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ســیمای  آلوده گــی  غبــار  میــان  در 
افغانســتان و چشــم انداز انتخابــات، 
ــگ و شــعارهای  عکس هــای هــزار رن
انتخاباتــی  نظــام  اگــر  رنگین تــر، 
و  شــفاف  عادالنــه،  مناســب، 
ــد  ــانی بای ــه کس ــود، ب ــک ب دموکراتی
ــه  ــل داد ک ــود را تحوی ــت خ رأی امان
صــدای واقعــی مــردم باشــند و در ســه 
میــدان نقــش نماینده گــی خــود را 

انجــام داده بتواننــد:
۱-قانونگذاری

فهــم قانــون و تأثیــر قانون گــذاری اگــر 
ــده گان پارلمــان و  ــر نماین ــان اکث در می
ــراد  ــود، اف ــت می ب ــیون حکوم سیاس
نشســته  کمیــن  در  و  دیسانت شــده 
را  کشــور  وضعیــت  نمی توانســتند 
به گونــۀ  دهــه  یک ونیــم  مــدت  در 
ــی  ــان بحران ــزی شــده، همچن برنامه ری

ــد. نگــه دارن

ــطح ــردمدرس ــیازم ۲-نمایندهگ
ملــی

بــه  هیچ گاهــی  نماینده گــی  ایــن 
ــتگاه  ــر در دس ــد نف ــرر چن ــای تق معن
وظیفــۀ  چــون  نیســت،  دولــت 
بلکــه  نیســت.  اجرایــی  پارلمــان، 
نماینده گــی از خواســت های واقعــی 
ــردم  ــای م ــا و آرزوه ــردم، ارزش ه م

. شــد می با
۳- نظارت بر اعمال حکومت

به حیــث یــک پایــۀ اساســی قــدرت از 
ســه رکــن دولــت، پارلمــان مســوولیت 
ــر کارکــرد حکومــت را دارد  تفتیــش ب
تــا ماننــد امــروز، حکومــت فســاد 
قــدرت برپــا نکنــد و کشــور را در 
ــرار ندهــد. ــان بحران هــا ق مســیر طوف
ــا خــود  ــن نقشــۀ راه، انتخــاب ب ــا ای ب

ــت! شماس
ازبرگۀفیسبوکاحمدولیمسعود

چه کسانی به نماینده گی پارلمان مناسب تر اند؟
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هیـچ نامـزدی 
حـق انصـراف نـدارد

شهرداری کابل اشتهارات 
غیر قانونی نامزدان را 

می بردارد



ــی  ــدت مل ــِت وح ــس حکوم ــرف غنی ریی اش
ــاز  ــح نی ــن صل ــۀ تأمی ــه در عرص ــد ک می گوی
بــه اجــازۀ کســی نــدارد، چــون در ایــن مــورد 
اجمــاع جهانــی، منطقه یــی و ملــی وجــود دارد 
ــرده،  ــاز ک ــه آغ ــی ک ــا تالش های و افغانســتان ب
ــای  ــود. آق ــل ش ــدف نای ــن ه ــه ای ــد ب می توان
غنــی همچنیــن می گویــد کــه پاکســتان جنــِگ 
طوالنــی علیــه افغانســتان را پایــان دهــد و ایــن 
کشــور را بــه عنــوان کشــورِ مســتقل و باثبــات 
ــی،  ــای غن ــۀ آق ــه گفت ــه رســمیت بشناســد. ب ب
ــد  ــتان می توان ــیِر پاکس ــدون مس ــتان ب افغانس
بــه هنــد برســد، امــا پاکســتان بــدون افغانســتان 
نمی توانــد بــه آســیای میانــه دســت پیــدا کنــد. 
 ایــن ســخناِن شــعارگونه در شــانزده ســال 
سیاســت گراِن  از  بســیاری  زبــاِن  از  اخیــر 
کشــور بیــرون شــده، امــا هرگــز نتوانســته 
کــه جامــۀ عمــل بپوشــد. چــرا؟!... چــون 
ــام داراِن  ــژه زم ــا و به وی سیاســت گراِن کشــورِ م
ــه از  ــان آرمان گــرا می شــوند ک ارگ گاهــی چن
ــد  ــه دور می مانن ــور ب ــِی کش ــای عین واقعیت ه
و گاه چنــان دچــار توهــم می گردنــد کــه 
جایــگاه خــود را در مناســباِت منطقه یــی و 
ــراد  ــن اف ــه فراموشــی می  ســپارند. ای ــی ب جهان
ــدر  ــل این ق ــر، حداق ــم زده و خودفریب گ توه
در  حتــا  آن هــا  شــعارهای  کــه  نمی داننــد 
ــر  ــور دیگ ــِل کش ــک در داخ ــای کوچ جمع ه

ــدارد.  ــنونده ن ش
ــۀ  ــه در عرص ــد ک ــی می گوی ــای غن ــی آق وقت
ــدارد،  ــاز ن ــی نی ــه اجــازۀ کسـ ــح ب ــن صل تامی
مطــرح  پشــتوانه یی  چــه  بــا  ســخن  ایــن 
می گــردد؟ آیــا او و زمــام داراِن پیــش از او 
مختلــف  کشــورهای  از  این بــاره  در  بارهــا 
ــه  ــت ک ــت اس ــن درس ــد؟ ای ــازه نگرفته ان اج
ــتوه  ــه س ــی ب ــِگ فعل ــتان از جن ــردم افغانس م
ــور  ــام داراِن کش ــورد زم ــا در م ــد، ام ــده ان آم
چنیــن ادعایــی صــدق نمی کنــد. بســیاری 
از سیاســت گراِن کشــور بــه یُمــن جنــگ و 
نابســامانی های فعلــی بــر چوکــی قــدرت 
ــود،  ــی نمی ب ــگ فعل ــر جن ــد. اگ ــه زده ان تکی
ــه در  ــی ک ــرادِ فعل ــیاری از اف ــدون شــک بس ب
کرســی های کلیــدی کشــور جــا خــوش کــرده 
ــن را  ــک مت ــدِن ی ــی خوان ــا توانای ــد و حت ان
ــد، در ایــن موقعیت هــا قــرار  روی کاغــذ ندارن

فتنــد.  نمی گر
ــتان  ــردم افغانس ــت م ــرای اکثری ــر ب ــگ اگ جن
ــی  ــان آورده، ول ــه ارمغ ــی ب ــت و بدبخت مصیب
یــک اقلیــِت کوچــک را بــر تقدیــر آن هــا 
چیــره ســاخته اســت. از ایــن ناحیــه اســت کــه 
ــه  ــه گفت ــه ک ــی آن گون ــگ فعل ــم جن می گویی

می شــود، تنهــا ریشــه های بیـــرونی نــدارد. 
ــه داخــِل  ــح ب ــگ و صل بخشــی از معضــل جن
ــه  ــت ک ــن اقلی ــه ای ــردد، ب ــتان برمی گ افغانس
ــی  ــامانی و رویاروی ــد نابس ــان می خواهن همچن

ــد.  ــدا کن ــه پی ــور ادام در کش
ــور را در  ــامِ ام ــه زم ــی از روزی ک ــای غن آق
دســت گرفتــه، چــه کار مثمــری در زمینــۀ صلح 
انجــام داده اســت؟... بزرگ تریــن دســتاورد 
ــِر  ــار رهب ــن حکمتی ــت او، آوردن گلبدی حکوم
بــه  اســالمی  حــزب  شــاخه های  از  یکــی 
ــیاری از  ــاور بس ــه ب ــه ب ــت ک ــل اس ــهر کاب ش
نهادهــای بین المللــی و از جملــه بــازرس ویــژۀ 
امریــکا در امــور بازســازی افغانســتان، پیوســتن 
حکمتیــار بــه رونــد صلــح هیــچ گرهــی از کارِ 

ــت.  ــرده اس ــاز نک ــت ب ــتۀ حکوم فروبس
ــا   ــه تنه ــود ن ــدِن خ ــا آم ــار ب ــای حکمتی آق
در  جنــگ  آتــش  کــردِن  فروکــش  باعــث 
کشــور نشــد، کــه هــر روز ابعــاد جنــگ 
اســت.  شــده  نیــز  گســترده تر  و  وســیع تر 
ــان  ــاندن طالب ــی در کش ــای غن ــای آق تالش ه
ــا مداخلــۀ  ــده و حت ــاکام مان ــز مذاکــره ن ــه می ب
ــع  ــر واق ــه موث ــن زمین ــم در ای ــا ه امریکایی ه
ــی  ــه گونه ی نشــده اســت. پاکســتان متأســفانه ب

وضعیــت را مدیریــت می کنــد کــه دومیــن 
مغــز متفکــر جهــان نیــز تــواِن رویارویــی بــا آن 
را نــدارد. در چنیــن حــال و هوایــی، ســر دادن 
ــه حــال کشــور خواهــد  ــی ب شــعار چــه منفعت

ــت؟  داش
روزی کــه مــردم از آقــای غنــی خواســتند کــه 
ــان و هــم  ــر طالب سیاســِت معقــول هــم در براب
ــد،  ــته باش ــِی آن داش ــاِن منطقه ی ــر حامی در براب
او بــه صــورِت یک جانبــه بــه همــان تیوری هــا 
مراجعــه کــرد کــه دیگــر نخ نمــا شــده انــد. او 
نــه موفــق شــد کــه از پاکســتان دوســتی بــرای 
ــه  ــت ک ــم توانسـ ــه ه ــازد و ن ــتان بس افغانس
طالبــان را از جنــگ و خون ریــزی بــازدارد. 
ــچ صــورت در جهــان  ــه هی ــد ب سیاســِت تهدی
فعلــی کارآیــی نــدارد. بایــد منطقــی اندیشــید و 
ــی  ــی بین الملل ــالت سیاس ــوب تعام در چهارچ

رفتــار کــرد. 
افغانســتان ســال ها پیــش می توانســت کــه 

پاکســتان حــل  بــا  را  هــم مشــکِل خــود 
و  جنگ طلــب  گروه هــای  هــم  و  کنــد 
ــا بازیگــران  تروریســت را مضمحــل ســازد. ام
ــن  ــی چنی ــتان توانای ــِت افغانس ــۀ سیاس عرص
ــای  ــا از دریچه ه ــتند. آن ه ــی را نداش مانورهای
کــه  می خواســتند  فکری شــان  کوچــِک 
ــند.  ــتان بتراش ــح افغانس ــان صل خــود را قهرمان
ــر و  ــه تدبی ــح، ب ــۀ صل ــازی در عرص قهرمان س
ــک  ــچ ی ــفانه هی ــه متأس ــاز دارد ک ــت نی مدیری
از زمــام داران فعلــی چنیــن ویژه گی هایــی را 

ــد.  ندارن
جنــگ افغانســتان وارد بن بســت خطرناکــی 
شــده اســت کــه اگــر نتــوان بــرای آن راه حــل 
مناســب و منطقــی جســت وجو کــرد، ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه دســتاوردهای شــانزده 
ــه در  ــش ک ــال ها پی ــاد رود. س ــر برب ــال اخی س
ــی  ــوای فعل ــا محت ــی ب ــه مطالب ــن روزنام همی
ــن  ــان چنی ــرداِن آن زم ــردم، دولت م ــر می ک نش
ــه  ــد و آن هــا را مغرضان ــی را برنمی تافتن نقدهای
ــا  ــد. آن ه ــر می کردن ــوزی تعبی ــِر کینه ت و از س
می گفتنــد بــه هیــچ صــورت دســتاوردهای 
افغانســتان را معاملــه نخواهنــد کــرد. ولــی 
ــد  ــام داران و بع ــود آن زم ــه خ ــد ک ــده ش دی
ــور را  ــام ام ــا زم ــال آن ه ــه دنب ــه ب ــانی ک کس
در دســت گرفتنــد، چگونــه بــه معاملــه کــردِن 

ــد.  ــد پرداختن ــام جدی ــتاوردهای نظ دس

همیــن حــاال آن بخشــی از آزادی هــا و حقوقــی 
ــهروندان  ــرای ش ــت ب ــال های نخس ــه در س ک
کشــور میســر شــده بــود، از آن هــا گرفتــه شــده 
ــان را  ــه طالب ــرای این ک ــی ب ــای غن ــت. آق اس
ــه  ــرد ک ــالم ک ــازد، اع ــلح س ــه صـ ــی ب راض
ــا ســراِن  ــد و شــرط ب ــدون قی حاضــر اســت ب
ایــن گــروه صحبــت کنــد و اگــر الزم باشــد، به 
ــور  ــن کش ــی در قوانی ــات و تعدیل های اصالح
ــا  ــد. آی ــون اساســی دســت بزن ــه قان و از جمل
چنیــن حرکت هایــی را بایــد صلح خواهانــه 

ــر کــرد؟  تعبی
اگــر حکومــت از دســتاوردهای شــانزده ســاله 
ــد و  ــمیت بشناس ــه رس ــان را ب ــذرد و طالب بگ
ــام  ــی و نظ ــدرت سیاس ــی از ق ــا را بخش آن ه
ــان  ــگ پای ــک جن ــدون ش ــازد، ب ــود بس موج
خواهــد یافــت؛ امــا »مـــا« بــه صلحــی ذلت بــار 

ــید!  ــم رس ــتاورد خواهی ــدون دس و ب
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احمـد عمران

پاکستان
با شعـار شکست نمـی خـورد

 

بدتریـن خبـِر ممکـن بـرای انتخابـاِت پارلمانِی پیـِش رو این 
اسـت کـه نهادهـای ناظـر و بی طـرف در انتخابـات به دلیـِل 
مشـکالت مالی و نبـود بودجه، در آن حضـور نخواهند یافت.
ایـن یک خبِر واضح و عریان اسـت که مسـووالِن نهادهایِناظر 
بـر انتخابـات چـون »فیفـا و تیفـا« آن را بـه رسـانه ها گزارش 
داده انـد و نسـبت به ابهـام در شـفافیِت انتخابـاِت 28 میزان و 

خدشـه دار شـدِن اعتبارِ آن هشـدار داده اند. 
و  جهانـی  جامعـۀ  این کـه:  می آیـد  میـان  بـه  کـه  پرسشـی 
در  همیشـه  کـه  انتخابـات  از  حمایت کننـده  کشـورهای 
اجـرای پروسـه های ملـی در افغانسـتان سـخاوت بـه خـرج 
می دادنـد، این بـار چـرا حاضـر نیسـتند کـه از نهادهـای مدنِی 
نظارت کننـده بـر انتخابـات حمایـت کننـد؟ آیـا این بـار آن ها 
احسـاس کرده انـد کـه دیگر امکانی بـرای تقلب وجـود ندارد 
و یـا هـم این کـه ایـن رویـه، یـک فشـار و فرمایـِش سیاسـی 
بـرای تأمیـن اهدافی سـت کـه مـردمِ عـادی از آن بی خبرنـد؟!
انـد کـه بخشـی  ایـن پرسـش  ها، پرسـش هاِی اسـتفهامی یی 
از پاسـخ را در خـود نهفتـه دارنـد. بـه نظـر می رسـد کـه در 
دموکراسـی  بـه  کمـک   جملـه  از  اتفاقـات  همـۀ  افغانسـتان 
زمانـی  و  می چرخـد  سیاسـت  پاشـنۀ  بـر  بشـر،  حقـوق  و 
دسـت ودل بازی ها صـورت می گیرنـد کـه مقدمـاِت سیاسـِی 
آن از بـاال ترتیـب و منظـور شـده باشـد. در غیـر ایـن، همـه 
می داننـد کـه انتخابـات در افغانسـتان در سـیری قهقرایـی از 
نظـِر انگیزه هـای تقلـب قرار گرفتـه و در هر انتخابـات ولو به 
موازاِت بیشـتر شـدن تمهیداِت ضـد تقلـب، انگیزه های تقلب 

می گیـرد. فزونـی 
انتخابـات پارلمانـی 28 میـزان و انتخابـات ریاسـت جمهوری 
سـال آینـده، انتخابات هایـی هسـتند کـه انگیزه هـای قومـی، 
سیاسـی، اقتصـادی و ترکیبـی از این عوامـل، احتماِل تقلب در 
آن هـا را بیشـتر از گذشـته افزایـش داده؛ آن هـم در حالی که ما 
می دانیـم در انتخابات هـای گذشـته به رغـِم حضـور نهادهـای 
میـزاِن  بـه چـه  تقلـب  حاضـرو سـخاوِت تمویل کننـده گان، 
وسـیعی صـورت گرفتـه و رسـوایی بین المللـی بـه بـار آورده 

ست. ا
ایـن تناقـض در رفتار و عملکـردِ جامعۀ جهانی و کشـورهای 
کمک کننـده، تأییـدی بـر کامـاًل سیاسـی بـودِن حمایت هـای 
بین المللـی از دموکراسـی و حتـا جانـب دار بـودِن آن هـا در 
پروسـه های ملِی افغانستان اسـت. متأسفانه کشورهای خارجی 
و نهادهـای دونـر در ارایـۀ کمک هـا و تطبیق برنامه های  شـان، 
ترجیحـات و سیاسـت گذاری هاِی خـود را اعمـال می کننـد و 
حتـا در میانجی گـری  در قضایـای نهایت سرنوشت سـاز مانند 
جنجال هـای دو انتخابـات ریاسـت جمهوری گذشـته، فیصلـه 
و صالح دیـِد خـود را به صـورِت عریـان مطـرح می سـازند و 
در غیـر آن، تهدیـد بـه قطـِع همـۀ همکاری های شـان و رهـا 

سـاختِن افغانسـتان در گـرداِب مشـکالت می کنند.
مسـلمًا اگـر این ترجیحـات و سیاسـت گذاری ها نباشـد، همه 
می دانند که انتخابات سـالم و شـفاف، سـنگ بناِی دموکراسـی 
و شـرط رسـیدن بـه ثبـات و توسـعه اسـت. کشـورهایی کـه 
میلیاردهـا دالـر را صرف مبارزه با تروریسـم و مـواد مخدر در 
افغانسـتان می کننـد، ایـن نکتـه را بهتـر از مـا درک می کنند که 
میـاِن مردم سـاالری و ثبات و امنیت رابطـۀ منطقی وجود دارد. 
اگر مردم نقِش خود را در سـاختن سرنوشـِت سیاسـِی کشـور 
از طریـق دموکراسـی و انتخابـات پُررنـگ ببیننـد، بـه حمایت 
از حاکمیـت و تحکیـم نظـامِ سیاسـی و نهادینه سـازِی هرچـه 
بیشـتِر دموکراسـی اقدام می کننـد. به همین تناسـب، هر اندازه 
کـه مردم نقش شـان را در سرنوشتِکشـور کمرنگ و مغشـوش 
ببیننـد، در مقابـِل آن قـرار گرفتـه و بـا اقدامـاِت برهم زننـدۀ 

نظـم و امنیـت، نهـال دموکراسـی را از بیـخ برمی کنند.
حـاال نظـر بـه آن چـه مسـووالِن نهادهـای مدنـِی ناظـر بـر 
انتخابـات می گوینـد کـه دونرها درخواسـِت آن هـا را مبنی بر 
کمـک مالی بـرای نظارِت بی طرفانـه در انتخابـات نپذیرفته اند 
و احـزاب و جریان هـا و نامـزدان انتخاباتی یـی کـه همـه خود 
در انتخابـات »طـرف« محسـوب می شـوند، قصـد فرسـتادن 
ناظـر دارنـد؛ چنیـن اسـتنباط می گـردد کـه جامعـۀ جهانـی یا 
از  انتخابات هایـی  سرشـار  کشـورهای کمک کننـده، پذیـرای 
تزویـر و تقلـب در افغانسـتان انـد و گـو این کـه آرزو دارنـد 
بـا تکـرار تقلـب، مـردم را از انتخابـات و دموکراسـی چنـان 
دلسـرد سـازند کـه شـیوۀ دیگـری را بـرای اعمـاِل نفـوذ بـر 
سرنوشت   شـان روی دسـت گیرنـد و یـا هـم این کـه زمینـۀ 
ابـراز ایـدۀ دیگری به غیـر از انتخابات برای تعیین سرنوشـت 

سیاسـی در افغانسـتان مسـاعد گردد! 

انتخـابات بـدون نظـارت
 یعنـی پذیـرایی از تقلب!

آقای غنی از روزی که زماِم امور را در دست گرفته، چه کار مثمری در زمینۀ صلح 
انجام داده است؟... بزرگ ترین دستاورد حکومت او، آوردن گلبدین حکمتیار 

رهبِر یکی از شاخه های حزب اسالمی به شهر کابل است که به باور بسیاری از 
نهادهای بین المللی و از جمله بازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان، 

پیوستن حکمتیار به روند صلح هیچ گرهی از کاِر فروبستۀ حکومت باز نکرده است
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بــا آغــاز مبــارزات انتخابــات مجلس نماینــده گان، 
برگــزاری و نشســت های کمپاینــی افزایــش یافتــه 
ــت های  ــزاری نشس ــا برگ ــزدان ب ــر روز نام و ه
بــزرگ در تــالش انــد تــا از طریــق قدرت نمایــی، 
حریفــان شــان را در میــدان تبلیغــات ببرنــد و یــا 

هــم وادار بــه انصــراف کننــد. 
در چنــد روز گذشــته، شــماری از نامــزدان موفــق 
ــه  ــزدان را وادار ب ــری از نام ــی دیگ ــدند، برخ ش

انصــرف بــه نفــع خــود کننــد.
دادن  بــا  را  خــود  حریفــان  نامــزدان  ایــن 
ــان از  ــع آن ــه نف ــا ب ــد ت ــی« وادار کردن »وعده های

ادامــۀ مبــارزات انتخاباتــی انصــراف دهنــد.
پیشــتاز  نامــزدان  انصــراف،  برنامه هــای  در 
تــا  خواســتند  شــده  انصــراف  نامــزدان  از 
پــای  بــه  کننــد  تشــویق  را  هواداران شــان 
ــان رأی  ــع ش ــه نف ــه و ب ــای رأی رفت صندوق ه

بدهنــد.
تاکنــون در کابــل شــاید بیــش از ده نامــزد عــدم 
حضــور خــود در انتخابــات را اعــالم کردنــد 
ــۀ  ــزد از ادام ــالن نام ــع ف ــه نف ــه ب ــد ک و گفتن

مبــارزات انتخاباتــی دســت می کشــند.
بــا ایــن حــال، مســووالن در کمیســیون انتخابــات 
می گوینــد، انصــراف یــک نامــزد بــه نفــع نامــزد 
ــدارد،  ــی ن ــزد دوم ــرای نام ــچ نفعــی ب دیگــر، هی
زیــرا اوراق رأی دهــی پیــش از ایــن چــاپ شــده 
و از ســوی هــم، مطابــق قانــون انتخابــات، رأی در 

افغانســتان غیــر قابــل انتقــال اســت.  
ســخنگوی  معــاون  ابراهیمــی  عبدالعزیــز 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــه  انتخابــات  کمیســیون 
ــی انصــراف هشــت اســد  ــخ نهای ــد: تاری می گوی
تــا ده ســرطان مشــخص شــده بــود. پــس از ایــن 
ــزدی  ــچ نام ــی، هی ــت نهای ــالم لیس ــخ و اع تاری

ــدارد. ــراف را ن ــق انص ح
ابراهیمــی در ادامــۀ ایــن گفت وگــو خاطــر نشــان 
ــت  ــزد از والی ــک نام ــش ی ــد روز پی ــرد: »چن ک
بامیــان جهــت انصــراف از نامــزدی بــه کمیســیون 
ــه  ــود. مســووالن در کمیســیون ب مراجــع کــرده ب
ــی  ــچ معنای ــش هی ــه انصراف ــد ک ــح دادن او توضی

ــود«. ــه نمی ش ــدارد و پذیرفت ن
بــه گفتــۀ او: انصــراف یــک نامــزد بــه نفــع نامــزد 
دیگــر، هیــچ نفعــی بــرای نامــزد اولــی و دومــی  

ــزدان در  ــی نام ــام تمام ــرا ن ــد داشــت، زی نخواه
اوراق رأی دهــی چــاپ شــده اســت.

نامزدان  باید 2 درصد رأی را تکمیل کنند 
ادامــۀ  در  انتخابــات  کمیســیون  ســخنگوی 
»نامــزدان  می گویــد:  مانــدگار  بــا  گفت وگــو 
پیــش از نامــزدی ســی هــزار افغانــی را بــه 
عنــوان ضمانــت بــه حســاب بانکــی دولــت 
گذاشــته بودنــد، اکنــون نامزدانــی کــه موفــق بــه 
ــدا  ــه کاندی ــی ک ــد رأی از محل ــب 2 درص کس
اســتند، نشــوند، ایــن پــول برای شــان بازگردانــده 

. نمی شــود«
ابراهیمــی گفــت: نامزدانــی کــه 2 درصــد رأی را 
ــغ ســی هزار  ــده نشــود، مبل ــا برن ــد، ام کســب کن

ــس داده می شــود. ــان بازپ ــه آن ــی ب افغان
80۳ نفــر از کابــل کــه  684 مــرد و 119 زن 
ــد و از کل افغانســتان  2565  ــزد ان می باشــند، نام
ــزد  ــد، نام ــکیل می ده ــان تش ــر زن ــه 4117 نف ک

ــتند.  هس
کمیســیون  شــدۀ  اعــالم  تقویــم  بنیــاد  بــر 
ــات مجلــس  ــارزات نامــزدان انتخاب ــات، مب انتخاب
نماینــده گان در ۳۳ والیــت 6 میــزان رســمًا آغــاز 
ــش از  ــد و دو روز پی ــه می یاب ــا 20 روز ادام و ت
ــه تاریــخ 25 میــزان  برگــزاری انتخابــات یعنــی ب

پایــان می یابــد.
ــارزات  ــان مب ــزدان در جری ــه نام ــی ک در صورت
ــوند، از  ــب ش ــی را مرتک ــود تخلف ــی خ انتخابات
ــۀ  ــی و کمیت ــکایات انتخابات ــیون ش ــوی کمیس س
متخلــف  انتخابــات،  کمیســیون  رســانه های 
شــمرده شــده و طبــق کارشــیوه ها و قانــون 

انتخابــات مــورد  پیگــرد قــرار می گیرنــد.
در هفتــۀ گذشــته نزدیــک بــه شــصت تــن 
کمیســیون  نشــانی  از  متخلــف  نامــزدان  از 
ــدی  ــۀ نق ــات جریم رســانه های کمیســیون انتخاب

شــدند.

ــی  ــای نامزدان ــل، عکس ه ــهرداری کاب ــووالن ش مس
ــب  ــی نص ــر قانون ــه و غی ــاحات عام ــه در س را ک
ــدار  ــرده و هش ــهردور ک ــطح ش ــود، از س ــده ب ش
ــی شــان  ــزدان در تبلیغــات انتخابات ــه نام ــد ک داده ان

ــد. ــر بگیرن ــهر را در نظ ــی ش ــداً« زیبای »ج
ســید مصطفــی ســعیدی، رییــس فرهنگــی شــهرداری 
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  کابــل 
نامزدانــی کــه عکس هــای شــان را  می گوید،بــا 
ــد،  ــرده ان ــب ک ــه نص ــه و ممنوع ــاحات عام در س

می شــود. برخوردقانونــی 
قانــون  بربنیــاد  کــه  می افزایــد  ســعیدی  آقــای 
محصــول خدمــات شــهری کســی حــق نــدارد 
لوحه هــای  دولتــی،  عامــه، ســاحات  اماکــن  در 
و  درختــان  بــرق،  پایه هــای  شــده،  نام گــذاری 
ســاحات ســبزتبلیغات انتخاباتــی انجــام دهنــد.
او می گویــد، در ســه روز گذشــته در هماهنگــی 
ــل،  ــی کاب ــهرداری و نواح ــف ش ــت تنظی ــا ریاس ب
ــی  ــر قانون ــردن اشــتهاراِت غی ــب و دور ک کار تخری
ــن  ــه ای ــد ک ــرده ان ــاز ک ــات را آغ ــزدان انتخاب نام
رونــد تــا دور کــردن تمــام عکس هــای و اشــتهارات 
ــت. ــد داش ــه خواه ــهر، ادام ــام ش ــی از تم غیرقانون

رییــس فرهنگــی شــهرداری کابــل در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه چــرا پیــش از آغــاز پیکارهــای انتخاباتی 
ــد:  ــود؟ می گوی ــده ب ــدار داده نش ــزدان ُهش ــه نام ب

»شــهرداری کابــل پیــش از آغــاز پیکارهــای انتخابات 
ــای  ــز کانال ه ــی و نی ــبکه های اجتماع ــق ش از طری
شــهرداری بــه تمــام نامــزدان پیام رســانی کــرده بــود 
ــل  ــهرداری کاب ــی ش ــت فرهنگ ــق ریاس ــا از طری ت

دســت بــه تبلیغــات بزننــد«.
حاضــر  نامــزدان  از  عده یــی  کــه  می افزایــد  او 
شــدند از طریــق ریاســت فرهنگــی شــهرداری کابــل 
ــد،  ــات بزنن ــه تبلیغ ــت ب ــه دس ــت مالی ــا پرداخ و ب
ــدارهای  ــا و هش ــه پیام ه ــه ب ــر ک ــی دیگ ــا عده ی ام
شــهرداری وقعــی نگذاشــتند، حــاال تــالش می شــود 
تــا جلــو تبلیغــات غیــر قانونــی شــان گرفتــه شــود.
ــهرداری  ــه ش ــد ک ــعیدی می گوی ــی س ــید مصطف س
بــرای  را  تفاهم نامه یــی  پیــش  دومــاه  کابــل 
تعییــن  و  غیرقانونــی  اشــتهارات  از  جلوگیــری 
مجــازات بــه نامــزدان متخلــف آمــاده کــرده بــود تــا 
مشــترکًا بــا کمیســیون انتخابــات بــه امضــا برســد، اما 
بنابــر »ملحوظاتــی کــه بــرای شــان معلــوم نیســت«، 
ــهرداری  ــا ش ــد ب ــر نش ــات حاض ــیون انتخاب کمیس

ــد. ــا کن ــل آن را امض کاب
می کند:«برمبنــای  اضافــه  ســعیدی  آقــای 

ــاده  ــل آم ــی کــه از ســوی شــهرداری کاب تفاهم نامه ی
شــده اســت، کارشــیوۀ تبلیغاتــی نامــزدان، جریمه هــا 
ــی در  ــه تبلیغــاِت انتخابات ــوط ب و تمــام مســایل مرب

ــود«. ــده ب ــده ش آن گنجانی
ــک کار  ــر ی ــل در براب ــهرداری کاب ــۀ او، ش ــه گفت ب
انجــام شــده قــرار گرفتــه اســت و تــالش می شــود 
ــرده و  ــری ک ــهر جلوگی ــدن ش ــا ش ــل از نازیب حداق

ــد. ــع آوری کن ــهرداری را جم ــد ش ــز عوای نی
هم چنــان  کابــل  شــهرداری  مســووِل  ایــن 
می گوید،فهرســت نامزدانــی کــه تبلیغــات غیــر 
قانونــی انجــام می دهــد، بــا کمیســیون شــکایت های 
انتخاباتــی نیزشــریکخواهد شــد تــا اقدامــات قانونــی 

ــرد. ــورت گی ص
ســعیدی از نامــزدان انتخابــات پارلمانــی می خواهــد 
ــات  ــه تبلیغ ــی دســت ب ــی و قانون ــا مدن ــا از راه ه ت

ــه کرســی  ــه ب ــۀ او: »اگــر کســانی ک ــه گفت ــد. ب بزنن
ــش از  ــد، پی ــرده ان ــزد ک ــود را نام ــذاری خ قانون گ
ــدی  ــد، امی ــزی کنن ــی قانون گری ــه آن کرس ــن ب رفت

ــد«. ــدۀ افغانســتان باقــی نخواهــد مان ــه آین ب
ــرار  ــه ق ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ــات  ــاه جــاری انتخاب ــزان م ــخ 28 می ــه تاری اســت ب
پارلمانــی در کشــور برگــزار شــود. پیکارهــای 
انتخابــات هــم روز جمعــۀ  نامــزدان  انتخاباتــی 
هفتــۀ گذشــته آغــاز شــد. بیــش از 800 تــن در ایــن 

ــد. ــرده ان ــزد ک ــود را نام ــات خ انتخاب
گفتنــی اســت کــه بــرای نماینــده گان والیــت کابــل 
۳۳ کرســی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از ایــن 

ــون می باشــد. ــهم بان ــان، 9 کرســی آن س می
ــات  ــزدان انتخاب ــه نام ــت ک ــه اس ــه هفت ــک ب نزدی
کرســی ها،  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  مجلــس 

کاروزارهــای خــود را آغــاز کــرده انــد.

کمیسیون انتخابات:

هیـچ نامـزدی حـق انصـراف نـدارد

شهرداری کابل اشتهارات 
غیر قانونی نامزدان را می بردارد

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری  
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ایمان نه زیاد می شود و نه کم
جنجال برانگیــز  بحث هــای  از  یکــی   
ــرار  ــِن دیگــر ق ــِت شــدید متکلمی ــورد مخالف ــه م ک
گرفتــه، همیــن عنــوان فوق الذکــر اســت کــه از 
دیرزمانــی تــا اکنــون مــورد مناقشــه قــرار دارد. 
ــته  ــش نگاش ــالۀپُرقیمِت خوی ــه در رس ــام ابوحنیف ام
ــان  ــمان یکس ــن و آس ــکان زمی ــان در س ــت: ایم اس
اســت، تفــاوت نــدارد و کــم وزیــاد نمی گــردد، امــا 
از حیــث انجــام عمــل برتــری در میــان آن هــا غیــر 
ممکــن نیســت کــه کســی اعمــال صالحــۀ بیشــتری 
انجــام دهــد وکــِس دیگــری توفیــق بــه آن را نداشــته 
ــاز  ــان نقطــه آغ ــن بحــث محــوری از هم باشــد. ای
ــه  ــه مســمای ایمــان را ب ــام ابوحنیف ــه ام می شــود ک
جــز تصدیــق واقــرار را خــارج از آن وشــرط اجــرای 
ــِف  احــکام آن می دانســت وســایر کالمی هــای مخال
امــام اقــرار وعمــل را نیــز رکــن ایمــان تلقــی 
ــه مخالفــِت شــدید پرداختنــد ودالیــل  می کردنــد وب
عقلــی ونقلــی را پیرامــون جــرِح قــول امــام انباشــته 
وارایــه کردنــد. امــا امــام ابوحنیفــه مدعــی خویــش 

ــازد: ــت می س ــی ثاب ــِل آت ــای دالی ــر مبن را ب
ــر  ــود مگ ــور نمی ش ــان متص ــادت ایم زی  -1
بــه کمــی کفــر و کمــی آن بــه زیادتــی کفــر. ممکــن 
نیســت کــه آدم در یــک زمــان هــم مســلمان وهــم 
کافــر باشــد؛ زیــرا کفــۀ میــزان اعتقــاد زیروزنــۀ یکی 
ــرف  ــل یک ط ــه ثق ــرد ک ــرار می گی ــت ق از دو صف
موجــب خفــِت پلــۀ دومِ تــرازو شــود، جمــع شــدِن 
کفــر واســالم در یــک حالــت محــال تلقــی می گردد. 
در ســینه یی کــه نــور ایمــان ممکــن شــد، ابــداً کفــر 
ــم  ــه تراک ــی را ک ــه قلب ــود  و همان گون زدوده می ش
زنــگ والحــاد بپوشــاند، ایمــان چگونــه در محــاذ آن 

ــد؟ اســتقرار یاب
ایمــان از هرنــگاه حــاوی تصدیــق اســت   -2
ودر نفــس تصدیــق از حیــث بســاطت وجــزم 
کامــل کمــی وزیادتــی نفــوذ کــرده نمی توانــد. اگــر 
ــت،  ــر گذاش ــق اث ــت تصدی ــا در ماهی ــی از آن ه یک
ــی  ــا ته ــن ج ــه ظ ــازم ب ــاد ج ــورت اعتق در آن ص
ــق  ــه تصدی ــرعی ک ــان ش ــق ایم ــد ودر تحق می کن
بــه حــد جــزم کامــل اســت، دچــار تخلــِف صریــح 
می شــویم  ایمــان  ومشــهور  جامــع  تعریــف  از 
ــک  ــدۀ ش ــه دی ــن ب ــه مؤم ــه ب ــی ک ــان کس وهمچن
ــد، مســلمًا مؤمــن شــمرده نمی شــود: »إن الظــن  ببین

ــیئًا«. ــن اهلل ش ــي م الیغن
یگانــه دینــی کــه از زمــان نــوح تــا اکنــون   -۳
ــود،  ــده نمی ش ــاوت دی ــش تف ــد وتصدیق در توحی
دیــن اســالم اســت. تصدیــق وتوحیــد خــدای یگانــه 
ــاد  ــا اعتق ــمان همان ــن و آس ــکان زمی ــع س در مجم
ــت واز  ــود اهلل اس ــه وج ــل ب ــِق کام ــازم وتصدی ج
زمــان نــوح تــا اکنــون قــرآن کریــم آیینــش را بــه مــا 
مشــروع ســاخته اســت، چنان چــه اهلل پــاک فرمــوده 
اســت: »شــرع لکــم مــن الدیــن مــا وصــی بــه نوًحــا 
ــم  ــه إبراهی ــا ب ــا وصین ــک وم ــا إلی ــذی أوحین وال
وموســی وعیســی أن أقیمــوا الدیــن وال تتفرقــوا 
فیــه...« شــوری 1۳. بــرای شــما از دیــن همــان 
چیــزی را مشــروع ســاخت کــه نــوح را بــه آن 
ســفارش کــرده بــود وهمــان چیــزی را کــه بــه تــو 
ــم، موســی  ــه ابراهی ــم وآن چــه را کــه ب وحــی کردی
و عیســی ســفارش کردیــم کــه دیــن را برپــا داریــد 
و در آن اختــالف نورزیــد. برداشــت از آیــۀ کریمــه 
همــان اســت کــه تصدیــق چیزی ســت الیتغیــر 
واز هرجهــت محفــوظ در میــان انبیــا وامت هــا 
ــی و  ــالل در کم ــع اخت ــورت قط ــق به ص در تصدی

زیادتــی آن دیــده نمی شــود. 
ــت  ــد آن اس ــان مانن ــا ایم ــراه ب ــر هم کف  -4
کــه چشــم باشــد ولــی دیــد نداشــته باشــد. ممکــن 
ــت  ــان دو صف ــت در انس ــک حال ــه در ی ــت ک نیس
ــد  ــور باشــد ونبین ــم ک ــه ه متضــاد جمــع شــوند ک
ودر عیــن زمــان ببینــد و صحت منــد باشــد. همچنــان 
کفــر وایمــان در زیادتــی و کمــی همدیگــر  تأثیرگذار 
نیســتند. در ایــن شــماره تصریــح بــه آن شــد کــه کفر 

واســالم یک جــا جمــع نمی شــوند. 
ــاد  ــادت زی ــور طاعــت وعب ــا وف ایمــان ب  -5
نمی گــردد؛ همان طــوری کــه بــا تــرک طاعــت 
کــم نمی شــود. اذعــان وتصدیــق بــا کثــرت طاعــت 
ــردد،  ــم نمی گ ــدم طاعــت ک ــا ع ــاد نمی شــود وب زی
آن هــم بــه حــدی کــه بــه گفتــۀ برخــی کالمی هــا از 
ــا آخــر  ایمــان خــارج شــود وانســان تارک العمــل ت
ــِق  ــس از تحق ــه پ ــد، بلک ــی نمی مان ــم باق ــه جهن ب
عدالــت الهــی وبــه کیفــر رســیدن از جهنــم خــارج 
ــق  ــس تصدی ــط نف ــود، فق ــرده می ش ــه بهشــت ب وب

ــه.  ــال صالح ــه اعم ــود ن ــات می ش ــب نج موج
امــام  قــول  تأییــد  بــه  امام الحرمیــن   -6

ــق  ــه تصدی ــان ب ــل ایم ــر حم ــود: اگ ــه فرم ابوحنیف
ــِق نخســتین  ــت تصدی ــِق دوم در ماهی شــود وتصدی
در  علــم  چنان چــه  نمی کنــد؛  افــزون  را  چیــز 
ــه  ــل ب ــان حم ــر ایم ــد واگ ــم نمی افزای ــت عل ماهی
طاعــت شــود، بالتردیــد کمــی و زیادتــی در آن 
ــام  ــروان ام ــز ره ــت ونی ــن نیس ــورت غیرممک ص
ابوحنیفــه غــرض تأییــد ایــن مطلــب احادیــث 
ــرف  ــه از ط ــد ک ــت می کنن ــل وروای ــماری نق بی ش
مخالفیــن مــورد مناقشــه وجــرح قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن موضــوع را نــه تنهــا متکلمیــن مذاهــب دیگــر 
بــه نقــد وجــرح گرفته انــد، بلکــه افــراد بی شــماری 
ــه  ــب ب ــن مطل ــرش ای ــاف از پذی ــب احن در مذه
نحــوی ســر بــاز زده انــد وزیــر نظــر وافــکار دیگــر 
بــه  امــام  ومخالفیــن  گرفته انــد  قــرار  مذاهــب 
آیه هــای متعــددی اســتدالل می کننــد وباشــدت 
تمــام بــه نقــد نظــر صایــب امــام پرداخته انــد و ایــن 
آیــه را بــه زبــان دارنــد: »إنمــا المؤمنــون الذیــن إذا 
ــه  ــم آیات ــت علیه ــم وإذا تلی ــت قلوبه ــر اهلل وجل ذک
ــای 124 و 125  ــال 2. و آیه ه ــا...« انف ً ــم إیمان زادته
ســورۀ توبــه وآیــۀ 76 ســورۀ مریــم، آیــۀ 1۳ ســورۀ 
کهــف، آیــۀ 22 ســورۀ احــزاب، آیــۀ 4 ســورۀ فتــح، 
ــری  ــمار دیگ ــث بی ش ــر و احادی ــورۀ مدث ــۀ ۳ س آی
چــون بــاب زیادۀاإلیمــان ونقصانــه، یکــی از ابــواب 
ــن موضــوع  ــات ای ــه اثب بخــاری اســت کــه در آن ب
از دیــد محدثیــن پرداختــه اســت واحادیــث دیگــری 
ــاری  ــام بخ ــاب ام ــوای کت ــن محت ــه عی ــعر ب مش
می شــود  دیــده  نیــز  کتــِب حدیــث  دیگــر  در 

ــای  ــات مدع ــرض اثب ــه را غ ــام هم ــن ام ومخالفی
ــه  ــزی ک ــن چی ــد. لک ــع آوری کرده ان ــش جم خوی
ــور  ــه چط ــت این ک ــش برانگیز اس ــیارمهم وپرس بس
بــه آیاتــی متکلمیــن بــاالی امــام ابوحنیفــه تاخته انــد 
ــا  ــا ام ــد. آی ــه کار برده ان ــان ب ــت دلیل ش ــه تقوی وب
ــود؟  ــرده ب ــالوت نک ــچ ت ــا را هی ــه آن آیه ه ابوحنیف
ــال  ــدود چهل س ــت در ح ــروف اس ــه مع درحالی ک
ــرآن عظیم الشــأن را در یــک رکعــت تهجــد  همــۀ ق
ــه  ــورم می گشــت وب تــالوت می کــرد و پاهایــش مت
هشــتاد وپنج هــزار مســالۀ شــرعی پاســخ دادنــد. آیــا 
ــر  ــث پیامب ــم واحادی ــرآن کری فهم شــان در تفســیر ق
اکــرم )صلــی اهلل علیــه وســلم( کمتــر از دیگــران بود؟ 
درحالی کــه بــه جایــگاه علمــی ایشــان هیــچ فــردی 
ــه  ــرادی ک ــیده اســت؛ اف ــون نرس ــا اکن وشــخصی ت
ــه قــرآن  غــرض تقویــه وتثبیــت مدعــای خویــش ب
ــام  ــه ام ــد ک ــدون تردی ــده اند، ب ــل ش ــم متوس کری
اعظــم آن آیــه را بیشــتر از مخالفیــن به کــرات ترجمه 
وتفســیر کــرده باشــند واهتمــام مزیــد پیرامــون 
موضــوع بــه کار بــرده باشــد وبه ســاده گی تمــام 
نمی تــوان گفــت کــه امــام این جــا خطــا کــرده ویــا 
ســهو شــده اســت. ســهو وخطــا در حــوزۀ اجتهــادی 
ــی کــه  ــر جــا داشــته، آن هــم در بخش های ــام کمت ام
غیرمنصــوص باشــد و بیشــتر مرتبــط بــه رأی شــود. 
امــا در منصوصــات چنیــن آیه هاییکــه بــه رد نظریــۀ 
ــورد بحــث  آن از طــرِف کالمی هــا وارد شــده، م
ــن  ــترش ای ــه گس ــه ب ــزی ک ــتین چی ــت. نخس اس
ــالف در  ــا اخت ــد، همان ــده می توان ــل ش ــث دلی بح
ــی آن در  ــث اجمال ــه بح ــت ک ــان اس ــمای ایم مس
ــان  ــمای ایم ــه در مس ــام ابوحنیف ــت. ام ــل گذش قب
براهیــن قاطــع و اســتوار ارایــه کــرد وثابــت ســاخت 

ــن  ــرار رک ــی واق ــازم قلب ــق ج ــان تصدی ــه ایم ک
ــر  ــه نظ ــکام اســت وب ــرای اح ــرض اج ــد آن غ زای
آن هــا اقــرار وعمــل هــم جــزو ایمــان اســت وایمــان 
ــام  ــرد. ام ــکل می گی ــل ش ــق  وعم ــرار تصدی از اق
ــر  ــار دیگ ــش یک ب ــدگاه خوی ــِت دی ــر تقوی به خاط
توضیــح داد کــه عمــل داخــل مســمایی نیســت کــه 
ــه نحــوی برداشــته شــود، چنان چــه  هــرگاه عمــل ب
ــق عمــل  ــه توفی ــا کســی ک از اشــخاص معــذور وی
ــه  ــزم آن ب ــان وج ــس اذع ــط در نف ــت، فق را نیاف
تصدیقــش  در  نمی شــود،  واقــع  خللــی  مؤمــن 
ــام  ــان انج ــد. همچن ــش نمی آی ــبکی پی ــت وس خف
اعمــال حســنه نیــز در وجــود هــردو ماهیــت ایمــان 
ــه  ــزی ب ــا چی ــق همان ــد. تصدی ــق نمی افزای وتصدی
ــه دل دارد  ــاط ب ــن وارتب ــل مؤم ــرو عم دور از قلم
و ایــن بحــِث فرعــی موجــب شــده کــه دامنــۀ ایــن 
بحــث گســترده و مســتقالنه وارد بحــث شــود. امــام 
ــن را  ــۀ مؤمنی ــد هم ــس توحی ــان ونف ــل ایم در اص
ــا  ــم آن ه ــاره به زع ــاوت در این ب ــد وتف ــر می دان براب
دیــده نمی شــود و ایمــان شــبیه حدقــۀ چشــم اســت 
ــتند؛  ــم نیس ــر ه ــد براب ــا در دی ــه حدقه ه ــه هم ک
شــخصی تــوان دیــد خــط باریــک را دارد وشــخصی 
ذریعــۀ عینــک آن را می توانــد بخوانــد. کســی چشــم 
ــد،  ــدی می بین ــه ُکن ــر را ب ــن دارد و دورت نزدیک بی
ــر را دارد،  ــدِن دورت ــوان دی ــر ت ــخصی دیگ ــا ش ام
ــور  ــر ن ــر تقدی ــه ه ــد. ب ــد ببین ــک را نمی توان نزدی
ــام  ــد. ام چشــمان یکــی نیســت، از هــم متفــاوت ان
ــام ابوحنیفــه  ــک ام ــن از شــاگردان نزدی محمــد یکت

فرمــوده اســت: متنفــرم از آن کــه بگویــم ایمــان مــن 
ــه ایمــان جبرییــل اســت، همچنــان هیــچ  مســاوی ب
کســی حــق نــدارد کــه ایمــاِن خــود را ماننــد ایمــان 
ابوبکــر، عمــر و ســایر صحابــی دیگــر اعــاده کنــد.
ــه  ــی اهلل علی ــرم )صل ــر اک ــر )رض( از پیامب ــن عم اب
ــدا  ــول خ ــه از رس ــرده اســت ک ــت ک ــلم( روای وس
ــان  ــود؟ ایش ــاد می ش ــم وزی ــان ک ــا ایم ــیدم آی پرس
می شــود  وزیــاد  کــم  آن قــدر  آری،  فرمونــد 
ــم  ــه جهن ــان را ب ــدنش انس ــم ش ــرانجام ک ــه س ک
ــن  ــه مؤم ــت را ب ــدنش راه جن ــاد ش ــپارد وزی می س
ــورِ  ــرف درخ ــر دو ط ــل ه ــازد. دالی ــوار می س هم
توجــه ومکــث اســت وهــر دو طــرف گاه بــه 
ــم  ــده اند وببینی ــل ش ــل متوس ــه عق ــوص وگاه ب نص
ــق  ــه تحق ــن دو قضی ــدام طــرِف ای ــه نتیجــه در ک ک
دارد. عالمــه تفتازانــی مؤلــف شــرح مقاصــد تقریبــًا 
بــه حکمیــت پرداختــه اســت وبــه اســتدالل معقــول 
خــود  قــول  اســتنباط  غــرض  امام الحرمیــن  از 
استشــهاد می کنــد کــه زیــادت را بــه معنــی اســتمرار 
ــرور  ــه م ــاعت ب ــه وس ــه، دقیق ــات در هرلحظ وثب
ــوع  ــم، موض ــه کنی ــم وترجم ــر بگیری ــان در نظ زم
در شــأن رســول خــدا بالتردیــد قابــل فهــم اســت؛ 
ــان  ــا ایم ــه ب ــدا در مقایس ــول خ ــان رس ــرا ایم زی
ــت  ــه اس ــر از هم ــر وبهت ــات، افضل ت ــایر مخلوق س
ــکار نیســت وبداهــت دارد.  ــل ان ــن موضــوع قاب وای
ایمــان رســول خــدا برتــر وبهتــر به خاطــر اســتمرار 
تصدیــق، عصمــت ذات مطهرشــان از آمیختــن آن بــه 

ــت.  شــک اس

اندیشه های 
کالمِی 
امام 
ابوحنیفه

ضیایی
عبدالمالک 

بخش دوم
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طارق مرزبان
چهـار سـال پیـش به ابتـکار بنیـاد آرمان شـهر بـا همکاری 
مرکـز منبـع معلوماتـی افغانسـتان شـماری دانشـجویان در 
فضایـی متالطم سیاسـی، جنـگ زده و ناامن افغانسـتان دور 
هـم جمـع شـدند تـا برنامه یـی منظـم بـرای کتاب خوانـی 
داشـته باشند.شـمار این جوانـان روزبـه روز افزایش یافت و 
مـدت کوتاهـی بعـد »قـاِف قصه« را بـرای نام نشسـت های 
کتاب خوانـی خـود برگزیدنـد؛ اکنـون بـا گذشـت سـال ها 
هنـوز جوانـان و دانشـجویان مشـتاقانه هفته یـی یـک بـار 
برداشـت های  و  دیدگاه هـا  تـا  می شـوند  جمـع  دورهـم 
خـود را دربـارۀ کتابـی کـه خوانده اند بـا هم شـریک کنند. 
قـاِف قصـه حاال بیشـتر از یک نشسـت سـاده به اتـاق فکر 
می مانـد کـه اعضـا بـا عالقهو سـنجش خـود در آن حضور 

می یابنـد و بـا شوروشـوق کتـاب می خواننـد.
قـاِف قصـه گفت وگویـی  بهانـۀ چهارسـاله گی گـروه  بـه 
داریـم بـا کاوه جبـران و روح االمیـن امینـی، از بنیان گذاران 

ایـن گـروه و عتیـق ارونـد پژوهشـگر علـوم اجتماعـی.
دمی با کاوه جبران؛ یکی از بنیان گذاران قاِف قصه

*هـدفشـماازایجادگروهقـافقصهبهعنـوانیکی
ازبنیانگـذارانایـنگروهدردانشـگاهکابـلچهبود؟

پاسـخ: گـروه قـاِف قصـه در واقع یـک حلقـۀ کتاب خوانی 
مرکـز  بـا همـکاری  آرمان شـهر  بنیـاد  از طـرف  کـه  بـود 
منبـع معلوماتـی افغانسـتان پیشـنهاد شـد؛ تـا این گونههـم 
دانشـجویان سـرگرم مطالعـه شـوند و هـم کتاب هـای بنیاد 
آرمان شـهر میـان دانشـجویان پخـش و نشـر کنـد. چنـدی 
بعـد، روح االمیـن امینـی، مسـئول بنیـاد آرمان شـهر از مـن 
خواسـت تـا در صـورت امـکان بـا آن هـا همـکاری کنـم. 
و  داشـتم  داستان نویسـی  کارگاه  دوسـه  مـن  آن  از  پیـش 
عالقه منـدی ام سـبب شـد تـا بیاییـم و گروهـی به نـام قاِف 
قصـه را بنیـان بگذاریـم؛ در نخسـت قـرار شـد تـا هفته یی 
یـک رمـان خوانـده شـود و در نشسـت گروه مـورد تحلیل 

و بررسـی قـرار گیـرد.
کارگاه  یـک  فقـط  بـود،  آماتـور  کار  بیشـتر  واقـع  در 
کتاب خوانـی بـود؛ یـک حلقـۀ مطالعـه در زمینـۀ ادبیات به 
ویـژه رمـان. بعدهـا بـه دالیـل مصروفیت بسـیار نتوانسـتم 
در نشسـت ها اشـتراک کنـم؛ اعضای گـروه پیوسـته حاضر 
بودنـد و هفتـه وار کتاب هـای انتخاب شـده را می خواندنـد. 
بـه  را  خـود  نشسـت های  دیگـر  سـال  دو  گـروه  ایـن 
صـورت منظـم هفتـه وار برگـزار می کردنـد تا ایـن که حاال 
رسـیده ایم بـه چهارسـاله گی ایـن گـروه؛ خوشـحالم کـه تا 

آمده انـد. این جـا 
*مـادرآسـتانۀبرگـزاریچهـارسـالگیگـروهقـاِف
قصـهقـرارداریـم،پیشـینهوبرآینـدکاراینگـروهرا

چگونـهارزیابـیمیکنیـد؟
کنونـی  روش  قصـه  قـاِف  کنونـی  حلقـۀ  می کنـم  فکـر 
بـرای  روش  ایـن  زیـرا  بگذارنـد؛  کنـار  را  کتاب خوانـی 
دانش جویـان و نوجوانانی سـت کـه تـازه بـه کتاب خوانـی 
ایـن گـروه روش حرفه یـی و  رو می آورنـد، بهتـر اسـت 

برگزیننـد. را  تخصصی تـری 
*نقـشرمـانوادبیـاترادرترویجفرهنـگمطالعهو

کتابخوانـیچگونـهارزیابـیمیکنید؟
طبیعتـاً تجربـه نشـان داده اسـت کـه رمان خوانـی در واقـع 
آغـاز مطالعـه اسـت؛ آغـاز هـر رشـته یی کـه دانشـجویان 
عالقـه دارنـد در آن زمینـه مطالعـه داشـته باشـند. معمـوالً 
تـا آنجـا کـه مـن بـه خاطـر دارم، رمان خوانی تجربۀ سـایر 
آدم هـا نیـز بـوده و عمومـًا ایـن مسـیر را از شـعر و قصـه 
شـروع کردنـد و بعـد در زمینه یی مشـخص به جسـت وجو 
پرداختنـد، تحقیـق کردنـد و پژوهـش. بـه بیانـی سـاده تر 

رمـان آغـاز مطالعـه و پژوهـش بـوده اسـت.
*رونـدکتابخوانـیرادرسـالهایگذشـتهچگونـه

ارزیابـیمیکنیـد؟
در مـورد سـال های پسـین دو مسـأله وجـود دارد؛نخسـت، 
نبـوده  کتاب خوانـی در گذشـته چنیـن  فرهنـگ و سـنت 
اسـت. مـا در گذشـته میـراث چندانـی در زمینـۀ فرهنـگ 
مطالعـه و خوانـدن کتـاب نداریم. امـا در سـال های اخیر تا 
حـدودی امیدواری هایـی بـه میان آمده اسـت. نسـل جدید 
و دانشـجویان جوان تـر کـه در یک سـطح هرچنـد کم ولی 
پیوسـته بـه هـر حـال غنیمـت، کتـاب می خواننـد، مطالعـه 
می کننـد و نسـبت بـه نسـل قدیم تـر بیشـتر آگاه هسـتند.

*رسـالتافـرادآگاهوروشـنگردرایجـادکانونهـای
مطالعـهوفضـایفرهنگـیمطالعهچیسـت؟

طبیعتـًا گروه هـا و نهادهایـی کـه در جامعـه فعالیت هـای 
فرهنگـی دارنـد، اکثـراً در ایـن راسـتا تـالش می کننـد. این 
سـنت و این فرهنگ را گسـترش می دهند، اما متأسـفانه در 
نهایـت بـه آن صـورت کـه الزم اسـت نهاد ها و موسسـات 
فرهنگـی چنـدان توجهی به خـرچ ندادند و نتیجۀ کارشـان 

تاکنـون قابـل اقناع نبوده اسـت.
*موثریـتنهادهـاوگروههایکتابخـواندربرقراری
یـکجامعـۀآرمانـیتـاچـهانـدازهاسـتوآیـانهاد
وسـازمانهایفرهنگـیتوانسـتهانددرایجـادفضـای
فرهنگـیکشـوررسالتشـانرابـهخوبـیاداکنند؟

مـن فکـر می کنـم، اگـر هـر نویسـنده و شـاعری یـا هر آن 
کسـی که اسـم خودش را فرهنگـی می گـذارد، بتواند حلقۀ 
سـه یـا چهـار نفـری از دوسـتان کتاب خـوان را در دوروبر 
خـود جمـع کنـد و دسـت کم هفتـه وار بتواننـد یـک یـا دو 
کتاب بخوانند، ما شـاهد گسـترش و پیشـرفت بسـیاری در 

زمینـۀ فرهنـگ و سـنت مطالعه خواهیـم بود. 
آرمان شهر و قاِف قصه؛ گفت وگویی با روح االمین امینی

*فعالیـتنهادهـایفرهنگـیدرتغییـرفکـرنسـلنـو
چقـدرموثـربودهاسـت؟

کاری کـه بیـش از پانـزده سـال گذشـته عمدتـًا از سـوی 
موسسـه های غیردولتـی و نهادهای ادبی و ناشـران مسـتقل 
کیفـی  کاسـتی های  تمـام  بـا  گرفتـه  افغانسـتان شـکل  در 
و کمـی موجـود بـه دلیـل عـدم توجـه دولـت و نهادهـای 
از اهمیـت فروانـی برخـوردار  ایـن حـوزه  بـه  حکومتـی 
اسـت. افغانسـتان بعـد از طالبـان، فروپاشـی سـاختارهای 
فرهنگـی را از آن حکومـت فرهنگ سـتیز با خـود به میراث 
آورده بـود و توقـع می رفـت تـا حکومت نو توجـه ویژه یی 
ایـن سـال ها وزارت  تمـام  امـا در  ایـن بخـش کنـد،  بـه 
اطالعـات و فرهنـگ افغانسـتان بـه عنوان عالی تریـن ارگان 
حکومتـی همـواره بـه عنـوان یـک نهـاد نمایشـی حضـور 
داشـته و کاری که شایسـتۀ این فرهنگ درخشـان بود را به 
هیـچ صـورت انجـام نداده اسـت. در واقـع، در ایـن حوزه 
کار از یـک مشـت فرهنگ سـتیز طالـب به حکومتـی منتقل 
شـد کـه نـه سـر سـتیز بـا فرهنـگ داشـت و نـه توجهی و 
عالقه یـی بـرای انجـام کارهـای زیربنایـی در ایـن زمینـه. 
اگـر یـک صـدم هزینه یـی کـه صرف جنـگ در این کشـور 
شـد بـرای اقدامـات فرهنگـی مانند انتشـار کتـاب، حمایت 
از نهادهـای ادبـی، حمایـت از سـینما، موسـیقی، خطاطـی، 
نقاشـی و دیگـر هنر هـای بومـی می شـد، امروز بـا وضعیت 
دیگـر گونه یـی مواجـه بودیـم. اگر دولـت افغانسـتان توان 
اقدامـات فرهنگـی بـرای مبارزه بـا جهل و نادانی که ریشـۀ 
اصلـی جنـگ در افغانسـتان اسـت را می داشـت و در ایـن 
زمینـه اقـدام می کـرد. ترکیـب خـرد و زیبایـی بهتـر از هـر 
اسـلحه یی می توانسـت در مقابـل ماشـین نابودگـر جنـگ 
عمـل کنـد. چنیـن وضعیتـی بدیهی سـت کـه اهمیـت کار 
نهادهـای غیردولتـی فعـال در ایـن زمینه ماننـد انجمن های 

ادبـی و ناشـران مسـتقل را افزایـش می دهـد. 
*نقـشانتشـاراتآرمانشـهردرراهانـدازیگروههـای
کتابخوانـیچقـدربـودهواینموسسـهچـهامکاناتی

رادردسـترسایـنگروههـاقراردادهاسـت؟
راه انـدازی دوره هـای منظـم کتاب خوانـی از سـال 1۳85 به 
این سـو ابتـکار دیگـری بـود کـه ایـن انتشـارات به دسـت 
گرفـت و امروز خوشـحالیم کـه پس از دوازده سـال نهادها 
ایـن  دنبالـۀ  پیـدا شـده اند کـه  نیـز  و گروه هـای دیگـری 
فعالیـت زیبـا را گرفته اند و از گوشـه وکنار افغانسـتان آوازۀ 
برگزاری جلسـه های این دسـتی را می شـنویم. بدیهی سـت 
کـه کاری بـه ایـن وسـعت و اهمیـت قابـل چشم پوشـی 
نیسـت و مـن به عنوان کسـی که نگرانی فرهنگـی دارم، اگر 
دسـت اندرکار ایـن سـازمان نمی بـودم هـم فعالیت هایـش 
در حوزه هـای مختلـف توجـه مـرا جلـب می کـرد. انجـام 

همـۀ ایـن فعالیت هـا کنـار هـم فضـای خالـی فعالیت هـای 
فرهنگـی را در کشـور نشـان می دهد که یک سـازمان وقتی 
نگرانـی فرهنگـی دارد، متوجـه می شـود که فضاهـای خالی 
بی شـماری بـرای فعالیـت وجـود دارد و در حد تـوان خود 

تـالش می کنـد قسـمتی از خالی گاه هـا را پـر کنـد. 
*ادبیـاتکـودکدرجامعهچگونهاسـتوچقدرنشـر
ادبیـاتکـودکدرترویـجمطالعـهدرخانوادههاکمک

کردهاسـت؟
متأسـفانه در زمینـۀ نشـر آثـار مربـوط بـه ادبیـات کـودکان 
در افغانسـتان در طـول ایـن سـال ها توجـه چندانـی نشـده 
بنیـاد  کرده انـد.  اقـدام  زمینـه  ایـن  در  کمـی  نهادهـای  و 
آرمان شـهر یکـی از ایـن نهادهـای معـدود بوده که بخشـی 
اسـت.  داده  اختصـاص  کـودکان  بـرای  را  خـود  کار  از 
تاکنـون کتاب هایـی چـون »شـازده  آرمان شـهر  انتشـارات 
کوچلـو«، »ماهـی سـیاه کوچولـو«، »اعالمیۀ جهانـی حقوق 
بشـر، بـه صـورت مصور و بـه زبان سـاده برای کـودکان و 
نوجوانـان«، »سـیدا، بـه صـورت مصـور و بـه زبـان سـاده؛ 
مجموعـۀ نـه جلـدی از قصه هـای شـاهنامه بـرای کـودکان 
و نوجوانـان« و کتاب هـای دیگـری از این دسـت را منتشـر 
کـرده اسـت کـه بعضـی از ایـن عناویـن چندین بار منتشـر 

شـده اند. 
روشـن اسـت کـه آینـدۀ ایـن کشـور ماننـد هـر سـرزمین 
دیگری در دسـت کـودکان و نوجوانان قـرار خواهد گرفت 
فرهنگـی  حـوزۀ  در  خصـوص  بـه  آن  بـه  بی توجهـی  و 
می توانـد فاجعه بـار باشـد. کودکان بـر عـالوه از کتاب های 
مکتـب، نیـاز بـه خـوراک فکـری دارند و ایـن امر جـدا از 
ایـن که توجـه رسـانه ها را می طلبـد، باید نهادهای مسـئول 
دولتـی و انجمن هـا، سـازمان ها و ناشـران مسـتقل را نیـز 
درگیـر خـود کنـد. بـازار کتـاب کـودکان در افغانسـتان بـه 
برنامه هـای  شـدت سـرد اسـت؛ همـان گونـه کـه جـای 

کـودک بـا کیفیـت در رسـانه های کشـور خالی سـت. 
کتاب خوانـی و گسـترش فهـم از وضعیـت؛ گفت وگویـی 

بـا عتیـق اروند
*وضعیـتتاریخـیکتابخوانیازگذشـتهتـابهحال
چهنوسـاناتیداشـتهوحـاالوضعیتچگونهاسـت؟

بـه نظـر من میزان کتاب خوانی نسـبت به گذشـته دسـت کم 
از دوران مشـروطیت بـه این سـو بـه مراتـب بیشـتر شـده 
اسـت. امـا گفتـم بیشـتر شـده، یعنـی در مـورد یـک اصـل 
کمـی صحبـت کـردم نـه در مـورد یـک مسـألۀ کیفـی. بـه 
نظـر مـن، فهـم مـا در دورۀ مشـروطیت و به ویـژه در دورۀ 
کمونیسـت ها از موقعیـت و زیسـت جهان مـان بـه مراتـب 
بیشـتر و بهتـر از اکنـون بـوده، از ایـن لحـاظ مـا پس رفـت 
داشـتیم و کتاب خوانـی چنـدان کمکی به گسـترش فهم مان 

از وضعیـت نکرده اسـت.
کتابهـا نقـد و رونمایـی بـرای کـه *برنامههایـی
برگـزارمیشـودچقدرباعـثانگیزشکسانیسـتکه
تـازهمیخواهنـدبـهکتـابوکتابخوانـیروآورند؟

بـرای آنانـی کـه می خواهنـد از طریق کتـاب و کتاب خوانی 
بـه جایـی برسـند و بـه اصطـالح بـرای خـود نام ونشـان و 
شـهرتی دسـت وپا کننـد، جلسـات رونمایـی بسـیار موثر و 
مفیـد اسـت. امـا بـرای آن عده کـه نه بـرای خـود کتاب و 
مراسـم پیرامونـش بلکـه به خاطـر محتوا و معنایـی که قرار 
اسـت از طریـق کتاب انتقال شـود، بـه کتاب خوانـی عالقه 
دارنـد، مراسـم هایی چون رونمایـی کتاب چنـدان جذابیتی 
نـدارد. بـه نظـر مـن، خود برگـزاری چنین مراسـمی نشـان 
از ایـن واقعیـت دارد کـه مـا هـر روز داریـم از کارکـرد و 
کارایـی کتـاب بـه عنـوان یک وسـیله خارج می شـویم و به 
کتـاب هسـتی می بخشـیم؛ یعنی بـه چند ورق بـا یک جلد.
*بـهنظـرشـماکتابخوانـیراچگونهمیتـوانهرچه

بیشـترترویجداد؟
بـه نظـر بنـده اگـر عقب هـر بحثـی و یـا دیـدگاه و نظری، 
یـک سیاسـت نظری مشـخص یا بـه تعریف کمونیسـت ها 
در  نمی تـوان  نباشـد،  نهفتـه  مشـخص  ایدئولـوژی  یـک 
کسـی شـور و اشـتیاق کتاب خوانـی را برانگیخـت. مـا باید 
ابتـدا ذهنیـت مـردم را تحریـک کنیـم. آن هـا را به پرسـش 
بکشـیم و نقـد کنیـم تـا مجبور شـوند بـرای دفـاع از خود 
و باورهای شـان از کتاب هـا کمـک بگیرنـد. کتاب خوان هـا 
نیـز نیـاز به یـک بـاور و ایمـان درونی بـه تفکر و اندیشـه 
باورمنـد  اندیشـه و رسـالت اش  کارکـرد  بـه  اگـر  دارنـد. 
نباشـیم کتاب خوانـدن مـا صرفـًا شـبیه شخصی سـت که در 
البـه الی یک مـوزه در حـال چرخیدن و تحسـین و تمجید 

ست. ا
*فـرقیـککتابخـوانبـاکسـیکـهعالقهیـیبـه

خوانـشکتـابنـدارددرچیسـت؟
ندارنـد. فـرق  کتاب خـوان و کتاب نخـوان چنـدان فرقـی 
میـان کسی سـت کـه بـه هنـر و تفکـر عالقـه دارد و برایش 
هسـتی و هسـتی مندی مهم اسـت و از وجود، تاریخ، زمان، 
سیاسـت، علـم و هنـر الهـام می گیرد تـا به زندگـی اش معنا 
ببخشـد و کسـی کـه هیـچ این موضوعـات برایـش اهمیتی 
نـدارد و صرفـًا مـی خواهـد بیامـوزد؛ کتـاب می خوانـد تـا 
بیشـتر بدانـد و با همان دانایـی بمیرد، بی آن کـه دانایی اش 

را به دسـت سـنجش و نقد بسـپارد.

قاِف    قصه؛
 آرمـان شهـری بـرای آگـاهی
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رییس اجرایی نهاد نی:

حکومت آشکارا به ضد آزادی شهروندان تبلیغ می کند
اشاره:

ــی ــانههایاجتماع ــتفادهازرس ــترشاس ــسازگس پ
ــن ــهای ــهولتهاییک ــهس ــالوهب ــتان،ع درافغانس
ــب ــرده،معای ــادک ــهروندانایج ــرایش ــبکههاب ش
ــرای ــت.ب ــردهاس ــانک ــهآن ــزمتوج ــاینی وضرره
ــیرا ــالۀگفتوگوی ــنمس ــاتای ــهجزیی ــنب پرداخت
ــی ــرن ــاعبدالمجیــبخلوتگــر،رییــساجرایــیدفت ب
یــانهــادحمایــتکننــدۀرســانههایآزاددرافغانســتان

انجــامدادیــمکــهاینــکمیخوانیــد.

گفت وگو كننده: ابوبکر صدیق
شــروع اینجــا از میخواهــم خلوتگــر *آقــای
بــه اجتماعــی رســانههای و انترنــت کنــم:ورود
جامعــۀمــا،چــهمزایایــیرابــهشــهروندانواســتفاده

ســت؟ شتها ا نشد هگا کنند
در ســال 200۳ انترنتــوارد اجتمــاع مــا شــد بــا وارد شــدن 
ــا  ــت، ام ــالگ و بســایت«در ســال 2005 گســترش یاف »وب
در ســال 2009 شــبکه های اجتماعــی بــه ویــژه »فیســبوک« 
ــاص داد و  ــود اختص ــه خ ــده گان را ب ــتفاده کنن ــتر اس بیش
خبــر رســانی شــهروندی،مرزهای جغرافیایــی و زمانیدرهــم 

شکســت.
ــی دارد،  ــانه های اجتماع ــه رس ــی ک ــایر مزایای ــزون برس اف

محدودیــت و سانســور در ایــن 
اســت. کمرنــگ  رســانه ها 
اتفــاق  یــک  پخــش  بــرای 
دیگــر شــما منتظــر دســتور 
ــویه یی  ــر س ــه ه ــدی ب زورمن
ــه- ــید. اینک ــه باشد،نمی باش ک
طالــب وقدرت هــای محلــی 
ــوع  ــک موض ــر ی ــان نش خواه
نباشــند-برای تان  یــا  باشــند 
ــه مجــرد  مهــم نیســت. شــما ب
افتــادن اتفاقیتصویــر یــا نوشــته 
صفحــۀ  در  آن  نــوار  یــا  و 
می کنیــد.  نشــر  ُرخ نامۀ تــان 
اطالعــات  نشــر  هم چنــان، 
در رســانه های اجتماعــی بــه 
لحظه هــا کاهــش یافتــه اســت، 
بــه محــض افتــادن یــک اتفاق، 
همگانــی  لحظــه  چنــد  در 
می شــود، شــهروندان دیگــر 
خبــری«  »ســرویس  انتظــار 
هشــت  و  شــش  ســاعت 
شــب و ...، نیســتند. امــروز 
بــه  شــهروندان  وابســته گی 
ــبت  ــی نس ــانه های اجتماع رس
ــتر  ــی بیش ــانه های اصل ــه رس ب
است.رســانه های  شــده 
ــبب بیداری و آگاهی  اجتماعیس
لــت  شهروندانشــده اند.امروز 
یــک شــهروند در  و کــوب 
اتفاق افتــد،از  کــه  هرجایــی 
ــی  ــانه های اجتماع ــم رس چش
پنهــان نمی مانــد و از همیــن 

ــرخ  ــل ن ــه تمــام کشــور می پیچــد. زمانــی در کاب طریــق ب
ــی  ــانه های اجتماع ــق رس ــد از طری ــش می یاب ــر افزای دال
می رســد. بدخشــان  ولســوالی  دورافتاده تریــن  بــه 
ــث  ــت کهباع ــی اس ــانه های اجتماع ــای رس ــن براینده ای
ــتان  ــر در افغانس ــال اخی ــی در ده س ــالب اطالعات آمدنانق

ــت. ــده اس ش
*بــاتمــاممزایایــیکــهاســتفادهازرســانههای
ــایرا ــهچالشه ــانههاچ ــنرس ــیدارد،ای اجتماع

ــد؟ ــادکنن ــهایج درجامع
رســانۀ اجتماعــی نشــانی مشــخص نــدارد و  ایــن طبیعــت 
رســانۀ اجتماعــی اســت کــه زمــان ثبــت حســاب شــما نیاز 
ــه اخــالق  ــی ک ــا اخــالق حرفه ی ــد و تنه ــد نداری ــه تعه ب
شــهروندی را نیــز در بــردارد، بــرای اســتفاده از آن حســاب 
ــد،  ــتفاده می کنی ــه از آن اس ــه چگون ــد ک ــود داری ــا خ ب
ــابی   ــتند، حس ــان هس ــه آقای ــی ک ــا  در حال ــا برخی ه ام
ــان  ــام آقای ــه ن ــوان ب ــا بان ــد ی ــاز می کنن ــوان ب ــام بان را به ن
حســاب درســت می کننــد، اینــان همــان اخــالق حرفه یــی/ 
شــهروندی را زیــر پــا می کننــد، ایــن کاربــران خواســته یــا 
ناخواســته ســبب بزرگنمایــی برخــی موضوعــات از طریــق 

ــوند. ــود می ش ــات خ صفح
 هم چنــان، نشــر و پخــش اخبــار جعلــی از طریــق 
ــا  ــه حت ــتان ک ــا در افغانس ــه تنه ــی ن ــانه های اجتماع رس
ــی  ــت. در حال ــرده اس ــاد ک ــای را ایج ــان چالش ه در جه
کــه ایــن مــوارد ممکــن تبلیغــات نظامــی، ایدیولوژیــک و 
ــۀ کســانی  ــار در ُرخ نام ــوه دادن اخب ــه جل ...، باشــد. وارون
ــت افگن  ــای دهش ــا گروه ه ــان و ی ــا طالب ــویی ب ــه همس ک
ــمیت  ــه رس ــا را ب ــی م ــت مل ــت و حاکمی ــد و دول دارن
ــران  ــن کارب نمی شناســند، ســبب هــرج و مــرج فکــری بی

رســانه های اجتماعــی و شــهروندان می شــوند.
مثــال: نشــر خبــر مــرگ یــک انســان زنــده. یــا فــردی کــه 
ــانۀ  ــا در رس ــد، ام ــی می کن ــما زنده گ ــایه گی ش در همس
ــا  ــر دنی ــای دیگ ــود را ج ــاش خ ــی بودب ــی محل اجتماع
ــراد،  ــی اف ــم خصوص ــه حری ــرض ب ــد. تع ــم می کن تنظی
تهمــت بســتن و ...، بــه شــخصیت ها، ازچالش هایــی 

ــه  ــه آن مواج ــی ب ــانه های اجتماع ــا در رس ــه م ــت ک اس
ــانه های  ــتفاده از رس ــگ اس ــدن فرهن ــه ش ــتیم؛ نهادین هس

ــاز دارد.  ــی نی ــان طوالن ــک زم ــه ی ــی ب اجتماع
*نهادینــهشــدنفرهنــگاســتفادهازرســانههای
ــرخواهــد ــانرادرب ــدرزم اجتماعــیدرکشــورچق

ــت؟ گرف
ــانه های  ــتفاده از رس ــه اس ــه ب ــروز در رابط ــا ام ــۀ م جامع
ــا  ــی ب ــگاه قانون ــم از ن ــی ه ــد زمان ــم از دی ــی ه اجتماع
ــدن  ــه ش ــد نهادین ــدون تردی ــت.  ب ــه اس ــکل مواج مش
ــی  ــان طوالن ــگ اســتفاده از رســانه های اجتماعــی زم فرهن
ــز  ــا نی ــی م ــگاه قانون ــا از ن ــت، ام ــد گرف ــر خواه را در ب
ــچ مدرکیکهاســتفاده ازرســانه های اجتماعی را  ــوز هی ــا هن ت
ــانه های  ــون رس ــم. در قان ــت نداری ــد، در دس ــف کن تعری
ــوان  ــه  تحــت عن اجتماعــی واژۀ»انترنــت« تنهــا یــک مرتب
ــا از  ــه، ام ــه کار رفت ــی اســت«. ب ــت یــک رســانۀ برق »انترن
ــازی  ــت در زمینه س ــگاه انترن ــی و جای ــانه های اجتماع رس
آن چیــزی را نمی شناســیم. بنابراین،اگــر کاربــری بــه کســی 
تهمــت می بنــدد یــا موضوعــات حریــم خصوصــی کســی 
را نقــض می کنــد، قانونــی وجــود نــدارد تاپــای فــرد را بــه 
نهادهــای عدلــی و قضایــی بکشــاند. ایــن نیــاز اســت کــه 
ــامان مند  ــی را س ــانه های اجتماع ــتفاده از رس ــت اس حکوم
بســازد، امــا محــدود نسازد.رســانه های اجتماعــی نیــاز بــه 

یــک ســند قانونــی مجــزا دارنــد.
ــر ــدرزمانگی ــاچق ــنچالشه ــهای ــیدهگیب *رس

ــود؟ خواهــدب
ــانه های  ــتفاده از رس ــرای اس ــی ب ــون و معاهده ی ــی قان وقت
اجتماعــی وجــود نداشــته باشــد، خالفباورهــا و هنجارهــای 
ــرای کســانی کــه در داخــل نظــام و بیــرون از  اجتماعــی ب

ــود. ــم می ش ــتفاده جویی فراه ــۀ اس ــتند، زمین ــام هس نظ
حکومــت افغانســتانبا اســتفاده از پــول ملــت، افــرادی را بــه 
ــی«  ــده گان فیســبوک/ فیســبوک چلونک ــش بُرن ــوان »پی عن
اســتخدام کــرده وبــه ضــد آزادی شــهروندان آشــکار 
تبلیغــات می کنــد.وزارت فرهنــگ بــرای جلوگیــری از 
ــانه ها  ــی رس ــای حام ــاز نهاده ــد اجماعی ــوارد بای ــن م ای
ــانه ها  ــوای رس ــه محت ــگاه تخصصــی ب ــه از ن و کســانی ک
وارد هســتند را تشــکیل دهــد تــا حداقــل بــه ایــن پیمانــه 
شــاهد عملکــرد دولــت در برابــر مــردم نباشــیم و فرهنــگ 
ــت  ــرف دول ــی از ط ــانه های اجتماع ــن رس ــتفاده از ای اس

ــج شــود. تروی
ــه  ــن  زمین ــوز در ای ــا هن ــگ ت ــات و فرهن وزارت اطالع
ــون جــزا  ــک قان ــه ی ــا وزارت عدلی ــت نداشــته و تنه فعالی
تحــت عنــوان »قانــون مجــازات ســایبری« ایجــاد کــرده کــه 

ــود. ــد ب بیشــتر محــدود کنن
*وزارتاطالعــاتوفرهنــگچنــدســالپیــشیــک
مقــررۀتخلفــاترســانههایاجتماعــیراایجــادکــرد،
ــد ــهش ــیمواج ــادن ــشنه ــاواکن ــلب ــنعم ــاای ام

دلیــلآنچــهبــود؟
ــات رســانه های  ــون تخلف ــگ قان وزارت اطالعــات و فرهن
ــه  ــزا ک ــون ج ــد دوم قان ــرد، در بن ــاد ک ــی را ایج اجتماع
اخیــراً توشــیح شــد، ذکــر شــده اســت:«اگر حســابی 
ــد آن  ــت می توان ــود، دول ــکل می ش ــار مش ــانه یی دچ رس
را ببندد«،امــا دولــت بــا اســتفاده از ایــن موضــوع می توانــد 
ــن  ــد. ای ــدود کن ــود را مس ــف خ ــانه های مخال ــام رس تم
ــت  ــات، حکوم ــای آوردن اصالح ــه به ج ــت ک مواردی س
را بــه نظــام ســلطه گر، قانــون شــکن و ارزش شــکن 
تبدیــل می کنــد؛ راه حل هــای وجــود دارد کــه دولــت 

روی دســت گیــرد و شــهروندان خــود ارزش هــا را بپذیرند 
ــا چمــاق و شمشــیر! ــه ب ن

خانوادههــا در اجتماعــی رســانههای *اســتفادۀ
بهویــژهوقتــیبــزرگانازکارودفتــرو...،بــهخانــه
ــواده ــااعضــایخان ــتب ــایصحب ــد،بهج برمیگردن
مصــروفرســانههایاجتماعــیهســتند،بهنظــر
ــواده ــدنفضــایخان ــردش ــببس ــنکارس ــماای ش

نمیشــود؟
ــت  ــراس ی اس ــی از ه ــوع ناش ــن موض ــمت ای ــک قس ی
کــه مــا داریــم، امــا جامعــه نیــاز بــه ترس زدایــی دارد. در 
حالــی کــه مــا از یــک جامعــۀ ســنتی بــه طــرف جامعــه باز 
و دموکراتیــک در حــال گــذار هســتیم، امــا تعریــف مــا از 
خانــواده ســنتی اســت: »خانــواده کســانی  هســتند کــه رابطۀ 
خونــی دارنــد، شــب باهــم جمــع می شــوند، صبــح باهــم 
ــن  ــینند«، اماعی ــم می نش ــا ه ــه ب ــای جمع ــتند، روزه هس
تعریــف از خانــواده  در جامعه یــی کــه به طرفپیشــرفت 
ایجــاد  را  چالش هــای  می پیمایــد،  راه  دموکراســی  و 

می کنــد.
شــما بــه عنــوان یــک خبرنــگار ممکــن پــدر خانــواده هــم 
ــتان تانپیام  ــاید از طــرف دوس ــم ســاعت ش ــر نی ــید؛ ه باش
دریافت کنیــد، دوســتان و همکاران تــان می پرســند کــه 
ــا نمی شــود  ــاد؟ چــه شــده؟ چــه نشــده؟ ام ــاق افت چه اتف

بــه دلیــل این کــه در خانــه هســتید از همــۀ چشــم پوشــی 
کنیــد. شــما بایــد پاســخ دوســتان و همکاران تــان را 
ــگاری  ــت تنگاتنــگ روزنامه ن ــد؛ چــون شــما در رقاب بدهی
ــد، دیگــر  ــدو کســی کــه در یــک نهــاد کار می کن قرارداری
زمــان برایــش تعریــف نشــده، انترنــت و رســانه های 
ــدود  ــای مح ــک فض ــه ی ــکان را ب ــان و م ــی زم اجتماع
تبدیــل کــرده اســت و ایــن شــگرد نیــاز بــه تعریــف جدید 
ــا  ــح ت ــت صب ــروز از هش ــگار ام ــواده دارد. خبرن از خان
چهــار شــام کار نمی کنــد، بلکــه 24 ســاعت در کار اســت 
و اگــر در خانــوادۀ مصــروف تیلفــون یــا انترنــت می شــوند 
بــه ایــن معناســت کــه وظیفــۀ  خــود را انجــام می دهــد. امــا 
ــرای  ــه ب ــق دارد ک ــرد ح ــر ف ــا ه ــن چالش ه ــام ای ــا تم ب
خانــواده، فرزنــدان و ...، وقــت بگذارنــد و خانواده هــا 

ــا عصــر کنونــی وفــق دهنــد. خــودرا ب
ــه راه  ــه جامع ــازه ب ــه ت ــزی ک ــت چی ــی اس ــن طبیع ای
ــتفاده  ــرای اس ــتر را ب ــای بیش ــدا گرفتاری ه ــد در ابت می یاب
ــن  ــان ای ــت زم ــا گذش ــا ب ــد، ام ــاد می کن ــده گان ایج کنن
حالــت تغییــر می کنــد. مثــاًل در جاپــان بــزرگان در داخــل 
خانــواده از تیلفــون همــراه یــا انترنــت اســتفاده نمی کننــد، 
ــل  ــهری، هوت ــای ش ــواده، در بس ه ــرون از خان ــا در بی ام
و...،مصــروف تیلفــون همــراه خــود می باشــند و حتــا 
آن وقــت را جبــران می کننــد. بنابرایــن، جاپانی هانظــام 
ــاد  ــنتی ایج ــورات س ــای تص ــر مبن ــری را ب ــوادۀ عص خان
ــا  ــدک اســت. ام ــش در جامعۀ شــان ان ــن چال ــد و ای کرده ان
در افغانســتان چــون پدیــده انترنــت، رســانه های اجتماعــی 
جدیــد اســت، مدیریــت زمــان از دســت مــا رفتــه و فکــر 
انترنــت  و  اجتماعــی  رســانه ها  از  اســتفاده  می کنیــم 

ــه دارد. ــواده و جامع ــاالی خان ــوء ب ــرات س  تاثی
ازرســانههایاجتماعــیتوســط *آیــااســتفاده
کــودکانونواجوانــانســببزوالدورۀکودکــی

؟ د نمیشــو
تیلفون هــای  از  اســتفاده  مــا در  نوجوانــان  جوانــان و 
هوشــمند و رســانه های اجتماعــی بــه شــکل افراطــی 
عمــل می کننــد. چنیــن اســتفادۀ در طوالنــی مــدت ســبب 

ــی   ــۀ حس ــده و عاطف ــم  ها ش ــی چش ــت دادن بینای از دس
کــودکان را از بیــن می بــرد و آنــان  را به»یــدک یــک 

ماشــین« تبدیــل می کنــد.
کــودکان امــروزی مــا عاطفــۀ  خــود را بــا تیلفــون همــراه رد 
ــا  ــان ب ــادر، عاطفه ش ــدر و م ــا پ ــه ب ــد ن ــدل می کنن و ب
برنامه هــای کمپیوتریــرد و بــدل می شــود نــه بــا خواهــر و 
ــن چالش هــای اســت کــه ســبب  ــن از جدی تری ــرادر، ای ب
ناتوانــی جســمی و روحــی کــودکان نیــز می شــود،اما 
ــا  ــودکان م ــه ک ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــخنان ب ــن س ای
ــتفاده از  ــاِن اس ــم زم ــد، تنظی ــتفاده نکنن ــوژی اس از تکنال

ــم اســت.  ــودکان بســیار مه ــرای ک ــوژی ب تکنال
ــوادهچنــدســاعت ــهعنــوانپــدریــکخان *شــماب
ــتفاده ــحاس ــرایتفری ــراهب ــونهم ــت،تیلف ازانترن

میکنیــد؟
روزانــه یــک ســاعت رادر گروه هــای وتــس آپ کــه 
ــم.  ــروف می باش ــود مص ــم می ش ــه کاری در آن  تنظی برنام
بیشــتر از چهــار ســاعت روی ایمیل هــای کــه در رابطــه بــه 
مســوولیت های مــا رد وبــدل می شــودصرف می شــودو 
ــی  ــانه های اجتماع ــح از رس ــرای تفری ــاعت را ب ــک س ی
اســتفاده می کنــم. در حالــی کهــدر ابتــدای ســال 2007 کــه 
تــازه بــه رســانه های اجتماعــی روی آورده بــودم، بیشــترینه 

ــردم.  ــرف آن می ک ــود را ص ــت خ وق
ــاعت ــکس ــتفادۀی ــااس *آی
از تفریــح عنــوان بــه
اجتماعیگاهــی رســانههای
در را خانــواده واکنــش

اســت؟ پیداشــته
ــش  ــه واکن ــواده ب ــی،در خان بل
ــی  ــم وقت ــده ام، آنه ــرو ش روب
بــوده کــه بایــد بــا فرزنــدم 
بــه  یــا  می خوانــدم  درس 
پرشــس های دختــر کوچکــم 
مــن  امــا  مــی دادم،  پاســخ 
مصــروف تیلفــون همــراه خــود 
ــش  ــبب واکن ــن س ــوده ام و ای ب
ــد  ــواده شــده اســت، هرچن خان
بــا مدیریــت زمــان انتقادهــا 
ــر  ــه صف ــا ب ــه، ام ــش یافت کاه

نرســیده اســت. 
شــده انجــام *بررســیها
ــیداد ــانم ــال93نش درس
ــون500 ــشاز۱میلی ــهبی ک
ــانههای ــرازرس ــزارکارب ه
ــد، اجتماعــیاســتفادهمیکنن
ــال ــماازآنس ــرش ــهنظ ب
تــااکنــوندرمیــزاناســتفاده
رســانههای کننــدهگان
اجتماعــیوانترنــتچــه
ــت؟ ــدهاس ــشآم ــرپی تغیی

آمارهــای مختلفــی در میــزان 
ــت و  ــده گان انترن ــتفاده کنن اس
رســانه های اجتماعــی بیــرون 
وزارت  مثــال  شــده؛  داده  
ــش  ــه بی ــد ک ــرات می گوی مخاب
ــد. در  ــتفاده می   کنن ــت اس ــهروندان از انترن ــون ش از9 میلی
ــدود  ــتان در ح ــه در افغانس ــد ک ــبوک می گوی ــی فیس حال
دو میلیــون کاربــر فیســبوک اســت، هم چنــان نیــم میلیــون 
ــنجر  ــاک، مس ــوگل ت ــون در گ ــک میلی ــر وی ــر تویت کارب
فیســبوک و ...، حــدود 400 تــا 500 هــزار از ایمیــل 
ــج  ــا پن ــج ت ــدود پن ــوع در ح ــه مجم ــد ک ــتفاده می کنن اس
ــار وزارت  ــه آم ــک ب ــه نزدی ــد ک ــون می رس ــم میلی ونی

ــت. ــگ اس ــات و فرهن اطالع
*پیشــنهادشــمابــهوزارتاطالعــاتوفرهنــگ
بهخاطــرطــرحیــککارشــیوهاســتفادهازرســانههای
اجتماعــیچیســتوهمچنــانتوصیــهشــمابــه
کســانیکــهبهنــاممســتعارحســابفیســبوکی
ــتمیشــوندچیســت؟ ــازندوســببآزارواذی میس
ــۀ  ــگ در زمین ــات و فرهن ــه وزارت اطالع ــی ک ــر زمان ه
آمــاده ســازی کارشــیوه یــا دســتورالعمل اقــدام کنــد، دفتــر 
نــی آمــاده همــکاری اســت. دفتــر نــی عضــو پروژۀ تشــکل 
ــامل  ــه ش ــت ک ــت اس ــای انترن ــۀ دنی ــا در زمین همکاری ه
ــت  ــر داش ــا در نظ ــود. ب ــور جهانمی ش ــش از 40 کش بی
ــی در  ــر ن ــو؛ دفت ــورهای عض ــی و کش ــی های جهان پالیس
ــا وزارت اطالعــات و فرهنــگ می توانــد یــک  همــکاری ب
ــرای اســتفاده از رســانه های اجتماعــی  کار شــیوه خــوب ب
بســازد. هم چنــان خواســت مــا از وزارت اطالعــات و 
ــرای اشــاعۀفرهنگ اســتفاده از  ــه ب ــن اســت ک ــگ ای فرهن
ــزون  ــو تلوی ــر و رادی ــس باخت ــق آژان ــوژی از  طری تکنال
ــان شــهروندان  ــای دســت داشته شــان در می ــی و ابزاره مل

اســتفاده کنــد.
هم چنــان کاربــران رســانه های اجتماعــی نماینده هــای 
ــم  ــا وارد حری ــه م ــی ک ــا وقت ــتند، ام ــود هس ــوادۀ خ خان
برخــورد  مــردم  بــه  و  می شــویم  فــردی  خصوصــی 
نادرســت می کنیــم در حقیقــت معــرف خوبــی فرهنــگ و 

ــتیم. ــه نیس ــود در جامع ــوادۀ خ خان
تشکرازاینکهفرصتگذاشتید.

ازشماهم.
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ــن ــهایـ ــعریبـ ــریشـ ــالیمعـ ابولعـ
دارد: مضمـــون

ـــد  ـــن دارن ـــا دی ـــد، ی ـــه ان ـــا دو گون ـــل دنی »اه
ـــن  ـــد و دی ـــل دارن ـــا عق ـــد و ی ـــل ندارن و عق
ـــوده  ـــردی ب ـــن م ـــب رحم ـــا حبی ـــد«. ام ندارن
جامـــع عقـــل و دیـــن کـــه می توانســـته کار 
ـــک  ـــر ی ـــرده و از ه ـــک ک ـــل و دل را تفکی عق
در جایـــش اســـتفاده کنـــد. ســـخنرانی های او 

طـــرف داران زیـــادی داشـــته اســـت.
او بـــر جوانـــان مســـلمان نفـــوذ عمیقـــی داشـــته، 
ـــال  ـــتان س ـــی در زمس ـــه وقت ـــی ک ـــه اندازه ی ب
ـــال  ـــان )مارش ـــم خ ـــا فهی ـــده ب ـــه نگارن 1۳59 ک
محمدقســـیم فهیـــم( آشـــنا شـــدم. هنوزنـــوار 
ـــرز  ـــت و از ط ـــود داش ـــا خ ـــخنرانی او را ب س

صحبـــت کـــردن او پیـــروی می کـــرد.
شـــهید  دانشـــجویی  دورۀ  خاطـــرات  از 
احمدشـــاه مســـعود بـــر می آمـــد کـــه در 
ــته  ــود داشـ ــز وجـ ــانی نیـ ــان کسـ ــن میـ ایـ
انـــد کـــه بـــرای ســـازمان گرفتـــاری و 
دردســـرهای بی جـــا درســـت می کـــرده انـــد 
ــاتی  ــای احساسـ ــن از برخوردهـ حبیب الرحمـ
شـــان بـــا مســـایل سیاســـی، ناراضـــی بـــوده 

ــت . اسـ
از او نقـــل می کـــرد: یک بـــار گلب الدیـــن 

حکمتیـــار و ســـیف الدین نصرتیـــار زندانـــی 
بودنـــد کـــه جلســـه یی تشـــکیل شـــد. 
ــه  ــد کـ ــوب شـ ــت: خـ ــن گفـ حبیب الرحمـ
ایـــن دو دیوانـــه زندانـــی هســـتند تـــا چنـــد 
روز بـــا فکـــر آرام، برنامه هـــای خـــود را 

تعقیـــب کنیـــم. 
گویـــی حکمتیـــار خصوصیاتـــش  را بـــه 
عده یـــی از کادرهـــای حـــزب اســـالمی نیـــز 

منتقـــل کـــرده بـــود.
در نزدیکـــی شکســـتن آتـــش بـــس بـــا 
ـــاه  ـــات احمدش ـــواه مالق ـــده گ ـــا، نگارن روس ه

مســـعود بـــا یکـــی از فرماندهـــان حـــزب،ب 
اســـالمی بـــودم، آمـــر صاحـــب می کوشـــید 
جنـــگ میـــان حـــزب و جمعیـــت در پـــروان 
متوقـــف شـــود. فرمانـــده  حـــزب اســـالمی 
ـــاز  ـــود. در آغ ـــوری ب ـــخنور و پُرش ـــوان س ج
ــراد  ــه افـ ــن بـ ــت: »مـ ــار داشـ ــه اظهـ جلسـ
ـــا  ـــگ ب ـــه جن ـــه ام ک ـــود گفت ـــان خ ـــت فرم تح
ـــدن در  ـــته ش ـــینی و کش ـــاد حس ـــت جه جمعی
ـــدود  ـــپس ح ـــت.« س ـــینی اس ـــهادت حس آن ش
ـــالمی  و  ـــزب اس ـــت  ح ـــاعت در حقانی یک س
ـــخن  ـــالمی داد س ـــت  اس ـــودن  جمعی ـــق ب ناح

داد.
ــید،  ــر صاحـــب رسـ ــه آمـ وقتـــی نوبـــت بـ
ــه  ــن جملـ ــل ایـ ــا نقـ ــود را بـ ــت خـ صحبـ
کـــرد  آغـــار  شـــهید  حبیب الرحمـــن  از 
کـــه گفتـــه بـــود: بـــه جوانـــان و نوجوانـــان 
ــتاد ســـید قطـــب را ندهیـــد  کتاب هـــای اسـ
کـــه بـــرای آنـــان مثـــل »نـــو شـــادر« عمـــل 
ــد  ــراب می کننـ ــود را خـ ــم خـ ــد؛ هـ می کنـ
ـــابقه  ـــریح س ـــه تش ـــد ب ـــران را. بع ـــم دیگ و ه
و ماهیـــت هـــر دو حـــزب پرداخـــت و بـــه 
او توضیـــح کـــرد کـــه مجاهدیـــن افغانســـتان 
ـــد  ـــد، نبای ـــی ندارن ـــت تفاوت ـــده و ماهی در عقی
ـــده، در  ـــه ش ـــاب ترجم ـــد کت ـــدن چن ـــا خوان ب
بـــارۀ همـــه چیـــز و مخصوصـــًا مهدوریـــت 
ــد  ــر شـ ــوا داد. متذکـ ــلمانان فتـ ــون مسـ خـ
کـــه خـــودش  بســـیاری مســـایل دینـــی را از 
ـــد  ـــوی محم ـــژه از مول ـــه وی ـــن و ب ـــای دی علم

موســـی می پرســـد.

مسعوددردورۀداوودخان
جمعیـــت کوچکـــی از دانشـــجویان اخوانـــی، 
ـــت داوود  ـــل حکوم ـــورده در مقاب ـــت خ شکس
ــتان  ــاور پاکسـ ــه، در پشـ ــزوی از جامعـ و منـ
ســـپری  را  کننده یـــی  خســـته  زنده گـــی 

می کردنـــد.
ـــه  ـــا ب ـــق کودت ـــت ازطری ـــه حکوم ـــیدن ب رس
ـــای  ـــود. در دنی ـــده ب ـــدل ش ـــوم ب آرزوی موه
کننده یـــی  دلگـــرم  چشـــم انداز  واقعـــی 
ــه  ــاخت. بـ ــن نمی سـ ــان را روشـ ــده آنـ آینـ
ـــکل  ـــه ش ـــده ب ـــرکوب ش ـــای س ـــار آرزوه ناچ
ــان  ــه آنـ ــواب بـ ــی در خـ ــای روحـ نمادهـ

ظاهـــر می شـــد .
حکمتیـــار بزرگتـــر ایـــن محصلیـــن، ســـرآمد 
ــوده  ــذاران بـ ــده گان و خواب گـ ــواب دیـ خـ
ـــه شـــکل ورود  ـــا ب اســـت. بســـیاری از خواب ه
ـــه  ـــود و اینک ـــر می ش ـــل، ظاه ـــه کاب ـــاره ب دوب
ـــد  ـــته ان ـــگاه برگش ـــه دانش ـــاره ب ـــد دوب پیروزمن
و همصنفـــان شـــان را مالقـــات می کننـــد. از 
ـــنیده ام: ـــورد ش ـــن م ـــعود در ای ـــاه مس احمدش
حکمتیـــار خـــود بعـــد از هـــر نمـــاز صبـــح 
از هـــر یـــک می پرســـیده کـــه چـــه خوابـــی 

ـــد؟ ـــده ان دی

امـــا احمدشـــاه مســـعود  بـــا وجـــود اعتقـــاد 
ـــز  ـــه طن ـــا، ب ـــواب، از آن آرزوه ـــر خ ـــه تعبی ب
ســـخن مـــی  گفـــت و می افـــزود: »پیـــروزی 
ــا  ــد!« او حتـ ــه دســـت نمی آیـ ــواب بـ در خـ
در آن زمـــان می دانســـته کـــه در دنیـــای 
واقعـــی بایـــد از راه هـــای عقالنـــی و عملـــی 

بـــه ســـوی هـــدف گام برداشـــت.
ـــدن  ـــود را صـــرف خوان ـــت خ ـــه وق ـــاً او هم بن
کتاب هـــای سیاســـی و نظامـــی می کنـــد.  
شـــهید احمدشـــاه مســـعود می گفـــت، هیـــچ 
ـــه  ـــته ب ـــه توانس ـــی را ک ـــی و نظام ـــاب سیاس کت

ـــت. ـــته اس ـــده نگذاش ـــاورد، ناخوان ـــت بی دس
عـــالوه بـــرآن نقـــل می کـــرد: »یـــک معلـــم 
ــتراتژی  ــتان( اسـ ــا )پاکسـ ــی در آنجـ افریقایـ
ــا  ــی داد، امـ ــی درس مـ ــای پارتیزانـ جنگ هـ
اجـــازه نمـــی داد کـــه کســـی یادداشـــت 
بـــردارد؛ مـــن بـــه خاطـــر اهمیتـــی کـــه بـــه 
ـــه  ـــح ب ـــت تفری ـــودم، در وق ـــل ب آن درس قای
بهانـــۀ تشـــناب خـــارج شـــده و شـــنیده های 
ـــردم  ـــت می ک ـــذ یادداش ـــه روی کاغ ـــود را ب خ
ـــانم  ـــم درس ـــی از ه ـــطۀ یک ـــه واس ـــه ب ـــا اینک ت
ـــدم«. ـــراج ش ـــی اخ ـــات درس ـــا و از  جلس افش
ـــلحانه  ـــگ مس ـــه جن ـــار ب ـــاری حکمتی ـــا فش پ

ـــد داوود ـــر محم در براب

حکمتیـــار بارهـــا در ســـخنرانی هایش بـــا 
ــه  ــی کـ ــد. در حالـ ــادآور می شـ ــار یـ افتخـ
ـــه کار سیاســـی پافشـــاری می کردنـــد؛  دیگـــران ب
ـــلحانه  ـــاد مس ـــه جه ـــه از اول ب ـــود ک ـــا او ب تنه

بـــاور داشـــت.
ـــه  ـــا چ ـــت: ام ـــنید گف ـــب ش ـــر صاح ـــی آم وقت
ـــار  ـــو )ذوالفق ـــزود: بوت ـــد اف ـــگ؟ بع ـــوع جن ن
ــارزه  ــه مبـ ــویق بـ ــار را تشـ ــی( حکمتیـ علـ
ــرد و برایـــش چهـــل میـــل  ــلحانه می کـ مسـ
ســـالح خفیفـــه داده بـــود تـــا بـــا حکومـــت 
ــوم  ــداد ســـالح معلـ ــن تعـ ــد. از همیـ بجنگـ
بـــود کـــه بوتـــو نمی خواســـت مـــا پیـــروز 
شـــویم؛ بلکـــه بـــا ایجـــاد درگیری هـــای 
ـــی  ـــگ طوالن ـــک جن ـــت ی ـــک می خواس کوچ
ـــد. ـــل کن ـــتان تحمی ـــر افغانس ـــاینده را ب و فرس

ــار  ــِت حکمتیـ ــی آن وقـ ــای جنگـ تاکتیک هـ
ــا در  ــت. گویـ ــخره می گرفـ ــه مسـ ــز بـ را نیـ
ـــا یـــک میـــل ســـالح »دور زن« را در کـــوه  کودت
آســـمایی جابه جـــا می کـــرد هکـــه از آنجـــا 
ارگ را زیـــر آتـــش بگیـــرد و افـــراد پیـــاده 
ــه ارگ  ــتقیمًا بـ ــهر مسـ ــل شـ ــداز داخـ بایـ

حملـــه مـــی کردنـــد!
مسعودوکمونیستها

ــۀ  ــات انتقام جویانـ ــاد احساسـ ــاز جهـ در آغـ
ــود،  ــه بـ ــرا گرفتـ ــن را فـ ــدیدی مجاهدیـ شـ
ـــان، در  ـــن بدخش ـــی از مجاهدی ـــول یک ـــه ق ب
ـــی  ـــازمان خلق ـــر از اعضـــای س ـــل نف آنجـــا چه
جوانـــان را در حالـــی کـــه دســـت های شـــان 
ــر  ــه زیـ ــر بـ ــره کمـ ــد، از قـ ــته بودنـ را بسـ

پرتـــاب کـــرده بودنـــد.
ـــی  ـــا طبیع ـــط ام ـــل غل ـــک عکس العم ـــن  ی ای
و  دســـته جمعی  قتل هـــای  مقابـــل   در 
خلقی هـــا  محاکمـــۀ  بـــدون  اعدام هـــای 
ـــت  ـــه نیس ـــر ب ـــک آن س ـــال کوچ ـــه مث ـــود ک ب
ـــوادۀ مجـــددی  ـــردان خان ـــن از م شـــدن ســـی ت
در یـــک شـــب بـــود و در خاطـــرات زنـــدان 
یـــک فعـــال جامعـــه مدنـــی خوانـــدم  یـــک 
ــد  ــه دو صـ ــرده  کـ ــراف می کـ ــی اعتـ خلقـ
نفـــر را بـــدون محاکمـــه بـــه دســـت خـــود 

کشـــته بـــود.
ـــن، احمدشـــاه مســـعود یـــک  ـــان مجاهدی در  می
ـــردم  ـــب ک ـــی در کار او تعج ـــود. زمان ـــتثنا ب اس
ـــیر و  ـــه پنجش ـــس از تصفی ـــال 1۳58 پ ـــه  س ک
ایجـــاد جبهـــۀ ســـالنگ 1۳58 معلـــم خلقـــی 
ـــاری  ـــان گلبه ـــش خ ـــا، دروی ـــی م دورۀ ابتدای
ـــودم؛ در  ـــده ب ـــا کالشـــنیکوف دی ـــاًل ب ـــه قب را ک
ـــده  ـــوز زن ـــدم. او هن ـــده دی ـــیر زن ـــل پنجش داخ
ـــیر  ـــی در پنجش ـــا خلقی های ـــا تنه ـــت. گوی اس
کشـــته شـــده بودنـــد کـــه جنگیـــده بودنـــد. 
شـــاید بـــه دلیـــل ایـــن  ســـعۀ صـــدر بـــود 
ــن  ــا باالتریـ ــی او تـ ــبکه های ارتباطـ ــه شـ کـ
رده هـــای حـــزب دموکراتیـــک خلـــق فعـــال 

ـــد. بودن
مسعودوتطبیقشریعت

ـــی  ـــا یک ـــت ب ـــال 1۳60 در صحب ـــتان س زمس
ـــایل  ـــارۀ مس ـــود در ب ـــم دورۀ خ ـــزرگان ه از ب
مختلـــف مشـــورت می کـــرد. دوســـتش بـــه 
ــام  ــما به نـ ــا و شـ ــب مـ ــت! آمرصاحـ او گفـ
ـــاز  ـــاد آغ ـــه جه ـــالمی ب ـــریعت اس ـــق ش تطبی
ـــد اداری  ـــک واح ـــۀ ی ـــیر نمون ـــم. پنجش کردی
ـــتند.  ـــم هس ـــن در آن حاک ـــه مجاهدی ـــت ک اس
الزم اســـت قوانیـــن شـــرعی در آن رعایـــت 
ـــه  ـــی آذان جمع ـــه وقت ـــرد ک ـــکایت ک ـــود. ش ش
گفتـــه می شـــود، هنـــوز برخـــی بـــه عـــوض 
اینکـــه بـــه نمـــاز جمعـــه برونـــد، در کنـــار 
ـــی  ـــد در حال ـــه می کنن ـــته و قص ـــا نشس دکان ه
کـــه حکـــم صریـــح قـــرآن اســـت، وقتـــی 
ــد و  ــما خریـ ــود، شـ ــه داده می شـ آذان جمعـ
ـــتابید. ـــاز بش ـــه نم ـــرده ب ـــرک ک ـــروش را ت ف

ـــا  ـــت: آرزو دارم م ـــواب گف ـــب در ج آمرصاح
ـــم  ـــی کنی ـــری و فرهنگ ـــی کار فک ـــه اندازه ی ب
کـــه وقتـــی آذان داده می شـــود، مـــردم خـــود 
ـــد.  ـــت کنن ـــجد حرک ـــرف مس ـــه ط ـــود ب ـــه خ ب
ـــه  ـــودی ب ـــچ س ـــار  هی ـــه اجب ـــدم ک ـــا معتق ام
ــه  شـــریعت و اســـالم نـــدارد، در حالـــی کـ
شـــخص بـــه رضایـــت خـــود بـــه شـــریعت 

ـــد. ـــل نکن عم

محمدحسین سعید
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گـروه دادخواهـی و حفاظـت از افراد 
گفتـه  اعالمیه یـی  انتشـار  بـا  ملکـی 
اسـت کـه ایـن بـار تلفـات بیشـتر به 
مـردم ملکـی، در مناطـق حکومتـی و 
از سـوی نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 

صـورت گرفتـه اسـت.
گـروه  اعالمیـۀ  معلومـات  بربنیـاد 
دادخواهـی و حفاظـت از افراد ملکی، 
این بـار  هدف منـد،  کشـتار  باوجـود 
تلفـات بیشـتر در عملیـات زمینـی و 
کشـور  حکومتـی  نیروهـای  هوایـی 
صـورت گرفتـه و ایـن رونـد باعـث 

نگرانـی مـردم شـده اسـت.
گـروه دادخواهـی از مصونیـت افـراد 
افـراد  تلفـات  کـه  می گویـد  ملکـی 
و  متنفـذان  مدنـی،  فعـاالن  ملکـی، 

ژورنالیسـتان قابـل نگرانـی می باشـد.
ایـن گـروه در گـزارش تـازۀ ماهانـه 
نتیجـۀ  در  کـه  اسـت  گفتـه  خـود 
و  افغانسـتان  نیروهـای  عملیـات 
بـه  خارجـی در 12 والیـات کشـور 
حـدود 12۳ غیـر نظامی تلفـات وارد 
شـده کـه 10۳ تـن شـهید و 20 تـن 
دیگـر زخـم برداشـته انـد، کـه برخی 

آنـان زنـان و کـودکان انـد.
بر اسـاس معلومات گـروه دادخواهی 
از مصونیـت افراد ملکی)CPAG( در 
ماه گذشـتۀ سـپتامبر، تلفات گسـترده 
صـورت گرفتـه کـه به شـمول زنان و 
اطفـال، 240 فـرد ملکی کشـته و ۳50 

تـن دیگـر زخمی شـده اند.
بـر اسـاس یافته هـای ایـن گـروه، در 

مـاه گذشـتۀ سـپتامبر، تلفـات بیشـتر 
افـراد ملکـی در والیـت ننگرهـار بـه 
وقـوع پیوسـته اسـت کـه تنهـا حملۀ 
انتحاری بـر تظاهرکننده گان به بیشـتر 
از 2۳0 فـرد ملکـی تلفات وارد شـده 
اسـت کـه شـامل 68 شـهید و 165 

می باشـد. زخمـی 
در  خونیـن  حملـۀ  در  همچنیـن 
غـرب شـهر کابـل 90 تـن از جملـه 
6 ژورنالیسـت کشـته و زخمی شدند 
کـه این رونـد قابـل نگرانی می باشـد 
و در ایـن حملـه دو خبرنگار کشـته و 
چهـار خبرنـگار دیگر زخمی شـدند.
براسـاس ایـن گـزارش همچنـان یک 
فعـال مدنی در قندهار کشـته شـده و 
در کشـتار هدف منـد در کابـل، یـک 
تـن  یـک  و  پارلمـان کشـته  کاندیـد 

دیگـر زخمی شـده اسـت.
گـروه )CPAG( از دولت می خواهد 
کـه در وقت عملیات شـبانه و هوایی، 
بـه تلفـات مـردم ملکـی توجه داشـته 
باشـد و بـرای جلوگیـری از تلفـات 
انجـام  الزم  اقدامـات  ملکـی  افـراد 

. هد د
گـروه مصونیـت و دادخواهـی افـراد 
ملکی، در ماه گذشـتۀ اگسـت، تلفات 
افـراد ملکـی را 785 تـن ثبـت کـرده 
بـود، کـه 261 تـن شـهید و 524 تـن 

دیگـر زخـم برداشـته بودند.
 

وايـي،  صدراعظـم  هندوسـتان  د 

هندوسـتان او ازبکسـتان بـه پـه ګـډه 

د يـوه باثباتـه، سـوکاله او سـوله ييـز 

کـوي. همـکاري  لپـاره  افغانسـتان 

نارينـدرا مـودي پـرون پـه نـوي ډييل 

کې يـوه کنفرانس ته چې د ازبکسـتان 

هـم  مريضيايـف  شـوکت  ولسـمرش 

وررسه و، د افغانسـتان سـوله د سيمې 

لـه سـولې او ثبـات رسه تړلـې وبلله.

شـوکت  ولسـمرش  ازبکسـتان  د 

مريضيايـف چـې په يوه رسـمي سـفر 

هندوسـتان ته تلىل، په دغـه کنفرانس 

کـې وويـل، د افغانسـتان روانه النجه 

لـه پوځـي الرې نـه حلېـږي.

نومـوړی وايـي: »مـوږ پـه افغانسـتان 

کـې روانـې جګـړې تـه هم جـدي او 

دقيـق پام واړاوه. د دې لويې سـتونزې 

پـه اړه زموږ ګـډ نظـر دا دى چې دغه 

النجـه لـه پوځـي الر نـه حلېـږي. د 

د  افغانسـتان  د  الر  يوازنـۍ  سـولې 

حکومـت او مخالـف لـوري ترمنـځ 

سـيايس ډيالـوګ دى.«

د  هـم  مخکـې  دې  تـر  ازبکسـتان 

افغانسـتان د سـولې له مسـئلې رسه د 

وه. کـړې  ژمنـه  همـکارۍ 

وزيـر  چـارو  بهرنيـو  د  ازبکسـتان  د 

یـا  چنـګاښ  د  کاملـوف  عبدالعزيـز 

رسطـان پـر ١٧مـه کابـل تـه د سـفر 

پـر مهـال ويـيل و، ازبکسـتان حارض 

دى د افغانسـتان د سـولې په ټينګښت 

کـې مؤثـر رول ولوبـوي.

د افغانسـتان د سـولې عـايل شـورا، د 

افغانسـتان د سـولې پـه مسـئله کـې د 

ازبکسـتان او هندوسـتان د وروسـتي 

اعـان هـرکىل وکړ.

يـوه غـړي عبدالحکيـم  د دې شـورا 

مجاهـد ازادي راډيـو تـه وويـل، پـه 

دې برخـه کـې د ازبکسـتان رول ډېـر 

دى. مهـم 

د  ډول  ځانګـړي  »پـه  وايـي:  دی 

افغانسـتان پـه سـوله کې د ازبکسـتان 

يـو  افغانسـتان  د  چـې  ځلـې  هلـې 

رول  مهـم  ډېـر  دى،  ګاونـډى  مهـم 

هـم  مخکـې  دوى  يش.  کـوالى  ادا 

پېشـنهاد کـړى و چې غـواړي طالبانو 

ځـاى  لپـاره  پرانېسـتلو  دفـر  د  تـه 

ورکـړي. له هغـه ځايـه افغانسـتان ته 

رسـېدګي هـم اسـانه ده. زمـا پـه نظر 

دا يـو نېـک ګام دى، خـو دواړه لوري 

بايـد ورتـه پـه مثبـت نظـر وګـوري.«

پـه وروسـتيو کې د منځنـۍ او مرکزي 

اسـيا ځينـو هېوادونـو لـه دې جملـې 

روسـيې پـه افغانسـتان کې پـر روانې 

جګـړې، پـه ځانګـړي ډول د داعـش 

ډلـې پر فعاليت اندېښـنه ښـوولې ده.

جګـړې  او  سـولې  د  افغانسـتان  د 

اللـه  حکمـت  غـړى  انسـټيټيوټ  د 

اعظمـي وايي اقتصادي ګټو د سـيمې 

هېوادونه لـه دې جملې ازبکسـتان او 

د  چـې  کـړي  اړ  تـه  دې  هندوسـتان 

افغانسـتان د سـولې ماتـړ وکـړي.

دی وايـي: »پـه افغانسـتان کې سـوله 

نـه  ده.  ګټـه  پـه  هېوادونـو  دواړو  د 

يـوازې د امنيـت لـه لحاظـه بلکـې د 

اقتصـاد لـه نظـره هـم. ازبکسـتان او 

انـرژي  اسـيا  منځنـۍ  کـې  ټولـه  پـه 

ډېـره توليـدوي او کـه د افغانسـتان له 

طريقـه جنـويب اسـيا لـه دې جملـې 

انتقـال  تـه  پاکسـتان  او  هندوسـتان 

»صـادر« يش، هـم د هنـد پـه ګټه کار 

د  ګـډون  پـه  دپاکسـتان  بلکـې  دى، 

ټولـې منځنۍ اسـيا په ګټـه کار دى.«

د افغانسـتان د سـولې پـر موضـوع د 

تېـرې وري یـا حمـل مياشـتې پر ٧مه 

د ازبکسـتان پـه پازمېنه تاشـکند کې 

هـم بحث شـوى و، چې د افغانسـتان 

ولسـمرش محمـد ارشف غنـي هـم په 

کـې برخـه درلوده.

گروه مصونیت و دادخواهی افراد ملکی:
تلفات بیشتر افراد ملکی

 در ساحۀ مدیریت حکومت صورت گرفته است

هندوستان او ازبکستان به افغانستان سولې 

لپاره په ګډه همکاري کوي


