گزینــۀ بیــرون شــدن 

افغانســتان از مشــکالت دانســته و رأی می دهنــد.
ــراوان  ــم ف ــر ه ــز دیگ ــه در مراک ــن گون ــای ای روایت ه
ــه  ــد ک ــد ش ــن خواه ــد روش ــای بع ــا در روزه ــود، ام ب
ــدر  ــت چق ــات و حکوم ــدۀ انتخاب ــزار کنن ــای برگ نهاده
ــات  ــه اثب ــازند و ب ــر آورده می س ــردم را ب ــد« م ــن »امی ای
ــرای  ــی ب ــۀ نهای ــان گزین ــات همچن ــه انتخاب ــانند ک می رس
ــد  ــن امی ــرون شــدن از بحــران در افغانســتان اســت، ای بی
ــهروند  ــر و ش ــور مردمی ت ــرای حض ــدی را ب ــر جدی چت
محورتــر انتخابــات ریاســت جمهوری کــه قــرار اســت در 
ــاید.  ــود، می گش ــزار ش ــیدی برگ ــش رو خورش ــال پی س
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