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افالطون

وزارت امــور داخلــه کشــور اعــام کــرده کــه بــرای 
تامیــن امنیــت انتخابــات مجلــس نماینــده گان، همه 
آماده گی هــا گرفتــه شــده اســت و تمــام نیروهــای 
ــاش  ــاده ب ــت آم ــور در حال ــی کش ــی و دفاع امنیت

ــد. ــه ســر می برن ــک ب درجــه ی
نصــرت رحیمــی، معــاون ســخنگوی وزارت امــور 
ــی،  ــه تمــام نهادهــای امنیت ــه ب ــد ک ــه می گوی داخل
اســتخباراتی و عملیاتــی، دســتور صــادر شــده 
ــات را آن  ــی انتخاب ــۀ مل ــت پروس ــا امنی ــت ت اس

ــد. ــن کنن ــد، تأمی ــع دارن ــردم توق ــه م ــه ک گون
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــی: »ب ــای رحیم ــۀ آق ــه گفت ب
ــز و  ــرای 5100 مرک ــم، ب ــی و مه ــه مل ــن پروس ای
21 هــزار محــل 54 هــزار ســربازان امنیتــی توظیــف 
ــای  ــام نیروه ــوع، تم ــی در مجم ــد، یعن ــده ان ش
دفاعــی، امنیتــی و کشــف و اســتخبارات، حتــا 
ــات  ــی در روز انتخاب ــوای هوای ــم ق ــه می توانی گفت
آن روز کــه ایــن پروســه جریــان خواهــد داشــت، 

ــود.« ــد ب ــهیم خواهن ــت س ــن امنی در تأمی
ــه  ــه، ب ــخنگوی وزارت داخل ــاون س ــۀ مع ــه گفت ب
تمــام بخش هــای کشــف، عملیاتــی و امنیتــی، 
ــزدان  ــت نام ــه امنی ــت ک ــده اس ــت داده ش هدای

ــد. ــن کنن ــز تأمی ــی را نی انتخابات
ــت  ــی خواس ــزدان انتخابات ــی، از نام ــای رحیم آق
ــر  ــان، در ه ــت بهترش ــن امنی ــور تأمی ــه منظ ــه ب ک
جایــی کــه گردهمایــی دارنــد، موظفیــن امنیتــی را 

ــد. ــان بگذارن در جری

54 هـزار نیـرو بـرای 
تأمیـن امنیت انتخـابات گمـاشته شـده انـد
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امریکایــی  کارکشــتۀ  سیاســت مدارِ  خلیــل زاد 
ــل  ــکا در کاب ــیِن امری ــفیر پیش ــتانی تبار و س افغانس
کــه در بســیاری از معــادالِت ســال های اخیــِر 
کشــور نقــش تعیین کننــده داشــته، یــک بــار دیگــر 
وارد بــازی سیاســِت افغانســتان شــده اســت. گویــا 
این بــار کاخ ســفید نقــش تازه یــی بــه آقــای 

ــت.  ــرده اس ــنهاد ک ــل زاد پیش خلی
چنــدی پیــش، آوازه هایــی مبنــی بــر این کــه 
ــکا در  ــوری امری ــس جمه ــژۀ ریی ــدۀ وی او نماین
ــی  ــق برخ ــد، از طری ــد ش ــتان خواه ــور افغانس ام
ــه  ــی او ب ــید؛ ول ــر رس ــه نش ــی ب ــانه های غرب رس
ــوری  ــس جمه ــژۀ ریی ــدۀ وی ــه نماین ــای این ک ج
امریــکا شــود، بــه عنــوان مشــاور وزارت خارجــه 
نظــر  بــه  شــد.  معرفــی  افغانســتان  امــور  در 
ــوری  ــس جمه ــپ ریی ــد ترام ــه دونال ــد ک می رس
وزارت  طریــق  از  بیشــتر  می خواهــد  امریــکا 
خارجــۀ آن کشــور، آقای خلیــل زاد را وارد میـــدان 

ــازد.  ــتان س ــت افغانس سیاس
ــی  ــق و مثبت ــدان موف ــۀ چن ــل زاد کارنام ــای خلی آق
ــزد. او در آن  ــم ن ــود رق ــرای خ ــتان ب در افغانس
ســال هایی کــه تــازه افغانســتان مســیر دموکراســی 
ــود  ــه خ ــت ک ــاش داش ــود و ت ــرده ب ــاز ک را آغ
معــادالت  بنــد ســنت های دســت وپاگیر،  از  را 
قومــی و زبانــی و مناســبات ارباب ـ رعیتــی برهانــد 
ــه  ــی ب ــه ملــت شــدن نزدیــک شــود، اقدام های و ب
تیم هایــی حمایــت کــرد کــه  از  داد و  خــرج 
ــِز  ــن زار تعفن آمی ــوی لج ــه س ــور را ب ــتر کش بیش

ــرد.  ــرو ب ــی ف ــی و زبان ــای قوم تعصب ه
خلیــل زاد در کنــار فعالیت هــای منفــی خــود، 
ــل زاد  ــای خلی ــت. آق ــز داش ــی نی ــای مثبت جنبه ه
نــگاه انتقــادی بــه پاکســتان داشــت و تــاش 
می کــرد کاخ ســفید را متقاعــد ســازد کــه بــا 
وارد کــردن فشــار بــر ایــن کشــور همســایه 
برنامه هــای  جلــو  افغانســتان،  زیاده خــواه  امــا 
تخریب گرانــه اش را تــا حــدودی ســد ســازد. امــا 
ــل  ــش در کاب ــان مأموریت ــا پای ــل زاد ت ــای خلی آق
موفــق نشــد کــه اقــدام مشــخصی علیــه پاکســتان 
انجــام دهــد و ایــن کشــور همچنــان بــه مداخــاِت 
خــود تــا امــروز در امــور داخلــی افغانســتان ادامــه 

می دهــد.
ــا  ــاوت ب ــار متف ــل زاد این ب ــای خلی ــت آق مأموری
ــاس  ــر اس ــد. ب ــر می  رس ــه نظ ــش ب ــای پی دفعه ه
گزارش هــا، قــرار اســت کــه آقــای خلیــل زاد 
ــتان،  ــتان، پاکس ــورهای افغانس ــه کش ــه زودی ب ب
امــارات متحــد عربــی و قطــر ســفر داشــته باشــد. 
نــام ایــن کشــورها در نخســتین ســفِر آقــای 
ــان  ــد، نش ــس از تصــدی پســت جدی ــل زاد پ خلی
ــریع کنندۀ  ــوان تس ــه عن ــار او ب ــه این ب ــد ک می ده
ــان  ــکا و طالب ــِح امری ــای صل ــۀ گفت وگوه برنام

ــرد. ــد ک ــل خواه عم

 امریــکا از مدتــی بــه این ســو از راه هــای مختلــف 
ــن  ــد ای ــا می خواه ــاس دارد و گوی ــان تم ــا طالب ب
گــروه را متقاعــد ســازد کــه بــه طــرح سیاســِی حل 
ــا  ــور ت ــن کش ــد. ای ــر کن ــتان فک ــکل افغانس مش
ــا نماینــده گان گــروه  ــه حــال چندیــن نشســت ب ب
طالبــان برگــزار کــرده و ظاهــراً بــه نتیجــۀ دل خــواه 
نرســیده اســت. طالبــان هنــوز مشــخص نیســت که 
ــی  ــنهادهای تازه ی ــه پیش ــا چ ــن گفت وگوه در ای
ارایــه کرده انــد و یــا تــا هنــوز روی مواضــع 

ــد.  ــاری دارن ــود پافش ــابِق خ ــرانۀ س سخت س
ــان و  ــا طالب ــیه ب ــۀ روس ــر، رابط ــب دیگ از جان
دخیــل شــدن ایــن کشــورِ رقیــِب امریــکا در رونــد 
ــرای  ــم ب ــام داراِن ارگ و ه ــرای زم ــم ب ــح ه صل
ــت.  ــرده اس ــق ک ــی را خل ــفید نگرانی های کاخ س
روســیه کــه تــاش داشــت در نشســت مســکو از 
نماینــده گان طالبــان و دوازده کشــور دیگــر میزبانی 
کنــد، بــه دلیــل مخالفت هــای صریــح امریــکا 
ــرایط  ــکو در ش ــت مس ــزاری نشس و ارگ از برگ
ــیوۀ  ــه ش ــد ب ــرده و می خواه ــر ک ــی صرف نظ فعل
ــن  ــد. در ضم ــزار کن ــت را برگ ــن نشس ــر ای دیگ
ــدان  ــیه چن ــای روس ــا از تاش ه ــز گوی ــان نی طالب
ــه  ــن گــروه گفت ــه نظــر نمی رســند و ای خشــنود ب
ــد  ــرکت نخواه ــکو ش ــت مس ــه در نشس ــت ک اس
کــرد. در حالــی کــه در گذشــته وقتــی بحــث 
ــن  ــروه از چنی ــن گ ــد، ای ــکو داغ ش ــت مس نشس
نشســتی اســتقبال کــرده بــود. حــاال امــا پــای آقــای 
خلیــل زاد بــه ایــن میــدان کشــیده شــده اســت تــا 
ــۀ  ــم زدن نتیج ــرای رق ــود ب ــای خ او از توانایی ه

ــد. ــتفاده کن ــکا اس ــع امری ــه نف ــا ب گفت وگوه
ــدان  ــل زاد، چن ــای خلی ــتۀ آق ــه گذش ــه ب ــا توج  ب
ــا  ــان و ی ــه طالب ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــل ب محتم
کشــورهای دخیــل در مســالۀ افغانســتان از او 
ــواهِ  ــل زاد جمهوری خ ــای خلی ــد. آق ــتقبال کنن اس
مشــکاِت  از  بســیاری  و  اســت  محافظــه کار 
نفــوذ  از  خاورمیانــه،  در  ویــژه  بــه  و  منطقــه 
سیاســت های او بــر کاخ ســفید نشــأت گرفتــه 
ــتۀ  ــت مدارِ کارکش ــز دو سیاس ــت. او و ولووی اس
جمهوری خــواه هســتند کــه سیاســِت امریــکا را در 
خاورمیانــه از حالــت تدافعــی بــه حالــِت تهاجمــی 
ســوق دادنــد. ایــن موضــوع را فوکویامــا در کتــاب 
ــرده اســت.  ــی تشــریح ک ــکا« به خوب ــع امری »تقاط
ــای  ــزاب، جریان ه ــش اح ــا نق ــر ام ــوع دیگ موض
سیاســی و مــردم افغانســتان در رونــد صلــح اســت. 
امریــکا قــرار اســت بــه چــه قیمتی بــا طالبــان وارد 
ــن  ــه ای ــران ب ــیاری از تحلیل گ ــود. بس ــره ش مذاک
بــاور رســیده انــد کــه امریــکا در جنــگ افغانســتان 
ــد و  ــاس می کن ــورده احس ــت خ ــود را شکس خ
ــه بدنامــی شــووری ســابق دچــار  ــه ب ــرای این ک ب
نشــود، می خواهــد بــه صــورت »آبرومندانــه« 
ایــن کشــور را تــرک کنــد. بحــث ســپردن امنیــت 

ــه  ــی ب ــی خصوص ــاد امنیت ــک نه ــه ی ــتان ب افغانس
نــام بلــک واتــر کــه در افغانســتان چنــدان خوشــنام 
ــی  ــای منف ــا واکنش ه ــاال ب ــت و از ح ــم نیس ه
ــرای  ــکا ب ــای امری ــی از طرح ه ــده، یک ــه ش مواج
ــتان  ــگ افغانس ــود از جن ــای خ ــیدن پ ــرون کش بی

ــود.  ــی ش ــد تلق می توان
از  ســاده  گی  بــه  بخواهنــد  امریکایی هــا  اگــر 
ــای الزم  ــدون ضمانت ه ــد و ب ــز بگذرن ــه چی هم
ــبکه های  ــه و ش ــای منطق ــا گرگ ه ــتان را ب افغانس
تروریســتی معاملــه کننــد، بــدون تردیــد هــم 
از چنیــن  افغانســتان  مــردم  خودشــان و هــم 
معامله یــی متضــرر خواهنــد شــد. مــردم افغانســتان 
خواهــاِن صلــح عادالنــه و متکــی بــه منافــع ملــِی 
خــود هســتند؛ صلحــی کــه در آن ارزش هــای 
نویــن و ثمــرۀ خــوِن شــهدا پایمــال نگــردد. 
ــن  ــود را در ای ــِع خ ــوز مواض ــل زاد هن ــای خلی آق
ــه  ــد ب ــی از حــاال بای خصــوص اعــام نکــرده ول
ــرا مــردم  او گفــت کــه متوجــه مســایل باشــد؛ زی
ــتند!  ــش نیس ــاِل پی ــانزده س ــردم ش ــتان، م افغانس
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احمــد عمران

مأمـوریت جـدیـِد 

خلیـل زاد

 

روز گذشــته رســانه ها گــزارش دادنــد کــه بــر اثــر حملــۀ یــک 
ــر یــک مراســم عروســی، ســه زن و یــک کــودک  ــال ب چرخب
کشــته شــده و بیــش از ســی نفــِر دیگــر زخمــی شــده اند کــه 

عــروس نیــز در ایــن شــمار بــوده اســت. 
فرماندهــی پولیــِس قندهــار اگرچــه کشــته شــدِن چهــار 
ــراد  ــن اف ــه ای ــه اســت ک ــا گفت ــرده، ام ــد ک ــی را تأیی غیرنظام
ــی کشــته شــده   ــان و نیروهــای امنیت ــان طالب ــاری می در گلوله ب
و معلــوم نیســت کــه توســط کــدام طــرِف جنــگ هــدف قــرار 

گرفته انــد. 
جنــگ،  صحنــۀ  بــه  عروســی  مراســم  شــدن  تبدیــل 
ــا در افغانســتان تکــرار شــده  ــا و باره ــه باره حادثه یی ســت ک
ــًا معلــوم نشــده کــه طــرِف مقصــر در  ــر، دقیق و در نهایــت ام
ایــن نــوع حــوادث چــه کســی بــوده  اســت. مــردمِ محــل امــا 
ــان را  ــاد و اعتراض ش ــت انتق ــی، انگش ــن حوادث ــک چنی در ی
ــد و  ــه ســمِت حکومــت و نیروهــای خارجــی نشــانه می رون ب
ــان در  ــتباهِ اطاعاتی ش ــف و اش ــر ضع ــر اث ــا ب ــد آن ه می گوین
ــن  ــازند. ای ــی می س ــاه را قربان ــردمِ بی گن ــان، م ــا طالب ــگ ب جن
دقیقــًا همــان نکته یــی اســت کــه طالبــان از آن جهــِت پیشــبردِ 
ــه  ــی ب ــت و قوت بخش ــه حکوم ــان علی ــای تبلیغاتی ش برنامه ه
ماشــیِن جنگی شــان ســود می جوینــد. چنان کــه در حادثــۀ 
اخیــر، خانــوادۀ عــروس بــه رســانه ها گــزارش داده  کــه 
ــی برگــزار شــده کــه حکومــت و  مراســم عروســی در منطقه ی
ــگ  ــِل جن ــته اند  و مح ــور نداش ــدام در آن حض ــان هیچ ک طالب

ــوده اســت. ــز نب ــان دو طــرف نی می
ایــن حادثــه درحالــی اتفــاق می افتــد کــه چنــدی پیــش ســازمان 
ملــل از آمــار بی ســابقۀ تلفــاِت غیرنظامیــان در افغانســتان خبــر 
ــزارش، در شــش ماه اوِل امســال  ــن گ ــر اســاس ای ــود. ب داده ب
ــش از  ــته و بی ــاری کش ــونت های ج ــی در خش 1۶۹2 غیرنظام
ــودک  ــاِن ک ــده اند. قربانی ــی ش ــز زخم ــی نی ــه هزار غیرنظام س
ــته و ۹۹2  ــورد کش ــه ۳۶۳ م ــده ک ــام ش ــر اع ــز 1۳55 نف نی
ــزارِش  ــاس در گ ــۀ حس ــده اند. نکت ــروح ش ــم مج ــودک ه ک
ــل 20  ــتان عام ــت افغانس ــه دول ــت ک ــن اس ــل ای ــازمان مل س

ــد.  ــا می باش ــدِن غیرنظامی ه ــته ش ــد کش درص
آگاهــاِن عرصــۀ جنــگ و سیاســت همــواره گــوش زد می کننــد 
ــی  ــای تبلیغات ــگ را حربه ه ــیِن جن ــی از ماش ــه بخــش بزرگ ک
ــه  ــا عنایــت ب و چیدمــاِن باورهــاِی مردمــی نیــرو می بخشــد. ب
ــِی  ــد کــه کشــته شــدِن هــر غیرنظام ــوان فهمی ــه می ت ــن نکت ای
بی گنــاه بــر اثــر اشــتباه نیروهــای دولتــی یــا نظامیــان خارجــی، 
چــه نیرویــی می توانــد بــه دســتگاه تبلیغــاِت تروریســتاِن طالــب 
و داعــش ببخشــد کــه همــواره می کوشــند شــرارت هاِی خــود 
را زیــر نــام اســام و جهــاد تطهیــر کننــد و نظــامِ موجــود را بــه 

ــازند. ــم س ــانده گی مته ــاد و دست نش الح
ــتان  ــان در افغانس ــاِت غیرنظامی ــِد تلف ــتاد درص ــلمًا در هش مس
ــش و  ــان، داع ــروه طالب ــل ـ گ ــازمان مل ــزارش س ــه گ ــا ب ـ بن
ــد.  ــل دارن ــان دخ ــتِی بی نام ونش ــای تروریس ــایر گروهک  ه س
ــتان  ــه افغانس ــی ـ فرهنگی یی ک ــای سیاس ــه جغرافی ــر ب ــا نظ ام
در آن قــرار گرفتــه، بایــد دانســت کــه حکومــت در برابــِر حتــا 
ــز آســیب پذیر  ــه کشــته شــود نی ــِی بی گناهــی ک ــک غیرنظام ی
ــه از  ــک نقط ــی در ی ــه هرازگاه ــه این ک ــد ب ــه رس ــت؛ چ اس
ــم عروســی  ــک مراس ــور به اشــتباه ی ــوِب کش شــمال و جن
هــدف قــرار بگیــرد و عــروس یــا دامــاد جــزِو قربانیــان باشــد. 
ــان در  ــات، طالب ــه بســیاری از اوق ــرد ک ــوان درک ک ــه می ت البت
ــد و  تجمعــاِت مردمــی چــون ختــم و عروســی جــای می گیرن
ــگ  ــا بازهــم منطــِق جن ــد می شــوند؛ ام ــک تهدی ــه ی ــل ب تبدی
ــمن در  ــا دش ــه ب ــد ک ــم می کن ــری حک ــوق بش ــد حق و قواع
زمــان و مکانــی مقابلــه شــود کــه بــه بی گناهــان و غیرنظامیــان 

آســیب نرســد.
ملــی  پولیــِس  و  ارتــش  نیروهــای  افغانســتان،  حکومــت 
ــیان  ــان و داعش ــِی طالب ــین تبلیغات ــود از ماش ــد خ ــا نبای نه تنه
ــای الزم را  ــد آموزش ه ــاره بای ــه در این ب ــند، بلک ــل باش غاف
ــاط  ــت در نق ــرار اس ــه ق ــد ک ــی بدهن ــاِن خارجی ی ــه نظامی ب
ــه مصــاِف تروریســتان برونــد؛ تروریســتانی  مختلــِف کشــور ب
ــا  ــاه ج ــودکاِن بی گن ــان و ک ــردم و زن ــان م ــن در می ــه ممک ک
گرفته انــد و می خواهنــد از آن هــا در قــدمِ اول بــه عنــوان ســپر 
ــتفاده  ــی اس ــوژۀ تبلیغات ــوان س ــه عن ــدمِ دوم ب ــانی و در ق انس

ــد.  کنن
ــه روز  ــتان روزب ــم در افغانس ــی و طالبانیس ــم، بنیادگرای تروریس
ایــن  مــوازاِت  بــه  و  می یابنــد  بیشــتری  پیچیده گــِی 
ــت  ــی از دق ــای دولت ــه نیروه ــت ک ــرور اس ــا ض پیچیده گی ه

و تمهیــداِت بیشــتری کار بگیرنــد. 

تلفاِت غیرنظامیان 
و قوت گیرِی ماشیِن جنگی طالبان

و  طالبــان  بــا  روســیه  رابطــۀ 
ــِب  ــوِر رقی ــن کش ــدن ای ــل ش دخی
ــرای  ــم ب ــح ه ــد صل ــکا در رون امری
زمــام داراِن ارگ و هــم بــرای کاخ 
ــرده  ــق ک ــی را خل ــفید نگرانی های س
ــت  ــاش داش ــه ت ــیه ک ــت. روس اس
در نشســت مســکو از نماینــده گاِن 
طالبــان و دوازده کشــور دیگــر میزبانی 
مخالفت هــای  دلیــل  بــه  کنــد، 
صریــِح امریــکا و ارگ از برگــزاری 
ــی  ــرایط فعل ــکو در ش ــت مس نشس
صرف نظــر کــرده و می خواهــد بــه 
شــیوۀ دیگــر ایــن نشســت را برگــزار 
ــا از  ــان نیــز گوی کنــد. در ضمــن طالب
ــنود  ــدان خش ــیه چن ــای روس تاش ه
ــروه  ــن گ ــند و ای ــر نمی رس ــه نظ ب
گفتــه اســت کــه در نشســت مســکو 
ــه  ــرد. در حالی ک ــد ک ــرکت نخواه ش
در گذشــته وقتــی بحــث نشســت 
مســکو داغ شــد، ایــن گــروه از چنیــن 
ــود ــرده ب ــتقبال ک ــتی اس نشس
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ــدم  ــتان از ع ــات افغانس ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده
سیســتم  از  اســتفاده  بــرای  الزم  آماده گی هــای 
پیــش رو  انتخابــات  در  بایومتریک/انگشــت نگاری 

می دهنــد.  خبــر 
ــفاف  ــات ش ــاد انتخاب ــس بنی ــوب زاده، ریی ــم ای نعی
افغانســتان )تیفــا( در گفت وگــو  بــا روزنامــۀ مانــدگار 
انتخابــات  در  بایومتریــک  از  اســتفاده  می گویــد: 

ــت.  ــه رو اس ــاد روب ــکات زی ــا مش ــش رو ب پی
از  اســتفاده  انتخاباتــی  نهادهــای  او،  گفتــۀ  بــه 
انگشــت نگاری را در انتخابــات پیــش رو اطمینــان 
آماده گی هــای  زیــرا  نمی داننــد  موثــق  و  بخــش 
ــد  ــن رون ــرای اســتفاده از انگشــت نگاری در ای الزم ب

ــت.  ــده اس ــه نش گرفت
آقــای ایــوب زاده می گویــد: »اگــر اســتفاده از سیســتم 
ــرد،  ــی صــورت گی ــن وضعیت ــا چنی انگشــت نگاری ب

ــرد«.  ــق خواهــد ک ــادی را خل چالش هــای زی
رییــس بنیــاد انتخابــات آزاد یــا تیفــا بــا تاکیــد برایــن 
 کــه انتخابــات بایــد برگــزار شــود، گفــت: »انتخابــات 
بــا اســتفاده از بایومتریــک یــا بــدون اســتفاده از ایــن 
ــزار  ــۀ او، برگ ــه گفت ــود«. ب ــزار ش ــد برگ ــتم بای سیس
افغانســتان   رفتــن  به معنــای  انتخابــات  نشــدن 

ــت.  ــزرگ اس ــران ب ــک بح ــرف ی به ط
ابــزار  خریــداری  نبــودن  تکمیــل  گفــت:  او 
انگشــت نگاری، مشــکات انتقــال ایــن ابزارهــای 
ــوزش  ــور، آم ــزار مذک ــارژ اب ــای و ش ــه والیت ه ب
ــت آن  ــه مدیری ــه ب ــی در رابط ــدان و آگاهی ده کارمن
از دیگــر چالش هــای اســت کــه مشــکات را بیشــتر 

ــت.     ــاخته اس ــش س از پی
سیســتم  از  اســتفاده  تخنیکــی  آماده گی هــای  او 
انگشــت نگاری در انتخابــات را ناکافــی می دانــد و 

ــوز 4 هــزار ماشــین انگشــت نگاری  ــا هن ــد: ت می افزای
وارد کشــور شــده اســت، امــا نیــاز بــه 21 هــزار ابــزار 
اســت و ایــن مــورد مــا را نگــران ســاخته و بــه ایــن 
ــات  ــم در انتخاب ــاید نتوانی ــه ش ــم ک ــیده ای ــاور رس ب
ــم. ــتفاده کنی ــت نگاری اس ــتم انگش ــش رو از سیس پی

معــاون  ابراهیمــی  عزیــز  امــا  حــال،  همیــن  در 
آماده گی هــای  از  انتخابــات  ســخنگوی کمیســیون 
ــر  ــزان خب ــات در 28 می ــزاری انتخاب ــرای برگ الزم ب
ــه ۳۳  ــی ب ــواد انتخابات ــم م ــد: »7۳00 قل داده می گوی
ــه اســت و کمیســیون های  والیــت کشــور انتقــال یافت
والیتــی در هماهنگــی بــا نیروهــای امنیتــی مــواد را بــه 

می دهنــد«. انتقــال  ولســوالی ها 
انتخابــات  ابراهیمــی می گویــد: کمیســیون  آقــای 
ــی  ــرای نام نویس ــی را ب ــز رأی ده ــزار ۳84 مرک 7 ه
ــا  ــا تنه ــود، ام ــرده ب ــی پیشــنهاد ک ــای امنیت ــه نهاده ب
امنیــت 5 هــزار و 100 مرکــز از طــرف نیروهــای 
امنیتــی تأمیــن شــده و نام نویســی رأی دهنــده گان 
ــزار و  ــۀ او، در 5 ه ــه گفت ــت. ب ــورت گرف در آن ص

ــود،  ــزار محــل می ش ــه بیســت و یک ه ــز ک 100 مرک
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــات برگ انتخاب

بــه گفتــۀ معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات: بــر 
اســاس نبــود امنیــت در برخــی از ســاحاتی کــه بیــرون 
ــردم  ــان م ــر ج ــد و  خط ــرار دارن ــت ق ــرل دول از کنت

ــات برگــزار نخواهــد شــد.  ــد، انتخاب ــد می کن تهدی
او گفــت: مــواد انتخاباتــی، غرفــۀ رأی دهــی، رنــگ و 
ورق هــای رأی دهــی و هم چنــان، ورق هــای رهنمایــی  

بــه ۳۳ والیــت کشــور انتقــال یافتــه اســت. 
از ســویی هــم، فضل الرحمــان اوریــا، ســخنگوی 
ایتــاف بــزرگ ملــی، در گفت وگــو بــا روزنامــۀ 
ــک  ــزاری ی ــرای برگ ــت ب ــد: دول ــدگار می گوی مان

ــردم و  ــه م ــب ب ــاری از تقل ــفاف و ع ــات ش انتخاب
ایتــاف بــزرگ ملــی تعهــد ســپرده تــا انتخابــات بــه 
ــۀ او،  ــه گفت ــود. ب ــزار ش ــت نگاری برگ ــاس انگش اس
ــرای احــزاب و نهادهــای ناظــر صاحیــت نظــارت  ب

ــت.   ــات را داده اس ــد را انتخاب از رون
ــه انگشــت نگاری  ــن  ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــا ب ــای اوری آق
در انتخابــات شــفافیت را تضمیــن می کنــد، افــزود: در 
ــا  ــوی انگشــت نگاری، نظــارت احــزاب، ایتاف ه پهل

و نهادهــای ناظــر از ایــن رونــد نیــز حتمــی اســت.
ســخنگوی ایتــاف بــزرگ ملــی، تاکیــد می کنــد کــه 
سیســتم انتخابــات »منســوخ« شــدۀ دوره هــای گذشــته 
دیگــر بــرای مــردم افغانســتان قابــل پذیــرش نیســت 

ــری از انگشــت نگاری  ــرای جلوگی ــی ب ــچ بهانه ی و هی
ــزرگ  ــاف ب ــرای ایت ــی ب ــی رأی ده ــچ محل در هی
ــزاری  ــت: برگ ــد. او گف ــه نمی باش ــل توجی ــی قاب مل
ــا  ــا نیســت، ام ــز م ــزان خــط قرم ــات در 28 می انتخاب
انتخاباتــی کــه برگــزار می شــود بایــد شــامل اســتفاده 
از سیســتم انگشــت نگاری، نظــارت ایتــاف، احــزاب 

و نهادهــای ناظــر باشــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه گونتــر مــول، رییس شــرکت 
ــت نگاری  ــین های انگش ــه ماش ــوگ« ک ــی »درمال آلمان
می کنــد  وارد  کشــور  پارلمانــی  انتخابــات  بــه  را 
ــتان، از او  ــت افغانس ــووالن حکوم ــت: »مس ــه اس گفت
درخواســت »ســورس کــود نــرم افــزار بایومتریــک« را 
ــن رابطــه  ــوز در ای ــا هن ــه کــه ت ــا او گفت ــد. ام کرده ان

تصمیمــی گرفتــه نشــده اســت«.
ــزار  ــش از 4 ه ــون بی ــه تاکن ــزوده ک ــول اف ــای م آق
ــت  ــووالن حکوم ــار مس ــک در اختی ــین بایومتری ماش
افغانســتان قــرار گرفتــه اســت و  بــه زودی ایــن رقــم 

ــد. ــین می رس ــه 24000 ماش ب
او گفتــه اســت، ماشــین ها، معلومــات و اثــر انگشــت 
افــراد را راجســتر می کننــد و قــادر هســتند بــه 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــن کار کنن ــن و آنای ــورت آفای ص
ــام  ــوند تم ــل می ش ــان« وص ــه »سرورش ــین ها ب ماش
معلومــات  را در یــک منبــع ذخیــره می کننــد. بــر 
ــامان آالت  ــن س ــی ای ــه کل ــا هزین ــاس گزارش ه اس
بالــغ بــر 15 میلیــون یــورو می رســد و اســتفاده از آن 

ــی آورد. ــن م ــات را پایی ــب در انتخاب ــزان تقل می

ـــنبه، 10  ـــه ش ـــمارۀ روزس ـــدگار در ش ـــۀ مان روزنام
میـــزان خـــود گزارشـــی را نشـــر کـــرد کـــه در آن 
واضـــح شـــده بـــود، کشـــورهای حامـــی پروســـۀ 
ـــی را  ـــر انتخابات ـــای ناظ ـــتان، نهاده ـــات افغانس انتخاب

ــد.  ــی نمی کننـ ــتگیری مالـ دسـ
پـــس از نشـــر ایـــن گـــزارش، نهادهـــای تمویـــل 
کننـــدۀ انتخابـــات افغانســـتان بـــا نهادهـــای ناظـــر 
ـــت  ـــات را حمای ـــد نظـــارت از انتخاب ـــت و رون صحب

ـــد. ـــرده ان ـــی ک مال
یوســـف رشـــید رییـــس فیفـــا ضمـــن قدردانـــی 
از کارهـــای روزنامـــۀ مانـــدگار در زمینـــۀ روشـــن 
ـــفاف  ـــات ش ـــزاری انتخاب ـــای برگ ـــه ه ـــاختن زمین س
و عادالنـــه می گویـــد: »جـــا دارد کـــه از رســـالت 
ـــزارش  ـــرا گ ـــم؛ زی ـــی کنی ـــدگار قدردان ـــه مان روزنام
ـــک  ـــا کم ـــه م ـــد ب ـــن پیون ـــدگار در ای ـــه مان روزنام
ـــر در  ـــای ناظ ـــه نهاده ـــاد ان.دی.آی ب ـــا نه ـــرده ت ک

ـــد« ـــی کنن ـــک مال ـــران کم ـــتخدام ناظ ـــمت اس قس
ـــدگار  ـــه بعـــد از نشـــر گـــزارش مان ـــرد ک ـــد ک او تاکی
ـــر  ـــای ناظ ـــه ســـراغ نهاده ـــده ب ـــای کمـــک کنن نهاده

ـــد. ـــی آمدن انتخابات
در گـــزارش مانـــدگار از قـــول فیفـــا آمـــده بـــود: 
اگـــر کشـــورهای کمک کننـــده بـــرای پروســـه 
ــد،  ــک نکننـ ــان را کمـ ــتان، آنـ ــات افغانسـ انتخابـ
ـــدی  ـــش ج ـــا چال ـــات ب ـــزاری انتخاب ـــارت از برگ نظ

مواجـــه خواهـــد شـــد.
ـــر کشـــورهای  ـــاد اگ ـــن نه ـــۀ مســـووالن درای ـــه گفت ب
و  افغانســـتان  انتخابـــات  بـــرای  کمک کننـــده 
ـــا  ـــد، م ـــی نکن ـــت مال ـــا را حمای ـــی م ـــه جهان جامع
تـــوان نظـــارت از ایـــن رونـــد نخواهیـــم داشـــت. 
زیـــرا ســـال های پیـــش جامعـــه جهانـــی و چنـــد 
ـــت  ـــی حمای ـــاظ مال ـــا را از لح ـــی م ـــاد بین الملل نه
ـــک روز  ـــه ی ـــران مـــا را ک ـــزد ناظ ـــرد و کارم می ک
ــد،  ــت می کردنـ ــا پرداخـ ــن نهادهـ ــد، ایـ می باشـ
امـــا اکنـــون مـــا بـــا چندیـــن نهـــاد خارجـــی در 
ایـــن خصـــوص صحبـــت کردیـــم، امـــا تاکنـــون 
ــدند  ــر نشـ ــا حاضـ ــن نهادهـ ــک از ایـ ــچ یـ هیـ

کارمـــزد ناظـــران را بپردازنـــد.
بـــه گفتـــۀ یوســـف رشـــید: »پـــس از نشـــر ایـــن 

گـــزارش روزنامـــه مانـــدگار، دفتـــر ان. دی. ان 
ـــه  ـــد ک ـــاس گرفتن ـــرار تم ـــا ق ـــت امض ـــا جه ـــا م ب
ـــا  ـــر م ـــزد 1000 ناظ ـــرارداد کارم ـــن ق ـــاس ای براس

را پرداخـــت خواهنـــد کـــرد«.
ـــع  ـــس مجتم ـــی ریی ـــز رفیع ـــال، عزی ـــن ح در همی
جامعـــه مدنـــی بـــه روزنامـــۀ مانـــدگار می گویـــد: 
قـــرار برایـــن شـــده تـــا نهـــاد بین المللـــی ان.دی.
ـــات  ـــد انتخاب ـــدۀ در رون ـــاد نظارت کنن ـــج نه آی پن

ـــد. ـــی کن ـــت مال را حمای
او گفـــت: »نهادبین المللـــی ان.دی.آی کار مـــزد 
ـــای  ـــرد، نهاده ـــد ک ـــت خواه ـــر را پرداخ ۶000 ناظ
ـــی و... را  ـــه مدن ـــع جامع ـــرار، مجتم ـــا، اب ـــا، تیف فیف
ــات  ــن در روز انتخابـ ــتخدام ناظریـ ــۀ اسـ در زمینـ

حمایـــت مالـــی خواهـــد کـــرد«.
ـــارت در روز  ـــر ای نظ ـــر را ب ـــی، ۶000 ناظ رفیع
ــد: در کل  ــته می گویـ ــی دانسـ ــات کافـ انتخابـ
ـــود  ـــی وج ـــایت انتخابات ـــتان 50001 س افغانس
ـــن  ـــارت ای ـــرای نظ ـــر ب ـــس ۶000 ناظ دارد، پ

ـــود. ـــد ب ـــی  خواه ـــد کاف رون
امـــا، یوســـف رشـــید حمایـــت 1000 
ــوی ان.دی.ای  ــاد از سـ ــن نهـ ــر ایـ ناظـ

ــی  ــا یکـ ــد: فیفـ ــته می گویـ ــی ندانسـ را کافـ
از ســـابق ترین نهادهـــای نظارت کننـــدۀ رونـــد 
ــن  ــرای ایـ ــن، 1000 بـ ــت. بنابرایـ ــات اسـ انتخابـ
ــوان  ــچ عنـ ــه هیـ ــی بـ ــت گزارش دهـ ــاد جهـ نهـ

. فی نیســـت کا
ـــای  ـــد روی نهاده ـــرد: ان.دی.ای بای ـــد ک ـــید تاکی رش
نهادهـــا  ایـــن  کـــه  می کـــرد  ســـرمایه گذاری 
در بخـــش انتخابـــات تخصصـــی بـــوده و ســـابقه 
ـــازه  ـــای اج ـــه نهاده ـــار ب ـــن ب ـــا ای ـــتند؛ ام کار داش
نظـــارت داده شـــده کـــه آنـــان هیـــچ تجربـــۀ در 

زمینـــه انتخابـــات ندارنـــد.
ـــزدان  ـــماری از نام ـــت: ش ـــان گف ـــا همچن ـــس فیف ریی
ـــر در برخـــی از والیـــات  از نشـــانی نهادهـــای ناظ
ـــر  ـــردم زی ـــان م ـــه و از می ـــاس گرفت ـــردم تم ـــا م ب
نـــام نهادهـــای ناظـــر، ناظـــر گزینـــش کردنـــد از 
ـــق  ـــزدان تواف ـــا نام ـــا ب ـــی از نهاده ـــم برخ ـــوی ه س
کردنـــد کـــه بـــرای افـــراد وابســـته بـــه نامـــزدان 

ــیون  ــا از کمیسـ ــن نهادهـ ــران ایـ ــام ناظـ ــر نـ زیـ
ـــدام  ـــن اق ـــک ای ـــدون ش ـــه ب ـــد ک ـــه بگیرن اعتبارنام

ـــرد. ـــد ب ـــوال خواه ـــر س ـــارت را زی ـــد نظ رون
ـــا  ـــام فیف ـــر ن ـــا زی ـــه برخـــی از نهاده ـــا دارد ک او ادع
ـــرده و  ـــع آوری ک ـــر جم ـــات ناظ ـــی از والی در بعض
از نهـــاد ان. دی. آی هـــم کمـــک مالـــی دریافـــت 

کرده انـــد.
ـــم  ـــت می خواهی ـــا از حکوم ـــرد: م ـــد ک ـــید تاکی رش
کـــه جلـــو ایـــن گونـــه اقدامـــات غیـــر قانونـــی 

ـــد. ـــا را بگیرن ـــن نهاده ای
قـــرار اســـت تـــا دو هفتـــه دیگـــر در 28 میـــزان 

ت  بـــا نتخا ا
نـــی  لما ر پا

شـــود،  با آنکـــه احـــزاب برگـــزار 
و جریان هـــای سیاســـی اخطـــار دادنـــد کـــه اگـــر 
خواســـت های آنـــان کـــه همانـــا بایومتریـــک 
ـــزاری  ـــو برگ ـــود، جل ـــرآورد نش ـــت، ب ـــات اس انتخاب
ـــد منتظـــر  ـــون بای ـــت، اکن ـــد گرف ـــات را خواهن انتخاب
ـــه  ـــزان ک ـــت در 28 می ـــا حکوم ـــه آی ـــد ک ـــد و دی ش
ــط  ــود خـ ــرای خـ ــات بـ ــیون انتخابـ آن را کمیسـ
ـــد  ـــد ش ـــزار خواه ـــت، برگ ـــرده اس ـــام ک ـــرخ اع س

ــر. ــا خیـ یـ

انتخابات مجلس نماینده گان بدون استفاده از انگشت نگاری برگزار می شود
تیــفا: 

انگشت نگارِی بدون آماده گی چالش ها را بیشتر می سازد

پس از نشر گزارِش ماندگار:

روند نظـارت از  پـروسۀ انتخـابات 
حمـایت مالی شـد

ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق
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ویژه گــی ایمــان رســول خــدا نســبت بــه ســایر 
ــوم از  ــان و معص ــاد مطهرش ــۀ اعتق ــات، اندیش مخلوق
شــک و اســتمرار بــه تصدیــق اســت و در هــر لحظــه 
گذشــت زمــان در تزایــد ایمان شــان تأثیرگــذار اســت 
ــی  ــان در شــأن نب ــد ایم ــد. تزای ــدا می کن ــی پی و فزون
ــته  ــورت پیوس ــلم( به ص ــه وس ــی اهلل علی ــرم )صل اک
امــا  می گــردد،  موهبــت  اهلل  طــرف  از  متوالــی  و 
ــر  ــته امکان پذی ــران پیوس ــأن دیگ ــی در ش ــن زیادت ای
ــل نیســت، لکــن  ــه دور از عق ــت ب ــه نوب نیســت و ب
ــورت  ــت ص ــان و نوب ــب زم ــه تعاق ــه ب در صورتی ک
ــد و از همــه  ــش می آی ــرد، مشــکات بســیاری پی بگی
ــه  ــق عــرض اســت و عــرض ب ــه، تصدی ــر آن ک مهم ت
ــد و  ــی بمان ــه باق ــت ک ــن اس ــان غیرممک ــرور زم م
افزونــی آن هــم نظــر بــه فکــر صایــب دشــواری هایی 
ــته  ــتمرار و پیوس ــورت اس ــه در ص ــام دارد. هرچ تم
ــه  ــلم( ب ــه وس ــی اهلل علی ــر )صل ــأن پیامب ــز در ش به ج
ــت.  ــدور نیس ــش مق ــر از امت ــخاص دیگ ــراد و اش اف
کمــی و زیادتــی ایمــان مرتبــط بــه ایمــان اجمالــی و 
ــک  ــی باش ــان تفصیل ــه در ایم ــود ک ــی می ش تفصل
ــد  ــد، مانن ــی می کن ــتوارتر تجل ــن و اس ــا متیق باوره
ایــن باشــد کــه مــا بــه اثبــات وجــود چیــزی گاه یــک 
دلیــل داشــته باشــیم و گاه دالیــل متعــدد. دالیــل زیــاد 
ــث  ــل بح ــک دلی ــا ی ــا ب ــه م ــت ک ــر از آن اس قوی ت
ــر  ــر و ارجح ت ــه قوی ت ــم و از هم ــان ببری ــه پای را ب
ــدم  ــا ع ــن و ی ــادت در مت ــراد از زی ــه م ــت ک آن اس
آن، زیادتــی در نــور ایمــان و ثمــرات آن در قلــب در 
نظــر گرفتــه شــود کــه بــه اثــر خداجویــی و طاعــت، 
ــان بیشــتر درخشــنده تر می شــود  ــت ایم ــاب معرف آفت
و در صــورت  ارتــکاب گنــاه، فضــای ســینه مکــدر و 
ــبیه  ــان تش ــورت، ایم ــن ص ــردد. در ای ــی می گ ظلمان
ــرص و  ــورِ آن در ق ــاوت ن ــه تف ــاب دارد ک ــه آفت ب
ــد.  ــاد نمی کن ــادی ایج ــی و زی ــاب کم ــِر آفت وجوه
خشــوع و تقــوا ماهیــت اثــرات و ثمــراِت ایمــان 
ــل در  ــد و تفاض ــات می باش ــراد متف ــه در اف ــت ک اس
تقــوا و خشــیت و حفــظ نفــس از خواهشــات و غیــره 
ــری  ــذار نیســت و تغیی ــان اثرگ ــِت ایم در اصــل ماهی
بــه موجــب آن هــا پدیــدار نمی شــود و اهمیــت متــن 
ــی  ــادت و کم ــی زی ــث موضوع ــون بح ــام پیرام ام
ــره و  ــان تی ــده و زم ــط پیچی ــی از محی ــان، ناش ایم
ــوارج  ــزال و خ ــغلۀ اعت ــازار مش ــه ب ــود ک ــار می ش ت
در آن زمــان بیشــتر رونــق داشــت و طبیعتًــا امــام 
ابوحنیفــه بــود کــه از گســترش افکارشــان جلوگیــری 
ــط  ــراط و تفری ــد اف ــان را در ح ــرد و چهره های ش ک
معرفــی کــرد. چنان چــه کــه خوانــده آمدیــم بــه قــول 
ایشــان رفــع و نفــی عمــل موجــب رفــع و نفــی ایمــان 
می شــود و بــه نــزد آن هــا مرتکــب گنــاه کبیــره کافــر 
ــن بحــث  ــِت تمــام ای ــا ظراف ــام ب شــمرده می شــد. ام
را بــه تأییــد مباحــث قبلــی عنــوان کــرد کــه تصدیــق 
جــدا و عمــل کــه فــرع تصدیــق اســت، احــکامِ جــدا 
دارد و بــه گنــاه کبیــره و تــرک واجــب مرتکبــش کافــر 
ــت  ــی اس ــود باق ــای خ ــه ج ــق ب ــود. تصدی نمی ش
ــا همیــن  و ایــن نظــر اکثــر اهــل علــم اســت. امــام ب
ــود و  ــه می ش ــه مرجئ ــم ب ــهل گرایانه مته ــۀ س اندیش
ــه  ــش ب ــۀ خوی ــالۀ نافع ــن در رس ــول متهمی ــه رد ق ب
ــف  ــه را تعری ــد. او مرجئ ــخ می ده ــام پاس ــن اته ای
ــه  ــروه تبرئ ــا آن گ ــودن ب ــر ب ــان هم نظ ــرد و از گم ک
ــورد روشــن  ــن م ــه در ای ــام ابوحنیف ــر ام ــد. نظ گردی
و واضــح اســت، در هیــچ جــا از آثــارش دیــده 
ــال صالحــه در سرنوشــِت  ــاه و اعم ــه گن نمی شــود ک
انســان تأثیرگــذار نباشــد؛ بلکــه گنــاه موجــِب خســاره 
ــاح و نجــات  ــۀ ف ــواب زمین و ضــرر در آخــرت و ث
را فراهــم می ســازد. ایــن دیــد وســطیت در بیــن 
ــن  ــه، خــوارج و ســایر مخالفی ــط معتزل ــراط و تفری اف
ــن  ــه معتدل تری ــتی ک ــت و به راس ــان اس ــی ایش کام
ــد و  ــش انتخــاب کرده ان ــام و پیروان ــه ام راه اســت ک
ــی  ــی )صل ــر گرام ــه پیامب ــد ک ــاری اســتدالل می کنن ب
اهلل علیــه وســلم( اقــرار بــه زبــان را اعتبــار داده اســت 
کــه فرمودنــد: أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــی یقولــوا ال 
إلــه إال اهلل. مــن تــا آن زمــان بــه جنــگ ادامــه خواهــم 
ــیری را  ــامه اس ــان اس ــد. همچن ــه بخوانن ــه کلم داد ک
ــد، رســول خــدا  ــل رســاند کــه کلمــه می خوان ــه قت ب
ــه دفــاع از خــود  از عملــش برآشــفته شــد و اســامه ب
گفــت: کلمــه می خوانــد امــا تصدیــق بــه نفــس 
ــه  ــی اهلل علی ــی )صل ــول گرام ــگ رس ــت؛ بادرن نداش
وســلم( فرمــود: مگــر قلبــش را مشــاهده کــردی 
ــۀ  ــن اســاس، فرق ــر ای ــود. ب ــان نب ــه در آن جــا  ایم ک
کرامیــه تنهــا اقــرار بــه زبــان را ایمــان می داننــد و بــه 
معرفــت و تصدیــِق قلبــی اعتنــا ندارنــد. امــا متکلمیــن 
احنــاف مطابــق بــه عمــق بینــش در حدیــث و روایــت 
ــرار  ــه راه ف ــد ک ــه پرداخته ان ــروه کرامی ــه جــواب گ ب
و گریــز بــه ایشــان باقــی نمی مانــد و فرموده انــد 

ــت و  ــم اس ــا اعظ ــل ام ــای دلی ــامه مبن ــث اس حدی
رســول اهلل بــه صراحــت گفــت: »هــا شــققت قلبــه؟«: 
ــه در آن  ــدی ک ــودی و دی ــکافته ب ــش را ش ــر قلب مگ

ــدارد.    ایمــان وجــود ن
ــان  ــان درفش ــه زب ــاس ب ــل الن ــث اقات ــان حدی همچن
پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وســلم( توضیــح یافتــه اســت 
کــه فرمودنــد: »فــإذا قالــوا ذالــک عصمــوا منــی دمائهم 
ــی دارم و  ــان دســت برم ــی از کشتارش ــم«: یعن وأمواله
ــظ  ــی و حف ــا زمان ــم ت ــادره نمی کن ــان را مص اموال ش
ــه آخــرت.  ــه ن ــاط دارد ب ــا ارتب ــه دنی ــال ب ــان و م ج
بحــث محــوری ایمــان رابطــۀ بیــن خــدا و بنده گانــش 
اســت و اثــرات ایمــان در آخــرت در ســیمای مؤمنیــن 
ــث  ــا بح ــان همان ــث ایم ــد و بح ــد ش ــده خواه دی
ــدون  ــه ب ــن کرامی ــت، لک ــر اس ــی آن در آخ اثرآفرین
تفکیــک احــکام دنیــا و آخــرت در موضــوع بــه 
ــه مغالطــه پرداختنــد. بدیــن اســاس ایمــان  دیگــران ب
هــم بــه مقتضــای لغــت و هــم بــه محتــوای شــرع انور 
بــه مذهــب امــام همــان تصدیــق قلبــی و اقــرار رکــن 
ــان را  زایــد و مفیــد اجــرای احــکام اســت و بایــد زب
ــر  ــا آن گوه ــاخت ت ــریک س ــوم، ش ــق مکت در تصدی
مســتقِر نفــس ناطقــه را تبییــن کنــد و فــرض عیــن و 
قطعــی اســت کــه آمنــت بــاهلل را تــا آخــر یــک مرتبــه 
بخوانــد و اگــر بــدون عــذر شــرعی کســی اقــرار بــه 
ایمــان نکنــد و کلمــۀ توحیــد نخوانــد، مؤمــن شــمرده 
نمی شــود. بــه مذهــب محتــاط و معتــدل امــام، 
ــره  ــره و کبی ــان صغی ــۀ گناه ــرک هم ــتثنای ش ــه اس ب
ــرار  ــدا ق ــای خ ــت بی منته ــت و عنای ــو رحم در پرت

می گیــرد و بخشــیده می شــود. چنان چــه ابــوذر از 
پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وســلم( روایــت کــرده اســت: 
ــرا  ــش ف ــد و مرگ ــد را خوان ــۀ توحی ــه کلم ــی ک کس
ــرار از  ــه تک ــوذر ب ــود. اب ــت می ش ــید، داخــل جن رس
پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وســلم( می پرســد: و إن زنــی 
و إن ســرق؟: اگــر زنــاکار و ســارق باشــد هــم داخــل 
ــی  ــود: »و إن زن ــدا فرم ــول خ ــود؟ رس ــت می ش جن
ــل  ــاکاری داخ ــرقت و زن ــود س ــا وج ــرق«. ب و إن س
ــچ مســلمانی در  ــدون شــک هی بهشــت می شــود. و ب
ــت  ــل بهش ــه داخ ــر ک ــد، مگ ــه نمی مان ــم همیش جهن
می گــردد و بحثــی را کــه مــا تــا این جــا دنبــال 
ــراد از ایمــان همــان  ــه م ــم، مفهــوم می گــردد ک کردی
ــه  ــن رابط ــه ای ــت ک ــا خداس ــده ب ــوی بن ــۀ معن رابط
ــراِت آن را  ــی دارد و ثم ــق م ــزم تصدی ــد ج را در ح
ــورد  ــای آن م ــر مبن ــی آورد. ب ــت م ــرت به دس در آخ
ــا  ــث م ــرد. بح ــرار می گی ــدا ق ــِت خ ــف و عنای لط
ــدارد کــه تنهــا به خاطــر نجــات  ــی ن ــه ایمان ارتبــاط ب
ــنیده  ــی ش ــا منافق ــر و ی ــان کاف ــال از زب ــان و م ج
ــب  ــا مرت ــه ایمــان احــکام دنی ــه این گون شــود. آری ب
ــه  ــا او معامل ــلمان ها ب ــایر مس ــان س ــود و به س می ش
ــذار نمی باشــد و  ــا در روز واپســین اثرگ ــردد، ام می گ
اقــرار بــدون تصدیــق جــازم، از خصوصیــت منافقیــن 
ــوند.  ــمرده می ش ــر ش ــک کاف ــه باش ــت ک ــکار اس م
ــق معرفــت را  ــه جــای تصدی ــان کســانی کــه ب همچن
ــتباه جــدی  ــار اش ــد، دچ ــا برده ان ــد و ی ــه کار می برن ب
شــده اند. تصدیــق خــردورزی و جــزم کــردن بــا دالیل 
صــورت می گیــرد و بــه کســب شــخص ارتبــاط دارد. 
امــا معرفــت دانســتن تصادفــی و اتفاقــی چیزی ســت 
ماننــد چیــزی کــه ناگهــان بــه چشــم بخــورد و 
شناســایی گــردد. انســان در طــول زنده گــی از محیــط 

و ماحــوِل خــود پیرامــون خداونــد اندوخته هــای 
تجربــی و ســمعی دارد. پــس از ســن رشــد خدابــاور 
ــه  ــادی را در ذهنــش ب ــل و شــواهد زی می شــود، دالی
ــل  ــازد. دالی ــز می س ــی متمرک ــی و خداشناس خداجوی
آفاقــی و انفســی را پهلــوی هــم قــرار می دهــد و 
ــه و  ــس ناطق ــرعی را در نف ــوص ش ــق مخص تصدی
عقــل جــا می دهــد و مازمت هــای کیفــی بیــن عقــل 
ــان  ــا زم ــر ت ــش در حج ــد نق ــب مانن ــل در قل و نق
ــال  ــه اعم ــد. خاص ــی می مان ــل باق ــیدن اج ــرا رس ف
در مســمای حقیــت ایمــان بــا دالیــل فوق الذکــر 
ــق  ــان تصدی ــوی ایم ــی لغ داخــل نیســت، چــون معن
اســت و تصدیــق بــه دل ارتبــاط دارد، نــه بــه اعضــای 
ــول  ــدی مقب ــأس و نومی ــت ی دیگــر، و ایمــان در حال
ــود  ــوم می ش ــس معل ــاند. پ ــع نمی رس ــت و نف نیس
کــه اعمــال در ایمــان داخــل نیســت. در منصوصــات 
ــه انجــام طاعــت پــس  ــه مکلفیــن ب قرآنــی خطــاب ب
ــاک  ــه اســت، چنان چــه اهلل پ ــان صــورت گرفت از ایم
الذیــن آمنــوا کتــب علیکــم  می فرمایــد: »یاأیهــا 
الصیــام«. همچنــان ایمــان و اعمــال دو پدیــدۀ از هــم 
جــدا اســتند. اهلل پــاک می فرمایــد: »إن الذیــن آمنــوا و 
عملــوا الصالحــات«. عمــل جــدا از ایمــان تذکــر یافتــه 
ــرط آن  ــادت و ش ــل عب ــان اص ــر ایم ــت و در آخ اس
ــه نمی شــود  ــادت پذیرفت ــا ایمــان نباشــد عب اســت، ت
ــًا مقــدم و جــدا می باشــد.  و شــرط از مشــروط طبیعت
ــه  ــه ب ــام ابوحنیف ــی ام ــب کام ــن مکت ــاری مخالفی ب
اســتدالل دیگــری پرداختنــد، چنان چــه یــک تــن 
ــد  ــته ش ــامه کش ــت اس ــی به دس ــی زمان ــیر جنگ اس

ــر  ــود. پیامب ــده ب ــهادت خوان ــد و ش ــۀ توحی ــه کلم ک
)صلــی اهلل علیــه وســلم( اســامه را مــورد پرســش قــرار 
ــان  ــت. ایش ــات خواس ــردش توضیح داد و از عمل ک
ــد:  ــلم( گفتن ــه وس ــی اهلل علی ــرم )صل ــر اک ــه پیامب ب
کــه مقتــول از خــوف و ترســی کــه بــر وی مســتولی 
ــت  ــد پرداخ ــۀ توحی ــدن کلم ــه خوان ــود، ب ــده ب ش
ــش  ــدا از جواب ــول خ ــود. رس ــادق نب ــب ص و در قل
برآشــفته شــد و عملــش را مــورد نکوهــش قــرار داد 
و بــه اســامه گفــت: »هــا شــققت قلبــه« مگــر دلــش 
را شــکافتی کــه در آن ایمــان نبــود. بــه نظــر مخالفیــن 
ــر آن اســت کــه  احنــاف، عمــل اســامه محکم تریــن ب
ــکام  ــت و اح ــرار اس ــان اق ــان و ایم ــط ایم ــرار فق اق
ــه  ــان ب ــود. همچن ــب می ش ــک مرت ــدون ش ــه آن ب ب
ــول اهلل  ــه رس ــوند ک ــل می ش ــری متوس ــث دیگ حدی
ــل  ــرت أن أقات ــود: »أم ــلم( فرم ــه وس ــی اهلل علی )صل
ــی  ــا زمان ــه إال اهلل« یعنــی ت ــوا ال إل النــاس حتــی یقول
ــد  ــه توحی ــردم ب ــه م ــم داد ک ــه خواه ــگ ادام ــه جن ب
ــط  ــِم جنــگ مرتب ــن جــا خت ــد. در ای ــرار کنن خــدا اق
می شــود بــه خوانــدن کلمــه توحیــد. احنــاف ایــن دو 
ــه  ــد و ب ــتوار داده ان ــواب اس ــن را ج ــتدالل مخالفی اس
ــز  ــی چی ــق قلب ــان جــز تصدی ــه ایم ــای خــود ک مدع
ــد. جــواب از حدیــث  دیگــری نیســت، ادامــه می دهن
ــت؛  ــاف اس ــه احن ــم ب ــه و محک ــل موج ــامه دلی اس
ــه وســلم( آن جــا  ــرا رســول گرامــی )صلــی اهلل علی زی
تصریــح می کنــد کــه جــای ایمــان در قلــب اســت، نــه 
در زبــان. همچنــان حدیــث مقاتلــه توضیــح مفهومــی 
می خواهــد کــه هــرگاه اقــرار بــه کلمــۀ توحیــد کننــد، 
ــرار داده می شــوند و  ــر پوشــش احــکام اســامی ق زی

ــرد.  ــرار می گی ــن ق ــان در ام ــان و مال ش ج
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ــل  ــلمین اه ــب مس ــام، غال ــدر اس در ص
دیــن و زهــد بودنــد و حاجتــی نبــود 
ــه وصــف  کــه اهــل تقــوی و طاعــت را ب
خاصــی نــام ببرنــد. آن هایــی کــه صحبــت 
ــه«  ــد، »صحاب ــرده بودن ــر را درک ک پیغمب

ــا،  ــد از آن ه ــل بع ــدند و نس ــده می ش نامی
ــور  ــه محش ــا صحاب ــه ب ــی ک ــی آن های یعن

ــدند. ــده می ش ــن« خوان ــد، »تابعی بودن
از زمــان معاویــه و تســلط بنیامیــه بــه 
بعــد، دنیادوســتی بــر تقــوی و خداپرســتی 
ــه  ــلمین ک ــدودی از مس ــود، مع ــه نم غلب
شــدیداً مواظــب امــر دیــن و متعبــد و 
ــده  ــاد« نامی ــاد« و »عبّ ــد، »زّه ــی بودن متق

می شــدند.
انشــقاق  از  بــه پــس  مســلمین 

ــی  ــه مدع ــر فرق ــون، ه ــای گوناگ فرقه ه
ــا  ــن آن ه ــادی در بی ــاد و عب ــه زه ــود ک ب
هســت. در ایــن هنــگام، دســتۀ مخصوصــی 
بــه نــام »صوفیــه« و »متصوفــه« پیــدا شــدند 
ــن  ــری ای ــد هج ــنۀ دوص ــدود س و در ح
نام هــا شــایع و معــروف گشــت. البتــه، بــه 
دقــت نمی تــوان گفــت کــه در چــه ســالی 
ــن اســم  از ســال های قــرن دوم هجــری ای
پیــدا شــده، ولــی قــدر مســلم ایــن اســت 
ــن  ــن« ای ــه« و »تابعی ــه در دورۀ »صحاب ک
ــرن  ــای ق ــه از نام ه ــوده، بلک ــات نب کلم

دوم اســت.
زمــان  »در  می گویــد:  الجــوزی  ابــن 
رســول اهلل نســبت بــه ایمــان و اســام بــود، 
ــه می شــد “مســلم” و “مؤمــن”،  یعنــی گفت
بعــد نــام “زاهــد” و “عابــد” پیــدا شــد. بعد 
ــدید  ــق ش ــه تعل ــدند ک ــدا ش ــی پی جماعت
ــدان کــه از  ــد داشــتند، چن ــه زهــد و تعب ب
دنیــا اعــراض کــرده، آن را تــرک کردنــد و 
ــد.  ــزوا پرداختن ــادت و ان ــه عب ــره ب یک س
گفته انــد اول کســی کــه بــه کلــی خــود را 
وقــف خدمــت بــه خــدا کــرد، مــردی بــود 
ــۀ”،  ــام “صوف ــه ن ــه، ب ــۀ کعب ــاور خان مج
ــّر”  ــن م ــوث ب ــی او “غ ــم واقع ــه اس ک
ــاع از  ــث انقط ــه از حی ــادی ک ــود. و زه ب
ــد، “صوفیــه”  ــه او بودن ماســوی اهلل شــبیه ب

ــدند. ــده ش نامی
“تصــوف”  کــه  گفته انــد  جماعتــی 
منســوب بــه اهــل ُصفــه اســت کــه 
جماعتــی از فقــرای بــدون مــال و خانــوادۀ 
ــه در  ــد ک ــام بوده ان ــدر اس ــلمین ص مس
ــته اند  ــزل داش ــول اهلل من ــجد رس ــۀ مس ُصف
و بــا صدقــه زنده گــی می کرده انــد تــا 
ــاز  ــام بی نی ــات اس ــد از فتوح ــه بع آن ک
شــدند. امــا نســبت صوفــی بــه اهــل صفــه 
غلــط اســت، زیــرا اگــر منتســب بــه اهــل 
ــده  ــد، می بایســت “صفــی” نامی صفــه بودن

ــوند.« ش
نســبت  در  »انســاب«  در  ســمعانی 
النســبۀ  »هــذه  می گویــد:  »الصوفــی« 
ــوبۀ  ــال منس ــن ق ــم م ــا منه ــوا فیه اختلف

ــال  ــن ق ــم م ــوف و منه ــس الص ــي لب ال
ــي  ــن بن ــال م ــن ق ــم م ــا و منه ــن الصف م
صوفــۀ و هــم جماعــۀ مــن العــرب کانــوا 
ــبت  ــا فنس ــن الدنی ــون م ــدون و یقلل یتزه

ــم.« ــۀ الیه ــذه الطایف ه

بعضــی گفته انــد کــه لغــت »صوفــی« 
از »صوفانــۀ« می آیــد کــه گیــاه نــازک 
کوتاهــی اســت و چــون صوفیــه بــه گیــاه 
ایــن  بــه  می کردنــد،  قناعــت  صحــرا 
ــی  ــدند. ول ــده ش ــی« نامی ــبت »صوف مناس
ــه  ــبت ب ــرا نس ــت، زی ــط اس ــز غل ــن نی ای
»صوفانــۀ«، »صوفانــی« اســت نــه »صوفی«.
لغــت »صوفــی«  برخــی گفته انــد کــه 
ــی  ــه »صوفۀالقفــا« یعنــی موهای منســوب ب
اســت کــه در قســمت مؤخــر پشــت 
ــد  ــی گفته ان ــز جماعت ــد و نی ــر می روی س
ــه »صــوف« اســت و  ــی« منســوب ب »صوف
ایــن محتمــل اســت. »و ایــن اندکــی قبــل 
ــدا  از ســنۀ دویســت )دوصــد( هجــری پی

ــد.« ش
قشــیری، از صوفیــان اواخــر قــرن چهــارم 
کــه تــا اواســط قــرن پنجــم می زیســته، در 
ــه  ــن طایق ــد: »ای ــالۀ قشــیریه« می گوی »رس
ــوند،  ــده می ش ــی نامی ــام صوف ــه ن ــًا ب غالب
بــه ایــن معنــی کــه پیــرو طریقــۀ “صوفــی” 
و جماعــت آن هــا “صوفیــه” یــا “متصــوف” 

ــوند.« ــده می ش ــۀ” نامی و “متصوف
بــه عقیــدۀ قشــیری ایــن کلمــه لفــظ جامــد 
غیرمشــتقی اســت کــه نظایــر آن در لغــت 
ــل کلمــۀ »لقــب«  عــرب بســیار اســت، مث
گفته انــد  کــه  آن هایــی  قــول  »امــا  و 
مشــتق  “صــوف”  از  “صوفــی”  کلمــۀ 
اســت و “تصــوف اذا لبــس الصــوف کمــا 
ــک  ــص فذل ــس القمی ــس اذا لب ــال تقم یق
ــس  ــوا بلب ــم یختص ــوم ل ــن الق ــه ولک وج
ــه  ــد ک ــه گفته ان ــا ک ــا آن ه ــوف” و ام الص
صوفــی منســوب بــه “صفــه” اســت، یعنــی 
صفــۀ مســجد رســول اهلل، صحیــح نیســت، 
“صوفــی”  “صفــه”،  بــه  نســبت  زیــرا 
نیســت. و نیــز بعضــی گفته انــد کــه کلمــۀ 
ــی اشــتقاق  ــد، ول ــا” می آی ــی از “صف صوف
ــه  ــت. و این ک ــد اس ــا بعی ــی از صف صوف
صوفــی  کــه  گفته انــد  دیگــر  بعضــی 
ــن  ــه ای مشــتق از کلمــۀ “صــف” اســت، ب
مناســبت کــه از جهــت قلب در صــف اول 
هســتند، ایــن معنــی صحیــح اســت، ولــی 
در مقتضــای لغــت چنیــن نســبتی صحیــح 
ــاره  ــه قشــیری اش ــوری ک ــه ط نیســت.« ب
ــه  ــد ک ــه معتقدن ــی از صوفی ــد بعض می کن
کلمــۀ »صوفــی« مشــتق از »صفــا« یــا 
»صفــو« اســت و مــراد از آن صفــای قلــب 
اهــل تصــوف و انشــراح صــدر و مراتــب 
رضــا و تســلیم بــه مقــدرات الهــی اســت، 
ــد در حــال  ــا خداون ــه ب ــه صوفی ــه اضاف ب
ــا را  ــز آن ه ــچ چی ــه هی ــی هســتند ک صفای
از آن بــاز نمــی دارد؛ و هم چنیــن وجــه 

مناســبت آن اســت کــه صوفیــه بــه واســطۀ 
ــاف  ــل ص ــدورت جه ــی از ک ــت اله موهب
شــده اند. ولــی صوفیــه از ایــن غفلــت 
کرده انــد کــه نســبت بــه »صفــا«، بــر 
ــد  ــی« نخواه ــرب، »صوف ــت ع حســب لغ
ــراض  ــرار از اعت ــرای ف ــن رو، ب ــود. از ای ب
اهــل لغــت، گفته انــد کــه »صوفــی« در 
ــر  ــوده و در نتیجــۀ تغیی ــوی« ب اصــل »صف

ــت. ــده اس ــی« ش »صوف
ابونصــر ســراج طوســی در کتــاب »اللمــع« 
کــه  بپرســد  کســی  »اگــر  می گویــد: 
هــر صنفــی را بــه “حــال” یــا “علــم” 
مثــًا  می دانــد،  منســوب  مخصوصــی 
اصحــاب حدیــث را “محــّدث” و اصحــاب 
ــد”  ــد را “زاه ــل زه ــه” و اه ــه را “فقی فق
ــر  ــر صب ــوکل” و اه ــوکل را “مت ــل ت و اه
را  می نامنــد، چــرا صوفیــه  “صابــر”  را 
ــا علمــی منســوب نمــی داری،  ــه حــال ی ب
ــه منفــرد در  ــرای این کــه صوفی ــم ب می گوی
ــا متصــف  ــوم ی ــایر عل ــم دون س ــک عل ی
بــه یکــی از احــوال و مقامــات دون ســایر 
ــدن  ــه مع ــتند، بلک ــات نیس ــوال و مقام اح
ــِع احــوال  ــوم و مســتجمع جمی ــع عل جمی
ــن،  ــریفه اند. بنابرای ــوده ش ــاق محم و اخ
قــرار  تســمیه  منــاط  را  آن هــا  ظاهــر 
می دهــم و آن هــا را “صوفــی” می نامــم، 
پشمینه پوشــی،  و  پشــمینه پوش اند  زیــرا 
أدب انبیــا و صّدیقیــن و حواریــون و زّهــاد 
ــد:  ــه می گوی ــا ک ــا آن ج ــت.« ت ــوده اس ب
»امــا این کــه گفتــه شــده اســت کــه کلمــۀ 
ــی  ــه اهال ــت ک ــی اس ــام تازه ی ــی” ن “صوف
بغــداد بــه وجــود آورده انــد، محــال اســت؛ 
ــم  ــن اس ــد حســن بصــری ای ــرا در عه زی
معــروف بــوده و حســن بــه درک صحبــت 
ــده  ــل ش ــول نای ــۀ رس ــی از صحاب جماعت
بــود و از قــول او روایــت شــده کــه گفتــه: 
مــردی صوفــی را در طــواف دیــدم. چیــزی 
ــاره  ــه او دادم، نگرفــت و گفــت چهــار پ ب
ــی  ــرا کاف ــان م ــن اســت و هم ــا م ــول ب پ
ــده  ــت ش ــوری روای ــفیان ث ــت. و از س اس
ــود،  ــی نب ــم صوف ــر ابوهاش ــت اگ ــه گف ک
ــز  ــناختم. و نی ــا را نمی ش ــق ری ــن دقای م
ــار مکــه از قــول  ــه اخب ــاب راجــع ب در کت
محمــد بــن اســحاق بــن یســار نقــل 
ــث  ــی حدی ــه و جماعت ــه او گفت ــده ک ش
ــی مکــه  ــل از اســام گاه ــه قب ــد ک کرده ان
ــر  ــک نف ــا ی ــه حت ــی می شــد ک ــان خال چن
ــی از  ــود و از یک ــت نب ــواف بی ــرای ط ب
ــد و  ــی می آم ــردی صوف ــهرهای دور م ش
طــواف می کــرد و برمی گشــت. و اگــر 
ــر  ــل ب ــد، دلی ــح باش ــث صحی ــن حدی ای
ــم  ــن اس ــام ای ــل از اس ــه قب ــت ک آن اس
ــی از اهــل فضــل  ــوده و جماعت معــروف ب
و صــاح بــه ایــن اســم موســوم و منســوب 

» ند. می شــده ا
می شــود،  ماحظــه  کــه  طــوری  بــه 
ــی«  ــۀ »صوف ــتقاق کلم ــراج اش ــر س ابونص
ــا  ــی ب ــد، ول ــول می کن ــوف« قب را از »ص
ــه خاصــه اش  ــق و نظــر خاصــی، ک تحقی
ایــن اســت کــه می گویــد: اگــر بپرســند کــه 
ــه  ــزی ک ــه آن چی ــی را ب ــر فرقه ی ــرا ه چ
واجدنــد نســبت می دهنــد ولــی صوفــی را 
بــه حــال یــا بــه علمــی نســبت نمی دهنــد، 
ــه اختصــاص  ــه صوفی ــم ک جــواب می گوی
بــه حــال یــا مقــام یــا علمــی دون حــال یــا 
مقــام یــا علــم دیگــر ندارنــد، بلکــه مجمــع 
ــد.  ــع فضایل ان ــوم و محــل جمی ــع عل جمی
بــه اضافــه، در طریقــت و ســلوک دایمــًا از 
حالــی بــه حــال دیگــر منتقــل می شــوند و 
ــذا،  ــد. ل ــی دارن ــا خــدا حــاالت مختلفه ی ب
ــال خــاص  ــا ح ــم خــاص ی ــوان اس نمی ت
یــا علــم خاصــی بــه آن هــا نســبت داد و آن 
را صفــت الزم و دایــم آن هــا شــمرد، بلکــه 
الزم خواهــد آمــد کــه هــر دم بــه مقتضــای 
حــال و مقــام و علــم آن لحظــه، اســم 
ــن  ــه ای ــود. ب ــی داده ش ــه صوف ــی ب خاص
جهــت، آن هــا را بــه لبــاس پشــمینه یی کــه 
زیــب انبیــا و شــعار اولیــا و اصفیــا اســت، 

ــد.  نســبت داده ان

پیدایِش  چگونه گِی 
واژۀ »صوفی« 
»متصوف« و 

به عقیدۀ قشیری این كلمه لفظ جامد 
غیرمشتقی است كه نظایر آن در لغت 

عرب بسیار است، مثل كلمۀ »لقب« 
و »اما قول آن هایی كه گفته اند كلمۀ 

“صوفی” از “صوف” مشتق است و 
“تصوف اذا لبس الصوف كما یقال تقمس 
اذا لبس القمیص فذلك وجه ولكن القوم 

لم یختصوا بلبس الصوف” و اما آن ها 
كه گفته اند كه صوفی منسوب به “صفه” 

است، یعنی صفۀ مسجد رسول اهلل، 
صحیح نیست، زیرا نسبت به “صفه”، 

“صوفی” نیست. و نیز بعضی گفته اند كه 
كلمۀ صوفی از “صفا” می آید، ولی اشتقاق 
صوفی از صفا بعید است. و این كه بعضی 

دیگر گفته اند كه صوفی مشتق از كلمۀ 
“صف” است، به این مناسبت كه از جهت 

قلب در صف اول هستند، این معنی 
صحیح است

قاسم غنی



افغانسـتان می گوینـد کـه  دیدبـان شـفافیت  مسـووالن در 
واگـذاری پیمان هـای اسـتخراج معـادن طـای بدخشـان و 
مـس بلخـاب بـه شـرکت یکـی از اعضـای پیشـین کابینـه، 

اسـت. برانگیز  سـوال 
در اعامیه یـی کـه از نشـانی دیدبـان شـفافیت افغانسـتان، 
پخـش شـده آمـده اسـت کـه در پیمان هـای ایـن معـادن 
نقـض صریـح قوانین افغانسـتان صورت گرفته، زیـرا قانون 
معـادن وزیـران را از گرفتـن پیمـان معـادن برای یـک دوره 

معیـن پـس از تـرک وظیفـه منـع کرده اسـت.
شـفافیت  دیدبـان  اجرایـی  رییـس  افضلـی،  اکـرام  سـید 
و یکـی از اعضـای شـبکۀ دیدبـان معـادن افغانسـتان کـه 
متشـکل از جمـع وسـیعی از نهادهـای جامعه مدنی اسـت، 
می گویـد: »دولـت افغانسـتان بارهـا بـر تعهـد خـود بـرای 
ایجـاد شـفافیت و حاکمیـت قانـون در بخـش معـادن تاکید 
کـرده اسـت. وقتـی نخسـتین قراردادهـای کان معـادن که 
بـه تاییـد حکومـت می رسـند، دربردارنـده مسـایل سـوال  
برانگیـز ماننـد تضـاد منافع باشـد، این امر هشـداری بسـیار 

نگران کننـده بـرای آینـده سـکتور معـادن خواهـد بـود.«
معـادن  پیمـان  دو  می گوینـد،  نهـاد  ایـن  در  مسـووالن 
بـزرگ طـای بدخشـان و مـس بلخـاب در والیت سـرپل، 
بزرگتریـن پیمان هایـی انـد کـه در دورۀ حکومـت وحـدت 

ملـی نهایـی شـده اند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، سـید سـعادت منصـور نـادری، 
وزیـر   1۳۹7 جـوزای  تـا   1۳۹4 حمـل  از  کـه  تاجـری 
شهرسـازی و مسـکن بـود، رییـس شـرکت »معـدن کاری 
افغـان کرسـتال« اسـت. او شـریک اصلـی در هـر دو پیمان 

بـا شـرکت سـهامی »طـای افغـان« کـه در انگلسـتان ثبـت 
اسـت، می باشـند. ایـن در حالی اسـت که 1۶ قانـون معادن 
سـال 1۳۹۳ افغانسـتان، یـک محدودیـت پنج سـاله پـس از 
انفصـال از وظیفـه را بـرای وزیـران و اقـارب مستقیم شـان 

بـرای کسـب پیمان هـای معـادن تعییـن کـرده اسـت.
در ایـن حـال، مسـووالن شـرکت آقـای نـادری معتقـد اند 
کـه پیمان هـا در زمانـی تحـت کار بـوده کـه نـادری وزیـر 
نبوده و شـرکت او بخشـی از کنسرسیوم شـرکت های مورد 
نظـر برای اشـتراک در مزایـده این معامات در سـال 1۳۹1 

بوده اسـت.
نهادهـای مدنـی بـه ایـن نظر انـد کـه تغییرات چشـم گیری 
در امـور نظـارت و مـواد قـرارداد بعـد از سـال 1۳۹1 تـا 
1۳۹7 کـه در ایـن دوره آقـای نـادری وزیـر بـوده، صورت 
گرفتـه کـه یک مـورد مهـم آن، کاهـش درصـد رویالتی در 

هـر دو پیمان اسـت.
ایـن  اقتصـادی  ایـن در حالـی اسـت کـه شـورای عالـی 
پیمان هـا را در ماه اسـد سـال 1۳۹7 تأیید کـرده و به زودی 

امضـا خواهد شـد.
بـا این حال، اسـتفن کارتـر، مسـوول دادخواهی افغانسـتان 

در نهـاد »گلوبـل ویتنـس«، نهـاد جامعـه مدنـی بین المللـی 
متمرکـز بـر معـادن و منازعـات، می گویـد: »صـرف نظـر از 
این کـه آیـا ایـن قراردادها بـرای افغانسـتان خوب اسـت یا 
خیـر، تصویـب قـراردادی کـه در مغایرت آشـکار بـا قانون 
معـادن قـرار دارد، تعهـدات حکومـت را مبنـی بـر آوردن 

حاکمیـت قانـون بـه ایـن سـکتور، زیـر سـوال می برد.«
شـورای عالـی اقتصـادی هـم در دوران وزارت آقای نادری 
و هـم پـس از آنکـه او حکومـت را تـرک کـرد، در مـورد 
ایـن قراردادهـا تصمیـم می گرفـت. قانـون بـرای جلوگیری 
از شـک و تردیـد تضـاد منافـع کـه در چنیـن وضعیت هـا 
بصـورت اجتنـاب ناپذیـر ایجاد میشـود طرح شـده اسـت. 
ممکن اسـت در مـواردی تخلفی هم صورت نگرفته باشـد.
نهادهـای جامعـه مدنـی نگرانـی هـای دیگـری را در مورد 
ایـن پیمان هـا ابـراز کردنـد؛ اینکـه اعطـای امتیاز اسـتخراج 
معـادن طـا در بدخشـان سـاحات معدنِی را تحت پوشـش 
قـرار مـی دهـد کـه عمدتـًا تحـت کنتـرل شورشـیان قـرار 
دارنـد. هیـچ جزییاتـی در خصـوص  نحوه تأمیـن امنیت از 
سـوی شـرکت ها در سـاحه و تاثیـر آن بـر اقتصاد پـروژه و 

عوایـد حکومت منتشـر نشـده اسـت. 

قـرار اسـت قانون جدیـد معادن برای ارسـال بـه پارلمان به 
زودی نهایـی شـود کـه شـرکت ها را ملـزم می سـازد پیـش 
از اینکـه بتواننـد پیمـان معـادن بگیرنـد، صاحبـان حقیقی و 
مالـکان ذینفـع خـود را نشـر کننـد. این یـک معیار اساسـی 
برای جلوگیری از سـوء اسـتفاده اسـت؛ اما نهادهای جامعه 
مدنـی ابـراز نگرانـی کردند که ممکن اسـت حکومت چنین 

معیارهایـی را در خصـوص ایـن قراردادهـا اعمال نکند. 
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معلمان افغانستان؛
 سرمشِق صـبر و الگوی اسـتقامت

دید بان شفافیت افغانستان:

پیمان های استخراج معادن طالی بدخشان و مس بلخاب 
سوال  برانگیـز است

جرنال ووټل:

د افغانستان پوځ او پولیسو د تلفاتو 

زیاتیدل خورا مهمه مسئله ده

»نه روزی، که هر روز روزِ تو باد
وجودت سالمت، دلت شـاد باد 
مقامت معلم به عرِش خداسـت

سزد گر که هر دم ز تو کرد یاد!« 

و  بهانــه  معلــم،  مقــام  از  نوشــتن 
مناســبت نمی خواهــد؛ چــون بــرای 
روزِ  روز  هــر  هــر صاحب معرفتــی، 
معلــم اســت. امــا آن چــه باعــث ُکنــدی 
می شــود،  دســت  لــرزِش  و  قلــم 
دشــواری نوشــتن از مقــامِ شــامِخ معلــم 
اســت؛ مقامــی کــه فقــط می تــوان آن را 

هم ســنگ بــا مقــام انبیـــاء دانســت کــه 
ــد.  ــا می یاب ــا آن معن ــان ب ــِش انس آفرین
مســلماً اگــر تــا عصــر نبــوت، پیامبــران 
بــه  انســان ها  راهنمــاِی  و  راهبــر 
ــد،  ــت بودن ــان و هدای ــورِ ایم ســوی ن
در عصــِر پــس از نبــوت ایــن معلمــان 
انــد کــه رســالِت پیامبرانــه را بــه دوش 
گرفته انــد تــا به واســطۀ نشــر و پخــِش 
علــم و دانــش، انســان ها را از تاریکــی 
جهــل و تعصــب بــه ســمِت روشــنایی 

ــد. ــت ســوق دهن و معرف
ــرزمینی،  ــا و س ــر جغرافی ــم در ه معل
عنــوان  همیــن  و  اســت  »معلــم« 
از  تــا  می کنــد  کفایــت  به تنهایــی 
کرامــت و احتــرامِ مــادی و معنــوِی 

ــردد.  ــوردار گ ــود برخ ــوِص خ مخص
و  جاپــان  هماننــد  کشــورهایی  در 
امریــکا، معلمــان باالتــر از هــر منصــب 
ــد و  ــت می کنن ــوق دریاف ــی حق و مقام
بــه مــوازات آن، عــزت و احتــرامِ مادی 
و معنــوی از دولــت و جامعــه دریافــت 
می دارنــد. دلیــِل ایــن امــر واضــح 
اســت: آن هــا از مقــامِ معلــم و اهمیــِت 
شــغِل معلمی در پیشــرفِت جامعــه آگاه 
انــد. در افغانســتان امــا وضعیــت بســیار 
متفــاوت اســت؛ کشــوری کــه بــا 
چهل ســال جنــگ و نابســامانی مواجــه 

ــش  ــیاری از مکاتب ــوز بس ــوده و هن ب
ســقف و دیــوار نــدارد و معلمــان 
می بایــد زیــر نــورِ آفتــاب و وزِش بــاد 
و بــارِش بــاران بــه تعلیــِم اوالد وطــن 

ــد.  بپردازن
معلمــاِن افغانســتان درحالــی مصــروِف 
تدریــس و علم آمــوزی بــه مــا هســتند 
ــان و داعشــیان،  ــِل طالب ــش جه ــه آت ک
و  می کنــد  تهدیــد  را  آن هــا  جــاِن 
نظــام  در  گرفتــه  جــا  بی عدالتــِی 
ــا  ــرای آن ه ــا ب ــتان، نه تنه اداری افغانس
ــه  ــته، بلک ــی نگذاش ــازی باق ــچ امتی هی
ــوال  ــر س ــا زی ــرورِ آن ه ــت و غ کرام
افغانســتان،  معلمــان  اســت.  بــرده 
زخمی یــی  بــال  و  پــر  فرشــته گاِن 

هســتند کــه از یک طــرف اهریمــِن 
ــرم  ــه ُج ــا را ب ــب آن ه ــش و طال داع
تعلیــم بــه فرزنــداِن وطــن هــدف قــرار 
ــی  ــد و از ســوی دیگــر بی عدالت می ده
حکومــت، آن هــا را ضعیف تریــن و 
ــام ادارِی  ــر در نظ ــیب پذیرترین قش آس
کشــور ســاخته اســت. بــرای درِک 
ایــن مطلــب بایــد در نظــر گرفــت کــه 
ــتان در  ــِن افغانس ــداد از معلمی ــه تع چ
ــت  ــه دس ــن، ب ــوزش اوالد وط راه آم
دشــمنان و اهریمنــان بــه شــهادت 
ــه  ــده اند. چ ــی ش ــا زخم ــیده  و ی رس
ــای  ــا در خانه ه ــی از آن ه ــدادِ بزرگ تع
بــدون  می کننــد  زنده گــی  کرایــی 
آن کــه معــاِش ماهانۀشــان حتــا تکافوی 
ــد؛  ــه را بکن ــۀ خان ــاه از کرای ــک م ی
معلمانــی کــه در صنف هــای بســیار 
شــلوغ بــا عشــق و عاقــۀ زایدالوصــف 
از جــاِن  مــا درس می دهنــد و  بــه 
خویــش در گرمــاِی تابســتان و ســرمای 
مایــه می گذارنــد؛ معلمانــی  خــزان 
ــا حقــوق  ــۀ آن هــا ب کــه معــاِش ماهیان
ــر و  ــک وزی ــک روزۀ ی ــازاِت ی و امتی
ــن  ــه همی ــد و ب ــری نمی کن رییــس براب
دلیــل هــر روز مســیِر پـُـر از گردوخــاِک 
خانــه تــا مکتــب و بالعکــس را بــا پــای 
ــچ  ــد و خــاک و گ ــاده طــی می کنن پیـ
می خورنــد تــا بــه فرزنــداِن وطــن 
لقمه نــاِن حالــی  و  بیاموزنــد  درس 
نیــز بــه فرزنــداِن خویــش کمایــی 

ــد.   کنن
و  افغانســتان  معلمــاِن  مظلومیــِت 
یــک شــعار و  آنــان،  فرشــته صفتی 
ــخ و  ــِت تل ــک واقعی ــت؛ ی ــغ نیس تبلی
ــتِی آن را  ــه درس ــت ک ــر اس انکارناپذی
بیــش از همــه می تــوان در ســتمگری و 
ــه در  ــد ک ــی دی ــِی حاکمان فرعون صفت
ــر  ــوارند و ب ــیاه س ــای شیشه س موتره
حکومتــی  منصب هــای  بزرگ تریــن 
یک صــدم  بی آن کــه  زده انــد  تکیــه 
از دســتاوردهاِی معلمــان را کمایــی 
ــات و  ــی از زحم ــند و ذره ی ــرده باش ک
ــته  ــل گش ــا را متقب ــاِی آن ه فداکاری ه

ــند.  باش
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ــرال  ــدان ج ــي قومان ــرارګاه عموم ــزي ق ــوځ د مرک ــکا د پ د امری

ــو  ــو د تلفات ــوځ او پولیس ــتان پ ــي د افغانس ــل واي ــوزف ووټ ج

زیاتیــدل پــه افغانســتان کــې د دېــره امریکايــي او نړیوالــو 

ــر د  ــکاټ مېل ــرال س ــدان ج ــي قومان ــوي عموم ــو د ن ځواکون

ــئله ده. ــه مس ــورا مهم ــاره خ ــې لپ پاملرن

پــه افغانســتان کــې د امریکايــي ځواکونــو قــرارګاه د افغــان 

ــرو د  ــې د رستې ــړو ک ــه جګ ــې پ ــه مخ ــتنې ل ــت د غوښ حکوم

ــل، د  ــل ووی ــرال ووټ ــو ج ــوي خ ــا ک ــه افش ــمیر ن ــو ش تلفات

ــو  ــو د تلفات ــه ســږين موســم کــې د افغانســتان ځواکون جګــړو پ

ــوړه وه. ــره ل ــمیره ډې ش

ووټــل چــې پــرون یــې پــه پنټاګــون کــې خربیاالنــو تــه 

ــو د  ــان ځواکون ــې د افغ ــږين کال ک ــه س ــې پ ــې کول څرګندون

ــې  ــه ی ــره یادون ــو دوم ــل خ ــه وی ــه ون ــه اړه څ ــمیر پ ــو د ش تلفات

وکــړه چــې افغــان چارواکــو ده تــه ویــي چــې د تلفاتــو زیاتیــدل 

ــوي. ــه ګرځ ــې الرې ن ــه خپل دوی ل

ــه  ــره برخ ــې ډې ــې چ ــه ۲۰۱۴ کال ک ــو پ ــتان ځواکون د افغانس

نړیــوال پوځیــان لــه افغانســتانه ووتــل، د ټولــو محاربــوي 

عملیاتــو مــري پــه غــاړه واخیســته او د نړیوالــو پوځیانــو دنــده 

تــر سالمشــورو او د رستیــرو تــر روزنــې پــورې محــدوده شــوه.

ــړ رسه رسه د  ــه مالت ــو ل ــي ځواکون ــه د امریکاي ــه وخت ــه همغ ل

ــان  ــې د افغ ــړه ک ــد جګ ــو پرض ــتي ډل ــورو تروریس ــو او ن طالبان

ــوه. ــه ش ــه زیات ــرګ ژوبل ــو م ځواکون

ــر  ــو وجــه ت ــو د تلفات ــل د افغانســتان ځواکون جــرال ووټــل ووی

ډېــره هغــه والړ دفاعــي تکتیکونــه دي چــې دوی لــه ســتونزو رسه 

مخامــخ کــوي.

د افغانســتان دفــاع وزارت د افغانســتان ځواکونــو د تلفاتــو د 

ــړي. ــه رد ک ــنیو راپورون ــو رس ــه اړه د لویدیځ ــدو پ زیاتی

نیویــارک ټایمــز ورځپاڼــې پــه دې وروســتیو کــې پــه یــوه راپــور 

کــې لیکــي و، چــې د شــلو ورځــو پــه تــرڅ کــې شــاوخوا ۴۰۰ 

رستیــري وژل شــوي.

د دفــاع وزارت ویانــد غفوراحمدجاویــد آزادۍ راډیــو تــه وویــل 

چــې د دې راپــور ارقــام دقیــق نــه دي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې حکومتــي چارواکــو هــم پــه دې 

وروســتیو کــې د افغــان پوځیانــو د تلفاتــو پــر زیاتېــدو اندیښــنه 

څرګنــده کــړې.

دفــاع وزیــر طــارق شــاه بهرامــي څــو ورځــې مخکــې پــه مرانــو 

جرګــه کــې د څرګندونــو پرمهــال د مــي اردو د رستېــرو د تلفاتــو 

پــر زیاتیــدو اندیښــنه څرګنــده کــړه.

ــۍ  ــو اون ــم څ ــه ه ــه عبدالل ــس عبدالل ــه رئی ــت اجرایی د حکوم

مخکــې د پولیســو د همغــږۍ د نړیــوال بــورډ پــه غونــډه کــې د 

پولیســو د مــرګ ژوبلــې د کمولــو پــه خاطــر د کورنیــو چــارو لــه 

وزارت څخــه د نویــو طرحــو او کړنــالرو د عمــي کولــو غوښــتنه 

وکــړه.

ــرال  ــدان ج ــي قومان ــرارګاه عموم ــزي ق ــوځ د مرک ــکا د پ د امری

ووټــل پــه خپلــو پرونیــو څرګندونــو کــې وویــل د امریــکا پــوځ 

الهــم هڅــه کــوي چــې افغــان ځواکونــه پــر امنیتــي پوســتو چــې 

ــا تــل تــر ګــواښ النــدې دي او طالبــان پرلــه پســې  د ده پــه وین

حملــې پــرې کــوي اتــکا کمــه کــړي.

د اسوشــیتیدپریس خــربي آژانــس د راپــور لــه مخــې، امریکايــي 

چارواکــو پــه تېــرو لږترلــږه شــپږ کلونــو کــې افغــان چارواکــو تــه 

پرلــه پســې ویــي چــې د دې ډول امنیتي پوســتو ســاتنه ګــران کار 

دی او هڅــې یــې کــړي چــې قناعــت ورکــړي څــو له دې پوســتو 

ووځــي خــو چارواکــي یــې نــه منــي او وايــي امنیتــي پوســتې د 

عامــو وګــړو د خونديتــوب لپــاره ډېــر زیــات اهمیــت لــري.

فرشته سـلطانی، متعلم صنف 
دهِم لیسۀ نسوان ام البنیـن

معلماِن افغانستان درحالی 
مصروِف تدریس و 

علم آموزی به ما هستند 
كه آتش جهِل طالبان و 
داعشیان، جاِن آن ها را 

تهدید می كند و بی عدالتِی 
جا گرفته در نظام اداری 
افغانستان، نه تنها برای 
آن ها هیچ امتیازی باقی 

نگذاشته، بلکه كرامت و 
غروِر آن ها زیر سوال برده 

است.
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مسعود و روس ها
پـــس از حملـــۀ ســـوم روس هـــا در 1۳5۹، 
ــا  عده یـــی از باســـوادان جبهـــه را فراخوانـــد تـ
ــرش  ــد. نظـ ــزی کننـ ــی ریـ ــی را پـ کار فرهنگـ
در مـــورد جنـــگ بـــا شـــوروی ایـــن بـــود 
کـــه روس هـــا بـــه آســـانی افغانســـتان را تـــرک 
نخواهنـــد کـــرد. از بـــه کار بـــردن اصطاحـــات 
ـــد »خرس هـــای قطبـــی«،  و کلمـــات زشـــت مانن
»شـــیطان ســـرخ«، »ابـــر جناورشـــوری« و غیـــره 
کـــه در ادبیـــات مجاهدیـــن مرســـوم بـــود، بـــر 
بـــه  ضـــد دشـــمنانش اســـتفاده نمی کـــرد، 
ســـاده گی آنـــان را »روســـها« می نامیـــد. گفـــت 
مـــا بایـــد مـــردم را بـــه یـــک مبـــارزۀ دوام دار آمـــاده 
ـــوروی  ـــش ش ـــانی ارت ـــات انس ـــرا تلف ـــازیم، زی س
بـــه اندازه یـــی نیســـت کـــه آنـــان را وادار بـــه 
عقب نشـــینی از افغانســـتان کنـــد؛ وســـایطی 
کـــه بـــه اردوی افغانســـتان می دهنـــد، تانـــک و 
توپ هایـــی اســـت کـــه در جنـــگ جهانـــی دوم 
از آن اســـتفاده می کردنـــد، اکنـــون از ردۀ ارتـــش 
شـــوروی خـــارج شـــده اســـت. تخریـــب آنـــان 
ـــد. ـــوروی وارد نمی کن ـــه ش ـــدی ب ـــان ج ـــز زی نی
در مـــورد کار فرهنگـــی افـــزود: وقتـــی فکـــر و 
اندیشـــۀ مـــا را مـــردم بپذیرنـــد، اگـــر ده  بـــار 
شکســـت بخوریـــم، دوبـــاره بـــر می گردیـــم در 

ـــت  ـــا، شکس ـــینی م ـــس آن عقب نش ـــورت عک ص
ـــد زد. ـــم خواه ـــا را رق م

آتـــش بـــس بـــا روس هـــا نمونـــۀ دیگـــری از 
واقع بینـــی و شـــجاعت سیاســـی او بـــود.

مـــردی کـــه شـــدیدترین جنگ هـــا  را بـــر 
ضـــد ســـپاهیان شـــوروی رهبـــری کـــرد، چـــرا 
بـــه آتـــش بـــس بـــا روس هـــا تـــن داد؟ از آن 
ـــتند؟  ـــه آن داش ـــازی ب ـــه نی ـــا چ ـــر، روس ه مهم ت
تـــا کنـــون جـــواب دقیقـــی بـــه ایـــن  تعامـــل 

اســـتثنایی وجـــود نـــدارد.
ـــت  ـــر سیاس ـــواب ان را در تغیی ـــن ج ـــر م ـــه نظ ب

ــتجو  ــد جسـ ــوف بایـ ــان اندروبـ ــوروی زمـ شـ
کـــرد. 

ـــف  ـــف و مخال ـــف برژن ـــم مخال ـــت  تی در آن وق
ـــده  ـــع ش ـــوف جم ـــتان دور اندروپ ـــغال افغانس اش
ـــاگردان  ـــه ش ـــم از جمل ـــوف ه ـــد و  گرباچ بودن

ـــود. او ب
آنـــان امـــا مي خواســـنتند افغانســـتان بعـــد 
ــی  ــت تاریخـ ــاره حیثیـ ــان دوبـ ــروج شـ از خـ
خود)کشـــور حایـــل میـــان دو ابـــر قـــدرت  
شـــرق و غـــرب(را بگیـــرد .بـــه ایـــن منظـــور 
بخـــت خـــود را در مذاکـــره بـــا شـــخصیت های 
ــه  ــد کـ ــتان می آزمودنـ ــتقل افغانسـ ــی و مسـ ملـ
احمدشـــاه مســـعود برازنده تریـــن  آنـــان بـــود.
ـــت  ـــاه حکوم ـــه م ـــس از س ـــوف پ ـــرگ اندروپ م
ـــف  ـــم برژن ـــه از تی ـــو ک ـــدن چرنینک و روی کار آم
بـــود، ایـــن سیاســـت را متوقـــف ســـاخت تـــا آنکـــه 
ـــیوۀ  ـــا ش ـــاره و ب ـــف دوب ـــا در دورۀ گورباچ بعده

ـــد. ـــه ش ـــت گرفت ـــری روی دس دیگ
ـــران  ـــۀ کارگ ـــر اتحادی ـــا رهب ـــعود بالیخواوینس  مس
لهســـتان کـــه علیـــه ســـلطۀ شـــوروی مبـــارزه 
می کـــرد، رابطـــۀ قلمـــی داشـــت از او نقـــل 

ــود: ــه بـ ــه گفتـ ــرد کـ می کـ
مـــن هیـــچ کتابـــی نخوانـــده ام و هیـــچ مـــدرک 
ــان  ــک چوپـ ــد یـ ــا ماننـ ــدارم، امـ ــی نـ تحصیلـ
ــا  ــه را در کجـ ــه رمـ ــم کـ ــه می دانـ ــتم کـ اسـ
ـــوردن  ـــرای آب خ ـــا ب ـــرم و در کج ـــرا بب ـــه چ ب
ـــات  ـــرگ نج ـــر گ ـــه از ش ـــم و چگون ـــی کن رهنمای

دهـــم. 
ــندید و آن  ــار را می پسـ ــن گفتـ ــب ایـ آمرصاحـ
ـــر  ـــی، از هن ـــر سیاس ـــک رهب ـــق ی ـــف دقی را تعری
سیاســـت و رهبـــری می دانســـت. او بعـــد از 
فروپاشـــی شـــوروی، اولیـــن رییس جمهـــور 

کشـــورش شـــد.
مسعود و غربی ها

ـــرب  ـــا غ ـــه ب ـــه رابط ـــعود ب ـــاه مس ـــهید احمدش ش
ـــان  ـــی آن ـــا از پالیس ـــود، ام ـــل ب ـــاد قای ـــت زی اهمی
ــوک »ده  ــا نـ ــت غربی هـ ــود. می گفـ ــاراض بـ نـ
دالـــری« را نشـــان می دهنـــد، بعـــد ده پیشـــنهاد 

اســـتعماری را مطـــرح می کننـــد.
ـــه  ـــل اینک ـــه دلی ـــدان( را ب ـــلم )قومان ـــار مس یک ب
تکتیـــک عملیـــات بـــاالی یـــک پوســـتۀ مهـــم 
نظامـــی و تصـــرف آن را بـــه یـــک ژورنالیســـت 
تشـــریح کـــرده بـــود، ســـرزنش کـــرد و گفـــت: 
هیـــچ  کـــس تاکتیک هـــای خـــود را در کتاب هـــا 
نمی نویســـد، اینـــان جـــز اســـرار کشـــورها 

اســـتند.
می گفـــت: مـــن ژورنالیســـت و جاسوســـان 
نظامـــی را کـــه در لبـــاس ژورنالیســـت می آینـــد 
پوشـــیدن  لبـــاس  طـــرز  از  ســـاده گی  بـــه 
کرکترشـــان  و  کـــرده  رنـــگ  بوت هـــای  و 
می شناســـم، بعـــد می خندیـــد: ژورنالیســـت بـــه 
علـــت اینکـــه کشـــال و بی ســـلیقه می باشـــد، از 

دور شـــناخته می شـــود.
مسعود و امام خمینی

ـــن  ـــی در نپذیرفت ـــام خمین ـــه ام ـــود ک ـــد ب او معتق
قطع نامـــۀ ملـــل متحـــد در مـــورد آتـــش بـــس 
ــتباه کـــرده، در حالـــی کـــه  آن  ــا عـــراق اشـ بـ
ـــراق  ـــاوز ع ـــس از تج ـــال پ ـــی یک س ـــت یعن وق
ـــود. ـــت آورده ب ـــه دس ـــاره ب ـــود را دوب ـــاک خ خ
ادامـــۀ جنـــگ تـــا هشـــت ســـال پـــس از آن و 
بعـــد قبـــول همـــان قطع نامـــه پـــس از تلفـــات 
ــاد  ــدن اقتصـ ــوده شـ ــانی و فرسـ ــنگین انسـ سـ

کشـــور معقـــول نبـــود .
ـــد  ـــر چن ـــت: ه ـــتان می گف ـــی افغانس ـــان مل قهرم
ـــد  ـــا نبای ـــت، ام ـــی اس ـــک  ارزش دین ـــهادت ی ش
ــرا  ــی آنـ ــوارض جانبـ ــی و عـ ــب اجتماعـ عواقـ
ـــه  ـــانی ک ـــات انس ـــا تلف ـــت. مخصوص ـــده گرف نادی
ـــذارد،  و  ـــای می گ ـــه ج ـــوه ب ـــم و بی ـــزاران یتی ه
ـــی در  ـــام خمین ـــه ام ـــت ک ـــوب اس ـــه داد، خ ادام
حیـــات خـــود ایـــن شکســـت را پذیرفـــت تـــا 
ـــزرگ و  ـــد ب ـــر چن ـــران ه ـــه رهب ـــد ک ـــردم بدانن م
ـــا   ـــن واقعیت ه ـــده گرفت ـــا نادی ـــند ب ـــوا باش ـــا تق ب

ــد. ــت می خورنـ شکسـ
مسعود و مالعمر

ـــت  ـــرای دس ـــهر ب ـــدان ش ـــه می ـــعود ب ـــن مس رفت
ــر و  ــم نظیـ ــداکاری کـ ــح، فـ ــه صلـ ــن بـ یافتـ
ــاس  ــان تمـ ــود و همچنـ ــی بـ ریســـک خطرناکـ

ــد از  ــر بعـ ــخص ماعمـ ــا شـ ــروی او بـ مخابـ
ــام حجـــت او بـــود. ســـقوط کابـــل اتمـ

تصـــورات  و  خیـــاالت  مســـت  ماعمـــر 
ـــناختی  ـــا ش ـــه تنه ـــود. او ن ـــود ب ـــۀ خ آرمان گرایان
از جهـــان نداشـــت، بلکـــه شـــناختی درســـت از 
افغانســـتان و مناســـبات اجتماعـــی و قومـــی آن 
نداشـــت. حتـــا پایتخـــت کشـــوری را کـــه بـــر 
آن فرمـــان می رانـــد، ندیـــده بـــود. او یـــک 
اســـتراتژی داشـــت و آن فشـــردن همـــه مـــردم 
ــال  ــی، پامـ ــلطه قومـ ــی سـ ــتان در قوطـ افغانسـ
کـــردن حقـــوق آنـــان زیـــر شـــاق و شـــکنجۀ 

طالبـــان بـــود.
ـــه  ـــمال ب ـــمالی و صفحـــات ش ـــۀ ش ـــی در جبه وقت
ــی  ــرد کننده یـ ــت های ُخـ ــردم و شکسـ ــام مـ قیـ
مواجـــه شـــد؛ بازهـــم چشـــم او بـــه واقعیـــت 
بـــاز نشـــد. وقتـــی بـــه علـــت شکســـت هایش 
فکـــر می کـــرد، در روش و اســـتراتژی خـــود 
تجدیـــد نظـــر نکـــرد. زمیـــن ســـوختۀ شـــمالی 
و کوچانـــدن هـــزاران کـــودک و زن را مخالـــف 

شـــریعت ندانســـت.
بلکـــه ماعمـــر بعـــد از تفکـــر زیـــاد بـــه ایـــن 
ـــروه  ـــت گ ـــبب شکس ـــه س ـــود ک ـــیده ب ـــه رس نتیج
طالبـــان آن اســـت کـــه بت هـــای بامیـــان را بـــه 
حـــال خـــود گذاشـــته انـــد و تخریـــب نکـــرده 

ـــد!  ان
ـــن مســـعود   تفـــاوت   ـــن ماعمـــر و دی تفـــاوت دی

ـــود. تفســـیر شـــان از عـــدل الهـــی ب
ـــی  ـــه دگم اندیش ـــدازه فاصل ـــه ان ـــان ب ـــه ش و فاصل

ــی. و واقع بینـ
احمدشاه مسعود و استاد سیاف

ـــه  ـــل ب ـــن در کاب ـــت مجاهدی ـــه حکوم ـــی ک وقت
پیـــروزی رســـیده بـــود، همـــراه عبـــداهلل انـــس 
ـــن  ـــتاد ضم ـــم. اس ـــیاف رفت ـــتاد س ـــدار اس ـــه دی ب
ـــه  ـــن ک ـــی از ای ـــتاد ربان ـــت اس ـــتیبانی از حکوم پش
ـــد،  ـــده بودن ـــه نش ـــت تصفی ـــت ها از دول کمونیس
ــمرده و  ــن شـ ــان  لحـ ــا همـ ــود. بـ ــی بـ ناراضـ
طنـــز آمیـــز خـــود گفـــت: »بـــه انجنیرصاحـــب 
مســـعود بگـــو، تـــو کمونیســـت ها را بـــا خـــود 
ـــا  ـــازی، ام ـــوش بس ـــکا را خ ـــه امری ـــه ای ک گرفت
مـــن می ترســـم کـــه امریـــکا هـــم خـــوش 
ـــو  ـــازی . بگ ـــه بس ـــم خف ـــد راه ـــود و خداون نش
ـــل  ـــه کاب ـــی امنی ـــان را از قوماندان ـــه ج ـــرال باب جن
ــن  ــی را از مـ ــه کسـ ــم کـ ــو، نمی گویـ پـــس کـ
ـــه  ـــاه را ک ـــدان پن ـــن قومان ـــه همی ـــو بلک ـــن ک تعی
ـــوره  ـــه هم ـــه م ـــو ک ـــن ک ـــت تعی ـــیر اس از پنجش

دوســـت دارم«.
ــد،  ــال های بعـ ــاد او در سـ ــر انتقـ ــوارد دیگـ مـ
در مـــورد ســـفر آمرصاحـــب بـــه اروپـــا بـــود و 
بعدترهـــا مخالفـــت جـــدی او بـــا ظاهرشـــاه و 
ـــه  ـــم ک ـــا دیدی ـــتم. ام ـــا دوس ـــدید ب ـــت ش مخالف
ـــه  ـــد ک ـــور ش ـــیاف مجب ـــتاد س ـــوارد اس ـــام م در تم

ــرد. ــا را بپذیـ ــان واقعیت هـ ــت زمـ باگذشـ
ــه  ــابق بـ ــم سـ ــران رژیـ ــی ازافسـ ــروز یکـ امـ
حمایـــت او در درجـــۀ باالتـــر از موقـــف آن 
ــاع  ــان در وزارت دفـ ــه جـ ــرال بابـ ــان جنـ زمـ
ـــر«  ـــار پی ـــه »کفت ـــاه را ک ـــت. ظاهرش ـــیده اس رس
می گفـــت، در خانـــۀ خـــود مهمـــان کـــرد. بـــا 
امریـــکا وارد معاملـــه شـــد و بـــا دوســـتم هـــم 

ــدارد . ــکلی نـ مشـ
دیگـــر  بـــا  مســـعود  احمدشـــاه  تفـــاوت 
ـــران  ـــاف دیگ ـــه او برخ ـــود ک ـــا آن ب آرمان گراه
ــوار بخـــورد،  ــه دیـ پیـــش از اینکـــه ســـرش بـ
ـــب ترین  ـــا مناس ـــی داد و ب ـــخیص م ـــوار را تش دی

روش ممکـــن از کنـــار آن عبـــور می کـــرد.
واقع بینـــی کامـــل انســـان ها را پلـــه بیـــن مـــی 
ــی  ــاند و آرمان گرایـ ــت می کشـ ــه ذلـ ــازد وبـ سـ
ــه  ــت مواجـ ــه شکسـ ــان را بـ ــز انسـ ــل نیـ کامـ
بـــار  اجتمـــاع و عقده یـــی  ســـاخته، ضـــد 

ــی آورد. مـ
ـــا  ـــه آرمان ه ـــیدن ب ـــعود راه رس ـــه، راه مس خاص
ـــود و ویژگـــی  او برخـــورداری  از راه واقعیت هـــا ب
ـــر آن از آن  ـــه در ق ـــود ک ـــدا داد ب ـــت خ از دو نعم
ـــر شـــده اســـت. ـــرت« تعبی ـــه »حکمـــت« و »بصی ب

محمدحسین سعید

بخش پنجم و پایانی
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گروهـــی از فرهنگیـــان بـــا برگـــزاری محفلـــی از 
ــار  ــهادت عبدالقهـ ــالروز شـ ــت وچهارمین سـ بیسـ
ــی، در  ــی فارسـ ــد آوازۀ زبانـ ــاعر بلنـ ــی، شـ عاصـ

کابـــل یادبـــود کردنـــد.
در ایـــن برنامـــه کـــه ده هـــا تـــن از عاقه منـــدان 
و  پژوهش گـــران  دانشـــجویان،  عاصـــی، 
ـــی  ـــد، از عاص ـــرده بودن ـــتراک ک ـــت مداران اش سیاس
ـــاد شـــد. ـــرکار ی ـــاعر آزاده، مبتکـــر و پُ ـــوان ش ـــه عن ب
ســـخنرانان ایـــن محفـــل بـــه ایـــن بـــاور بودنـــد 
کـــه صداقـــت عاصـــی، او را بـــه پله هـــای بلنـــد 
شـــهرت و محبوبیـــت رســـاند و از او شـــاعر 

ســـاخت. پُرآوازه یـــی 
ـــل  ـــن محف ـــده گان ای ـــزار کنن ـــارور از برگ ـــب ب نجی
ــی از  ــی یکـ ــار عاصـ ــان قهـ ــه بی گمـ ــت کـ گفـ
ــه  ــود کـ ــتان بـ ــعر افغانسـ ــد شـ ــاخه های بلنـ شـ
ـــی  ـــد. وقت ـــرود نیام ـــن ف ـــه زمی ـــرش ب ـــی س هیچ گاه
ـــی  ـــا صمیمت ـــم، ب ـــی را می خوانی ـــار عاص ـــعر قه ش
پُـــر از عشـــق و صداقـــت مواجـــه می شـــویم کـــه 

در واژه  واژۀ ســـروده هایش مـــوج می زنـــد.
ـــفافیّت  ـــه ش ـــک دارم ک ـــارور: ش ـــای ب ـــۀ آق ـــه گفت ب
آب دریـــای پنجشـــیر و صمیمـــت درخت هـــا 
و باغچه هـــای ملیمـــه}زادگاه عاصـــی{ بـــرای 
پـــرورش روح سرکشـــش نقـــش نداشـــته باشـــند. 
عاصـــی، روســـتازادۀ متعهـــد و صـــادق بـــود. بـــه 
ــه  ــه بـ ــرد و همیشـ ــر نکـ ــت، تظاهـ ــه داشـ آنچـ
دنبـــال نداشـــته هایش بـــود. شـــعر عاصـــی، شـــعر 
ـــن  آزاده گـــی و آزاد زیســـتن اســـت. او در ناهنجارتری
روزگار زیســـت و ناهنجاری هـــای اجتماعـــی را 
ــر ریـــش حکومـــت  ــراس در زیـ ــه هـ بی  هیچ گونـ

اســـتبدادی وقـــت فریـــاد زد.
ـــای  ـــون ویژه ه ـــل پیرام ـــن محف ـــر ای ـــخنرانان دیگ س
ــت  ــی صحبـ ــی عاصـ ــۀ ادبـ ــخصیتی و کارنامـ شـ

کـــرده از او بـــه عنـــوان سرایشـــگر صمیمـــی یـــاد 
کردنـــد.

دکتـــر شـــمس الحـــق آریانفـــر، نویســـنده و 
پژوهشـــگر در ایـــن محفـــل گفـــت کـــه عاصـــی 
ــه و  ــی موفقانـ ــعر فارسـ ــج شـ ــای رایـ در قالب هـ

ــت. ــروده اسـ ــه سـ صمیمانـ
امـــراهلل صالـــح رییـــس رونـــد ســـبز افغانســـتان و 
گلنـــور بهمـــن از ســـخنرانان دیگـــر ایـــن محفـــل 
ــعر  ــدا در شـ ــور خـ ــون »حضـ ــه پیرامـ ــد کـ بودنـ
ـــت  ـــی« صحب ـــرایی های عاص ـــی« و »عاشقانه س عاص

کردنـــد.

در ایـــن حـــال، رحمـــت اهلل بیژن پـــور از دوســـتان 
ـــی  ـــان خاطرات ـــن بی ـــی ضم ـــار عاص ـــک عبدالقه نزدی
ــر و  ــی بهتـ ــا عاصـ ــت تـ ــاز اسـ ــت: نیـ از او، گفـ
ـــود. ـــی ش ـــان معرف ـــی زب ـــۀ فارس ـــه جامع ـــتر ب بیش
آقـــای بیژن پـــور پیشـــنهاد کـــرد تـــا نهـــادی 
ـــای  ـــۀ عاصـــی را از منظره ـــه کارنام ـــود ک ـــاخته ش س

گوناگونـــی بـــه معرفـــی بگیـــرد. 
جایزۀ عاصی

از  گرامی داشـــت  محفـــل  کننـــده گان  برگـــزار 
ســـالروز شـــهادت قهـــار عاصـــی همه ســـاله 
ـــه شـــماری از عکاســـان،  ـــار عاصـــی« را ب ـــزۀ قه »جای

داستان نویســـان و شـــاعران می دهنـــد کـــه جایـــزۀ 
ـــوان  ـــاعران ج ـــه از ش ـــرام هیم ـــال را به ـــعر امس ش

حـــوزۀ ادبـــی کابـــل، بـــه دســـت آورد.
جایـــزه ادبـــی قهـــار عاصـــی همه ســـاله از ســـوی 
ـــوان  ـــاعران ج ـــی از ش ـــه یک ـــاعران ب ـــان و ش فرهنگی
تعلـــق مـــی گیـــرد. تـــا حـــال ایـــن جایـــزه بـــه 
رامیـــن مظهـــر، کریمـــه شـــبرنگ و لیمـــه آفشـــید 

داده شـــده اســـت.
ـــیدی در  ـــال 1۳۳5 خورش ـــه س ـــی ب ـــار عاص عبدالقه
ـــا  ـــه دنی ـــت پنجشـــیر ب ـــع والی ـــه از تواب دهکـــدۀ ملیم
ـــرا و  ـــاعر نوگ ـــوان ش ـــه عن ـــی ب ـــار عاص ـــد. از قه آم
ــای  ــه در قالب هـ ــود کـ ــاد می شـ ــکنی یـ کلیشه شـ

ـــت. ـــروده اس ـــعر س ـــز ش ـــن نی که
ـــدۀ  ـــده و درس خوان ـــزرگ ش ـــی، ب ـــار عاص عبدالقه
کابـــل و از فعـــاالن شـــعر افغانســـتان در دهـــۀ 
شـــصت و اوایـــل دهـــۀ هفتـــاد خورشـــیدی بـــه 

شـــمار مـــی رود.
و  کلیشـــه ها  از  غالبـــًا  عاصـــی  شـــعرهای 
هـــم  شـــاعران  پیش ســـاختۀ  چارچوب هـــای 
روزگارش بیـــرون می زنـــد و بـــه همیـــن لحـــاظ، 
کمتـــر می تـــوان ایـــن شـــاعر را بـــه هنجارهـــای 

ــد. ــادار دیـ ــول، وفـ معمـ
در  درگیـــر  طرف هـــای  راکت هـــای  از  یکـــی 
ـــزان 1۳7۳  ـــش می ـــخ ش ـــه تاری ـــل ب ـــای کاب جنگ ه
ـــن  ـــت. از عاصـــی چندی خورشـــیدی جـــان او را گرف
ـــادگار  ـــه ی ـــره ب ـــاب خاط ـــک کت ـــعر و ی ـــۀ ش مجموع

ـــت. ـــده اس مان
گفتنـــی اســـت کـــه برنامـــۀ گرامی داشـــت از 
ـــی  ـــار عاص ـــهادت قه ـــالروز ش ـــت وچهارمین س بیس
بـــا توزیـــع تحایـــف، زمزمه هـــای شـــعرهای 
عاصـــی بـــا صـــدای داوود پژمـــان و افتتـــاح 

ــید.  ــان رسـ ــه پایـ ــاب بـ ــگاه کتـ نمایشـ

در بیست وچهارمین سالروز شهادت عاصی مطرح شد:

برای معرفی کارنامۀ عاصی باید نهادی ساخته شود
هارون مجیدی

آگـــــــــــهی


