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ادامۀ تحریم بازشامری آرا؛
برای چهارمین روز روند غیرقانونی 

شامرش آرا ادامه یافت

سـوال مـردم:
»خـرابی« نخـواهد شـد؟

23

سـفر دو مقـام مهم اسـتخباراتی پاکسـتان بـه خصوص 
رییـس آی. اس. آی بـه افغانسـتان و دیـدار بـا مقامات 
در ارگ، بیشـتر روی همیـن مسـاله متمـر کـز بـوده 
اسـت و بعـد از ایـن سـفر، ارگ به رهایی انـس حقانی 

موافقـت کرده اسـت. 
بنابرایـن بـه نظرمیرسـد کـه رهایـی آقای حقانـی بیش 
از اینکـه بـه مسـأله افغانسـتان ارتبـاط داشـته باشـد، 
بیشـتر بـه مسـأ لـه امریـکا و طالبـان تمرکـز دارد و 

دولـت افغانسـتان نمی توانـد در اصل مسـأله شـرطی را 
بـا امریکایی هـا یـا طالبـان در میان بگـذارد. زیـرا آقای 
غنـی ایـن را میدانـد کـه برنامه یی برای دسـت یافتن به 

صلـح بعـد از رهایـی حقانـی در کار نیسـت...

پـس از آغـاز گفت وگوها میـان طالبان و 
امریـکا، مـردم شـاهد نشسـت های میـان 
نیـز  طالبـان  و  سیاسـی  شـخصیت های 
بوده انـد. هرچنـد ایـن نشسـت ها تاکنون 
نتیجـۀ در پی نداشـته اسـت؛ اما بسـیاری 
از کشـورهای منطقـه تـاش کردنـد تـا 

میزبـان ایـن نشسـت ها باشـند.
میزبـان  و...  روسـیه  قطـر،  پاکسـتان، 
و  طالبـان  میـان  نشسـت های 
شـخصیت های سیاسـی افغانسـتان بودند 
و بـه تازه گـی قـرار اسـت نشسـت میان 
طالبـان و نماینده گان حکومت افغانسـتان 
در شـهر بیچنـگ چیـن برگزار شـود. اما 
بـر سـر تشـکیل هیـأت اشـتراک کننـده 

میـان سـران حکومـت توافق نظـر ایجاد 
اسـت. نشـده 

می خواهنـد  حکومـت  رهبـر  دو  هـر 
نماینـده گان خودشـان را به این نشسـت 
فهرسـت  کـه  می گویـد  ارگ  بفرسـتند. 
چیـن  بـه  و  نهایـی  اشـتراک کننده گان 
فرسـتاده شده اسـت؛ اما سـپیدار می گوید 
کـه مشـوره و رای زنی ها در مـورد نهایی 
اشـتراک کننده گان  فهرسـت  سـازی 

دارد. جریـان 
ریاسـت  معـاون سـخنگوی  میثـم  امیـد 
در  ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی 
گفت وگـو با روزنامـۀ مانـدگار می گوید: 
یـک  تـا  دارد  تـاش  اجراییـه  ریاسـت 
هیـأت همـه شـمول را  جهـت نشسـت 
بیچنـگ تشـکیل دهـد تـا همـۀ جریان ها 

را شـامل باشـد.
آقـای میثـم گفت: مشـوره بـا جهت های 
مختلـف جریان دارد. تاش براین اسـت 

تـا هیـأت فراگیـر و جامـع کـه بتوانـد از 
کنـد  نمایندگـی  افغانسـتان  مـردم  تمـام 

گردد. تشـکیل 
امـا ارگ از نهایـی شـدن ایـن هیأت خبر 
داده اسـت و مسـووالن در ارگ گفتـه اند 
کـه نام های اعضـای هیأت شـرکت کنندۀ 
نشسـت میـان افغانـان در بیجنـگ را بـا 

حکومـت چیـن درمیان گذاشته اسـت.
ریاسـت   سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
حکومـت وحـدت امـا گفتـه اسـت کـه 
تـا هنگامـی کـه زمـان برگزاری نشسـت 
نشـود،  در چیـن روشـن  افغانـان  میـان 
نام هـای اعضـای ایـن هیـأت همه گانـی 

نخواهـد شـد.
آگاهـان سیاسـی اما دلیل تشـکیل نشـدن 
یـک هیات واحـد را نبود یـک حکومت 
واحـد می داننـد و تاکیـد دارنـد که چون 
سـران حکومـت هـر کـدام 50 درصد در 
حکومـت سـهم دارند و میان شـان توافق 
نظـر وجـود نـدارد، بنابرایـن نمی تواننـد 
دیـدگاه  یـک  بـا  را  واحـد  تیـم  یـک 

مشـترک بـه این نشسـت بفرسـتند.
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صفحه 2

رییس کمیسـیون انتخابـات از احتمال تأخیـر مجدد در اعام 
نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری ابـراز نگرانی کرد.

حـوا علـم نورسـتانی، رییـس کمیسـیون انتخابات دیـروز در 
یـک نشسـت خبـری گفـت کـه کمیسـیون تـاش می کند تا 
نتایـج انتخابـات را در زمـان تعییـن شـده آن اعـام کنـد، اما 

موانـع فـراراه آن زیاد اسـت.
بانـو نورسـتانی گفـت: رونـد بـاز شـماری در ۲0 والیت در 
حـال اجراسـت، امـا در ۱۳ والیـت دیگر با موانعی از سـوی 

هـواداران سـتادهای انتخاباتی روبه رو شـده اسـت.
از ایـن میـان فقـط بازشـماری آرا در والیـت بادغیس تکمیل 

شـده است.
بانـو نورسـتانی از نامـزدان و کسـانی کـه موانـع در برابـر 
بازشـماری ایجاد کرده اسـت، خواسـت تا کمیسـیون مستقل 
مـردم  از  مکـرر  معذرت خواهـی  بـه  ناگزیـر  را  انتخابـات 
بـه دلیـل تأخیـر در اعـام نتایـج ابتدایـی نکننـد. کمیسـیون 
انتخابـات بـه دلیل اعام نشـدن نتیجـه ابتدایـی انتخابات در 

۲۷ میـزان از مـردم معـذرت خواسـته بـود.
کمیسـیون انتخابـات اخیراً تصمیم گرفته اسـت کـه برخی از 
محـات رای دهی را بازشـماری کند. ایـن تصمیم با مخالفت 
شـماری نامـزدان روبـه رو شـده اسـت. بسـیاری از نامـزدان 
نظـارت از بازشـماری را تحریـم کرده انـد و هواداران شـان 
مانـع بازشـماری آرا شـده اند. نامـزدان معتـرض مدعی اند که 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات در تـاش اعتباربخشـی به آرای 

بایومتریک نشـده اسـت.
رییـس کمیسـیون انتخابـات امـا می گوید کـه نامـزدان نگران 
نباشـند، زیـرا تنهـا آرای بایومتریـک شـده اعتبـار خواهـد 
داشـت. حواعلـم نورسـتانی گفـت کـه کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات بـه تعهداتـش پای بنـد اسـت و به هیچ وجـه آرای 

بایومتریـک نشـده را اعتبـار نمی دهـد.
تأخیـر  احتمـال  از  حالـی  در  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس 
اعـام نتایـج ابتدایـی ابـراز نگرانـی می کنـد که پیـش از این 
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی، کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی و 
برخـی از دسـته های انتخاباتـی خواهان اعام بـه موقع نتایج 

انتخابـات ریاسـت جمهوری شـده بودنـد.

مجلـس سـنا بـار دیگـر از جنجال هـا در رونـد اعـام نتایـج 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ابـراز نگرانـی کـرد و تاکیـد 
ورزیـد کـه کمیسـیون بایـد مطابـق طرزالعمل هـای داخلـی 

نتایـج را در وقـت معینـه اعـام کنـد.
محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس سـنا در نشسـت 
دیـروز ایـن مجلـس گفـت کـه کمیسـیون انتخابـات بایـد 
مطابـق لوایـح و طرزالعمل هـای کاری خـود در مـورد اعـام 

نتایـج انتخابـات تصمیـم بگیـرد.
بایـد  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  کـرد  تاکیـد  ایزدیـار  آقـای 
بـا تصامیـم درسـت مشـکات بـه وجـود آمـده در رونـد 
بازشـماری آرا را حـل کنـد و زمانی کـه بحـث بـه خارجی ها    
ارجـاع می شـود، کشـور...                  ادامـه صفحـه 6

اختالف ارگ و سپیدار بر سر فهرست اشتراک کننده گان نشست بیجینگ:

سرنوشت فهرست نامعلوم است

نورستانی:
احتـمال تعـویق دوبـارۀ اعـالم 

نتایـج ابتـدایی انتخـابات وجـود دارد

سناتوران:
 کمیسیـون انتخـابـات 

کشـور را بـه بحـران مـی بـرد

شـکستن خـط سـرخ در بـدل چـه؟

صفحه 3

آگـاهـان:

آزادسـازی اعضـای شبـکۀ حقـانی 
انگیـزۀ نیـروهای امنیتـی را  تضعیف می کند

ناجیه نوری  
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افغانســتان درز کــرده اســت کــه  خبرهایــی در رســانه های 
حکومــت انــس حقانــی، از چهره هــای سرشــناس ســازمان 
ــدان رهــا کــرده اســت.  حقانــی و معــاون شــبکۀ طالبــان را از زن
ــد کــه حکومــت در نظــر دارد کــه  ــع رســمی تر می گوین ــا مناب ام
انــس حقانــی را بــه شــرط رهــا می ســازد. بنابرایــن رهایــی انــس 
ــا  ــه ب ــتان اســت ک ــت افغانس ــق دول ــورد تواف ــاله م ــی، مس حقان
ــس  ــی ان ــه رهای ــت. البت ــا و پاکستانی هااس ــی امریکایی ه پادرمیان
ــا  ــدان، ب ــان در زن ــر طالب ــای برت ــان چهره ه ــه از می ــی ک حقان
ــتاد  ــی دو اس ــر رهای ــان در براب ــان طالب ــر از زندانی ــماری دیگ ش
امریکایــی، دانشــگاه امریــکا- افغانســتان اســت کــه از چنــد ســال 
بــه ایــن طــرف نــزد طالبــان اســیر شــده اند و امریکایی هــا 
و طالبــان روی آن مســاله چندیــن بــار باهــم مذاکــرده انــد 
ــدم  ــن ق ــی، دومی ــس حقان ــی ان ــاید رهای ــرد. ش ــورت می گی ص
از اعتمادســازی میــان طالبــان و امریکایی هــا در رونــد مذاکــرات 
ــرادر از  ــی ماب ــازی رهای ــن اعتمادس ــدم اول ای ــرا ق ــد. زی باش
زنــدان پاکســتان بــه پیشــنهاد زلمــی خلیلــزاد بــه آن کشــور بــود.
ــس  ــه ان ــت ک ــه اس ــوری گفت ــت جمه ــر ارگ ریاس ــا پبش ت ام
حقانــی خــط قرمــز مــردم افغانســتان بــوده و آنــان بــه هیــچ وجــه 
ــود کــه  ــه ب ــد. ارگ گفت ــور کنن ــد از خــط قرمزشــان عب نمی توانن
حکومــت افغانســتان در قبــال رهاســازی زندانیــان، سیاســت های 
خــاص خــود را دارد و ایــن صاحیــت مــردم اســت کــه در قبــال 
زندانیــان چــه برخــوردی انجــام دهنــد. امــا اکنــون بــه نظر میرســد 
کــه ایــن خطــر ســرخ دیگــر وجــود نــدارد و حکومــت حاضــر 
ــه  ــا ب ــازد. ام ــا س ــدان ره ــی را از زن ــس حقان ــه ان ــت ک شده اس
ــی شده اســت؟  ــن معامله ی ــی چــرا تســلیم چنی ــای غن راســتی آق
رهایــی آقــای انــس حقانــی چــه تاثیــری بــر رونــد صلــح خواهــد 
گذاشــت؟ بــه راســتی قــرار اســت کــه حکومــت افغانســتان خــط 
ســرخش را در بــدل چــه چیــزی بشــکند؟ پاســخ یــه ایــن ســوال 
ــا اذعــان  ــا امریکایی ه ــرا باره ــه نظــر میرســد. زی بســیار ســاده ب
ــه مســایل  ــا ب ــکا تنه ــان و امری ــان طالب ــا می ــه گفتگوه داشــتند ک
ــده  ــا آین ــه ب ــان در رابط ــته اســت و آن ــکا وابس ــه امری ــوط ب مرب
نظــام افغانســتان حرفــی بــا طالبــان نداشــته و آن را بــه گفتگوهــای 
میــان افغانــی ارجــاع داده انــد. در عیــن حــال بحــث رهایــی انــس 
ــرات  ــف مذاک ــد از توق ــی بع ــتاد امریکای ــدل دو اس ــی در ب حقان
ــرادر  ــزاد و ماب ــان خلیل ــپ، در پاکســتان می ــد ترام توســط دونال
ــیار  ــتانی بس ــات پاکس ــا مقام ــتر ب ــه پیش ــد و آن قضی ــرح ش مط
جــدی مطــرح شده اســت. آخریــن ســفر خلیلــزاد بــه کابــل هــم 
بیشــتر بــه همیــن مســاله متمرکــز بــوده اســت. چنانیکــه خلیلــزاد 
ــا  ــتان ره ــدان پاکس ــرادر« را از زن ــه »ب ــی ک ــت همان رقم توانس

ســاخت، »حقانــی« را از زنــدان افغانســتان رهــا ســازد. 
ــه  ــتان ب ــتخباراتی پاکس ــم اس ــام مه ــفر دو مق ــال، س ــن ح در عی
خصــوص رییــس آی. اس. آی بــه افغانســتان و دیــدار بــا مقامــات 
در ارگ، بیشــتر روی همیــن مســاله متمــر کــز بــوده اســت و بعــد 
از ایــن ســفر، ارگ بــه رهایــی انــس حقانــی موافقــت کرده اســت. 
بنابرایــن بــه نظرمیرســد کــه رهایــی آقــای حقانــی بیــش از اینکــه 
ــه  بــه مســأله افغانســتان ارتبــاط داشــته باشــد، بیشــتر بــه مســأ ل
ــد  ــتان نمی توان ــت افغانس ــز دارد و دول ــان تمرک ــکا و طالب امری
ــان  ــان در می ــا طالب ــا امریکایی هــا ی در اصــل مســأله شــرطی را ب
ــرای  ــی ب ــه برنامه ی ــد ک ــن را میدان ــی ای ــای غن ــرا آق بگــذارد. زی
ــی در کار نیســت  ــی حقان ــد از رهای ــح بع ــه صل ــن ب دســت یافت
ــی او  ــا رهای ــه ب ــدارد ک ــرط را ن ــار و ش ــن انتظ ــن ای و بنابرای
صلــح در کشــور حاکــم شــود؛ امــا بــرای آقــای غنــی دو مســاله 
ــرط در  ــوان ش ــه عن ــد ب ــه می توان ــت ک ــم اس ــیار مه ــر بس دیگ
ــا و  ــق امریکایی ه ــه تواف ــی مطــرح شــود. اول اینک ــی حقان رهای
ــی  ــه گونه ی ــات ب ــی در انتخاب ــت از غن ــه حمای ــتانی ها ب پاکس
ــن  ــت از دل ای ــه او در نهای ــد ک ــور کاری کنن ــن دو کش ــه ای ک
ــات  ــزدان انتخاب ــه از طــرف همــه نام ــر ســروصدا ک ــات پ انتخاب
ــت جمهوری  ــه ریاس ــت، ب ــم شده اس ــوری تحری ــت جمه ریاس
برســد. مســاله دومــی کــه بــرای آقــای غنــی مطــرح ایــن اســت 
کــه طالبــان حاضــر شــوند تــا بــا او بــه گفت وگــو بنشــینند و او 
را بــه عنــوان رییــس جمهــور افغانســتان بــه رســمیات بشناســند. 
ــم  ــتانی ها و ه ــم پاکس ــه ه ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــد ب ــیار بعی بس
ــه  ــی معامل ــا غن ــی ب ــس حقان ــی ان ــدل رهای ــا در ب امریکایی ه
کننــد و غنــی ز ایــن معاملــه ســود سرشــاری را نصیــب شــود ک 

ــه ریاســت جمهــوری اســت.  همــان بقــای خــودش ب
ــازی  ــی یک ب ــس حقان ــی ان ــد، رهای ــه باش ــه ک ــه هرچ ــا قص ام
ابــزاری میــان امریــکا و طالبــان و غنــی اســت کــه هیــچ منفعتــی 
بــرای حکومــت و مــردم افغانســتان نــدارد و آقــای غنــی یــک بــار 
ــا دار  ــد و وف ــچ ارزشــی متعه ــه هی ــه ب ــد ک ــر نشــان می ده دیگ
نیســت و ممکــن اســت کــه فــردا انــس حقانــی بــه عنــوان قاتــل 
ــته های  ــد و دس ــه و لبخن ــا بدرق ــتان، ب ــهروند افغانس ــزاران ش ه
گل بــه ســان یــک قهرمــان در بــدل دو امریکایــی از زنــدان رهــا 
گــردد. در ایــن معاملــه آنکــه ســودی نمی بــرد افغانســتان اســت.

شـکستن خـط سـرخ 
در بـدل چـه؟

سـردرگمی و نگرانـی یک بـار دیگـر جامعه را 
فـرا گرفتـه اسـت و عامـل آن انتخابات اسـت. 
اگـر در دیگـر کشـورها انتخابـات ثبات، شـور 
آن  خـاف  افغانسـتان  در  مـی آورد،  امیـد  و 
اتفـاق می افتـد، پـس از هـر انتخاباتی مـردم را 
تشـویش و اضطـراب بـه سـتوه وادار می کنـد. 
جمهـور  رییـس  کـی  می شـود؟  چـه  فـردا 
خواهـد شـد؟ آیا جنـگ داخلی اتفـاق نخواهد 
افتـاد؟ ایـن سـوال ها شـوخی بردار نیسـتند، از 
عمـق درون یـک ملـت همـواره در تشـویش 
بیـرون می شـوند. ملتـی که سـال های سـال در 
خـط بحـران و اضطـرار زیسـته اند. هـر لحظه 
تهدیـد  حادثه یـی  را  نسـبی  ثبـات  و  امنیـت 
کرده اسـت. هـر لحظـه امکان داشـته که مسـالۀ 
حتـا کوچـک باعـث شـود کـه مشـکلی بزرگ 
بـه وجـود بیاید. امـروز نیـز چون سـال ۲0۱4 
مـردم نگـران سرنوشـت انتخابـات انـد. گاهی 
حتـا بـه ایـن که چـه کسـی برنـده و یـا بازنده 
انتخابـات باشـد، فکـر نمی کننـد و بیشـتر بـه 
ایـن می اندیشـند کـه »خرابـی« نشـود. خرابـی 
کـه  بـار می آورنـد، همان هایـی  بـه  را کی هـا 
خوشـبخت  را  مـردم  می خورنـد  سـوگند 
می سـازند. همان هایـی کـه دم از آینده روشـن 
عـادی  مـردم  را  »خرابـی«  می زننـد.  مرفـه  و 
کوچـه و بـازار رقـم نمی زننـد. آنهـا بـه دنبـال 
لقمـه نانـی حـال، همـان قـدر کـه شـکم های 
از  فرزنـدان شـان سـیر شـود،  خـود شـان و 
صبـح تـا بـه شـب سـرگردان انـد. حتـا گاهی 
فرصـت نمی کننـد کـه بـه سیاسـت فکـر کنند. 
امـا، ناگزیرانـد کـه بپرسـند، نتیجـه انتخابـات 
چـه می شـود؟ چـون ایـن پرسـش بـه هسـتی 
شـان رابطـه تنگاتنـگ دارد. آنهـا از انتخابـات 
می پرسـند بـه این دلیـل که ببینند، نظـم و ثبات 
نسـبی و شـکنندۀ فعلـی چقدر دوام مـی آورد؟ 
آیـا همـان لقمـه نان خشـک هم از دسـترخوان 
هـای شـان به یغمـا خواهد رفت؟ آیـا فرزندان 
و خانـه شـان آمـاج توپ و راکت قـرار خواهد 
ریسـمان  از  گزیـده  مـار  می گوینـد  گرفـت. 
افغانسـتان  مـردم  می ترسـد.  سـفید  و  سـیاه 
هـم مـار گزیده انـد. بارهـا مـار سیاسـت آن ها 
زیاده خواهی هـا  بارهـا طعمـه  گزیده اسـت.  را 
خـود  سیاسـت مداران  قدرت طلبی هـای  و 
شـده اند. بارهـا بـرای شـان وعـده داده شـده 
کـه » فـردا روز دیگرسـت«؛ اما فردایـی در کار 
نبـوده اسـت. فـردا بدتـر از امـروز بـوده. مردم 
می ترسـند کـه بـاز تاریـخ تکـرار نشـود. بـاز 
خیابان هـای کابـل به آتـش و دود آلوده نشـود. 
هـر چیزی امـکان دارد. انتخابات در افغانسـتان 
دوسـتی  می آفرینـد.  ناامیـدی  بـل  نـه  امیـد 
ایـن  و  انتخابـات  جـای  بـه  کاش  می گفـت 

همـه جنجـال یـک راه و رسـم دیگـری وجود 
می داشـت کـه ایـن قـدر اسـترس زا نمی بـود. 
شـاید حرف این دوسـت درسـت باشـد. شاید 
کـی  بترسـد.  انتخابـات  پیامدهـای  از  هـم  او 
هسـت که چنین ترسـی نـدارد. همـه در ترس 
و هـراس بـه سـر می برنـد. چـون یـک عـده 
انتخابـات را بـازی سیاسـی خـود سـاخته اند. 
ممکـن  شـکل  هـر  بـه  می خواهنـد  یک عـده 
حکومـت کننـد، حتـا بـر قبرسـتانی ها، حتـا بر 
نمی کنـد  فرقـی  آن هـا هیـچ  بـرای  مـرده گان. 
کـه چـه اتفاقـی می افتـد. فرزنـدان، پول هـا و 
جـان خـود شـان در امنیـت اسـت. پشـه هـم 
ارگ  در  نمی توانـد.  گشـته  شـان  اطـراف  در 
زنده گـی می کننـد، در ارگ می خوابند، در ارگ 
بیانیـه می دهنـد و در ارگ الف می زننـد. مـردم 
این هـا را می ببیننـد و بـه شـدت از آن ها نفرت 
دارنـد. مـردم می ببیننـد کـه فرزندان ایـن افراد 
در میـان شـان زنـده گـی نمی کننـد؛ آن هـا در 
امریـکا و اروپـا از بهتریـن امکانـات برخوردار 
انـد. آن هـا دغدغۀ نـان، دغدغۀ فرزنـد، دغدغۀ 
آینـده ندارنـد. آیندۀ آن هـا تضمین شده اسـت. 
امـا این جـا آمده انـد کـه از خود رهبـر و رییس 
بسـازند. ایـن جـا محـل خـوب پولـدار شـدن 
و سـرمایه انـدوزی اسـت. اگـر این سـرمایه ها 
و امکانـات نباشـد، یـک نفـر شـان هـم بـرای 
یـک روز در ایـن کشـور زنـده گـی نمی کننـد. 
می رونـد دوبـاره در همـان کشـورهای آرام و 
مرفه شـان. اسـتاد دانشـگاه می شـوند، در بانک 
جهانـی کار می گیرنـد و یـا هـم بـه صـورت 
عـادی از پول هایـی کـه بـه دسـت آورده انـد 
از زنده گـی شـان در کنـار خانواده هـای شـان 
یـک  انتخابـات  آن هـا  بـرای  می برنـد.  لـذت 
بـا آن  وسـیله اسـت. وسـیله یی کـه می شـود 
بـه قـدرت دسـت یافت. می گوینـد بزرگتریـن 
لذت هـا در قـدرت نهفته اسـت. آن هـا خواهان 
خـود  بـازی  وسـیله  را  انتخابـات  قدرت انـد. 
می سـازند تـا بـه قـدرت برسـند. مـردم اما در 
انتخابـات را  ایسـتاده اند. مـردم  مقابـل  صـف 
راهـی می دانسـتند که می شـد، با آن سرنوشـت 
خـود را رقـم زد و زنده گـی بهتری بـرای خود 
در همیـن کشـور سـاخت. امـا دیگـر بـه ایـن 
جنبـه اشـرافی انتخابـات فکـر نمی کننـد. فقط 
بـه ایـن می اندیشـند کـه بـاز« خرابـی« نشـود. 
هیـچ  شـد؟  نخواهـد  خرابـی  بـاز  واقعـا  آیـا 
معلـوم نیسـت. تاریـخ ایـن سـرزمین بـا خون 
نوشـته شـده اسـت و اگـر روزی دوبـاره در 
خیابان هـای کابل جاری شـدن خـون را دیدید 
تعجـب نکنیـد، حتمـا کسـانی در ارگ همـان 

لحظـه بـاده سـر می کشـند.

سوال مردم:»خرابی« نخواهد شد؟

همه در ترس و هراس به سر 
می برند. چون یک عده انتخابات 
را بازی سیاسی خود ساخته اند. 
یک عده می خواهند به هر شکل 
ممکن حکومت کنند، حتا بر 
قبرستانی ها، حتا بر مرده گان. برای 
آن ها هیچ فرقی نمی کند که چه 
اتفاقی می افتد. فرزندان، پول ها 
و جان خود شان در امنیت است. 
پشه هم در اطراف شان گشته 
نمی تواند. در ارگ زنده گی می کنند، 
در ارگ می خوابند، در ارگ بیانیه 
می دهند و در ارگ الف می زنند. 
مردم این ها را می ببینند و به 
شدت از آن ها نفرت دارند. مردم 
می ببینند که فرزندان این افراد 
در میان شان زنده گی نمی کنند؛ 
آن ها در امریکا و اروپا از بهترین 
امکانات برخوردار اند. آن ها 
دغدغۀ نان، دغدغۀ فرزند، دغدغۀ 
آینده ندارند. آیندۀ آن ها تضمین 
شده است. اما این جا آمده اند که از 
خود رهبر و رییس بسازند. این جا 
محل خوب پولدار شدن و سرمایه 
اندوزی است. اگر این سرمایه ها 
و امکانات نباشد، یک نفر شان 
هم برای یک روز در این کشور 
زنده گی نمی کنند. می روند دوباره 
در همان کشورهای آرام و مرفه 
شان. استاد دانشگاه می شوند، 
در بانک جهانی کار می گیرند و یا 
هم به صورت عادی از پول هایی 
که به دست آورده اند از زنده گی 
شان در کنار خانواده های شان 
لذت می برند. برای آن ها انتخابات 
یک وسیله است. وسیله یی که 
می شود با آن به قدرت دست یافت. 
می گویند بزرگترین لذت ها در 
قدرت نهفته است. آن ها خواهان 
قدرت اند. انتخابات را وسیله بازی 
خود می سازند تا به قدرت برسند. 
مردم اما در صف مقابل ایستاده اند. 
مردم انتخابات را راهی می دانستند 
که می شد، با آن سرنوشت خود را 
رقم زد و زنده گی بهتری برای خود 
در همین کشور ساخت

احمدعمران
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بـه روزشـنبه هفتۀ جاری، کمیسـیون انتخابـات اعام کرد که 
رونـد بازشـماری آرای برخـی مراکز را رسـمًا آغـاز کردند. 
حبیب الرحمـان ننـگ، رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابات 
بـه رسـانه ها گفت که کمیشـنران کمیسـیون فیصلـه کرده اند 
کـه 8۲55 محـل در ۳4 والیـت مـورد بازشـماری و تفتیـش 
قـرار گیـرد. آقـای ننگ افزود کـه روند تفتیش و بازشـماری 
و  طرزالعمل هـا  لوایـح،  انتخابـات،  »قانـون  براسـاس  آرا 

فیصله هـای« بـه پیـش برده می شـود.
بـه  همگرایـی«  و  »ثبـات  انتخاباتـی  دسـتۀ  ایـن،  از  پیـش 
»غیرقانونـی«  را  رونـد  ایـن  آغـاز  عبـداهلل  داکتـر  رهبـری 
خوانـده و آن را تحریـم کـرده بـود. بـه دنبال آن، دسـته های 
انتخابـات رحمـت اهلل نبیـل، گلبدیـن حکمتیـار و شـورای 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری نیـز رونـد بازشـماری 

آرا را غیرقانونـی خوانـد و تحریـم کردنـد.
دسـتۀ انتخابـات داکتـر عبـداهلل پیش از آغـاز ایـن روند، در 
یـک نشسـت خبری خواهـان تأخیر در روند شـمارش آرا تا 
تصفیـۀ کامـل آرا شـده بـود. اعضـای ارشـد این دسـته گفته 
بودنـد کـه پیـش از آغاز بازشـماری بایـد میـزان آرای معتبر 
دقیقـًا مشـخص شـود. نـور رحمـان اخاقـی مدعی بـود که 
بربنیـاد محاسـبۀ آنـان، از آنچـه کمیسـیون انتخابـات اعـام 
کـرده، حـدود ۳00 هـزار رای باید باطل و از روند شـمارش 

خارج شـود.
آقـای اخاقـی در ایـن نشسـت گفـت کـه بیـش از ۱۳۷ 
هـزار رأی قرنطیـن شـده بـدون اطـاِع آنـان، وارد محاسـبۀ 
رای دهنـده گان  اطاعـات  کـه  شـده  انتخابـات  کمیسـیون 
آن »باطـل، ناشـناخته و مبهـم« اسـت. آقـای اخاقـی بیـان 
کـرد کـه بیـش از صـد هـزار رای دیگـر کـه خـارج از زمان 

برگـزاری انتخابـات )هفـت صبح تا پنـج بعـد از ظهر( ثبت 
شـده نیـز در محاسـبۀ نهایـی کمیسـیون مشـمول اسـت کـه 

بایـد باطل شـود.
»روشـن شـدن سرنوشـت آرای ثبـت شـده در دسـتگاه های 
آرای محـات رأی دهـی  »تثبیـت  بایومتریـک گـم شـده«، 
انتقـال یافتـه« و »تعییـن سـقف آرای هر صنـدوق رای دهی« 

از خواسـته های دیگـر تیـم ثبـات و همگرایـی اسـت.
امـا دسـتۀ انتخاباتـی »دولت سـاز« بـه رهبـری محمداشـرف 
آرا  بازشـماری  رونـد  در  تأخیـر  کـه  دارد  تأکیـد  غنـی 
برای شـان قابـل قبول نیسـت. عبدالقـادر هوتخیـل، ناظر این 
دسـته بـه رسـانه ها گفت کـه تأخیـر در روند بازشـماری آرا 
بـرای تیم شـان پذیرفتنـی نیسـت. اعضـای ایـن تیـم از آغاز 
رونـد بازشـماری آرا اسـتقبال کرده و گفته اند کـه این روند 

اسـت. قانونی 
فـرم  و  )چیـپ(  حافظـه  کارت  بایومتریکـی،  دسـتگاه های 
نتایـج کاغذی ۲4۳۲ محل رأی دهی مفقود اسـت. کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات امـا در مورد این شـمار محل یـک فیصلۀ 
تـازه اتخـاذ کرده اسـت. کمیسـیون فیصله کـرده در صورتی 
کـه اسـنادی دال بـر وقـوع تقلـب و تخلف در ایـن محات 
را  محـات  ایـن  رأی دهـی  برگه هـای  نباشـد،  موجـود 
بازشـماری و تفتیـش می کند؛ امـا نامزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـه اسـتثنای دسـتۀ انتخاباتـی دولت سـاز تأکیـد 
دارنـد کـه بربنیاد بنـد دوم مـادۀ ۱9 قانـون انتخابـات، آرای 
بـدون بایومتریـک باطـل اسـت و بایـد آرای ایـن محـات 
از برنامـۀ بازشـماری و تفتیـش خـارج و باطـل اعام شـود.
داکتـر عبـداهلل در واکنـش بـه آغـاز ایـن روند در تـاالر لویه 
جرگه نشسـت برگـزار کرد و گفت که اگر روند بازشـماری 

متوقـف نشـود، نتیجـه ایـن بازشـماری را نمی پذیـرد. داکتر 
عبـداهلل در ایـن نشسـت خواسـت تـا سرنوشـت ۳00 هزار 
بـه ۲500  نزدیـک  و  روشـن شـود  باطـل«  و  »مبهـم  رأی 
صنـدوق رای دهـی که فاقد اطاعـات بایومتریـک اند، باطل 

گردد. 
بـا این همـه، اعضـای دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی 
بـه رهبـری داکتـر عبـداهلل در سـه روز گذشـته دروازه هـای 
والیتـی کمیسـیون انتخابـات در ۲۲ والیت را بسـتند و مانع 

رونـد بازشـماری آرا شـدند.
گفتنـی اسـت کـه پیـش از برگـزاری انتخابات کمیسـیون به 
توافـق نامـزدان فیصلـه کـرد کـه انتخابـات را بـا اسـتفاده از 
دسـتگاه های بایومتریـک برگـزار می کنند و پـس از انتخابات 
هـم تنهـا آرای بایومتریـک شـده معتبـر خواهد بـود. در بند 
دوم مـادۀ ۱9 قانـون انتخابـات هـم تسـجیل شـد کـه آرای 
نبایـد داشـته باشـد. امـا اکنـون  بـدون بایومتریـک اعتبـار 

کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات فیصلـۀ تازه یـی اتخـاذ کرده 
و گفتـه انـد کـه ۲4۳۲ محلـی کـه دسـتگاه های بایومتریـک 
در آنجـا بنابـر هـر دلیل اسـتفاده نشـده، بازشـماری شـود تا 

واقعیـت معلوم شـود.
قـرار اسـت پس از بازشـماری بخشـی از آرا، نتیجـۀ ابتدایی 
انتخابـات بـه تاریـخ ۲۳ عقـرب اعـام شـود. نتایجـی کـه 
براسـاس تقویـم انتخاباتـی بایـد بـه تاریـخ ۲۷ میـزان اعام 
می شـد، امـا بـه تاخیـر افتـاد. اکنـون بـا توجـه بـه متوقـف 
شـدن رونـد شـمارش از سـوی هـواداران و اعضـای دسـتۀ 
انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی، چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه 
نتایجـۀ ابتدایـی به تاریـخ ۲۳ عقرب هم اعام نخواهد شـد. 
نتیجـه نهایـی نیـز قرار بـود بعـد از رسـیده گی به شـکایات 
در ۱۶ عقـرب اعـام شـود کـه اکنـون بـه تأخیـر افتـاده، اما 

تاریـخ جدیـد آن اعام نشـده اسـت.

آزادسـازی انـس  حقانـی و دو عضـو دیگـر گـروه طالبـان 
انگیـزۀ نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور را از بیـن می برد 
و بـرای بازمانده گان نیروهای امنیتی کشـور، مأیوسـی خلق 

می کنـد. 
آگاهـان بـا اشـاره بـه آزادسـازی انـس حقانـی و دو عضـو 
دیگـر گـروه طالبـان در بدل دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی - 
افغانسـتان می گویند کـه در این معامله افغانسـتان چیزی به 

دسـت نیاورده اسـت. 
آنـان همچنـان بـاور دارنـد کـه حکومـت افغانسـتان از این 
تصمیم گیـری خبـر نداشـته اسـت و محمداشـرف غنی نیز 
یـک روز پـس از آزادسـازی انـس حقانـی از ایـن موضوع 

آگاهـی یافته اسـت. 
ایـن در حالی اسـت کـه محمداشـرف غنی، روز سه شـنبه، 
۲۱ عقـرب در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه حکومـت 
افغانسـتان پـس از مشـورت با همـکاران بین المللـی  به ویژه 
ایـاالت متحـده ی امریـکا، انـس حقانی عضو ارشـد شـبکۀ 
حقانـی و دو تـن دیگـر از اعضای طالبـان را در بدل رهایی 
دو تن از اسـتادان دانشـگاه امریکایی - افغانسـتان، از زندان 

آزاد می کنـد.
آقـای غنـی افـزود کـه تـاش مشـترک مـا در ردیابـی دو 
اسـتاد امریکایـی نتیجـه نـداد و اطاعـات می رسـاند کـه 
صحـت و سـامت آن ها در دوران اسـارت نزد اختطافچیان 

تروریسـت، رو بـه وخامـت گراییـده اسـت.
از سـویی هـم، در جریـان دو روز گذشـته دو عضـو ارشـد 
کرده انـد.  سـفر  افغانسـتان  بـه  نیـز  پاکسـتان  حکومـت 
سـخنگوی شورای امنیت گفته اسـت که رییس استخبارات 
و معیـن وزارت خارجـۀ امریـکا با مقامات افغانسـتان روی 

چالش هـای موجـود گفت وگـو کرده انـد. 

دولت بی خبر
غـام جیانی زواک، آگاه سیاسـی در گفت وگـو با روزنامۀ 
جریـان  در  ارگ  به ویـژه  حکومـت  می گویـد:  مانـدگار 
تصمیم گیـری آزاد سـازی سـه عضـو شـبکۀ تروریسـتی 

حقانـی بـه شـمول انـس  حقانـی قرار نداشـته اسـت.
آقـای زواک می گوید کـه حکومت در آزاد سـازی این افراد 
نقـش نـدارد و تصمیـم اصلـی در دسـت امریکایی هـا بوده 

است، 
آقـای زواک می افزایـد کـه احتمـال دارد که آزاد سـازی این 
افـراد بـرای آغـاز دوبـارۀ گفت وگوهـای طالبـان بـا امریکا 
موثـر باشـد، امـا بـرای نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و آتش 

نمی رسـاند.  نفع 
او بـا اشـاره بـه این که انـس حقانی بـه اعدام محکوم شـده 
بـود، گفـت که نادیده گرفتن حکم دادگاه افغانسـتان در آزاد 
سـازی انـس حقانـی و دو عضـو دیگر گروه طالبان توسـط 

امریکایی نقض حاکمیت ملی افغانسـتان اسـت. 
در عیـن حال، سـفارت امریکا از آزادسـازی انس حقانی دو 

عضو گروه طالبان اسـتقبال کرده اسـت. 
جان بـس سـفیر امریـکا در کابـل گفته اسـت که امریـکا از 
ایـن »تصمیـم شـجاعانۀ رییـس جمهـوری« بـرای رهایـی 
سـه زندانـی طالبـان به حیث یـک حرکت انسـانی حمایت 
می کنـد. ایـن کار بـه پایـان وضعیـت جنگـی کنونی کمک 

کرد.« خواهـد 
آقـای بـس می افزایـد کـه ایـن آخریـن اقـدام شـجاعانه ای 
اسـت کـه رئیـس جمهـور و حکومـت افغانسـتان بـرای 
بـرآورده سـاختن خواسـت افغان هـا بـرای صلـح در ایـن 

اند. برداشـته  راسـتا 
برخـی از کاربـران شـبکه های اجتماعی نیز با اشـاره به آزاد 
سـازی سـه عضـو شـبکۀ حقانـی گفته اند کـه آزاد سـازی 
سـه عضـو کلیدی شـبکۀ حقانـی هیچ منافـع بـرای دولت 

افغانسـتان نداشـته است. 
فرحنـاز فروتـن از فعاالن حقـوق زن و فعـال جامعۀ مدنی، 
در حسـاب توییترش گفته اسـت که حکومت انس  حقانی، 
یکـی از خطرناک تریـن و کلیدی ترین فرد شـبکۀ حقانی را 

آزاد کـرد، امـا در این بازی باخته اسـت. 
او گفتـه کـه آزادسـازی انـس  حقانـی و دو دو عضـو گروه 
طالبـان به چه هزینـۀ صورت گرفته اسـت؟ او گفت که من 
در قلبم به تمام سـربازانی که با سـختی او را به دام افگندند 
احتـرام می گـذارم، چـون سیاسـت سـربازی نمی شناسـدو 

سیاسـت هیـوالی چند سـر به نام »منافع« اسـت. 
پیش از این رحمت اهلل نبیل رییس پیشـین ادارۀ اسـتخبارات 
افغانسـتان بـه رسـانه ها گفتـه بـود که نـس حقانـی در پای 

حکـم اعدامـش امضا کرده اسـت.
اسـداهلل ندیـم آگاه نظامـی نیـز در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار می گویـد: رهایـی انـس حقانـی و دو عضـو دیگر 
گـروه طالبان به اسـاس یک معامله خارجـی صورت گرفته 

است. 
آقـای ندیـم می گوید کـه در بحث آزادسـازی انـس حقانی 
افغانسـتان منافع ندارد. در این بازی افغانسـتان می توانسـت 

طـرح آتش بس را پیشـنهاد کنـد، اما به دلیـل این که تصمیم 
به دسـت افغانسـتان نبود، هیچ مورد بحث نشـده اسـت. 

ایـن آگاه نظامـی می گویـد کـه ایـن معاملـه فقـط بـرای 
آزادسـازی دو استاد دانشـگاه امریکایی - افغانستان صورت 
گرفتـه، امـا قربانـی نیروهای امنیتـی - دفاعی کشـور نیز در 
ایـن مـورد در نظـر گرفتـه نشـده اسـت کـه مایـوس کننده 

است.
او گفـت کـه آزادسـازی بی قیـد و شـرط سـه عضو شـبکۀ 
تروریسـتی حقانـی کـه در برابر نیروهـای امنیتی می جنگند 
و حمـات مرگ بـار را در نقـاط مختلـف کشـور انجـام 
داده انـد، سـبب مایوسـی و دلسـردی بازمانـده گان نیروهای 

امنیتـی و دفاع کشـور شـده اسـت. 
آقـای ندیـم افزود که در بدل آزاد سـازی سـه عضو شـبکۀ 
حقانـی، سـربازان و افـرادی دولتـی و غیـر دولتـی کـه در 
اسـارت دشـمن قـرار دارنـد بایـد آزاد می شـد، اما بـه دلیل 
این که سـاحیت این تصمیم به دسـت حکومت افغانسـتان 

نبـود و هیـچ چیـزی به دسـت نیامد.
او گفـت کـه طالبـان بـه هیـچ وجـه تمایـل بـه آتش بس با 
دولـت افغانسـتان نـدارد و امریکایـی نیز به آتـش عاقمند 
نیسـتد و حتـا سـفر اخیر زلمـی خلیـل زاد خـاص به خاطر 

آزاد سـازی ایـن افـراد بود. 

انس حقانی کیست؟
بنیان گـذار  حقانـی،  جال الدیـن  فرزنـد  حقانـی،  انـس 
شـبکه ی حقانـی اسـت کـه از او به عنـوان فرد شـماره دوم 
شـبکۀ حقانی نیـز یاد می شـود. انس حقانی در سـال ۱۳9۳ 
توسـط نیروهـای امنیـت ملی بازداشـت شـد. انـس حقانی 
بـرادر سـراج الدین حقانـی، رهبـر کنونـی شـبکۀ حقانـی 

ست. ا
حاجـی مالی خانـی، کاکای انـس حقانی نیز در سـال ۲0۱۱ 
بازداشـت شـد از اعضای ارشـد این شبکه به شـمار می رود 
و همچنـان، حافـظ عبدالرشـید عمـری، بـرادر محمـد نبی 
عمـری اسـت کـه در سـال ۲0۱۲ بازداشـت، محمـد نبـی 
عمـری یکی از نماینـده گان مذاکره کنندۀ طالبان درنشسـت  

قطـر بوده اسـت.
تیمـو 50 سـالۀ  تـو  امریکایـی  کینـگ، ۶۳ سـالۀ  کویـن 
آسـترلیایی اسـتادان دانشـگاه امریکایی - افغانسـتان هستند 
که در سـال ۲0۱۶ توسط گروه رباینده گان شبکۀ تروریستی 
طالبـان ربـوده شـدند. مقامـات امریکایی و افغانسـتان تأیید 
کرده انـد کـه تاش هـای استخباراتی شـان بـرای ردیابی این 
دو اسـتاد دانشـگاه نتیجۀ نداده اسـت و وضعیت آنان در نزد 

رباینـده گان بـه وخامت گرایده اسـت. 
قابـل یـادآوری اسـت کـه شـبکۀ حقانـی از حطرناک ترین 
در  مرگ بـار  حمـات  بـه  کـه  اسـت  تروریسـتی  گـروه 
افغانسـتان متهـم اسـت. ایـن شـبکۀ از گروه ضد شـوروی 
بـه حمایـت سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان و حمایت های 
لوژسـتکی ایـاالت متحدۀ امریـکا بود، اما در سـال های پس 
از ورود امریـکا بـه افغانسـتان، شـبکۀ حقانـی در فهرسـت 

گروه هـای تروریسـتی امریـکا قـرار گرفـت. 

آگاهان:
آزادسازی اعضای شبکۀ 

حقانی انگیزۀ نیروهای 
امنیتی را تضعیف می کند

ادامۀ تحریم بازشماری آرا؛
برای چهارمین روز روند غیرقانونی شمارش آرا ادامه یافت

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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ـــبیه  ـــدج )نه تش ـــت خداون ـــه و رؤی امامی
ــل( و نه تعطیـ

ـــن  ـــی از متکلمی ـــیعه برخ ـــاور کام ش ـــه ب ب
ـــروه  ـــه و گ ـــرو رفت ـــل ف ـــرداب تعطی در گ
ـــتنند.  ـــرق هس ـــبیه غ ـــه تش ـــری در ورط دیگ
ـــی  ـــق و ظریف ـــق را راه دقی ـــول ح ـــه ق امامی
می دانـــد کـــه وســـط ایـــن دو قـــرار دارد. 
برهمیـــن ســـبب ادعـــا می کنـــد معرفـــت 
ــن  ــا ممکـ ــه تنهـ ــدج نـ ــی خداونـ اجمالـ
ـــی  ـــت تفصیل ـــا معرف ـــت، ام ـــه الزم اس بلک
ـــا  ـــی برآن ه ـــه علم ـــه ذات او و احاط ـــه کن ب
غیـــر ممکـــن اســـت. بـــا آن کـــه امامیـــه 
ــا  ــدج را در دنیـ ــری خداونـ ــت بصـ رؤیـ
ـــه  ـــل معتزل ـــته و دالی ـــال دانس ـــرت مح وآخ
را در ایـــن بـــاب پذیرفتـــه اســـت، مگـــر 
ـــز در  ـــری را نی ـــل دیگ ـــرآن، دالی ـــاوه ب ع
ــاور  ــد. به بـ ــرح نموده انـ ــاب مطـ ــن بـ ایـ
ـــع  ـــی واق ـــرکل ذات اله ـــا ب ـــت ی ـــه رؤی امامی
می شـــود یـــا بر بعضـــی ذات، درصـــورت 
ـــد،  ـــی باش ـــدود ومنتاه ـــد مح ـــی بای اول مرئ
ــه  ــد کـ ــز باشـ ــورت دوم دارای جـ در صـ
ـــال  ـــدج مح ـــق خداون ـــا در ح ـــه این ه هم
ـــری  ـــات 4۱۳ هج ـــد )وف ـــیخ مفی ـــت. ش اس
قمـــری( می فرمایـــد: اگـــر خداونـــدج 
در جهـــت یـــا محلـــی حلـــول کنـــد بـــه 
ـــا  ـــه آن ه ـــدود ب ـــوده ومح ـــد ب ـــا نیازمن  آن ه
می شـــود پـــس واجـــب الوجـــود لذاتـــه 
نخواهـــد بـــود. هم چنـــان در التوحیـــد 

ـــال  ـــیعیان برمح ـــم ش ـــام ده ـــدوق از ام ص
ـــر  ـــم س ـــا چش ـــدج ب ـــت خداون ـــودن رؤی ب
ــق  ــد در تحقـ ــه فرموده انـ ــده کـ ــل شـ نقـ
رؤیـــت، وجـــود واســـط )هـــوا و نـــور ( 
الزم اســـت. بـــه ایـــن شـــکل کـــه اگـــر 
خـــداج دیدنـــی و قابـــل رؤیـــت باشـــد، 
بایـــد بیـــن او و بیننـــده هـــوا و نـــور واســـطه 
باشـــد، چراکـــه ایـــن دو شـــرط رؤیـــت 
ـــور  ـــوا و ن ـــدن ه ـــطه ش ـــن واس ـــتند، لک هس
ـــده  ـــده ش ـــابه دی ـــرا تش ـــت، زی ـــال اس مح
ــی  ــد، یعنـ ــا الزم می آیـ ــده از آن هـ وبیننـ
ــی  ــی و مرئـ ــدام از رائـ ــت هرکـ الزم اسـ
ـــا  ـــن آن ه ـــند و بی ـــکان باش ـــت و م در جه
ـــن  ـــد و ای ـــته باش ـــود داش ـــوا وج ـــور و ه ن
ــات  ــه مخلوقـ ــداج بـ ــبیه نمـــودن خـ تشـ
اســـت. هم چنـــان ابـــراز داشـــته انـــد کـــه 
ـــت  ـــن اس ـــدج ای ـــلببیه خداون ـــات س از صف
ــی  ــودن مقتضـ ــود بـ ــب الوجـ ــه واجـ کـ
ـــد  ـــی نباش ـــدج مرئ ـــه ذات خداون ـــت ک اس
ـــای  ـــود. در ج ـــده نش ـــر دی ـــم س ـــا چش و ب
ـــه در نقـــد نظـــر اشـــاعره ایـــن  دیگـــری امامی

ــه رؤیـــت  ــد کـ ــرح می کنـ ــوال را مطـ سـ
بصـــری بـــا تنزیـــه از جســـمانیت ) قـــول 
بـــه تنزیـــه( چـــه گونـــه ســـازگاری دارد؟ 
یعنـــی شـــما هـــم خداونـــدج را پیراســـته 
ـــد  ـــمانی می دانی ـــوارض جس ـــم و ع از جس
ـــتید،  ـــری هس ـــت بص ـــه روی ـــل ب ـــم قائ و ه
جمـــع این هـــا چطـــور می شـــود؟ شـــیخ 
ــت  ــودن رؤیـ ــال بـ ــل محـ ــی دلیـ طوسـ
خـــداج را بـــه ذات او برمی گردانـــد، بـــه 
ایـــن معنـــا کـــه خداونـــدج ذاتـــا قابـــل 
ــزی  ــه چیـ ــه این کـ ــت،  نـ ــت نیسـ رؤیـ
مانـــع از رؤیـــت او باشـــد. بنابرایـــن 
اگـــر خداونـــدج قابـــل رویـــت بـــود در 
ــتیم  او را  ــم می توانسـ ــان هـ ــن جهـ همیـ
مشـــاهده کنیـــم.  امامیـــه در  پاســـخ بـــه 
اســـتدالل اشـــاعره بـــه آیـــه » ُوُجـــوٌه 
یَْوَمئِـــٍذ ناِضـــَرٌۀ إِلـــی َربِّهـــا ناِظـــَرٌۀ «، 
ــه  ــداج بـ ــدن خـ ــون دیـ ــد،  چـ می گویـ
ــت،  ــال اسـ ــري محـ ــت بصـ ــي رؤیـ معنـ
ـــه  ـــه ب ـــن آی ـــر را در ای ـــه نظ ـــوان کلم نمي ت
ـــان  ـــیرکرد،  هم ـــر تفس ـــم س ـــا چش ـــدن ب دی
گونـــه کـــه کلمـــه »یـــد« درآیـــۀ »یـــداهلل 
فـــوق أیدیهـــم« را نمي تـــوان بـــه عضـــو 
مخصـــوص تفســـیر نمـــود. هم چنـــان 
کـــه  آیـــات دال بـــر رؤیـــت خداونـــدج 
را  به معنـــای علـــم بدیهـــی گرفتـــه انـــد، 
ـــد:  ـــی فرمای ـــی م ـــه طباطبای ـــه عام چنانچ
ــات  ــداج را اثبـ ــت خـ ــه رؤیـ ــی کـ آیاتـ

مـــی کننـــد ماننـــد آیـــه ) ُوُجـــوٌه یَْوَمئِـــٍذ 
ـــا  ـــَرٌۀ )۲۳(، )َم ـــا نَاِظ ـــی َربَِّه َ ـــَرٌۀ )۲۲(إِل نَاِض
ــْن َکاَن  ــا َرأَی )۱۱(، )َمـ ــَؤاُد َمـ ــَذَب الُْفـ َکـ
ـــَو  ِ آلٍت َوُه ـــَل اهللَّ ـــإِنَّ أََج ِ َف ـــاَء اهللَّ ـــو لَِق یَْرُج
ـــم  ـــر عل ـــات دیگ ـــُم )5((وآی ـــِمیُع الَْعلِی السَّ
ــاوه   ــد و به عـ ــات می کنـ ــی را  اثبـ بدیهـ
ـــر  ـــت تعبی ـــه رؤی ـــی ب ـــم بدیه ـــه از هرعل ک
ــت  ــی اسـ ــد  معلوماتـ ــود. هرچنـ نمی شـ
ـــم.  ـــی کنی ـــت م ـــاق رؤی ـــا اط ـــه آن ه ـــه ب ک
ـــم،  ـــی بین ـــن خـــود را م ـــم م ـــی گوی ـــًا م مث
ـــم  ـــز را می خواه ـــان چی ـــه ف ـــم ک و می بین
و فـــان چیـــز را دوســـت دارم و نســـبت 
بـــه آن دیگـــری کراهـــت دارم و آن چیـــز 
ـــه ی  ـــه هم ـــی ک ـــی دارم در حال ـــمن م را دش
ایـــن مـــوارد علـــم ضـــروری اســـت، نـــه 
ـــات  ـــه معلوم ـــن گون ـــی. از ای ـــاهده حس مش
ــا  ــود، هرکجـ ــر می شـ ــت تعبیـ ــه رؤیـ بـ
خـــدای تعالـــی از رؤیـــت خـــود ســـخن 
ـــر  ـــن ذک ـــات و قرای ـــا آن خصوصی ـــه ب گفت
ـــراد  ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــه  دال ب ـــرده ک ک
ــم  ــلم علـ ــم مسـ ــن قسـ ــت همیـ از رؤیـ

ـــم آن را  ـــا ه ـــود م ـــه خ ـــت، ک ـــی اس بدیه
رؤیـــت مـــی نامیـــم.

نتیجه گیری
ــدج از  ــری خداونـ ــت بصـ ــث رؤیـ  بحـ
جملـــه مباحـــث اســـت کـــه بیش تریـــن 
جـــر وبحـــث را درمیـــان متکلمیـــن اســـامی 
ـــن  ـــف ای ـــا وص ـــاعره ب ـــت. اش ـــته اس داش
کـــه نظریـــه جـــواز بـــه تشـــبیه را رد کـــرده و 
ـــه اســـت،  ـــه تنزی ـــواز ب ـــه ج ـــه نظری ـــل ب قای
ـــدج را  ـــری خداون ـــت بص ـــم رؤی ـــا آن ه ب
ـــد،  ـــته ان ـــن دانس ـــرت ممک ـــرای آخ در س
در حقیقـــت اشـــاعره دربـــاب رؤیـــت 
خداونـــدج بـــه دو نکتـــه اشـــاره نمـــوده 
اســـت، نکتـــه اول رؤیـــت خداونـــدج 
ممکـــن اســـت، نکتـــه دوم ایـــن امـــکان 
ـــاد.  ـــد افت ـــاق خواه ـــرت اتف ـــرای آخ در س
معتزلـــه و امامیـــه باورمنـــد بـــه ناممکـــن 
ـــتند.  ـــدج هس ـــت بصـــری خداون ـــودن رؤی ب
معتزلـــه هـــر نـــوع رؤیـــت بصـــری را در 
ــون  ــد، چـ ــی می کنـ ــرت  نفـ ــا وآخـ دنیـ
ــمیت  ــار جسـ ــا ابصـ ــداج بـ ــت خـ رؤیـ
را الز م دارد. چـــون خداونـــدج جســـم 
نیســـت و نفـــی جســـمیت نفـــی جهـــت 
مـــی نمایـــد و ایـــن نفـــی جهـــت نفـــی 
ــم  ــیعه هـ ــد. شـ ــداج می نمایـ ــت خـ رؤیـ
ـــی در  ـــری را حت ـــت بص ـــه رؤی ـــبیه معتزل ش
روز قیامـــت  نفـــی می کنـــد و بـــه همـــان 
ـــری  ـــت بص ـــاهده رؤی ـــی مش ـــتدالل عقل اس
ـــات دال  ـــته و آی ـــال دانس ـــدج را مح خداون
بـــر رؤیـــت را  به معنـــای علـــم بدیهـــی 

گرفتـــه اســـت.

منابع
-  قرآن کریم

-  بامـــری، جـــواد، رویـــت خداونـــد در 
ـــتر  ـــده گس ـــامی، ای ـــن اس ـــه متکلمی اندیش

.۱۳90
ــج  ــن قیم،تخریـ ــام ابـ -  الجوزیه)رح(،امـ
ـــه  ـــار، ترجم ـــد العط ـــد خال ـــق محم وتحقی
پـــدرام اندایـــش، بـــزرگ تریـــن نعمـــت 

اهلل ج(۱۳9۷. بهشـــت)رؤیت 
ـــماعیل  ـــن اس ـــی ب ـــن عل -  اشعری،ابوالحس
ـــه، )ح  ـــوِل الّدیانَ ـــْن اُُص ـــُه َع ـــری االِبان بص

۲۶0-۳۲4ق/8۷4-9۳۶م(.
بـــن  علـــی  ابوالحســـن  اشـــعری،    -
اســـماعیل، مقـــاالت االســـامیین و اختـــاف 
المصلیـــن، تحقیـــق نعیـــم زرزور، مکتبـــه 
العصریـــه، چـــاپ اول، ۱4۲۶ق-۲005م.
-  قاضـــی عبدالجبـــار، شـــرح اصـــول 

ص۱۶۲. ۱4۲۲ق،  الخمســـۀ،  
-  عامـــه حلـــی، کشـــف المـــراد، ۱۳8۲ش، 

ص4۶و4۷.
ج۲،  ۱4۱۲ق،  االلهیـــات،  ســـبحانی،    -

.۱۲۷ ص
ــی  ــر فـ ــار، المختصـ ــی عبدالجبـ -  قاضـ
ص۱9۱و۱9۲. ۱9۷۱م،  الدیـــن،  اصـــول 

-  طباطبایـــی، محمـــد حســـین، المیـــزان 
فـــی تفســـیر القـــرآن، بیـــروت، موسســـه 

االعلمـــی، ۱۳9۳ ق.
ـــه  ـــت خـــدا ب ـــان رؤی ـــیر مخالف -  رای تفاس
ـــی،  ـــه: طوس ـــد ب ـــگاه کنی ـــه ن ـــوان نمون عن
العربـــی،  التـــراث  داراحیـــاء  التبیـــان، 
ص۱9۷-۱99؛  ج۱0،  ص۲5۳-۲49،  ج۱، 
طباطبایـــی، المیـــزان، ۱۳90ق، ج8، ص ۲۳۷-

۲4۳؛ زمخشـــری، الکشـــاف، ۱40۷ق، ج۱، 
ـــیر  ـــرای تفاس ص۱4۱؛ ج۲، ص۱5۱-۱5۷. ب
موافقـــان رؤیـــت بـــه عنـــوان نمونـــه 
ــیر  ــر رازی، تفسـ ــه: فخـ ــد بـ ــگاه کنیـ نـ
کبیـــر، ۱4۲0ق، ج۳، ص5۱9-5۲0، ج۱4، 

ص۷۳۳-۷۳0. ج۳0،  ص۳58-۳54، 

 بحث رؤیت بصری خداوندج 
از جمله مباحث است که 
بیش ترین جر وبحث را 

درمیان متکلمین اسالمی 
داشته است. اشاعره با 

وصف این که نظریه جواز 
به تشبیه را رد کرده و 
قایل به نظریه جواز به 

تنزیه است، با آن هم رؤیت 
بصری خداوندج را در سرای 
آخرت ممکن دانسته اند، در 
حقیقت اشاعره درباب رؤیت 
خداوندج به دو نکته اشاره 

نموده است، نکته اول رؤیت 
خداوندج ممکن است، نکته 
دوم این امکان در سرای 
آخرت اتفاق خواهد افتاد. 
معتزله و امامیه باورمند به 
ناممکن بودن رؤیت بصری 
خداوندج هستند. معتزله 
هر نوع رؤیت بصری را در 

دنیا وآخرت  نفی می کند

عبدالمقسط مرجو/ دانشجوی کارشناسی 
ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رؤیت بصری خداوند 
و سه دیدگاه کالمی

بخش دوم و پایانی
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سلسـله نقشـبندیه، چهارمین سلسله تصوف 
در شـبه قـاره اسـت کـه از آسـیای مرکـزی 
وارد این سـرزمین گردیده و شـخصیت های 
کانـی را در خـود پروریـده اسـت. شـیخ 
احمـد ِسـرِهندی معـروف بـه مجـدد الـف 
ثانـی)م۱0۳5(، از معـروف تریـن چهره های 
سلسـله نقشـبندیه در تاریخ تصـوف هند به 
شـمار مـی رود کـه هـزاران مریـد داشـت و 
سـخت پیرِو کتاب و سـنت بود. او در زمان 
محمـد اکبـر مغـول زیسـت و نامه هایـی بـه 
شـخصیت های  بـرای  فارسـی-دری  زبـان 
سیاسـی آن زمان نوشـت کـه در کتابی به نام 
»مکتوبـات امـام ربانـی« بعـد از وفـات وی 
در هندوسـتان طبـع گردیـد و تـا امـروز در 

بازارهـا یافـت می شـود.
شـاه ولـی اهلل دهلـوی)م۱۱۷۶( که مؤسـس 
نهضـت احیـای فکـر دینـی در شـبه قـاره 
از  دیگـر  یکـی  می شـود،  شـناخته  هنـد 
سلسـله  بـه  کـه  اسـت  شـخصیت هایی 
دهلـوی  می شـود.  داده  نسـبت  نقشـبندیه 
معتبـر  جایـگاهِ  و  علمـی  ظرفیـت  بـا 
خانوادگـی ای کـه در شـبه قـاره داشـت، از 
طریقـت،  و  شـریعت  میـان  آشـتی  طریـق 
مسـلمانان هنـد را بـا رویکرد علمـی آمیخته 
بـا تصوف و سیاسـت، ارشـاد و رهبری کرد 
و اسـاس یک نهضت اصاحـی بزرگ را در 

نهـاد. بنیـاد  هندوسـتان 
    شـاه نعمـت اهلل ولـی، میـر سـید علـی 
فردوسـی،  الدیـن  رکـن  همدانـی)م808(، 
مِنیَـری)م۷8۲(،  بـن  یحیـی  الدیـن  شـرف 
محمد سـعید سرمد کاشـانی مقتول)م۱۱۱8( 
و صدهـا تـن دیگـر کـه اسـتاد ابوالحسـن 
نـدوی در کتـاب معـروف خویـش »تاریـخ 
دعـوت و اصـاح« بـه زندگـی و خدمـات 
ارزشـمند آنهـا بـه تفصیل پرداخته اسـت، از 
جملـه متصوفیـن معـروف در شـبه قـاره به 
شـمار می رونـد کـه پایه هـای اساسـی فقـر 
و درویشـی را در هندوسـتان بنیـاد نهادنـد.
به سـر  زهـد  در  قـاره،  شـبه  در  متصوفیـن 
می بردنـد، هدایـا و تحایـف را از سـاطین 
نمی پذیرفتنـد؛ بـرای امرار معـاش به کارهای 
هدیـه ای  و  تحفـه  و  می پرداختنـد  شـاقه 
کـه از جانـب مریـدان و دوسـتان، دریافـت 
می کردنـد باکمـال میـل می پذیرفتنـد؛ از راه 
آمیـزش بـا عامه مـردم بـه ارشـاد و هدایت 
آنهـا می پرداختنـد؛ بـا خلـق خـدا محبـت 
دوری  سـاطین  مجالـس  از  می ورزیدنـد؛ 
می کردنـد و هدایـا و تحایـف را از جانـب 
حـکام نمی پذیرفتنـد؛ قناعـت و تواضـع در 
سـیمای شـان پدیـدار بـود و عمـر خـود را 

وقـف ارشـادِ خلـق اهلل نمـوده بودنـد. 

فقر در اندیشه اقبال
به مناسبت 

یک صد و چهل و دومین 
سالگشت تولد 

عالمه داکتر محمد اقبال

ــفر ــهری س ــه ش ــهری ب ــواره از ش ــه هم ــاره ک ــبه ق ــن در ش ــزرگان دی ــر از ب ــی دیگ ــاب یک  در ب
ــذر ــه ای گ ــت: روزی از قری ــده اس ــل ش ــت، نق ــردم می پرداخ ــوت م ــاد و دع ــه ارش ــرد و ب  می ک
 می کــرد کــه در آن بخشــی مســلمان و قســمتی هــم هنــدو می زیســت. مســلمانان، مســجدی
ــور و ــرد و از ش ــر ب ــجد به س ــب را در آن مس ــیخ، ش ــد؛ ش ــادت می کردن ــه در آن عب ــتند ک  داش

ــد ــنود گری ــت خوش ــای جماع ــه نمازه ــل ب ــندگان مح ــعف باش  .ش
 چندســال بعــد، اتفاقــاً گــذار شــیخ دوبــاره بــه ایــن قریــه افتــاد و متوجــه شــد کــه دیوارهــا    
ــه ای از خــاک مبــدل گردیــده اســت؛ شــیخ فکــر کــرد کــه ــه تل  و ســقف مســجد فــرو ریختــه و ب
 مســلمانان شــاید از ایــن قریــه کــوچ کــرده باشــند، امــا متوجــه شــد کــه خانه هــا و زمین هــا کمــا

فــی الســابق همــه ســر جــای شــان انــد و فقــط مســجد تخریــب گردیــده اســت

داستان دو مرشد
در بـاب یکی از مشـایخ نقل گردیده اسـت 
کـه بـه پایـش جراحتـی بـود و در آفتـاب 
بـرای  خورشـید  نـور  از  تـا  بـود  نشسـته 
ایـن  در  بجویـد؛  چـاره ای  زخـم،  درمـان 
زمـان، پشـه ای آمـد و بـر زخـم نشسـت؛ 
مریـدی متوجـه شـد کـه شـیخ بـه سـوی 
آن پشـه نـگاه دارد و سـر بـه گریبـان تفکر 
فـرو بـرده اسـت. بـا کمـال ادب پرسـید: 
شـیخا! اگـر اجـازه بفرماییـد ایـن پشـه را 
از زخـم برانیـم تـا باعـث آلودگـی زخم و 
اذیـت شـما نشـود! شـیخ، لب خنـدی زد و 
گفـت: بگـذار کـه او نیز مخلوق خداسـت؛ 
شـاید حضـرت حق جـلَّ مجـده رزق وی 
را در همیـن زخـم مقرر داشـته اسـت؛ چه 
خـوش اسـت که رزق مخلوقـی در زخِم ما 

تأمیـن گـردد)4(.
در بـاب یکـی دیگـر از بـزرگان دیـن در 
شـبه قـاره که همواره از شـهری به شـهری 
سـفر می کـرد و بـه ارشـاد و دعـوت مردم 
از  اسـت: روزی  نقـل شـده  می پرداخـت، 
قریـه ای گـذر می کـرد کـه در آن بخشـی 
مسـلمان و قسـمتی هـم هنـدو می زیسـت. 
آن  در  کـه  داشـتند  مسـجدی  مسـلمانان، 
عبـادت می کردنـد؛ شـیخ، شـب را در آن 
شـعف  و  شـور  از  و  بـرد  به سـر  مسـجد 
جماعـت  نمازهـای  بـه  محـل  باشـندگان 

خوشـنود گریـد. 
چندسـال بعـد، اتفاقـًا گذار شـیخ دوباره به 
ایـن قریـه افتـاد و متوجه شـد کـه دیوارها 
و سـقف مسـجد فـرو ریختـه و بـه تلـه ای 
از خـاک مبـدل گردیـده اسـت؛ شـیخ فکر 
کـرد که مسـلمانان شـاید از ایـن قریه کوچ 
کـرده باشـند، اما متوجه شـد کـه خانه ها و 
زمین هـا کمـا فـی السـابق همـه سـر جـای 
شـان انـد و فقـط مسـجد تخریـب گردیده 

ست.  ا
از باشـندگان محـل جویـای علـت تخریب 
قریـه،  ایـن  در  گفتنـد:  گردیـد،  مسـجد 
شـخص تجارت پیشـه و ثروت منـدی بـود 
کـه پیوسـته بـه اعمـار و آبادانـی مسـجد 

می پرداخـت؛ حـال، آن شـخص، بـه مسـجد 
و نمـاز و روزه و مسـلمانی پشـت کـرده و 
مصـروف خوش گذرانـی اسـت؛ او کنیزانـی 
مشـغول  و  دارد  درگاه  بـه  خوش سـیمایی 
شـراب و کبـاب و عیـش و عشـرت اسـت 
و دیـن و عقـل و ایمـان را در برابـر هـوا و 

هـوس قمـار کـرده اسـت.
درویشـانه ای  لبـاس  در حالی کـه      شـیخ 
به تـن داشـت و از متـاع دنیـا بی بهـره بـود و 
همچـون گدایـی در چشـم مـردم می نمـود، 
بعـد از راز و نیـازی خاموشـانه بـا خدایـش، 
آن شـخص  دروازه  پشـت  بـه  و  برخاسـت 
رفـت. دربانـان پرسـیدند: در جسـتجوی چه 
هسـتی؟ شـیخ نـام آن شـخص را گرفـت که 
خـدم و حشـم و جـاه و جال و مـال و منال 
بی پایانـی دارد. پاسـبانان بـه ِشـگفت آمدنـد 
و خواسـتند شـیخ را از در براننـد. امـا شـیخ 
از اراده نیرومنـد خویـش بـرای آنـان سـخن 
گفـت که بـدون ماقـات آن شـخص، هرگز 

از شـهر بیـرون نخواهـد رفت. 
درویشـی  گفتنـد:  اربـاب،  بـرای  پاسـبانان 
ناآشـنا، چنـد روز اسـت که در عقـب دروازه 
انتظـار دارد و می خواهـد بـا شـما ماقـات 
کنـد؛ آن شـخص گفـت: اگـر گدایی اسـت، 
مقـداری آب و غـذا بـرای وی بدهیـد و او 
پاسـبانان،  برانیـد.  دور  دروازه  پشـت  از  را 
تعـارف  شـیخ  بـرای  غـذا  و  آب  مقـداری 
و  کـرد  بی نیـازی  ابـراز  شـیخ  امـا  کردنـد، 
گفـت: من گـدا وگرسـنه نیسـتم؛ و به کمک 
اربـاب شـما نیـازی نـدارم؛ آمده ام تـا چیزی 
بـرای ایشـان کمـک کنـم؛ بـرای وی بگویید: 
تـا  اسـت  آمـده  اسـت،  بی نیـازی  شـخص 
بـرای شـما چیـزی بدهـد نـه آنکـه از شـما 

چیـزی بسـتاند!
    وقتـی دربانـان پیـام شـیخ را بـه اربـاب 
رسـانیدند، بـه ِشـگفت آمـد و گفـت: ایـن 
چگونـه درویشـی اسـت؟ ایـن پرسـش، وی 
را واداشـت تا اجـازه ورود برای شـیخ بدهد 
امـا برای پاسـبانان گفـت: وقتی اشـاره کردم، 
وی را از نـزدم دور برانیـد. هنگامی کـه شـیخ 
وارد منـزل گردید، نگاهی عارفانه به شـخص 
به سـخن  لـب  آن کـه  از  پیـش  و  انداخـت 
گشـاید، شـخص از جایـش برخاسـت و بـا 

کمـال میـل و حرمـت از شـیخ درخواسـت 
کـرد که بنشـیند.

عمیـق  نگاه هـای  بـا  حالی کـه  در  شـیخ 
ایمانـی اش آن شـخص را بـه شـدت تحـت 
تأثیـر قـرار داده بـود، از مسـجد مخروبـه ی 
محـل بـرای وی یـاد کـرد و گفـت: هنـوز 
فرصت باقیسـت کـه از کردارهای ناشایسـت 
خویـش به سـوی خـدای متعـال برگـردی و 
بـه آسـتان عظمت وی سـِر بندگـی و ندامت 

آوری!  فـرود 
خـدا  به سـوی  راهـی  مـرا  گفـت:  شـخص 
میـل و  بـا کمـال  امـا شـیخ  بـود!  نخواهـد 
محبـت او را تشـویق کرد تا برخیـزد و یکبار 
وضـو بگیـرد؛ وقتـی بـه حمام رفـت تا وضو 
بگیـرد، بـا خود اندیشـید کـه چه بهتر اسـت 
به جـای وضـو، غسـل نمایـد. سـاعتی بعـد، 
وقتـی از حمـام بیرون شـد، با خود احسـاس 
کـرد که بـار سـنگینی را از پشـت خـود فرو 
نهاده اسـت و با شتاب سـجاده ای خواست و 
دو رکعـت نمـاز خواند. هنگامی که از سـجده 
برخاسـت، بـا چشـمان اشـک آلود که نشـانی 
از توبـه ی صادقانه ی وی بود، به سـوی شـیخ 

نـگاه کـرد و از ایشـان سـپاس نمود.  
باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
این درگه ی ما درگه ی نومیدی نیست

صدبار اگر توبه شکستی باز آ
    شـیخ نیـز از آن شـخص تقدیـر و تمجیـد 
کـرد و برایش دعـا فرمود و طبـق معمول راه 

سـفر را در پیـش گرفـت و رفت.
    ایـن داسـتان بـه دور از این کـه چگونـه 
پـردازش داده شـده و تـا چـه حـد درسـت 
اسـت، درس هـا و اندرزهایـی از یـک نیروی 
باطنـی در شـخص را منتقـل می کنـد کـه از 

آن در منابـع تصوفـی به درویشـی تعبیر رفته 
از همیـن فقـر  اقبـال بـزرگ، دقیقـًا  اسـت. 

می گویـد: سـخن 
آه زان قومی که از پا بر فتاد

میر و سلطان زاد و درویشی نزاد

رابطه ی فقر با »ال« و »إال« در کلمه توحید
حـاال می رویـم بـه بررسـی ابیـات اقبـال در 
اقـوام  ای  کـرد  بایـد  چـه  »پـس  مجموعـه 
شـرق« کـه بـه عنـوان »فقـر« سـروده اسـت. 

چیست فقر ای بندگان آب و گل
یک نگاه راه بین یک زنده  دل

فقر کار خویش را سنجیدن است
بر دو حرف ال اِلَه پیچیدن است

    فقـر، آدمـی را از قیـد و بنـد آب و گل 
بیرون می کشـد و در درون وی نگرشـی تازه 
ایجـاد می کنـد تـا حقایـق را را بـه صـورت 
اصلـی ببینـد. غنـای نفسـانی ای کـه در فقـر 
نهفتـه اسـت، بـر همـان »ال«یـی پیونـد دارد 
کـه در آغـاز کلمه توحیـد می خوانیـم. یعنی، 
نه گفتـن بـه همـه ی آنچـه غیـر از خداسـت. 
زمانی کـه مؤمـن با کمال صداقـت و اخاص 
خواسـت های  بـر  و  بیـاورد  روی  به خـدا 
نفسـانی »ال« بگویـد، تمـام نیروهـای طبیعت 

بـر وی مسـخر می گـردد.
راکبش بودن از او وارستن است
از مقام آب و گل برجستن است

اقبـال در مجموعـه مثنـوی مسـافر از سـفر 
خویـش بـه غزنـه و رسـیدن بـه مـزار حکیم 
سـنایی غزنـوی حکایـت نمـوده و در عالـم 
خیـال از وی می پرسـد کـه بـه ایـن جایـگاه 
رفیـع معرفـت بـا چـه وسـیله ای رسـیدی؟ 
روح حکیـم سـنایی از بهشـت بریـن پاسـخ 

می دهـد:
رازدار خیر و شر گشتم ز فقر 

زنده و صاحب نظر گشتم ز فقر
یعنی آن فقری که بیند راه را

بیند از نور خودی اهلل را
اندون خویش جوید ال اله 
در تِه شمشیر جوید ال اله

بخش دوم

عزیزاحمد حنیف



سال l11 شمارۀ مسلسل l2610  چهارشنبه 22 عقرب/ آبان l1398 15 ربیع االول l1441 13 نومبر 2019
www.mandegardaily.com

ــې  ــودلې چ ــه ښ ــې هیل ــي ټولن اروپای

ــو  ــمرشۍ انتخابات ــتان د ولس د افغانس

ــر ژره اعــان يش  لومړنــۍ پایلــې ژر ت

ــړ  ــږ وک ــې غ ــو ی ــو اړخون ــر ټول او پ

ــي. ــې ومن ــې دا پایل چ

ــت  ــرين سیاس ــې د به ــي ټولن د اروپای

رئیســې فدریــکا موګرېنــي پــه بروکســل 

کــې د اروپایــې ټولنــې د بهرنیــو چــارو 

وزیرانــو تــر غونــډې وروســته دا خــره 

ولســمرشۍ  د  افغانســتان  د  وکــړه. 

ســولې  هېــواد  دې  د  او  انتخابــات 

ــډا دوه  ــډې د اجن ــې غون ــه د دغ پروس

ــئلې وې. ــې مس مهم

ــه ورځ  ــنبې پ ــي د دوش ــې موګرېن اغل

رسه  راډیــو  ازادي  ۱۱مــه(  )نومــر 

خــرو کــې د افغانســتان د ولســمرشۍ 

انتخابــات د ســولې مذاکراتــو د پیلېــدو 

ــل. ــم وبل ــاره مه لپ

د  چــې  وویــل  هــم  دا  نومــوړې 

انتخاباتــو د لومړنیــو پایلــو پــه جنجايل 

کولــو رسه بــه یــوازې هغــه کســان ګټــه 

ــرايس  ــتان ډموک ــې د افغانس ــړي چ وک

راتلونکــو  د  ســولې  د  او  نه غــواړي 

مــرشوع  یــوه  د  لپــاره  مذاکراتــو 

حکومــت د جوړېــدو چــارې کمزورې 

ــوي. ک

ــرې  ــه چې ــي: »ک ــي واي مېرمــن موګرېن

او  يش  ونه منــل  نتایــج  انتخاباتــو  د 

پــه یــوې طریقــې تــر پوښــتنې النــدې 

راوســتل يش او یــو کړکېــچ تــرې جــوړ 

ــوازې د هغــو کســانو  ــه ی ــو دا ب يش، ن

پــه ګټــه وي چــې پــه افغانســتان کــې د 

ډموکراســۍ پــر بهیــر پانګونــه نه کــوي 

د  کــې  مذاکراتــو  پــه  ســولې  د  او 

ګــډون لپــاره د یــوه مــرشوع حکومــت 

ــوي.« ــزوری ک ــوری کم لیدل

اغلــې موګرېنــي ازادي راډیــو تــه دا 

هــم ویــي چــې ځینــو نیمګړتیــاوو تــه 

پــه کتــو چــې د ولســمرشۍ انتخاباتــو 

د لومړنیــو پایلــو د ځنډېــدو المــل 

شــوي، دا خــره بــه ښــایي ســمه نه وي 

ــخ  ــه تاری ــتان پ ــې افغانس ــې ګواک چ

کــې تــر ټولــو ښــه انتخابــات درلــودل، 

ــې  ــره ډموکراتیک ــه خ ــې پ ــو د هغ خ

ــې وي او  ــه پېچل ــا کل ــه ن ــې کل پروس

ــي. ــت نی وخ

پــه عیــن وخــت کــې د اروپایــي ټولنــې 

دغــې لوړپــوړې چارواکې د افغانســتان 

انتخابــات د ســولې مذاکراتــو یــوه 

پیامــه بللــې، نــو ځکه یــې پــر ژر 

ــوي . ــګار ک ــدو ټین ــررسه کې ت

»مــوږ  زیاتــوي:  موګرېنــي  مېرمــن 

هغــو  لــه  کــړۍ  ســیايس  غــواړو 

ــواړي  ــې غ ــای يش چ ــو رسه یوځ هڅ

ــوه مناســبه رســمي پروســه  د ســولې ی

چــې تــر انتخاباتــو وروســته د مــرشوع 

وي،  ترمنــځ  طالبانــو  او  حکومــت 

ــي  ــه او ځین ــه ټولن ــل يش او نړیوال پی

پــه ســمه  یــې  لوبغــاړي  ســیمه ییز 

ــه دې کــې مــوږ  توګــه ملګــري وي. پ

د اروپایــي ټولنــې رول وینــو. مــوږ 

ــوږ  ــرو. زم ــډا نه ل ــه اجن ــه دې اړه پټ پ

ــت،  ــوله، امنی ــه س ــا پ ــۍ لېوالتی یوازن

خلکــو  د  افغانســتان  د  او  ثبــات 

حقونــه دي او پــه دې برخــه کــې مــوږ 

ــو.« ــو ی ــه چمت ــکارۍ ت هم

ملګــرو  کــې  حــال  همــدې  پــه 

ــمرشۍ  ــتان د ولس ــو او د افغانس ملتون

انتخاباتــو د متویلوونکــو هېوادونــو 

یــوې ډلــې هــم د دوشــنبې پــه ورځ پــر 

ــې د  ــړ چ ــګار وک ــو ټین ــادو نوماندان ی

انتخاباتــو بهیــر زیامنــن نه کــړي.

متحــده  امریــکا  د  چــې  ډلــې  دې 

او  ناټــو  ټولنــه،  اروپایــي  ایــاالت، 

په کــې شــامل دي  ملتونــه  ملګــري 

او د انتخاباتــو د بهیــر ماتــړي دي، 

ــې د  ــي چ ــې وی ــه ک ــوې اعامی ــه ی پ

انتخاباتــو  ولســمرشۍ  د  افغانســتان 

کاندیــدان بایــد د انتخاباتــو قانــون تــه 

درنــاوی وکــړي او لــه هــر هغــه اقــدام 

څخــه ډده وکــړي چــې دا بهیــر تــر 

پوښــتنې النــدې راوســتلی يش.

دې ډلــې دغــه راز پــر کاندیدانــو ټینګار 

ــمېرنې او  ــا ش ــو د بی ــې د رأی ــړی چ ک

همــکاري  رسه  بهیــر  لــه  ارزونــې 

ــړي. وک

ــوي  ــه ش ــه هغ ــته ل ــتنې وروس دا غوښ

ــرشۍ  ــه م ــه پ ــه عبدالل ــې د عبدالل چ

ــم  ــايت ټی ــې انتخاب ــات او هم پالن د ثب

ــر  ــیون پ ــواک کمېس ــو د خپل د انتخابات

ــې د  ــړی چ ــاد ک ــړې انتق ــې پرېک هغ

ــو د  ــو د رأی ــدې ۸۰۰۰ محلون ــه بان څ

ــړې ده. ــې ک ــه اړه ی ــمېرنې پ ــا ش بی

پــوره  پــه  ویــي  کمېســیون  دغــه 

شــفافیت بــه رأیــې بیــا شــمېري او تــر 

ــې  ــو د تصفی ــه د رأی ــته ب ــه وروس هغ

مرحلــه پیلــوي چــې پاکــې او ناپاکــې 

رأیــې رسه جــا يش.

د ولســمرشۍ د نوماندانــو شــورا چــې 

لــه محمــد ارشف غنــي او عبداللــه 

عبداللــه پرتــه ۱۲ تنه یــې غړيتــوب 

لــري، هــم د دوشــنبې پــه ورځ پــه 

یــوې خــري غونــډه کــې ویــي چــې 

ــي. ــه نه من ــو پایل ــي رأی د تقلب

ــې  ــپټمر د ۲۸م ــوې وه د س ــاکل ش ټ

نېټــې د ولســمرشۍ انتخاباتــو لومړنــۍ 

پایلــې د اکټوبــر پــر ۱۹مــه اعــان 

شــوې وی، خــو د انتخاباتــو خپلــواک 

کمېســیون د تخنیکــي ســتونزو لــه کبله 

ــډاوه. ــان وځن ــه دا اع دوه ځل

اوس دې کمېســیون د نومــر ۱۵مــه 

ــږي  ــه کې ــتې ۲۳م ــړم میاش ــې د ل چ

ټاکلــې چــې لومړنــۍ پایلــې بــه اعــان 

کــړي، خــو وبــه کتــل يش چــې روانــو 

کړکېچونــو تــه پــه پــام بــه د انتخاباتــو 

ــه  ــړای يش ک ــان وک ــیون دا اع کمېس

ــه. څنګ

اروپايـي ټولنـې له ټولـو اړخونو غـوښتي 

د افغـانستان د ټاکنـو پایلـې ومنـي

سرنوشت فهرست...
بـا  در گفت وگـو  آگاه سیاسـی  اوریـا  فضل الرحمـان 
بیجنـگ یـک  روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: »نشسـت 
گام مثبـت در جهـت تسـریح پروسـه صلح اسـت، اما 
مشـکل اساسـی این جاسـت که تاکنون حکومت موفق 

بـه تشـکیل یـک هیـأت همه شـمول نشده اسـت«.
آقـای اوریـا تاکید کـرد: هیأت را که حکومت تشـکیل 
داده اسـت، یـک هیـات مختلـط اسـت که اشـخاص و 
افـراد بـا سـلیقه ها و دیدگاه هـای متفـاوت گـرد هـم 
آمدنـد، چـون ایـن افـراد تفکـر واحـد ندارنـد، بدون 
ملـی  منافـع  و  واحـد  اسـتراتیژی  یـک  بـرای  شـک 
نمی اندیشـند و نمی تواننـد یـک تیـم موفـق باشـند تـا 

در نشسـت بـا طالبـان بـه نتیجه برسـند.
او افـزود: پـس هیـأت حکومتـی کـه قـرار اسـت بـه 
نشسـت بیچنـگ بـرود، یـک هیـأت بـا برنامـه واحد، 
یک صـدا و دارای اسـتراتژی واحـد نیسـت؛ بنابرایـن 

بود. نخواهنـد  موفـق 
اوریـا تاکیـد دارد کـه چـون سـران حکومت هـر کدام 
50 درصـد در حکومـت سـهم دارنـد و میـان شـان 
توافـق نظـر وجـود نـدارد، بنابرایـن نمی تواننـد یـک 
تیـم واحـد را بـا یـک دیدگاه مشـترک به این نشسـت 

. ستند بفر
حالی کـه  در  کـرد:  نشـان  خاطـر  سیاسـی  آگاه  ایـن 
موقـف طالبـان موقـف قبلی اسـت و هیـأت حکومت 
را بـه عنـوان یک هیـأت حکومتی نخواهـد پذیرفت و 
بـا آنـان مانند شـخصیت ها صحبـت خواهند کـرد، اما 
در نهایـت بـا وجـود تمامـی ایـن مشـکات می تواند 
تسـریح  را  پروسـه صلـح  و  باشـد  مثبـت  گام  یـک 

. ببخشد
محمداکـرام اندیشـمند آگاه سیاسـی نیـز بـه روزنامـۀ 
مانـدگار می گویـد: »مذاکرات چیـن در وضعیت فعلی 
کـه انتخابـات افغانسـتان به سـوی بحران مـی رود، در 
پـردۀ ابهـام قـرار دارد. برای ایـن مذاکره توافق بر سـر 
ایجـاد یک هیئات مشـترک از دولت و جامعۀ سیاسـی 
منتقـد دولـت بسـیار مهم بـود. اما بحـران انتخابات که 

در راه اسـت، ایـن توافق را میسـر نمی سـازد«.
بـه گفتـۀ آقای اندیشـمند: »هر گونـه مذاکره بـا طالبان 
دولـت  موضـع  ناهمسـو،  و  مختلـف  آدرس هـای  از 
و مخالفـان طالبـان را تضعیـف می کنـد و طالبـان را 
در میـدان سیاسـی بـرای منطقـه و جهـان قابـل توجه 
می سـازد و نکتـۀ دیگـری کـه مذاکرات چیـن را مبهم 
می سـازد نبـود آجندا و لیسـت مذاکره کننده از سـوی 

کابـل اسـت کـه تا حـاال مشـخص نشده اسـت«.
او افـزود: از سـویی هـم وزیـر خارجـه امریـکا مایک 
پمئـو در آلمـان در تجلیل از شکسـت دیـوار برلین که 
غـرب را بـرای مقابلـه با چین و روسـیه دعـوت کرد، 
نکتـۀ دیگـری اسـت کـه بـر مذاکـرات احتمالـی چین 

می افگند. سـایه 
ایـن آگاه سیاسـی خاطـر نشـان کـرد: مذاکـرات چین 
در صورتـی می توانـد یـک تحـول نـو و مهـم ارزیابی 
شـود کـه امریکا و روسـیه بـا پاکسـتان، هنـد، اروپا و 
سـازمان ملـل بـه آن همسـویی نشـان دهنـد و از کابل 
یـک هیئـات متفق از دولـت و گروه های سیاسـی وارد 

ایـن مذاکرات شـود.
ایـن درحالـی ا سـت کـه جینـگ شـانگ سـخنگوی 
وزارت خارجـۀ چین روز دوشـنبه هفتـه روان در یک 
نشسـت خبـری گفـت کـه حکومـت ایـن کشـور بـا 
تمـام طرف هـا در رابطـه بـا نشسـت میـان افغانـان در 

چیـن در تمـاس اسـت.

نامۀ موالنا عبداهلل عنوانی...
 ۱05 شـماره  و  روان  سـال  نومبـر   4 شـماره۱04مورخ 
مـورخ ۷ نومبـر سـال ۲0۱9 کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
و سـکوت نماینده گـی ملـل متحـد در برابر نقـض تقویم 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ۶ میزان سـال ۱۳98 و تاخیر 
اعـان نتایـج آن نشـان دهندۀ عـدم توجـه یونامـا نسـب 
بـه مشروعیت بخشـی تقلب هـای سـازمان یافته انتخاباتـی 
بـوده که مشـروعیت مأموریت این سـازمان را زیر سـوال 

می بـرد.
می بایسـت یونامـا مطابق اهداف و مفاد سـند پـروژۀ امضا 
شـده )میان کمسـیون های انتخاباتی و دفتر یوناما و یو.ان.
دی.پـی( در بارۀ فیصله های غیرقانونی کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات یادداشـت های مشـورتی و حقوقـی را ارسـال 
می کردنـد، امـا یونامـا برخـاف وظایـف و مکلفیت هـای 
خویـش؛ بـه دور از عرف ماموریت تعریف شـدۀ آن دفتر 
نامه یـی بـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات فرسـتاده اسـت 
کـه متـن و محتـوای نامـه نشـان دهندۀ اغراض سـوء تهیه 

کننـده گان و ارسـال کننده گان آن می باشـد.
مـردم افغانسـتان از سـازمان ملـل متحـد متوقـع انـد کـه 
بـه دور از اغـراض سیاسـیی در جهـت بـه ثمـر رسـاندن 
انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان را کمـک نماید تا 
افغانسـتان صاحـب حکومت منتخب گردیده برمشـکات 

عدیده یـی موجـود فایـق آید.
بـرای جدا کردن حق از ناحق، نسـبت به اتهـام غیرواقعی 
وارد شـده بـه مـن از جانـب نماینده گـی سـازمان ملل در 
افغانسـتان، مسـأله را از مجـاری قانونـی آن بـا سرمنشـی 
عمومـی سـازمان ملـل متحد شـریک و تعقیـب می نمایم.
بـا در نظرداشـت مطالـب نامـۀ دفتـر یونامـا و ماموریـت 
تعریـف شـده آن سـازمان کـه در تناقـض قـرار دارنـد؛ 
اذعـان مـی دارم: بـه بـاور مـن شـاید افـراد اسـتفاده جو 
و چینل هـای خـاص ایجـاد شـده در داخـل یونامـا کـه 
مانـع شـفافیت انتخابـات گذشـته ریاسـت جمهوری انـد 
در تحریـف افـکار مشـاورین یونامـا اثـرات منفـی به جـا 
گذاشـته انـد زیـرا در قانـون انتخابـات افغانسـتان، لوایح، 

طرزالعمل هـا و سـند دوجانبـه بـرای حمایـت از رونـد 
انتخابـات دیـده نمی شـود کـه در چنیـن حاالتـی نمایندۀ 
خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد همزمـان در نقش 
مدعـی، پولیـس و قاضـی قـرار گیـرد، یعنـی هـم اتهـام 
وارد نمایـد، هـم دالیـل اثباتیـه را ترتیـب دهـد هم حکم 
عـزل یک کمیشـنر را صـادر نماید کـه این گونـه عملکرد 
ایـن مقـام یونامـا در ایـن مرحلـۀ حسـاس اعـام نتایـج 

می باشـد. نگران کننـده  و  تعجب برانگیـز  انتخابـات 
از اینکـه بـه مذهـب، مقدسـات و قـوم هیچ کسـی توهین 
و اهانـت نکـرده ام و هیـچ شـخصی را تهدیـد بـه مـرگ 
ننمـوده ام؛ اتهامـات مندرج نامـۀ دفتر یوناما را شـدیداً رد 
و تقبیـح نمـوده خواهـان پیگـرد قانونـی قضیه می باشـم. 
منحیـث یک شـهروند مسـوول و قانون پذیر آماده هسـتم 
در برابـر هـر گونـه تخلـف مـورد بازپـرس قانونـی قـرار 

. گیرم
و  بین المللـی  جامعـۀ  از  دیگـر  بـار  یـک  اخیـر  در 
کشـورهای  و  متحـد  ملـل  سـازمان  به خصـوص 

کمک کننـده بـه افغانسـتان به خاطر حمایت های الزم شـان 
از مـردم افغانسـتان و دسـت آوردهای هـژده سـال اخیـر 
کشـور تشـکر می نمایـم. امیـد و توقـع مـن بـه حیـث 
یکـی از اعضـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات افغانسـتان 
از نماینده گـی خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل متحد این 
اسـت کـه به خاطر حفظ اسـتقالیت کمیسـیون و اجراات 
آن در پرتـو قانـون اساسـی، قوانیـن انتخاباتـی، لوایـح و 
طرزالعمل هـای نافـذ حمایـت کـرده و از وارد سـاختن 
اتهامـات بدون سـند که از سـلیقه های برخـی از مامورین 

یونامـا ناشـی می شـود؛ احتـراز نماینـد.
الزم بـه تذکـر اسـت کـه ایـن نامـه بـه نماینده گی هـای 
سیاسـی کشـورهای کمک کننـده مقیـم کابـل نیز فرسـتاده 

هد ا خو
باتجدید احترمات فایقه

مسـتقل  کمسـیون  کمیشـنر  عبـداهلل،  محمـد  موالنـا 
افغانسـتان انتخابـات 

کمیسیـون انتخـابـات... 
به بحران می رود.

او بـا اشـاره بـه اعتراض نامـزدان انتخابـات از روند شـمارش آرا تاکید کرد که کمیسـیون 
انتخابـات بایـد به خواسـت ها و نگرانی هـای نامزدان پاسـخ دهد.

بـه گفتـۀ او، برخـورد غیرقانونـی کمیسـیون انتخابـات در رونـد بازشـماری آرا، اعتبـار 
کمیسـیون را یـک بـار دیگـر زیـر پرسـش های جـدی قـرار  می دهـد.

بـا ایـن وجود، سـمیع فیصـل نایب منشـی مجلس سـنا می گوید کـه کمیسـیون انتخابات 
در رونـد بازشـماری آرا لوایـح و طرزالعمـل داخلـی خـود را زیر پا کرده اسـت.

آقـای فیصـل افـزود کـه بـر بنیـاد لوایـح داخلی کمیسـیون، چنـد مرحلـه دیگـر از جمله 
جداسـازی آرای معتبر از نامعتبر، تشـخیص و تثبیت آرای هر صندوق پیش از بازشـماری 
آرا بایـد تکمیـل شـود؛ ولی کمیسـیون بـدون در نظرداشـت این مـوارد به بازشـماری آرا 

مبـاردرت ورزیـده که سـبب واکنـش نامزدان شده اسـت.
او تاکیـد کـرد: »کمیسـیون بایـد بـه هوش بیاید و با سرنوشـت مـردم بازی نکنـد؛ در غیر 

آن ایـن عمـل آنـان افغانسـتان را به سـمت وضعیت خطرنـاک به پیش خواهـد برد.«
سـناتوران تاکیـد کردنـد کـه به هر انـدازه که روند اعـام نتایج بـه تعویق بیافتـد به همان 

اندازه احتمال بروز بحران در کشـور بیشـتر می شـود.



سال l11 شمارۀ مسلسل l2610  چهارشنبه 22 عقرب/ آبان l1398 15 ربیع االول l1441 13 نومبر 2019
www.mandegardaily.com

آنچـه طالبـان در ظاهـر و پیـش از پروسـۀ قطـر در 
غربـی  دیپلومات هـای  بـا  دیدارهای شـان  سلسـله 
اظهـار داشـته اند،  خـروج کامـل نظامیـان خارجـی 
از افغانسـتان، تعدیـل قانون اساسـی، آرایـش دوبارۀ 
بـا اشـتراک تمامـی جناح هـای دخیـل در  قـدرت 
قضیۀ افغانسـتان و ظاهـراً روی کار آمدن یک دولت 
مبتنـی بـر شـریعت اسـامی از پیش شـرط های ایـن 
گـروه بـرای پیوسـتن بـا رونـد صلـح اسـت. ولـی 
آغـاز پروسـۀ خـروج نظامیـان خارجـی در اوایـل 
سـال ۲0۱4 میـادی کـه بـه هـدف آغـاز تحـول 
دادن  پایـان  جهـت  سیاسـی  و  نظامـی  اقتصـادی، 
بـه وابسـتگی دولـت افغانسـتان بـه جامعـۀ جهانـی 
انجـام شـد و در نتیجـۀ آن تعـداد نظامیـان خارجی 
در افغانسـتان از ۱۳0،000 نظامـی بـه ۱4،000 تـن 
کاهـش یافـت، سـبب رضایت خاطـر طالبان نشـده 
و ایـن گـروه آمـادۀ مذاکرات نیـز نگردید. بـه دنبال 
اعـان اسـتراتژی نظامـی رییس جمهـور ترمپ برای 
جنـوب آسـیا در آگسـت ۲0۱۷ میـادی کـه بیشـتر 
بـاالی گزینه هـا و اقدامـات نظامـی تمرکـز داشـت 
و تغییـر چندانـی را در جبهـۀ جنـگ افغانسـتان بـه 
نفـع نیروهـای طـرف دار دولـت بـه وجـود نیـاورد، 
رییس جمهـور غنـی در مـاه اپریـل سـال ۲0۱8 در 
بـا  را  مصالحه یـی  مشـی  کابـل  کنفرانـس  جریـان 
طالبـان اعـان کرد که حـاوی مشـوق ها و امتیازاتی 
بـرای گـروه طالبـان بود کـه در صورت پیوسـتن به 
رونـد صلـح از آن بهره منـد می شـدند. طالبـان ایـن 
فراخـوان را رد کردنـد و همچنـان بـر خـروج کامل 

نظامیـان خارجـی از افغانسـتان تأکیـد داشـتند. 
تعییـن زلمـی خلیـل زاد بـه عنـوان نماینـدۀ وزارت 
خارجـه ایـاالت متحدۀ امریکا برای صلح افغانسـتان 
عـدم  نمایان گـر  میـادی،   ۲0۱8 سـال  اواخـر  در 
موثریـت اسـتراتژی جنـگ محـور امریـکا در حـل 
نظامـی قضیه افغانسـتان بود و تغییـر رویکرد نظامی 
ادارۀ رییس جمهـور ترمـپ بـه تمرکـز بـاالی حـل 
سیاسـی معضل افغانسـتان را در پی داشـت. جدا از 
مسـایل و روابط میـان طالبان و حامی آنان پاکسـتان 
کـه در بحـث مذاکـره بـرای پایـان دادن بـه جنـگ 
تـا چـه حـدی باهـم هم نظـر و هـم کام انـد، اقدام 
امریـکا بـرای تعییـن نماینـدۀ ویـژه بـرای مأموریت 
صلـح افغانسـتان و افزایـش فشـارها بر پاکسـتان در 
خصـوص حاضـر سـاختن طالبـان بـه مذاکـرات با 
واشـنگتن،  رهبـری طالبـان را بـه ایـن نتیجه رسـاند 
کـه واشـنگتن در مسـألۀ مذاکره بـا آنان بـرای پایان 
دادن بـه جنـگ ۱8 سـاله جدی اسـت و این جدیت 
و ناگزیـری امریـکا بـرای بیرون شـدن از این جنگ 
سـبب خواهـد شـد تـا تحریـک طالبـان بـه اهداف 
و خواسـته های دسـت پیـدا کنـد کـه در ۱8 سـال 
به دسـت  جنـگ  میـدان  در  نبـرد  راه  از  گذشـته 
آورده نتوانسـت. بـا آغـاز مذاکـرات رو در رو بـا 
نماینـده گان امریـکا، طالبـان تنهـا یـک خواسـت را 
مطـرح می کردنـد، خـروج کامـل نظامیـان امریکایی 
از افغانسـتان. امـا امریکایی هـا در کنـار قابـل بحث 
عـدم  تضمیـن  طالبـان،   پیش شـرط  ایـن  دانسـتن 
اسـتفادۀ گروه هـای تروریسـتی از خـاک افغانسـتان 
بـر ضـد منافـع و امنیـت ملی امریـکا، قطـع رابطه با 
تمامـی گروه هـای تروریسـتی، مذاکـرات رو در رو 
بـا دولـت افغانسـتان و تأمین آتش بـس را از مباحثی 
عنـوان کردنـد که می شـود بـا توافق بر آن بـه نتیجه 

 . سید ر

ایاالت متحدۀ امریکا از طالبان چه می خواهد؟
مبنـای نـزاع میـان ایـاالت متحـدۀ امریـکا و امارت 
اسـامی طالبـان تهدیـدی بـوده اسـت که زیـر چتر 
حاکمیـت طالبـان و بـا مدیریـت و رهبـری شـبکۀ 
از  میـادی   ۲00۱ از  پیـش  القاعـده  تروریسـتی 
جغرافیایـی افغانسـتان متوجـه منافـع و امنیـت ملی 
امریـکا بـود و پـس از سـقوط رژیـم طالبـان نیـز 
دوام جنـگ و مقاومـت ایـن گـروه در برابـر ایتاف 
بین المللـی بـه رهبـری امریـکا فضـای مصونـی را 
تروریسـتی یی  از ۲0  گـروه  بیـش  فعالیـت  بـرای 
مسـاعد سـاخت کـه نـه تنهـا امنیـت امریـکا، بلکـه 
سـایر متحـدان ایـن ایتـاف بین المللی را بـا تهدید 
رو بـه رو سـاخت. خواسـت امریـکا سـپردن اسـامه 
بن الدن رهبر شـبکۀ تروریسـتی القاعده به واشنگتن 
بـود. طالبان از سـپردن اسـامه بـن الدن انـکار کردند 
و واشـنگتن ناگزیـر بـه گزینـۀ نظامی متوسـل شـد. 
 ۲00۳ سـال  اواسـط  در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 
میـادی طالبان را گروه سـرکوب شـده عنـوان کرد 
و از القاعـده نیـز به نـام جریانـی یـاد کرد که هسـتۀ 
اصلـی آن در افغانسـتان نابـود شـده،  ولـی هنوزهم 
نیـاز اسـت تـا افـراد این شـبکه کـه مسـوولیت قتل 

۳000 شـهروند امریکایی را در حمات ۱۱ سـپتمبر 
بـه دوش داشـتند، بـه عدالت کشـانده شـوند. آنچه 
از آدرس واشـنگتن و هیـأت مذاکـره کننـدۀ صلـح 
امریـکا در قطـر بیـان شـده، هنـوز نیـز »قطـع رابطه 
بـا گروه هـای تروریسـتی و جلوگیـری از هرگونـه 
امنیـت  و  منافـع  برابـر  در  فعالیـت دهشـت افگنانه 
ملـی امریـکا« از خواسـته های اساسـی در مذاکرات 

و توافـق آینـده صلـح بـا طالبـان بوده اسـت. 
امـا مقام هـای پیشـین نظامـی و اسـتخباراتی امریـکا 
بعیـد می داننـد کـه طالبـان رابطۀ شـان بـا گروه های 
کننـد، زیـرا  را قطـع  القاعـده  به ویـژه  تروریسـتی، 
اسـتخبارات  ادارۀ  معـاون  مایـکل مـورل  بـاور  بـه 
مرکـزی امریـکا )۲0۱۳ - ۲0۱0( و مایـک ویکـر 
معـاون اسـتخباراتی وزیـر دفـاع امریـکا )۲0۱5 - 
۲0۱۱(، پیونـد میـان طالبـان و شـبکۀ القاعـده فراتر 
از گروه هـای همـکار، بـه یـک رابطۀ خویشـاوندی 
مبـدل شـده و فرزندان آنـان میان شـان ازدواج کرده 
و نسـل سـوم تروریسـتان در بطـن آنـان پـرورش 
یافتـه اسـت. از این رو، حتـا اگر طالبـان تضمین هم 
بدهنـد، در نبـود حضور نظامی امریکا در افغانسـتان 
آنـان نمی تواننـد مانـع طرح و سـازمان دهی حمات 
تروریسـتی علیـه امنیـت و منافـع امریـکا شـوند. تا 
اینجـای کار طالبـان مذاکـرات و توافقـات بـر سـر 
طـرح صلـح دوحه را بـه نفع شـان می داننـد. طالبان 
انتظـار دارنـد کـه توافـق بـا طـرف امریـکا باعـث 
امریکایـی خواهـد شـد و  خـروج کامـل نظامیـان 
حضـور امریـکا در افغانسـتان محـدود به سـفارتش 
در کابـل و حضـور دیپلوماتیک خواهد بـود، اما این 
دو مقـام پیشـین اسـتخباراتی – نظامـی امریـکا بـا 
اشـاره به نگرانی دو حـزب پیشـتاز )جمهوری خواه 
و دموکـرات( از حضـور و تهدیـد دوام دار القاعـده 
و بیسـت گـروه تروریسـتی در افغانسـتان در برابـر 
امنیـت ملـی و منافـع جهانـی امریـکا، پایـان کامـل 
در  را  امریـکا  نظامی-اسـتخباراتی  مأموریـت 
افغانسـتان ناممکـن می داننـد. آنان پیشـنهاد می کنند 
کـه حتـا در صورت پایـان حضور نظامـی امریکا در 
افغانسـتان، سـفارت ایـن کشـور در افغانسـتان باید 
بـرای انجـام مأموریـت اسـتخباراتی بـه کار گرفتـه 
تهدیـد  تثبیـت  و  تشـخیص  صـورت  در  و  شـود 
تروریسـتی در برابـر امنیـت ملـی امریـکا، می تـوان 
بـرای دفـع و سـرکوب آن از پایگاه هـای نظامـی در 

منطقـه اسـتفاده کرد. 
با گذشـت ۱8 سـال از نبـرد امریکا در برابـر طالبان، 
ایـاالت متحـده برعکـس القاعـده، تعریـف واضـح 
اوایـل  در  اسـت.  نداشـته  طالبـان  از  ثباتـی  بـا  و 
طالبـان بـه دلیـل پنـاه دادن بـه شـبکۀ تروریسـتی 
القاعـده رژیـم میزبـان تروریسـتان بـود، بعدهـا بـه 
دلیـل سـازمان دهی حمـات در تبانـی بـا القاعـده 
و شـبکۀ حقانـی، از سـوی نهادهـای نظامـی امریکا 
تروریسـت خطاب شـدند، امـا هنگامی که در سـال 
۲0۱4 امریـکا بـرای خـروج نظامیانش از افغانسـتان 
بنـد و بسـت کـرد، تحریـک طالبـان به یـک »گروه 
شورشـی« تقلیـل یافـت که مسـوولیت سـرکوب آن 
بـه دولـت افغانسـتان واگذار شـد. ایـاالت متحده با 
آغـاز مذاکـرات دوحـه به این گـروه اعتبار سیاسـی 
بخشـید و فرصـت آن بـه طالبان فراهم شـد تا بدون 
هیـچ مانـع به کشـورهای مختلـف منطقه سـفر کنند 
و حمایـت ایـن کشـورها، به ویـژه رقیبـان منطقه یی 
در  تقویـت جایـگاه سیاسی شـان  بـرای  را  امریـکا 
مذاکـرات صلـح به دسـت آرنـد. حضـور ۱۶ روزۀ 
خلیـل زاد در زیـر یـک سـقف بـا طالبـان در دوحـه 
و امـا دیـدار سـه سـاعته وی بـا محمداشـرف غنی، 
و  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  دولـت  رییـس 
متحـد سیاسـی- نظامـی امریـکا، اعتمـاد طالبـان بر 
ارزش ایـن گـروه در نـزد امریـکا و ظاهـراً این باور 
را کـه واشـنگتن حاضـر اسـت در حضـور طالبـان 
بـه حکومـت مشـروع و نماینـدۀ افغان هـا پشـت پا 

بزنـد، تقویـت کرد. 
آیـا طالبـان بـا القاعـده می برنـد و محـوری بـرای 
نجـات امریـکا از شـر ایـن شـبکه خواهنـد شـد؟

طالبـان در موضـوع دفـاع و ارتباط با شـبکۀ القاعده 
هیـچ گاه بـا امریـکا صـادق نبوده انـد، امـا ایـن دو 
گـروه )طالبان و القاعـده( همواره در حفظ و تقویت 
مشـروعیت جایـگاه دینـی - مذهبی شـان در میـان 
حلقـات افراطـی تـاش کرده انـد. طالبـان در اوایـل 
سـال ۱998 هنـگام دیـدار یـک هیـأت امریکایـی 
بـه رهبـری نماینـدۀ سـازمان ملـل از افغانسـتان، از 
میزبانـی  و  افغانسـتان  در  بـن الدن  اسـامه  حضـور 
وی انـکار کردنـد، امـا پـس از حمات ماه آگسـت 
سـال ۱998 شـبکۀ القاعـده بـر مراکـز دیپلوماتیـک 
امریـکا در کینیـا و تانزانیـا روشـن شـد کـه اسـامه 

رمزگشایی از مذاکرات و گفت وگوهای 
صلح میان امریکا و طالبان

مرسلین ارسال

بخش دوم

در افغانسـتان بـه سـر می بـرد و طالبـان از آن زمـان بـه 
بعـد آشـکارا از شـبکۀ القاعـده و عمل کردهـای این گروه 
حمایـت و سـتایش کرده انـد. از سـال ۲00۱ میـادی تـا 
حـال )۲0۱9( رهبـری شـبکۀ القاعـده از تمامی سـه رهبر 
گـروه طالبـان )مامحمـد عمر مجاهـد، ما منصـور و ما 
هبـت اهلل آخنـدزاده( اعـان حمایـت کـرده و به افـراد این 
شـبکه در منطقـه توصیه کرده انـد که از آنان بیعـت نمایند. 
هرچنـد طالبـان از داشـتن رابطـه بـا گروه های تروریسـتی 
انـکار می کننـد و فعالیت هـای نظامی شـان را محـدود بـه 
جغرافیـای داخـل افغانسـتان عنـوان می کنند، امـا با وجود 
تحریم هـا و فشـارهای نظامـی ایـاالت متحـده، طالبـان به 
شـمول رویداد ۱۱سـپتمبر کـه امریـکا القاعده را مسـوول 
سـازمان دهی و اجرایـی آن می دانـد، هیـچ فعالیت و حملۀ 

تروریسـتی ایـن گـروه را نکوهـش نکرده انـد.   
طالبـان در مذاکـرات با نماینـده گان ایاالت متحـدۀ امریکا، 
هنـگام دیـدار از چیـن، روسـیه و ایـران اظهـار داشـته اند 
بـه  محـدود  و  منحصـر  آنـان  جنگـی  فعالیت هـای  کـه 
جغرافیـای افغانسـتان اسـت و مبـارزۀ آنـان داعیـۀ جهانی 
نـدارد. القاعـده اما داعیـۀ جهانی دارد و از امارت اسـامی 
طالبـان در گذشـته و تحریـک ایـن گـروه در سـال های 

اخیـر بـه عنـوان تنهـا دولت و ادارۀ اسـتوار بـر ارزش های 
اسـامی در جهـان یـاد کرده اسـت. شـبکۀ حقانـی که در 
حـال حاضر سـراج الدین حقانی پسـر جال الدیـن حقانی 
بنیان گـذار ایـن شـبکه سـمت معاونیت ما هبـت اهلل رهبر 
طالبـان را بـه دوش دارد، به گونـۀ آشـکار توسـط القاعـده 
حمایـت مالـی شـده، فعالیت هـای نظامـی - تروریسـتی 
ایـن شـبکه در برابـر اهـداف امریکایی و دولت افغانسـتان 
در داخـل ایـن کشـور با سـازمان دهی و حمایـت تخنیکی 
القاعده صورت می گیرد و در ویب سـایت رسـمی شـبکۀ 
القاعـده از وی بـه عنـوان امیـر نـام بـرده شـده اسـت. نام 
سـراج الدین حقانـی در فهرسـت سـیاه تروریسـتان تحت 
پیگـرد امریکا قـرار دارد و برای دسـتگیری وی ۱0 میلیون 
دالـر امریکایـی انعـام گذاشـته شـده اسـت.  تومـاس و 
روگیـو محققیـن در نهـاد دفـاع از دموکراسـی  بـا توجـه 
بـه ایـن واقعیت هـا بـاور دارنـد کـه قطـع رابطۀ طالبـان با 
گروه هـای تروریسـتی، به ویـژه القاعـده بـه ایـن زودی هـا 
کـه  می داننـد  افغان هـا  و  نیسـت  بیـش  بـاوری  خـوش 
ترمـپ در تـاش خروج از افغانسـتان اسـت و طرح صلح 

خلیـل زاد منجـر بـه صلح مثبـت نخواهد شـد. 

 بــا گذشــت ۱۸ ســال از نبــرد امریــکا در برابــر طالبــان، ایــاالت متحــده برعکــس القاعــده،
ــا ثباتــی از طالبــان نداشــته اســت. در اوایــل طالبــان بــه دلیــل پنــاه  تعریــف واضــح و ب
 دادن بــه شــبکۀ تروریســتی القاعــده رژیــم میزبــان تروریســتان بــود، بعدهــا بــه دلیــل
ــی ــای نظام ــوی نهاده ــی، از س ــبکۀ حقان ــده و ش ــا القاع ــی ب ــالت در تبان ــازمان دهی حم  س
 امریــکا تروریســت خطــاب شــدند، امــا هنگامــی کــه در ســال ۲۰۱۴ امریــکا بــرای خــروج
 نظامیانــش از افغانســتان بنــد و بســت کــرد، تحریــک طالبــان بــه یــک »گــروه شورشــی«
ــاالت ــت افغانســتان واگــذار شــد. ای ــه دول  تقلیــل یافــت کــه مســوولیت ســرکوب آن ب
ــا آغــاز مذاکــرات دوحــه بــه ایــن گــروه اعتبــار سیاســی بخشــید و فرصــت آن  متحــده ب
 بــه طالبــان فراهــم شــد تــا بــدون هیــچ مانــع بــه کشــورهای مختلــف منطقــه ســفر کننــد
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چاپ: مطبعه امام

مورخ 1398/8/21 مطابق 12 نومبرسال 2019
جاللتمآب سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد!

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  داریـد،  آگاهـی  چنانچـه 
افغانسـتان بـه تاریـخ ۲8 سـپتامبر ۲0۱9 برگـزار شـد و 
اعـام نتایـج ایـن انتخابات تاهنـوز صورت نگرفته اسـت.
از  پـاک  آرای  جداسـازی  بـرای  تـاش  کـه  حالـی  در 
ناپـاک، در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات هنـوز ادامـه دارد، 
دفتـر نماینـدۀ خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد در 
افغانسـتان)یوناما( بـه تاریـخ ۱0 نوامبـر۲0۱9 نامه یـی را 
آن  در  و  فرسـتاده  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  عنوانـی 
بنـده را بـه تهدیـد زنده گی یکـی از کارمندان کمیسـیون و 

اظهـارات توهین آمیـز مرتبـط بـه قومیـت و مذهـب، علیه 
وی متهـم کـرده اسـت.

در پیونـد بـه نامـۀ ذکـر شـده کـه کاپـی آن ضمیمه اسـت 
احترامـًا چنیـن نگاشـته می شـود:

مطابـق منشـور سـازمان ملل متحـد قطع نامۀ شـماره ۲405 
سـال ۲0۱8 میـادی شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد 
ماموریـت ایـن سـازمان در افغانسـتان حمایـت و کمـک 
بـه نهادهـای دولتـی بـه حیـث عضـو ایـن نهـاد معتبـر 
متحـد  ملـل  سـازمان  نماینده گـي  می باشـد.  بین المللـی 
در افغانسـتان یـک ماموریـت سیاسـي اسـت کـه دفاتـر 
سیاسـي کارا را در افغانسـتان مسـاعدت نموده و با دولت 

افغانسـتان همـکاري و از آن حمایـت کـرده و رونـد صلح 
و آشـتي ملـي را پشـتیباني مي کنـد.

از  حمایـت  بشـري،  حقـوق  و  دموکراسـي  ارزش هـاي 
بـراي  تـاش  و  مسـلحانه  درگیري هـاي  در  غیرنظامیـان 
ترغیـب بیشـتر حاکمیت قانـون و همکاري هـاي منطقه یی، 

از دیگـر بخش هـای ایـن ماموریـت اسـت.
چشـم انداز نماینده گـي سـازمان ملـل متحـد بـراي یـک 
افغانسـتان بـا ثبـات و مرفـه کـه در آن ارزش هـاي حقوق 
بشـري رعایـت گردیـده و افغانسـتان در صلـح بـا خـود 
و همسـایگان زیسـت کنـد بـرای افغان هـا قابـل درک و 

می باشـد. اسـتقبال 

در حـوزۀ انتخابـات، ماموریـت نماینده گـي سـازمان ملـل 
متحـد، مشـوره دهي، تسـهیل امکانـات مالي و لوژسـتیکي 
و ارتقـاي ظرفیت سـازماني کمیسـیون های انتخابات براي 
برگـزاري انتخابـات شـفاف و قابـل قبـول مطابـق سـند 
پـروژه )سـند امضـا شـده پروژه هـای همکاری هـای ملـل 

متحـد بـرای انتخابـات افغانسـتان( می باشـد.
سـازمان  سرمنشـی  خـاص  نماینـدۀ  نامـۀ  در  آنچـه  امـا 
ملـل متحـد درافغانسـتان بـه این کمیسـیون نگاشـته شـده 
غیرواقعـی و اتهـام بیـش نبـوده کـه نمایانگر اغفال شـدن 
نماینـدۀ سـازمان ملـل متحـد توسـط حلقـات خـاص در 
بـه عنـوان  پنداشـته شـده و  آنهـا )یونامـا(  داخـل دفتـر 
یـک توطئـه تلقـی می گـردد کـه باخـره واقعیـت قضیـه 

برهمـگان روشـن خواهـد شـد.
کارکنـان بـا تجربـۀ دفتـر یونامـا نیـک می داننـد کـه در 
صـورت وجـود تنـش لفظـی، نگاشـتن نامه یـی بـه ایـن 
محتـوا بیانگـر یـک برخورد غیرمسـلکی، مداخلـه در امور 
اداری و اسـتفادۀ سـوء از صاحیـت و سـمت نماینده گـی 
سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان بـوده کـه اسـتقالیت 
کمیشـنران ایـن کمیسـون را به شـدت آسـیب می رسـاند، 
نماینده گـی  و صاحیت هـای  مسـوولیت  کـه  ایـن  کمـا 
سـازمان ملـل متحـد در یـک کشـور، چنیـن اجازه یـی را 

بـه ایشـان نمی دهـد.
مطابـق مکلفیت هـای سـند پـروژۀ امضا شـده به ویـژه مادۀ 
اول بخـش اسـتراتژی آن؛ وظیفـۀ نماینده گـی ملـل متحـد 
در افغانسـتان حمایـت از اعتباردهـی، شـفافیت، و عادالنه 
بـودن انتخابات می باشـد، اما سـکوت نماینده گی سـازمان 
ملـل متحـد در افغانسـتان )یوناما(در مـورد فیصله های غی
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  سیداکرم بارز

مهـم  شـخصیت های  از  کاظمـی  سـیدمصطفی  شـهید 
دوازده سـال  کـه  بـود  افغانسـتان  اجتماعـی   و  سیاسـی 
نتیجـۀ یـک حملـه خونیـن تروریسـتی در  پیـش در در 
والیـت بغـان جـام شـهادت نوشـید. شـهید کاظمـی در 
پیوسـت و در  افغانسـتان  مـردم  بـه جهـاد  آوان جوانـی 
مقاطـع مختلـف تاریخـی بـه عنـوان شـخصیت معتـدل، 
متعهـد و آرمان گـرا؛ نقـش و رسـالت خـود را در تحکیـم 
سـتون پایه هـای وحـدت ملـی و دولت سـازی ایفـا کـرد. 
کارنامه هـای چهره ها و شـخصیت های سیاسـی افغانسـتان 
بـا توجه به مسـلط بـودن گرایش ها و سـلیقه های سیاسـی 
و قومـی در ایـن کشـور محـل منازعه اند، امـا در این میان 
شـهید کاظمـی از چهره هایـی بـود که تمـام اقشـار جامعه 
در زمـان حیـات او دیـد مثبـت نسـبت بـه شـخصیت و 
کارکردهـای ملـی گرایانـۀ او داشـتند و اکنـون با گذشـت 
دوازده سـال از مـرگ او، همچنـان جایـگاه در خور شـأن 
در میـان روشـنفکران و توده هـا دارد و توده هـا جوان مرگ 
شـدن و ناتمـام مانـدن فصل هـا و آرزوهـای او را بـا یأس 

و افسـوس بـه یـاد می آورنـد. 
شـهید کاظمـی هر چنـد اقتصـاد نخوانده بود و تیوریسـن 
اقتصـادی هـم نبـود، امـا طرح هـای عملـی و واقع بینانـه 
بـرای فراهم سـازی تسـهیات در عرصـۀ رشـد و توسـعۀ 
تجـارت و سـرمایه گذاری در افغانسـتان داشـت و  یکـی 
دوران  در  بـود،  افغانسـتان  تجـارت  وزیـران  بهتریـن  از 
سـه سـال ماموریـت کاظمـی پارک هـای صنعتـی فعـال 

شـدند، اتاق هـای تجـارت و صنایـع بـرای هماهنگـی و 
رسـیده گی بـه نیازهـای جامعـۀ تجـاری و سـرمایه گذاری 
گرفـت.  صـورت  زیـادی  کارهـای  و  گرفـت  شـکل 
بـا کاظمـی بی مهـری سیاسـی  حکومـت وقـت هرچنـد 
کـرد و نگذاشـت طرح هـای مفیـد و سـالم اقتصـادی او 
تکمیـل شـود، امـا مـردم و توده هـا همچنـان باورمنـد بـه 
عمل گرایـی و ملی گرایـی او بودنـد  و او را با حمایت های 
گسـترده بـه مجلـس نماینـده گان فرسـتادند، جایـی که  او 
توانسـت بحث هـای جسـته و گریختـۀ  قومـی در مجلس 
را بـه سـوی مباحـث ملـی، سـازنده و نتیجه محـور عمدتًا 
متمرکـز بـه رفاه اقتصادی سـوق دهد. کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس نماینـده گان در زمـان ریاسـت او در طرح هـا و 
بحث هـای اقتصادی کشـور نظـر واضح و مبتنی بـر نیازها 
و اولویت هـای کشـور داشـت و کاظمـِی شـهید بـه ایـن 
بـاور بـود که ظرفیت هـا و فرصت هـای زیـاد اقتصادی در 

کشـور بـه دلیل سـال های متمـادی جنگ و دولت سـتیزی 
ظرفیت هـا،  ایـن  از  بهینـه  اسـتفادۀ  و  مانـده  ناگشـوده 
فقرزدایـی  و  اقتصـادی  خودبسـنده گی  بـه  را  افغانسـتان 

واقعـی رهنمـون می سـازد.
او در راسـتای به کرسی نشـاندن این آرزوی همیشگی اش 
مسـاعی زیـادی به خـرج داد و در همین راه جام شـهادت 
نوشـید و جـا دارد دولـت بـا درنظرداشـت زحمـات  او 
ملـی«  اقتصـادی و رفـاه  بـه  »شـهید توسـعۀ  ملقـب  را 

سـازد. شـهید کاظمـی بـه ایـن بـاور بـود کـه در تاریـخ 
سیاسـی اففانسـتان با روش هـای سـرکوب گرایانه، میراثی، 
اسـتبدادی و غیردموکراتیـک؛ انتقال قـدرت صورت گرفته 
و الزم اسـت قـدرت و  روش هـای کسـب آن مشـروعیت 
بطـن  و  متـن  از  برخاسـته  و  داشـته   دموکراتیـک  الزم 
جامعـه باشـد تـا اقتدار ملـی و همه شـمول شـکل گیرد و 
بـه  همیـن خاطـر حزب اقتـدار ملـی را در زمـان حیاتش 

ایجـاد و رهبـری کرد.
تمـام  اتحـاد  و  تفاهـم  ضـرورت  بنابـر  کاظمـی  شـهید 
نیروهـای سیاسـی سـوای گرایش هـا و مفکوره هـای چپی 
و راسـتی در تحکیـم نظـم و ترتیبـات پـس از بـن و نقش 
فعـال نیروهای سیاسـی متخاصم در تحکیم سـازوکارهای 
نویـن دموکراتیـک، در شـکل دهی جبهـۀ ملـی افغانسـتان 
بـه عنـوان یک محوریت کان سیاسـی فعـال در زدوبندها 

و فعـل و انفعـاالت سیاسـی کشـور سـهم بایسـته داشـت 
و تـا زمـان شـهادت بـه حیـث سـخنگوی ایـن جریـان 
سیاسـی کار کـرد. شـهید کاظمی بـه این باور بـود که یک 
جامعـه مـرده و فاقـد دورنمـا همیشـه ضعیـف و متکی به 
کمک هـای خارجـی خواهـد بـود و انگیزه دهـی، اعتـدال 
و  ملی گرایـی  گریـزی،  تبعیـض  انحصارزدایـی،  بـاوری، 
قطب نما سـازی روشـن  برای آینده کشـور، افغانسـتان را 
بـه خانـۀ مشـترک و آیینۀ تمام نمای شـهروندان افغانسـتان 
تبدیـل و در ایـن صـورت  وحـدت ملی و ملت سـازی از 
آرزو بـه واقعیت مبدل می گردد. شـهید کاظمی مسـوولیت 
چندیـن دهه جنگ، خون ریزی و برادرکشـی در کشـور را 
در جاه طلبی هـای رهبـران و نخبـگان سیاسـی می دانسـت 
کـه توده هـای بـا هـم بـرادر و برابـر را به خاطـر امیـال و 
سـوگند  دشـمنان  بـه  سیاسی شـان  و  شـخصی  اهـداف 
خـوردۀ یکدیگـر مبدل کـرده و مردم را هیزم سـوخت در 
تنـور گـرم اختافـات قومـی و زبانـی سـاختند و در پایان 
کار رهبـران سیاسـی از چپـی تـا راسـتی و تکنوکـرات، 

تقصیـر بحـران را بـه گـردن دیگـری می اندازند.
دیگـران  کـه  می کـرد  زنده گـی  جامعه یـی  در  کاظمـی 
به خاطـر قـدرت و ثـروت معامـات ننگیـن و تاریخـی 
انجـام می دادنـد، امـا او تـا پایـان عمر به عنوان شـخصیت 
میانـه رو، ارزش گـرا و متعهـد بـه آرمان هـا و منافـع ملـی 
زنده گـی کـرد و مـردم افغانسـتان کارنامه های درخشـان و 
رهنمودهـای انسـانی و دل سـوزانۀ او را بـه بـاد فراموشـی 
نخواهنـد سـپرد. افغانسـتان پـس از مـرگ کاظمی آبسـتن 
و چشـم انداز  بـوده  تاریخـی  و  سیاسـی  مهـم  تحـوالت 
صلـح، دموکراسـی و ایجـاد ثبـات تیـره و تاریـک به نظـر 
می رسـد و آنچـه کاظمـی در پـی تحقـق آن بـود، جامعـه 

نپوشـیده اسـت.  عمل 
رفـاه اقتصـادی، سـرمایه گذاری روی ظرفیت هـای بومـی، 
رهایـی از کمک هـای لجام گسـیختۀ خارجی، ملت سـازی 
واقعـی، ارزش محـوری، انگیزه دهی به جوانـان و نیروهای 
تاثیرگـذار سیاسـی- اجتماعی و عمل گرایـی از  فصل های 
ناتمـام شـهید کاظمـی اند کـه بخـش اعظـم کار  وتکمیل 
ایـن صفحـات زریـن و فصـل ناتمـام را بایـد نیروهـا و 
جریان هـای باورمنـد بـه افغانسـتان متکثـر و همگـرا بـه 

گیرند.                 عهـده 

میراث ماندگار 
و فصل ناتماِم شهید کاظمی


