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اگوست كنت

حالــت آشــفتۀ افغانســتان، خارجی هایــی را کــه 
آجنــدای پنهانــی ندارنــد، چنــان بیــزار ســاخته 
ــط  ــان فق ــش آن ــی ترین پرس ــه اساس ــت ک اس
ــه  ــا »چ ــی« ی ــد: »ک ــی« می چرخ ــور »ک در مح
ــد؟! ــات ده ــورتان را نج ــد کش ــی« می توان  کس
از  حمایــت  ســال  هفــده  از  برداشت شــان 
ــادر  ــه ق دموکراســی، بحــران موجــود اســت ک
ــات برســاند،  ــه نظــام و ثب نشــد افغانســتان را ب
ــن  ــه ای ــا ب ــود ت ــدا ش ــد »کســی« پی ــون بای اکن
ــه 6 ــه صفح ــد....               ادام کشــور برس

با پایان حکومت آقای غنی، 
با سیاست »کی«ها برای همیشه باید 

وداع گفت
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بـدون استـفاده از انـگشت نگـاری 
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ــِک  ــه مشــکل بایومتری ــه نظــر می رســد ک حــاال ب
انتخابــات پارلمانــی نیــز بــر اثــر فشــارهای مکــرر 
ــه  ــی ک ــای سیاس ــزاب و جناح ه ــۀ اح و همه جانب
ــه  ــفاف و عادالن ــات ش ــزاری انتخاب ــان برگ خواه
هســتند تــا حــدودی حــل شــده اســت، امــا 
نگرانی هــا در مــورد تقلــب و مهندســی آرا در 
انتخابــات همچنــان بــه قــوِت خــود باقــی اســت. 
اتحادیــۀ اروپــا از حکومــت و کمیســیون انتخابــات 
ــه  ــری را ب ــای جدی ت ــه اقدام ه ــته اســت ک خواس

ــد.  ــر بگیرن ــب در نظ ــری از تقل منظــور جلوگی
ــزداِن  ــیاری از نام ــردم و بس ــال، م ــن ح در همی
انتخابــات ســاِل روان نیــز نســبت بــه انجــام 
ابــراز  انتخابــات  در  سیســتماتیک  تقلب هــای 
ایــن  در  نگرانی هــا  ایــن  می کننــد.  نگرانــی 
ــدۀ  ــه کنن ــرکت تهی ــده و ش ــی نمان ــدوده باق مح
ــه  ــت ک ــه اس ــم گفت ــک ه ــین های بایومتری ماش
احتمــال انجــام تقلــب در انتخابــات پیــِش رو 
ــی  ــول، رییــس شــرکت آلمان وجــود دارد. گونترم
درمالــوگ، ضمــن تأییــد ایــن خبــر کــه تــا کنــون 
بیــش از چهارهــزار ماشــین بایومتریــک در اختیــار 

گرفتــه  قــرار  افغانســتان 
ــه  ــرده ک ــه ک ــت، اضاف اس
ــه  ــم ب ــن رق ــه زودی ای ب
هــزار  بیســت وچهار 
مــول  می رســد.  ماشــین 
گفتــه اســت: »ماشــین ها 
ــِت  ــر انگش ــات و اث معلوم
ثبــت می کننــد  افــراد را 
بــه  هســتند  قــادر  و 
صــورت آفالیــن و آنالیــن 
کــه  زمانــی  کننــد.  کار 
ــان  ــه سرورش ــین ها ب ماش
وصــل می شــوند، تمــام 
یــک  در  معلومات شــان 

ســورس ذخیــره می شــود... 
ــتانی  ــرف افغانس ــا ط ــه ب ــه ک ــن جلس در آخری
داشــتیم، قــرارداد نهایــی شــد و تنهــا مطلبــی 
کــه باقــی مانــد ایــن بــود کــه طــرف افغانســتانی 
ــزار  ــود نرم اف ــورس ک ــه س ــرده ک ــت ک درخواس
ــا  ــم و م ــرار دهی ــان ق ــک را در اختیارش بایومتری
ــم.«  ــری نکرده ای ــه تصمیم گی ــن رابط ــوز در ای هن
ــوگ کــه  ــی اســت کــه شــرکت درمال ــن درحال ای
ــت،  ــان اس ــک آلم ــی بایومتری ــن کمپن بزرگ تری
خــود را متعهــد بــه نگهــداری و پشــتیبانی از 
بایومتریــک در تمــام  نرم افــزار و ســامان آالِت 
ــۀ  ــا، هزین ــاس گزارش ه ــر اس ــد. ب مراحــل می دان
کلــی ایــن ســامان آالت بالــغ بــر 15 میلیــون یــورو 
اســت. طبــق بررســی های انجــام شــده، ایــن 
ــامان آالت  ــدار س ــه خری ــار اســت ک ــرای اولین ب ب
ــک  ــزار بایومتری ــود نرم اف ــک، ســورس ک بایومتری
را از ایــن کمپنــی درخواســت می کنــد. طبــق 
ــتان  ــات افغانس ــوگ، مقام ــس درمال ــۀ ریی مصاحب
خواســتار  بایومتریــک  ماشــین های  خریــد  در 

ــور  ــین های مذک ــزار ماش ــای نرم اف ــورس کوده س
ــب در  ــر تقل ــت ب ــانگر ارادۀ حکوم ــه نش ــده ک ش
کودهــای  در  دســتکاری  به واســطۀ  انتخابــات 

ــت.  ــور اس ــزار مذک نرم اف
حکومــت اگــر در یــک مــورد کــه عبــارت از تهیــۀ 
ــاف  ــک اســت از خــود انعط ــین های بایومتری ماش
کــود  خواهــان  دیگــر  طــرف  از  داده،  نشــان 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــا بتوان ــت ت ــده اس ــا ش نرم افزاره
از آن وارد سیســتم شــود و بــه نتایجــی کــه خــود 
ــای  ــًا ج ــوع واقع ــن موض ــد. ای ــد برس می خواه

ــی دارد.  نگران
از  بســیاری  گفتــۀ  بــه  روان  ســاِل  انتخابــات 
کارشناســان مســایل انتخاباتــی بــا چالش هــای 
زیــادی همــراه اســت. از یــک ســو، تهدیــد 
طالبــان و گروه هــای خشــونت طلب و مخالــِف 
ــیده و  ــش کش ــه چال ــد را ب ــن رون ــی ای دموکراس
ــزی و نفــوذ در  ــا برنامه ری از ســوی دیگــر، ارگ ب
میــان نامــزدان می خواهــد پارلمانــی را بــه وجــود 
ــا  ــر آن ه ــدگاه و نظ ــِل دی ــتر ممث ــه بیش آورد ک
باشــد. بــرای ارگ تشــکیل پارلمــان قدرتمنــد 

ــی  ــت و مردم ــا صالحی ــده گان ب ــه در آن نماین ک
ــه  ــزرگ ب ــر ب ــک خط ــند، ی ــته باش ــور داش حض
ــاد  ــن نه ــز ای ــل نی ــن دلی ــه همی ــی رود. ب شــمار م
نتوانســت خــالف آن چــه کــه آقــای غنــی رییــس 
صحبت هایــش  در  ملــی  وحــدت  حکومــت 
تظاهــر می کنــد، خــود را در رونــد انتخابــات 
ــه  ــت ک ــب این جاس ــه دارد. جال ــب دار نگ غیرجان
ــه  ــت ب ــا دس ــا حت ــی والیت ه ــاد ارگ در برخ نه
ایجــاد ایتالف هایــی در میــان برخــی نامــزدان 
ــرای  ــزی را ب ــود زده و مراک ــِت خ ــورد حمای م
آن هــا در نظــر گرفتــه اســت کــه در آن هــا بــه نفــع 

ــرد.  ــورت گی ــب ص ــراد تقل ــن اف ای
ــل  ــهر کاب ــا و ش ــادی از والیت ه ــای زی گزارش ه
ــزدان  ــر نام ــد. اگ ــد می کنن ــوردی را تأیی ــن م چنی
مردمــی و نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات نتواننــد از 
ــری از  ــت جلوگی ــر در جه ــای موث ــاال اقدام ه ح
ــاِت  ــد، انتخاب تقلب هــای سیســتماتیک انجــام دهن
پیــِش رو بــه بحــران بزرگــی مبــدل خواهــد شــد. 
وقتــی آقــای غنــی فــردی چــون ضیــا امرخیــل را 

کــه تقلب هایــش در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
پیشــین اظهرمن الشــمس اســت، بــه عنــوان مشــاور 
ــخص  ــاال مش ــن ح ــد، از همی ــاب کن ــود انتخ خ
اســت کــه از ایــن فــرد در چــه زمینه هایــی 
اســتفاده خواهــد کــرد. آقــای امرخیــل بــا خیانتــی 
کــه در مــورد انتخابــات صــورت داد، بایــد محاکمه 
ــه جــای محاکمــه تقدیــر می شــود.  می شــد؛ امــا ب
ــات  ــب در انتخاب ــر از تقل ــر، تقدی ــن تقدی ــر ای اگ

پیشــین نیســت، پــس چیســت؟  
ــدی  ــچ شــک و تردی ــل هی ــای امرخی ــورد آق در م
ــب  ــته تقل ــاِت گذش ــه در انتخاب ــدارد ک ــود ن وج
کــرده اســت. او بــه صــورِت بالفعــل حیــن 
ــی ارگ از او  ــد.  وقت ــتگیر ش ــرم دس ــکاب ج ارت
ــتی  ــای همدس ــه معن ــاًل ب ــد، عم ــر می کنـ تقدی
می توانــد  انتخابــات  مهندســی  امــر  در  آن هــا 
نمی تــوان  بزرگ تــر  ایــن  از  شــاهدی  باشــد. 
ــه  ــال 1393 ارای ــی س ــای انتخابات ــرای تقلب ه ب
ــرد و  ــن ف ــتی ای ــا همدس ــم ارگ ب ــاال ه ــرد. ح ک
ــر  ــات، در حــال تغیی ــرادی در کمیســیون انتخاب اف

ــت.  ــور اس ــی در کش ــان انتخابات چیدم
دموکراســی نوپای افغانســتان 
از ســوی  آن کــه  از  پیــش 
طالبــان  مثــل  گروه هایــی 
خطــر  بــه  القاعــده  و 
و  ارگ  ســوی  از  بیفتــد، 
ــر  ــه خط ــی ب تمامیت خواهان
ــود  ــه خ ــود ک ــه می ش مواج
ارزش هــای  ضامــن  را 
زده انــد.  جــا  دموکراتیــک 
معمــاران  از  غنــی  آقــای 
ــی اســت،  اصلــی نظــام کنون
ــی  ــر کرس ــه ب ــاال ک ــا ح ام
خــود  زده،  تکیــه  قــدرت 
می خواهــد خانه یــی را کــه 
در بنــای آن ســهم داشــته، از بیــخ 
و بــن ویــران کنــد. چــرا؟!... چــون منافــع گروهــی 
و قومــی آقــای غنــی چنیــن حکــم می کنــد. 
مســووِل  زمــام داران  افغانســتان  در  همیشــه 
خرابی هــای کشــور بوده انــد، چــه در گذشــته 
و چــه حــاال. مــردم بــا صداقــت می خواهنــد 
داشــته  پاســخ گو  نظــام مردمــی و  یــک  کــه 
ــور  ــت کش ــی مدیری ــه توانای ــی ک ــند؛ نظام باش
را داشــته باشــد و بتوانــد بــه مطالبــات آن هــا 
امــا  کنــد.  ارایــه  پاســخ  قانــون  بــه  مطابــق 
زمــام داران می خواهنــد کشــور را بــه ســمت 
ــرانجام  ــی و س ــی و زبان ــای قوم ــگ، تنش ه جن
نابــودی کامــل ســوق دهنــد. اگــر چنیــن نیســت، 
ــز  واقعــًا چــرا حکومــت می خواهــد کــه کــود رم
داشــته  اختیــار  در  را  بایومتریــک  ماشــین های 
ــری  ــورد دیگ ــچ م ــه در هی ــی ک ــد، در حال باش
چنیــن تقاضایــی از شــرکت ارایــه کننــدۀ خدمــات 

بایومتریــک نشــده اســت؟ 
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احمـد عمران

خـطر 
اصـلی انتخـابات، بازهـم تقلب!

 

کمپاین هــای  حــرارِت  شــاهد  روزهــا،  و  شــب  ایــن  در 
ــا و  ــتیم. جاده ه ــده گان هس ــس نماین ــزدان مجل ــِی نام انتخابات
کوچه  هــای کابــل و دیگــر والیت هــای کشــور، نمایشــگاهِ 
نامزدانــی  اســت.  شــده  انتخاباتــی  نامــزدان  عکس هــای 
ــب و  ــن ش ــد، در ای ــتر ان ــاِت بیش ــول و امکان ــب پ ــه صاح ک
ــدن در  ــروز ش ــدف پی ــه ه ــنگینی را ب ــای س ــا هزینه ه روزه
ــه  ــم ب ــماری ه ــال، ش ــن ح ــده اند. در عی ــل ش ــات متقب انتخاب
دلیــل نداشــتن پــول و امکانــات مــادی، در بــه  نمایــش درآوردِن 
عکس هــا و بنرهــای انتخاباتی شــان عاجــز مانده انــد. ایــن 
وضعیــت اکنــون فضــای انتخاباتــی را در هیــأِت مبــارزۀ فقیــر 
و غنــی بــه تصویــر کشــیده و حتــا ایــن نــزاع را بــه مجالــس 
ــه  ــی رود ک ــِم آن م ــه بی ــرایت بخشــیده ک ــان س ــی چن انتخابات
ــِی  ــات سیاس ــد در ادبی ــِی جدی ــادی ـ طبقات ــاد اقتص ــک تض ی
کشــور شــکل بگیــرد. افــزون بــر ایــن، فضــای انتخاباتی کشــور 
بــه یــک فضــای تجــاری تبدیــل شــده اســت. برخی هــا فقــط 
بــه منظــور تقویــِت تجــارت و تضمیــن سرمایه های شــان، وارد 
میــدان انتخابــات شــده اند و جــز چــاپ عکس هــای بــزرگ و 

ــد.  ــرای عرضــه ندارن ــز دیگــری ب ــگ، چی رنگارن
مجالــس و محافــل انتخاباتــی امــا بــه دلیــِل هراس هــای امنیتــی 
کم رنــگ اســت. در ده روز گذشــته، چندیــن محفــِل انتخاباتــی 
ــده گان در والیت هــای  ــِی مجلــس نماین ــزد انتخابات ــد نام و چن
شــرقِی کشــور مــورد حملــه قــرار گرفتنــد. بنابریــن، وضعیــِت 
ــاال، از جملــه دالیلــی اســت  ــِد امنیتــی افــزون بــر  عوامــل ب ب
کــه ســبب می شــود مــردم توجــه خاصــی بــه مســألۀ انتخابــات 
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــا تجرب ــه باره ــژه این ک ــه وی ــد؛ ب ــان ندهن نش
ــه ســود دیگــری مصــادره  ــا ب ــه ی ــه ســرقت رفت آرای آن هــا ب

شــده اســت. 
بــا ایــن حســاب، انتخابــات 28 میــزان زیــر چنــد ســایۀ هولناک 
ــت جمهوری،  ــتۀ ریاس ــات گذش ــب در انتخاب ــرار دارد. تقل ق
بــه  نســبت  بدیینــی  و  یــأس  بــرای  ســایه  بزرگ تریــن 
انتخابات هــاِی پیــش رو اســت. تــرس و هــراِس مــردم از 
ــه  ــذارد ک ــردم را نمی گ ــزدان و م ــز نام ــار نی ــار و انتح انفج
ــان  ــِی دلخواه ش ــای انتخابات ــه کمپاین ه ــوده ب ــِر آس ــا خاط ب
ــه روز  ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــاک ب ــایۀ خوفن ــن س ــد. ای بپردازن
ــی  ــت. نگران ــد یاف ــه خواه ــام غلب ــِی تم ــا تیره گ ــات، ب انتخاب
از پیــروزی کســانی کــه فقــط بــه زور پــول و امکانــاِت مــادی 
ــر  ــری ب ــِل دیگ ــند، دلی ــان برس ــی پارلم ــه کرس ــد ب می خواهن
بی رغبتــی مــردم نســبت بــه شــرکت در انتخابــات شــده اســت 
ــودِن ســطح شــرکِت  ــن ب ــا، پایی ــۀ این ه ــل از هم و مســلمًا قب
ــام رای دهــی، مجــال شــرکِت گســترده  مــردم در پروســۀ ثبت ن
در انتخابــات را از آن هــا می گیــرد. عــدم وجــود یــک سیســتِم 
ــردم  ــمارش آرای م ــرای ش ــات ب ــخ ده در انتخاب ــفاف و پاس ش
ــه  ــات را ب ــر انتخاب ــاِن دیگ ــایۀ ترس ــک س ــوان ی ــه عن ــز ب نی

چالــش می کشــد. 
بــا ایــن حــال، ســایه های نــام بــرده شــده، از انتخابــاِت 
ــاک  ــِی هولن ــی ـ امنیت ــی ـ اجتماع ــۀ سیاس ــک حادث ــِش رو ی پی
ــود،  ــه نش ــه آن توج ــاال ب ــن ح ــر از همی ــه اگ ــاخته اند ک س
ــاِت خــوب  ممکــن اســت کــه فرصــت برگــزاری یــک انتخاب
ــخ  ــد در تاری ــیار ب ــای بس ــی از انتخابات ه ــه یک ــش را ب جای
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــبه ه ــن محاس ــه، ای ــر از هم ــد. مهم ت بده
اگــر انتخابــات به درســتی دایــر نشــود و رســوایی های گذشــته 
دوبــاره تکــرار گردنــد، فاتحــۀ دموکراســی در کشــور خوانــده 
ــه  ــی ب ــری عموم ــن نتیجه گی ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــود؛ ب می ش
میــان می آیــد کــه انتخابــات در وضعیــت و شــرایط افغانســتان 
ــتم ها و  ــه سیس ــد ب ــدارد و بای ــخ دهی ن ــق و پاس ــِت تطبی قابلی
ــی  ــاِی کالِن سیاس ــرای تصمیم گیری ه ــر ب ــم های دیگ میکانیس

ــرد!  ــه ک و اجتماعــی مراجع
امــا بــرای این کــه ایــن اتفــاق و عقب گــردِ تاریخــی ُرخ 
ــه  ــی ب ــۀ جهان ــات و جامع ــیون انتخاب ــت و کمیس ــد، دول نده
ــا  ــۀ ظرفیت ه ــه هم ــد ک ــوولیت دارن ــا، مس ــوص دونره خص
ــه کار  ــه ب ــاِت شــفاف و عادالن ــک انتخاب ــزارِی ی ــرای برگ را ب
ــِت  ــر مدیری ــات زی ــرار اســت انتخاب ــه ق ــون ک ــندازند. اکن بیـ
ــا،  ــۀ بی اعتمادی ه ــم هم ــود، به رغ ــر ش ــود دای ــِت موج دول
ــک  ــان آوردن ی ــه می ــا ب ــه ب ــوز باقی ســت ک ــن فرصــت  هن ای
ــول  ــل قب ــۀ درســت و قاب ــه گون ــات را ب ارادۀ سیاســی، انتخاب
برگــزار کــرد. مســلمًا اگــر آقــای غنــی درک کنــد کــه نیروهــای 
ملــی و بین المللــی و همــۀ کشــورهای دوســت و همــکارِ 
ــزاری  ــاِن برگ ــل، خواه ــی کام ــظ بی طرف ــا حف ــتان، ب افغانس
ــاِت ســالم و شــفاف در کشــور هســتند، از تــالِش  یــک انتخاب
بیشــتر جهــت نفــوذ در انتخابــات و مهندســی نتایــِج آن دســت 

ــید.  ــد کش خواه

انتـخابـات 
و سایه های هولناک بر آن

همیشه در افغانستان زمام داران مسووِل خرابی های کشور بوده اند، چه در 
گذشته و چه حاال. مردم اما با صداقت می خواهند که یک نظام مردمی و 

پاسخ گو داشته باشند؛ نظامی که توانایی مدیریت کشور را داشته باشد و بتواند 
به مطالبات آن ها مطابِق قانون پاسخ ارایه کند. اما زمام داران می خواهند کشور 
را به سمت جنگ، تنش های قومی و زبانی و سرانجام نابودی کامل سوق دهند. 
اگر چنین نیست، واقعاً چرا حکومت می خواهد کود رمز ماشین های بایومتریک 

را در اختیار داشته باشد، درحالی که در هیچ مورد دیگری چنین تقاضایی از 
شرکت ارایه کنندۀ خدمات بایومتریک نشده است؟

ACKU
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ــزدان  ــت نام ــن امنی ــرای تأمی ــه ب ــور داخل وزارت ام
کــدام برنامــۀ خــاص نداشــته و نســبت بــه آن 

بی توجــه بــوده اســت.
ــاره  ــا اش ــده گان ب ــس نماین ــزدان مجل شــماری از نام
ــی در  ــای امنیت ــد، نهاده ــوع می گوین ــن موض ــه ای ب
ــت  ــه حکوم ــته ب ــه وابس ــزدان ک ــت نام ــن امنی تأمی

ــت. ــرده اس ــی ک ــتند، کوتاه نیس
ــی از  ــی و یک ــایل نظام ــتانی آگاه مس ــد کوهس جاوی

ــدگار  ــه مان ــه روزنام ــده گان ب ــس نماین ــزدان مجل نام
ــون از  ــی تاکن ــارزات انتخابات ــار مب ــد: از آغ می گوی
ــا مــا تمــاس گرفتــه نشــده کــه  هیــچ نهــاد امنیتــی ب
ــرای تامیــن امنیتی تــان بــه کمــک نیــاز داریــد. ــا ب آی
ــرای  ــزدان ب ــت نام ــن امنی ــد: تأمی کوهســتانی می گوی
برخــوردار  چندانــی  ارزش  از  امنیتــی  نهادهــای 
ــرای  ــت ب ــه حکوم ــی ک ــا هســتند نامزدان نیســت، ام

ــاص دارد. ــه خ ــان توج ــت آن ــن امنی تأمی

ــزی  ــد، در مراک ــی می گوی ــزاب سیاس ــالف اح ایت
وجــود  انگشــت نگاری  از  اســتفاده  امــکان  کــه 

ــردد.  ــالم گ ــل اع ــد آرای آن باط ــدارد، بای ن
ــت و  ــم حکوم ــی، از تصمی ــزاب سیاس ــالف اح ایت
کمیســیون انتخابــات در رابطــه به اســتفاده از سیســتم 
ــده گان،  ــس نماین ــات مجل ــت نگاری در انتخاب انگش
ــد در  ــیون می خواهن ــا از کمیس ــرده، ام ــتقبال ک اس
ــتفاده  ــت نگاری اس ــتم انگش ــه از سیس ــزی ک مراک

ــردد. ــالم گ ــل اع ــود، آرای آن باط نمی ش
ــنبه،  ــروز ش ــی، دی ــزاب سیاس ــی اح ــای ایتالف اعض
ــتم  ــتفاده از سیس ــرخبرنامه یی، اس ــا نش ــزان ب 1۴ می
انگشــت نگاری در انتخابــات پارلمانــی را »پیشــرفت 
ــی  ــورد چگونه گ ــد: در م ــته، می گوین ــوب« دانس خ
بــه  را  پیشــنهاداتی  انگشــت نگاری،  اســتفاده 

ــد. ــات داده ان ــیون انتخاب کمیس
ــده اســت: »اســتفاده از  ــالف آم ــن ایت ــه ای در اعالمی
تکنالــوژی انگشــت نگاری در شــهرها و مراکــز و 
محالتــی کــه انترنــت وجــود دارد، بایــد بــه صــورت 
ــوج  ــا م ــن ب ــتفاده آفالی ــرا اس ــد؛ زی ــن باش آنالی
بزرگــی از آرای تکــراری و باطــل روبــرو شــده کــه 
ــود«. ــاد می ش ــواری های زی ــث دش ــه آن باع تصفی
ــان، احــزاب سیاســی خواســتار باطــل اعــالم  هم چن
ــرای  ــا ب ــه در آن ج ــد ک ــی ان ــدن آرای آن مناطق ش
 « »انگشــت نگاری  از  رای دهنــده گان  شناســایی 

نمی شــود. اســتفاده 
ــه  ــد ک ــی می گوین ــزاب سیاس ــالف اح ــای ایت اعض
حضــور ناظــران احــزاب سیاســی و نهادهــای مدنــی 
ــراری  ــه در آن رأی تک ــی ک ــش صندوق های در »تفتی
وجــود دارد و صندوق هــای کــه تعــداد آرای آن 
ــت«  ــک اس ــتگاه بایومتری ــار از دس ــا آم ــاوت ب متف

حتمــی اســت.
عکــس  انگشــت،  نشــان  ثبــت  احــزاب،  ایــن 
ــرای  ــده را ب ــرد رأی دهن ــناس نامه  ف ــد و ش رای دهن
از  و  می داننــد  ضــروری  تقلــب  از  جلوگیــری 

کمیســیون می خواهنــد بــرای آن عــده از شــهروندانی 
کــه واجــد شــرایط رای دهــی هســتند؛ امــا ثبــت نــام 
ــرکت در  ــرای ش ــهولت های الزم را ب ــد، س نکرده ان

ــد. ــم کن ــات فراه انتخاب
ــد  ــراد بای ــن اف ــد کــه ای ــد می کنن ــن احــزاب تأکی ای
هویــت خویــش را در زمــان رای دهــی تثبیــت 

نماینــد و واجــد شــرایط راهی دهــی باشــند.
داده انــد، در  احــزاب سیاســی هشــدار  ایتــالف 
ــت نســازد  ــان ثاب ــرای آن ــه کمیســیون ب ــی ک صورت
ــده،  ــه ش ــی گرفت ــراری و تقلب ــو آرای تک ــه جل ک

ــرد. ــد ک ــول نخواهن ــه را قب پروس
در خبرنامــه ذکــر شــده اســت کــه  احــزاب وجریــان 
ــزاری  ــر برگ ــش به خاط ــال پی ــی یک س ــای سیاس ه
انتخابــات شــفاف طرح هــای خــود را بــه حکومــت 
ــامل  ــه ش ــد ک ــلیم کرده ان ــات تس ــیون انتخاب وکمیس
تغییــر سیســتم انتخابــات بــه »ام دی آر« )رای قابــل 
انتقــال(، انگشــت نــگاری رأی دهنــده گان و نظــارت 
موثــر از روندانتخابــات را در بــر می گرفــت که اکنون 
ــاه مســاله انگشــت نگاری را  ــن م ــا گذشــت چندی ب
قبــول کــرده اســت، امــا نکاتــی در مــورد اســت کــه 

بایــد بــه آن اشــاره شــود .
ــتقل  ــیون مس ــووالن در کمیس ــم، مس ــویی ه از س
دســتگاه های  تمــام  کــه  می گوینــد  انتخابــات 
انگشــت نگاری و وســایل تکمیلــی آن بــه دفتــر 

ــت.  ــیده اس ــیون رس ــن کمیس ــزی ای مرک
ســخنگوی  معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 
ــتگاه  ــزار دس ــه 22 ه ــه ک ــات گفت ــیون انتخاب کمیس
ــه  ــی آن ب ــایل تکمیل ــا وس ــراه ب ــت نگاری هم انگش

مرکــز کمیســیون انتخابــات رســیده اســت.
ــتگاه  ــزار دس ــه 18 ه ــد ک ــی می گوی ــای ابراهیم آق

ــزان،  ــیزدهم می ــخ س ــت نگاری به تاری ــر انگش دیگ
ــل  ــات در کاب ــیون انتخاب ــزی کمیس ــر مرک ــه دفت ب
ــی کــه  حــدود چهــار هــزار  رســیده اســت. در حال
ــه  ــه ب ــتین محمول ــت نگاری در نخس ــتگاه انگش دس

ــود. کشــور رســیده ب
کــه  می شــود  بیــان  حالــی  در  اظهــارات  ایــن 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــر انتخابات ــای ناظ برخــی از نهاده
اســتفاده  الزم  آماده گی هــای  عــدم  و  چالش هــا 
ــش رو  ــات پی ــت نگاری در انتخاب ــتم انگش از سیس

ابــراز نگرانــی کرده انــد. 
ایــن نهادهــای تاکیــد می کننــد کــه کمیســیون 
ــتفاده از  ــرای اس ــی ب ــای الزم ــات آماده گی ه انتخاب
ــدارد.  ــات را روی دســت ن انگشــت نگاری در انتخاب
ــا تشــکیل  ــزرگ ب 35 حــزب سیاســی کوچــک و ب
ــه  ــه ب ــات خواســتند ک ــالف، از کمیســیون انتخاب ایت
ــق  ــی، ح ــای مدن ــی و نهاده ــزاب سیاس ــام اح تم
نظــارت کامــل بــه »ســرور و دیتــای مرکــزی« بدهــد.

نامزدان:

حکومت در تأمین امنیِت 
نامزدان »غیرحکومتی« بی توجه است

ایتالف بزرگ احزاب سیاسی:

بدون استفاده از انگشت نگاری یک  رأی هم قابل قبول نیست
ابوبکر صدیق

او تاکیــد کــرد: بعضــی از نامزدانــی ناجیه نوری 
ــدا  ــت کاندی ــانی حکوم ــه از نش ک
ــی  ــا امنیت ــوی نهاده ــتند، از س هس
ــان  ــه امنیت ش محافظــت شــده و ب
توجــه خــاص صــورت گرفتــه 

اســت.
ــزدان از  ــن نام ــن، ای ــان باای همزم
در  کــه  می خواهنــد  حکومــت 
تامیــن امنیــت روز انتخابــات و 
شــمارش آرا توجــه خــاص داشــته 

ــد. باش
ادامــۀ  در  کوهســتانی  جاویــد 
ــد:  ــدگار می گوی ــا مان ــت ب صحب
»مبــارزات انتخاباتــی بــه پایــان 
ــه  ــود و این ک ــک می ش ــود نزدی خ
حکومــت نســبت بــه تأمیــن امنیت 
نامــزدان چنــدان توجــه نکــرده 
ــا  ــود، ام ــای خ ــد ج ــت بمان اس
ــت  ــت امنی ــا حکوم ــت ت الزم اس
ــد«. ــن کن ــده گان را تضمی رأی دهن
بــاور  ایــن  بــه  کوهســتانی 
در  مــردم  حضــور  کــه  اســت 
دموکراســی  متضمــن  انتخابــات 
ــن،  ــت. بنابرای ــتان اس ــا افغانس نوپ
ــت  ــن امنی ــت در تأمی ــد حکوم بای
انتخابــات  روز  در  شــهروندان 

توجــه جــدی کنــد.
ــن حــال، حلیمــه حســینی  در همی
ــده گان  ــزد دیگــر مجلــس نماین نام
زمینــه  در  حکومــت  می گویــد، 
ــدان کوتاهــی  ــت کاندی ــن امنی تأمی

ــرده اســت. ک

ــی  ــت: »نامزدان ــینی گف ــو حس بان
ــی  ــی خوب ــوان مال ــه ت ــتند ک هس
ماننــد  نمی تواننــد  و  ندارنــد 
مالــی   وضعیــت  کــه  نامــزدان 
خوبــی دارنــد، امنیــت خــود و 
دفاترشــان را تأمیــن کنــد، بنابرایــن 
ــت  ــن امنی ــت در تأمی ــد حکوم بای
آنــان توجــه می کــرد کــه متاســفانه 
چنیــن اقدامــی از ســوی حکومــت 

ــت«. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــده گان  ــس نماین ــزد مجل ــن نام ای
افــزود: »بیــش از یــک هفتــه از 
می گــذرد،  انتخاباتــی  مبــارزات 
امــا تاکنــون هیــچ مســوولی از 
ــاس  ــا تم ــا م ــی ب ــای امنیت نهاده
ــن  ــرای تامی ــه ب ــت ک ــه اس نگرفت
ــاز  ــا نی ــک م ــه کم ــان ب ــی ت امنیت

ــر«. ــا خی دارد ی
بــرای  حکومــت  او:  بــاور  بــه 
کــدام  نامــزدان  امنیــت  تأمیــن 
ــون  ــه خاصــی نداشــت و اکن برنام
ــارزات  ــان مب ــه پای ــم ب ــم ک ــه ک ک
می شــوم،  نزدیــک  انتخاباتــی 
ــت روز  ــن امنی ــم تامی ــاله مه مس

انتخابــات اســت.
بانــو حســینی تاکیــد کــرد: امنیــت 
رأی دهنــده گان مســاله بســیار مهــم  
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
پــس  گیــرد،  صــورت  جــدی 
حکومــت بایــد تامیــن امنیــت روز 
انتخابــات در اولویــت کاری خــود 

ــد. ــرار ده ق
ایــن اعتراض هــا در حالــی مطــرح 
پیــش  روز  دو  کــه  می شــود 
مســووالن در وزارت امــور داخلــه 
اعــالم کردنــد، بــرای تأمیــن امنیت 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان، 
همــه آماده گی هــا گرفتــه شــده 
ــی  ــای امنیت ــام نیروه ــت و تم اس
حالــت  در  کشــور  دفاعــی  و 
ــه ســر  ــاش درجــه یــک ب ــاده ب آم

می برنــد.

معــاون  رحیمــی،  نصــرت 
ســخنگوی وزارت امــور داخلــه 
ــای  ــام نهاده ــه تم ــه ب ــد ک می گوی
ــی،  ــتخباراتی و عملیات ــی، اس امنیت
ــا  ــت ت ــده اس ــادر ش ــتور ص دس
ــات را  ــی انتخاب ــت پروســۀ مل امنی
آن گونــه کــه مــردم توقــع دارنــد، 

ــد. ــن کنن تأمی
ــرای  ــی: »ب ــای رحیم ــۀ آق ــه گفت ب
ــی  ــه مل ــن پروس ــت ای ــن امنی تأمی
مرکــز   51۰۰ بــرای  مهــم،  و 
هــزار   5۴ محــل  هــزار   21 و 
ــده  ــف ش ــی توظی ــربازان امنیت س
انــد، یعنــی در مجمــوع، تمــام 
و  امنیتــی  دفاعــی،  نیروهــای 
ــه  ــا گفت کشــف و اســتخبارات، حت
می توانیــم قــوای هوایــی در روز 
انتخابــات آن روز کــه ایــن پروســه 
جریــان خواهــد داشــت، در تأمیــن 

ــود«. ــد ب ــهیم خواهن ــت س امنی
ســخنگوی  معــاون  گفتــۀ  بــه 
تمــام  بــه  داخلــه،  وزارت 
بخش هــای کشــف، عملیاتــی و 
ــت داده شــده اســت  ــی، هدای امنیت
ــی را  ــزدان انتخابات ــت نام ــه امنی ک

نیــز تأمیــن کننــد.
نامــزدان  از  رحیمــی،  آقــای 
انتخاباتــی خواســت کــه بــه منظــور 
ــر  ــان، در ه ــت بهترش ــن امنی تأمی
جایــی کــه گردهمایــی دارنــد، 
جریــان  در  را  امنیتــی  موظفیــن 

بگذارنــد.
داخلــه در حالــی  امــور  وزارت 
از تامیــن امنیــت نامــزدان خبــر 
می دهــد کــه هفتــه گذشــته در 
مرکــز  یــک  جالل آبــاد  شــهر 
ســتاد انتخاباتــی یــک نامــزد مــورد 
حملــه انتحــاری قــرار گرفــت کــه 
ــش از  ــه انتحــاری بی ــن حمل در ای
ــن  ــش از 3۰ ت ــن کشــته و بی 2۰ ت

ــدند. ــی ش ــر زخم دیگ

ACKU
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غــرض مــا در بحــث ایمــان، فراتــر از احــکام دنیایــی 
اســت و ارتبــاط بــه عالــِم آخــرت دارد و این کــه کــدام 
ایمــان در آن جــا ثمربخــش اســت و مســتلزم نجــاِت 
مؤمــن می شــود و بــه اســاِس آن، مؤمــن نجــات 
ــه  ــازم ب ــاد ج ــی و اعتق ــق قلب ــان تصدی ــد. هم می یاب
خــدای یگانــه اســت کــه وســیلۀ ارتبــاط محکــِم بنــده 
بــا خــدای عزوجــل می شــود. امــام ابوحنیفــه غــرض 
ازالــۀ شــکوک و اوهــام بــه تنــوع ایمــان پرداختــه و او 
را بــه چنــد گونــه تقســیم می کنــد و ابومقاتــل از امــام 
ــان ها  ــت: انس ــرده اس ــت ک ــن روای ــه این چنی ابوحنیف
در تصدیــق ایمــان ســه گــروه هســتند؛ اشــخاصی کــه 
ــان  ــه زب ــرار ب ــی را اق ــول گرام ــریعِت رس ــدا و ش خ
ــزد  ــه ن ــروه ب ــن گ ــد. ای ــب می دارن ــه قل ــق ب و تصدی
مــردم و خــدا مســلمان شــمرده می شــود. جماعتــی که 
در قلبــش ایمــان نیســت لکــن فریب کارانــه اقــرار بــه 
آن مــی دارد. ایــن فریــق بــه نــزد خــدا کافــر و بــه نــزد 
مــردم مســلمان شــمرده می شــود و احــکام اســالم بــر 
ــتند  ــری هس ــق دیگ ــردد. و فری ــاری می گ ــان ج ایش
کــه بــه نــزد خــدا مســلمان لکــن بــه نــزد مــردم کافــر 
محســوب می شــوند، زیــرا ایــن جماعــت بــا شــرایطی 
ــان  ــد؛ در زب ــه می کنن ــده، تقی ــا ش ــر آن ه ــه دامن گی ک
حرفــی مخالــِف ایمــان دارد امــا در قلــب مســلمان و 
مؤمــن اســت. امــام ایمانــی را مــورد بحــث قــرار داد 
ــی  ــب کالم ــد. مکت ــب باش ــه قل ــازم ب ــاد ج ــه اعتق ک
امــام از همــه مکاتــب بهتــر وخوب تــر اســت. افــکار 
برخــی متکلمیــن را در ذیــل همیــن عنــوان اجمــاالً بــه 

ــم.  ــث می گیری بح
بحث صفات 

در قــرآن کریــم صفــات کمــال و نعــوِت جــالل 
ــدِس  ــد ذات مق ــه خداون ــود ک ــده می ش ــرت دی به وف
خویــش را مــورد ســتایش قــرار داده و همچنــان 
رســول گرامــی در احادیــث بی شــمار، از صفــات 
ــن  ــر ای ــت. ب ــرده اس ــادآوری ک ــه ی ــه و جمالی جاللی
ــه  ــی و ریش ــم موقوف ــد کری ــات خداون ــاس، صف اس
ــا از مجــرای  ــاِت وحــی دارد و م در افاضــات و تجلی
ــه ذات  ــدون در نظرداشــِت شــرع ب ــل اســمی را ب عق
ــول  ــان رس ــم. در زم ــرده نمی توانی ــالق ک ــی اط اله
ــاد  ــود، اعتق ــم ب ــه مه ــرام آن چ ــۀ ک ــدا و صحاب خ
ــچ گاه  ــود. هی ــاِت آن ب ــه ذاِت خــدا و مواصف ــل ب کام
ــات  ــه صف ــت و کن ــدا را از کیفی ــول خ ــه رس صحاب
چیــزی نپرســیدند و اندیشــۀ عمیــق بــه تقســیم صفات 
کــه ایــن صفــت ذاتــی اســت و یــا نیســت، از جملــه 
ــه، در صــدر اول  ــا اختیاری صفــات خبــری اســت و ی
اســالم نداشــتند. همــه بــه آن چــه برداشــت حضــوری 
ــاورِ  ــالف ب ــدون اخت ــد، ب از رســول خــدا کــرده بودن
ــه  ــندی به دســت نیســت ک ــچ س ــتند و هی ــل داش کام
گــواه اختــالِف صحابــه پیرامــون صفــات الهــی باشــد. 
ــتین  ــم نخس ــن دره ــد ب ــگارد: الجع ــی می ن ــام ذهب ام
ــرآن  ــا درون تیره گــی تمــا گفــت: ق ــه ب ــود ک کســی ب
کریــم مخلــوق خــدا اســت وخــدا بــا موســی ســخن 
نکــرده و حضــرت ابراهیــم، خلیــل آن نیســت؛ خــدا از 
بســا صفــات قدیمــه منــزه اســت و هریکــی از صفــات 
ــان  ــرد. و همچن ــل می ک ــه عق ــل ب ــل و تحلی را تأوی
ــوان  ــن صف ــه، جهــم ب ــس از گذشــت عصــر صحاب پ
ســر بــرآورد و فکــرت خاصــی را پایه گــذاری کــرد و 
فتنــۀ اندیشــۀ او به ســرعت تمــام در همه جــا پراکنــده 
ــۀ  ــه دام فتن ــان ب ــره گان و جوان ــی از خب ــد و جمع ش
ــاِت  ــر صف ــی اکث ــۀ جهــم نف او کشــانده شــدند. نظری
ذات بــود و می گفــت: خــدا بــا آن صفاتــی کــه  
ــرده اســت، صفــت نمی شــود  مخلوقــش را صفــت ک
ــوند و  ــبیه می ش ــی تش ــه مقتض ــه هم ــر این ک بخاط
ــدید  ــزش ش ــش آمی ــدا و مخلوق ــات خ ــن صف در بی
ــه  ــی را ک ــام صفات ــاس، تم ــن اس ــد. بدی ــد می آی پدی
در قــرآن و حدیــث وارد شــده بــود، انــکار ورزیــد و 
مخالفــت صریــح کــرد و صفــت حیــات و علــم را بــر 
مبنــای ایــن از خــدا منتفــی شــمرد لکــن صفــت قــادر، 
فاعــل، خالــق و رازق را نفــی نکــرد. نظریــات مدهــِش 
دیگــرش آن کــه می گفــت هیــچ مخلوقــی بــه صفــات 
ــالن  ــود ف ــه نمی ش ــود. گفت ــت نمی ش ــر صف فوق الذک
ــان  ــِل خــود اســت. همچن ــا فاعــل فع ــادر ی انســان ق
در آن هنــگام فتنــۀ جهــم جغرافیایــی را پوشــانده 
ــوچ و مزخــرِف ایشــان  ــکار پ ــر اف ــردم درگی ــود، م ب
ــِف دیگــری  ــن کــرام شــخص مخال ــد، محمــد ب بودن
ــام  ــه اهتم ــب کّرامی ــاد مذه ــه ایج ــرد و ب ــور ک ظه
ورزیــد، کرامیه هــا از صفــات ازلــی انــکار نورزیدنــد، 
ــده  ــه عقی ــاع کرامی ــد. اتب ــم پرداختن ــه تجس ــن ب لک
ــدا دارای جســم اســت و او را حــدود  ــه خ ــد ک دارن
و نهایتــی اســت و در جهــت قــرار دارد و ابــن کــّرام 
ــف  ــن تعری ــودش را چنی ــش معب ــای خوی در کتاب ه
ــتقرار  ــرش اس ــه ع ــه ب ــت ک ــد: آن جوهری س می کن
ــت درازی  ــت بلیس ــودش هف ــت خ ــه بلیس دارد و ب

آن اســت. ایــن افــکارِ نــاروا و پــوِچ او بــدون تردیــد 
ــی  ــای اســالمی هواخواهان ــارِ دولت ه در گوشــه و کن
نیــز پیــدا کــرد و هــر روز مــوج ایــن فتنه هــا تشــدید 
ــن  ــه در همی ــد ک ــرگردان بودن ــردم س ــت و م می یاف
راســتا، متکلمیــن معتزلــه همــه را بــه چالــش کشــیدند 
و یکه تــاز وارد میــدان مشــاجرات شــدند وتــا جایــی 
مذهــب جهــم بــن صفــوان را تقویــت بخشــیدند و بــه 
ــد و  ــکار ورزیدن ــه ان ــات قدیم ــام صف ــوی از تم نح
ــد و  ــا می چرخی ــددِ قدم ــول تع ــتر ح ــان بیش بهانۀ ش
ــود دارد  ــدس وج ــم و مق ــک ذات قدی ــد: ی می گفتن
ــم  ــم قدی ــات ه ــر صف ــه آن ذاِت خــدا اســت و اگ ک
شــماریده شــوند و منســوب بــه خــدا گردنــد، تعــدد 
ــم  ــد قدی ــا چن ــه دو و ی ــد وکســی ب ــا الزم می آی قدم
ــته باشــد، مشــرک محســوب  ــاور داش ــا ب ــاد و ی اعتق
می گــردد. برخــی از رؤســای معتزلــه چــون ابوهزیــل، 
ــفه و  ــاط فلس ــن خی ــد ب ــار و احم ــن یس ــم ب ابراهی
ــت  ــد و اکثری ــه بودن ــرا گرفت ــان ف ــق را در یون منط
ــۀ  ــای مدین ــکار کالمی ه اندیشــه های فلســفی را در اف
منــوره آمیــزش دادنــد و پــس از آن، مکاتــب کالمــی 
بــا تأثیرپذیــری راه مبــارزۀ جدیــد را بــا خود گشــود و 
مباحــث فلســفی بیشــتر در اعمــاق اندیشــۀ کالمی هــا 
جــا داده شــد و ایــن تحــوالِت بــزرگ موجــب گردیــد 
کــه شــیرازۀ مکاتــِب اهــل ســنت و جماعــت بیشــتر از 

پیــش حفــظ گــردد و از هــم نپاشــد. 
صفات در اندیشۀ امام 

تردیــدی وجــود نــدارد کــه صفــات ذاتــی   
ــت و  ــه ذات اس ــم ب ــدی و قای ــی و اب ــد، ازل خداون

بــر مبنــای قــرآن عظیم الشــأن و احادیــث رســول 
گرامــی، همــه ثابــت و صفــات کمالیــۀ خــدا شــمرده 
ــی و  ــات صفــات ذات ــام ابوحنیفــه در اثب می شــوند. ام
ــراط و تفریــط را پیمــوده  ــه بیــن اف وجــودی، راه میان
اســت و ماننــد متکلمیــن معتزلــه و جهــم بــن صفــوان، 
ــان  ــت. همچن ــده اس ــکار نورزی ــات ان ــود صف از وج
ــرده  ــی نک ــر ذات تلق ــا غی ــن ذات و ی ــات را عی صف
ــه  ــن ذات و ن ــه عی ــات خــدا ن ــوده صف اســت و فرم
ــام  ــی ام ــۀ اعتدال ــات در اندیش ــت. صف ــر ذات اس غی
همــه ثابــت زایــد بــر ذات خداونــد و در عیــن زمــان 
نــه عیــن ذات هســتند و نــه غیــرذات و بــه نحــوی بــه 
ذات مقــدس تلبــس دارنــد. صفــات غیرخــدا نیســت، 
زیــرا در مفهــوم غیرانفصــال و افتــراق در بیــن دو چیــز 
ممکــن می باشــد، غیریــت بــه معنــای آن کــه خــارج از 
محــدودۀ ماهیــت شــی ء ثانــی باشــد. در ایــن صــورت، 
انفصــال افتــراق و ازالــۀ صفــات از ذات مقــدس محال 
ــات  ــه صف ــود ک ــته می ش ــد. دانس ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــان در صورت ــارق آن نیســت. همچن ــرذات و مف غی
کــه صفــات عیــن ذات شــمرده شــوند، دشــواری های 
نبــودِن  همانــا  کــه  می شــود  دامن گیــر  دیگــری 
ــی  ــات ذات ــایر صف ــن س ــرق در بی ــدم ف ــات و ع صف
ــات  ــم و حی ــا عل ــر م ــه اگ ــد. چنان چ ــود می آی به وج
ــن ذات بشــمریم، ذات واجــب واحــد اســت و  را عی
ــان  ــود. همچن ــده نمی ش ــرق دی ــات ف ــم و حی در عل

ــاًل  ــوف دارد، مث ــدا از ذات موص ــوم ج ــات مفه صف
هــرگاه گفتــه شــود: العلــم صفــۀ اهلل یعنــی علــم 
ــور  ــد همان ط ــدون تردی ــه ب ــت ـ ک ــدا اس ــت خ صف
هــم اســت. امــا در صورتــی کــه علــم عیــن ذات خــدا 
ــت و  ــدا اس ــم خ ــه عل ــود ک ــه می ش ــاز گفت ــود، ب ش
ایــن عویصــات عقلــی و کالمــی متکلمیــِن احنــاف را 
ــی  ــات ذات ــت صف ــق و تثبی ــه تحقی ــه ب ــت ک وا داش
ــت در  ــد و راه راس ــدل بپردازن ــن و معت ــه احس به وج
ــر در  ــن نظ ــد و ای ــط را برگزینن ــراط و تفری ــان اف می
حالــی کــه نهایــت دقیــق و ظریــف اســت، اعتــدال و 
وســطیت نیــز در آن دیــده می شــود و ممکــن نیســت 
در صفاتــی کــه از قــرآن کریــم و حدیــث گرفته شــود، 
ــه  ــال و وهــم، ب ــا اســتیالی خی ــا ب ــد و ی ــکار ورزی ان
ــون دســت زد؛  ــل و قان ــالف عق ــل خ ــه و تأوی توجی
زیــرا ممکــن نیســت کــه ذاِت خــدا مجــرد از صفــات 
معرفــی گــردد، امــا نکتــۀ مهمــی کــه در این جــا بیشــتر 
ــد در نظــر داشــت،  ــد و او را بای عطــف توجــه می کن
اغــراق و بحث هــای موشــکافانۀ عقلــی پیرامــون 
ــح و صــدر اول  ــدۀ ســلف صال ذات و صفــات از عقی
اســالم نیســت. رســول اهلل )صلــی اهلل علیــه وســلم( بــه 
ــر  ــت و ه ــرده اس ــاراتی نک ــات اش ــه ذات و صف کن
ــن  ــمعی ای ــی و س ــن نقل ــار و موازی ــه معی ــه ک آن چ
ــه  ــی در نظــر گرفت ــدون کمــی و زیادت ــم اســت، ب عل
ــن  ــه متکلمی ــی ک ــاس در مباحث ــن اس ــود. بدی می ش
وارد شــده اند، بی ســابقه اســت و اصحــاب مکــرم 
پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وســلم( نیــز بــه جزییــات ایــن 
ــاز  ــن ب ــرای متأخری ــا راه ب ــد ت ــکاالت نپرداخته ان اش

ــدود  ــی و نامح ــدا الیتناه ــاِت خ ــد. ذات و صف می ش
ــی و محــدود اســت، ادراک  ــل بشــر متناه اســت، عق
ــی  ــل متناه ــا عق ــد ب ــِی خداون ــات الیتناه ذات و صف
ــن جهــت انهمــاک  و محــدود غیرممکــن اســت، بدی
در شــناخت ذات و صفــات غیرمتناهــی بــدون اشــارۀ 
ــم  ــن عل ــای ای ــی از صعوبت ه ــث، یک ــرآن و حدی ق
ــه  ــت ب ــد معرف ــای بلن ــان را از قله ه ــه انس ــت ک اس
ــن  ــاند. جــالل الدی ــم می کش ــل و توه ــِض تخی حضی
ــکان  ــت: ام ــته اس ــه نگاش ــی عضدی ــی در حواش دوان
نــدارد توســط عقــل بــه اکتنــاه ذات و صفــات 
المتناهــی دســت یافــت و همچنــان مســایل زیــادت و 
ــرۀ  ــد قســم از دای ــه چن ــادت و تقســیم آن ب ــدم زی ع
ــا  ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــارج ب ــتبصار آن خ ــل و اس عق
یگانــه پدیده یــی کــه بــه آن بــاور بایــد کــرد، در ایــن 
ــوان  ــه کشــف می ت ــل دل اســت و ب ــاب کشــف اه ب
زیــادت و عــدم زیــادت حقــه را تفکیــک و تشــخیص 
داد. همچنــان مذهــب معتــدل و متوســط امــام از 
ــان  ــت و بحث ش ــد اس ــزرگ بهره من ــت ب ــن نعم ای
ــه  ــق ب ــم مواف ــرع و ه ــه ش ــق ب ــون ذات مواف پیرام
عقــل صــورت گرفتــه اســت و بــا اســتمداد و اجتهــاد 
از پرتــو شــریعت در تحقــق چنیــن مباحــِث پیچیــده و 

ــود.  ــد ب ــر نخواه ــواب بی اث ــه راه ث ــیدن ب رس
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ــی«  ــۀ »صوف ــتقاق کلم ــراج اش ــر س ابونص
را از »صــوف« قبــول می کنــد، ولــی بــا 
ــه اش  ــه خالص ــی، ک ــر خاص ــق و نظ تحقی
ــند  ــر بپرس ــد: اگ ــه می گوی ــت ک ــن اس ای
کــه چــرا هــر فرقه یــی را بــه آن چیــزی کــه 

ــی را  ــی صوف ــد ول ــد نســبت می دهن واجدن
ــد،  ــه علمــی نســبت نمی دهن ــا ب ــه حــال ی ب
ــاص  ــه اختص ــه صوفی ــم ک ــواب می گوی ج
بــه حــال یــا مقــام یــا علمــی دون حــال یــا 
مقــام یــا علــم دیگــر ندارنــد، بلکــه مجمــع 
ــد.  ــع فضایل ان ــل جمی ــوم و مح ــع عل جمی
ــه، در طریقــت و ســلوک دایمــًا از  ــه اضاف ب
ــوند  ــل می ش ــر منتق ــال دیگ ــه ح ــی ب حال

حــاالت  خــدا  بــا  مختلفه یــی و 
ــا دارنــد. لــذا، نمی تــوان  ــاص ی ــم خ اس

ــا  ــه آن ه ــی ب ــم خاص ــا عل ــاص ی ــال خ ح
نســبت داد و آن را صفــت الزم و دایــم 
آن هــا شــمرد، بلکــه الزم خواهــد آمــد کــه 
ــم  ــام و عل ــه مقتضــای حــال و مق ــر دم ب ه
ــی داده  ــه صوف ــی ب ــم خاص ــه، اس آن لحظ
ــه لبــاس  ــه ایــن جهــت، آن هــا را ب شــود. ب
پشــمینه یی کــه زیــب انبیــا و شــعار اولیــا و 
ــد. ایــن اضافــۀ  اصفیــا اســت، نســبت داده ان
بــه ظاهــر و نســبت بــه لبــاس، اســم مجمــل 
عامــی اســت کــه از جمیــع علــوم و اعمــال 
و اخــالق و احــوال شــریفۀ آن هــا حکایــت 
ــواص  ــد خ ــه خداون ــور ک ــد، همان ط می کن
اصحــاب عیســی را حواریــون نامیــده و 
لبــاس  کــه  بوده انــد  قومــی  حواریــون 
همان طــور  پــس،  می پوشــیده اند.  ســفید 
ــه  ــی را ب ــی عیس ــاب خاص ــدا اصح ــه خ ک
علــم یــا عمــل یــا حــال مخصوصــی ننامیــده 
ــا  ــاس آن ه ــه لب ــه ب ــداده، بلک ــبت ن و نس
ــه  ــم صوفی ــا ه ــت، م ــاخته اس ــوب س منس
ــا  ــاس انبی ــه لب ــان، ک ــر لباس ش ــه ظاه را ب
ــاد  ــا و زّه ــعار انقی ــن و ش ــا و صدیقی و اولی

اســت، نســبت می دهیــم.
ماســینیون در مقاله یــی کــه در دایرۀالمعــارف 
نوشــته،  تصــوف  بــه  راجــع  اســالمی 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــۀ صوف ــه کلم ــد ک می گوی
بــار در قســمت اخیــر قــرن دوم هجــری بــا 
جابــر بــن حیــان، کــه طریقــۀ تزهــد خاصــی 
داشــته، و ابوهاشــم کوفــی، عــارف معــروف، 

ــود. ــده می ش دی
مناســبت  بــه  »صوفیــه«  جمــع  کلمــۀ 
ــع  ــه در اســکندریه واق ــوای مختصــری ک بل
ــود و  ــد و ن ــال یک ص ــی در س ــده، یعن ش
نــه هجــری، در ضمــن آن حادثــه دیــده 
در  حــدود  همــان  در  نیــز  و  می شــود 
ــۀ  ــظ نامــی از فرق ــبی و جاح ــار محاس آث
کوفــه  در  کــه  عارفانه یــی  نیمه شــیعی 
تأســیس شــده و آخریــن پیشــوای آن فرقــۀ 
ــد. ــر می رس ــه نظ ــوده، ب ــی ب عبدک الصوف

ــی در حــدود دویســت و ده  ــداک الصوف عب
هجــری در بغــداد مــرده اســت و او مــردی 
منــزوی و زاهــد بــود و او کســی اســت کــه 

بــه لقــب »صوفــی« ملقــب شــده اســت و در 
آن ایــام، ایــن لفــظ بــر بعضــی زّهــاد شــیعۀ 
ــه  ــی ک ــته مردم ــک دس ــر ی ــز ب ــه و نی کوف
ــیان  ــل شورش ــد، از قبی ــا بوده ان ــد آن ه مانن
اســکندریه، در ســال یک صــد و نــود و 

ــدک  ــون عب ــده اســت. چ ــالق می ش ــه اط ن
ــن  گوشــت نمی خــورده، بعضــی از معاصری

او را از زنادقــه محســوب می داشــته اند.
ــرون اول،  ــد: »در ق ــز ماســینیون می گوی و نی
ســالکین طریقــت بــه اســم صوفیــه معــروف 
نبودنــد و لفــظ صوفــی در قــرن ســوم 
ــداد  ــه در بغ ــی ک ــد و اول کس ــروف ش مع
بــه ایــن نــام معــروف شــد، عبــدک صوفــی 
ــای  ــایخ و قدم ــزرگان مش ــه از ب ــت ک اس
آن هــا اســت، و او قبــل از بشــر بــن حــارث 
حافــی، متوفی در ســنۀ دویســت و بیســت و 
هفــت، و نیــز قبــل از ســری ســقطی، متوفــی 
در ســنۀ دویســت و بیســت و پنــج اســت.« 
ــدا در  ــه در ابت ــی، ک ــۀ صوف ــن، کلم بنابرای
ــال  ــاه س ــب پنج ــده، قری ــایع ش ــه ش کوف
ــرا  ــرد، زی ــدا ک ــاده پی ــت فوق الع ــد، اهمی بع
در ایــن تاریــخ مقصــود از »صوفیــه« جامعــۀ 
ــه«  ــل »مالمتی ــوده، در مقاب ــراق ب ــای ع عرف
ــان  ــای خراس ــد از عرف ــارت بوده ان ــه عب ک
و از قــرن چهــارم بــه بعــد دیگــر ایــن حــد 
ــۀ  ــه هم ــود از صوفی ــه و مقص ــان رفت از می

ــد.  ــلمین بوده ان ــای مس عرف
پوشــیدن صــوف، یعنــی جبۀ ســفید پشــمی، 
کــه در حــدود ســال صــدم هجــری عــادت 
شــمرده  مســیحیان  لبــاس  و  خارجیــان 
می شــد، در اواخــر قــرن دوم هجــری و 
اوایــل قــرن ســوم شــایع شــد و حتــا لبــاس 
اســالمی خالــص بــه شــمار می رفــت و 
احادیــث بســیاری ذکــر می کردنــد کــه ایــن 
قســم لبــاس پســندیدۀ پیغمبــر بــوده اســت.
البتــه، الزم بــه ذکــر نیســت کــه ایــن قســم 
احادیــث و امثــال آن غالبــًا مجعــول اســت، 
ــه  ــن صوفی ــه بی ــایل ک ــع مس ــرا در جمی زی
ــن آن هــا، مخصوصــًا فقهــا، محــل  و مخالفی
دو  هــر  بــوده،  گفت وگــو  و  اختــالف 
طــرف در اثبــات مدعــای خــود بــه حدیــث 
متوســل شــده و روایاتــی را شــاهد آورده انــد 
و چنان کــه بــر اهــل تتبــع معلــوم اســت، در 
طــی قــرون این قــدر روایــات نقــل شــده و 
احادیــث زیــر و رو شــده و صحیــح و غلــط 
ــن  ــا موازی ــا ب ــه حت ــه ک ــم درآمیخت ــه ه ب
ــز  ــاز تمی ــت، ب ــد روای ــی و نق حدیث شناس
ــم  ــن ه ــل ف ــر اه ــت ب ــت از نادرس درس

دشــوار اســت.
غالــب بــزرگان صوفیــه زیــر بــار ایــن 
راضــی  و  نمی رونــد  تاریخــی  تحقیــق 
و  »صوفــی«  کلمــۀ  کــه  نمی شــوند 
باشــد،  مســتحدثه  لغــات  از  »متصــوف« 
ــۀ  ــه کلم ــد ک ــا گفته ان ــی از آن ه ــا بعض حت
ــل از  ــه قب ــی اســت ک ــی« لفــظ جاهل »صوف
ظهــور اســالم هــم طوایــف عــرب آن لغــت 

می دانســته اند. را 
در هــر حــال، خواه لفــظ صوفــی و متصوف، 
بــه عقیــدۀ ابــن خلــدون، در اثنــای قــرن دوم 
پیــدا شــده باشــد، خــواه ایــن تعبیــر در بیــن 
ــده  ــم دی ــرن دوم ه ــل از ق ــلمان های قب مس
شــود، و خــواه بــه عقیــدۀ صاحــب »اللمــع« 
ــه  ــرود ک ــار ب ــن ب ــر ای ــد زی ــه نمی خواه ک
ــه  ــد ک ــی باش ــم مبتدع ــه« اس ــۀ »صوفی کلم
ــد،  ــف نبوده ان ــه آن واق ــن ب ــه و تابعی صحاب
قــدر مســلم ایــن اســت کــه اســتعمال ایــن 
ــده و  ــروع ش ــرن دوم ش ــر ق ــظ در اواخ لف

بعــد شــایع شــده اســت.
ابــن تیمیــه در رســالۀ »صوفیه و فقــرا« پس از 
رّد اقــوال مختلــف می گویــد: »قــول معــروف 
آن اســت کــه صوفــی نســبت بــه “صــوف” 
بصــره  در  صوفیــه  ظهــور  اول  و  اســت 
ــی  ــر کوچک ــه دی ــی ک ــز اول کس ــود و نی ب
ــروان  ــی از پی ــاخت، بعض ــه س ــرای صوفی ب
ــد  ــد و عبدالواح ــد بودن ــن زی ــد ب عبدالواح
ــۀ  از اصحــاب حســن بصــری اســت. صوفی
بصــره در زهــد و عبــادت و تــرس از خــدا 
مبالغــه می کردنــد و در ایــن جهــت از مــردم 
ــت  ــن اس ــد، ای ــاز بودن ــهرها ممت ــایر ش س
ــه  ــد: “فق ــده، می گفتن ــل ش ــه ضرب المث ک

ــی”.« ــادت بصره ی ــی” و “عب کوف
این هــا اســت اقــوال و عقایــد مســلمین 
راجــع بــه اصــل و اشــتقاق کلمــۀ “صوفــی” 

ــوف”. و “متص
ــع  ــه تتب ــی ک ــرقین اروپای ــی از مستش بعض
کافــی نداشــته اند، بــه واســطۀ شــباهت 
ــت  ــی« و لغ ــۀ »صوف ــن کلم ــه بی ــی ک صوت
ــابهت  ــز مش ــت و نی ــوفیا« هس ــی »س یونان
»تئوســوفیا«  لغــت »تصــّوف« و  بیــن دو 
قایــل شــده اند کــه کلمــۀ صوفــی و تصــوف 
مأخــوذ از دو لغــت یونانــی »ســوفیا« و 
ــه  ــوری ک ــه ط ــی ب ــت. ول ــوفیا« اس »تئوس
نیکلســن و ماســینیون تأییــد کرده انــد، نولــد 
کــه غلــط بــودن ایــن فــرض را ثابــت کــرده 
و اضافــه بــر دالیــل متیــن دیگــری کــه اقامــه 
ــی  ــین یونان ــه س ــد ک ــان می ده ــرده، نش ک
)ســیگما( همــه جــا در عربــی »ســین« 
ــت  ــز در لغ ــه »صــاد«؛ و نی ــده ن ــه ش ترجم
آرامــی کلمه یــی نیســت کــه واســطۀ انتقــال 

ــود. ــوب ش ــی« محس ــه »صوف ــوفیا« ب »س
حاصــل آن کــه نزدیک تریــن قول هــا بــه 
عقــل و منطــق و موازیــن لغــت، ایــن اســت 
کــه »صوفــی« کلمه یــی اســت عربــی و 
ــم، و  ــی پش ــوف«، یعن ــت »ص ــتق از لغ مش
وجــه تســمیۀ زهــاد و مرتاضیــن قــرون 
اول اســالم بــه صوفــی آن اســت کــه لبــاس 
نیــز  و  می پوشــیده اند.  خشــنی  پشــیمنۀ 
لغــت »تصــوف« مصــدر بــاب تفعــل اســت 
کــه معنــای آن پشــمینه پوشــیدن اســت، 
همان طــور کــه »تقمــص« بــه معنــی پیراهــن 

ــت. ــیدن اس پوش
لغــت صوفــی، کــه در اول بــه مناســبت 
آن کــه عادتــًا لبــاس زّهــاد صــوف، یعنــی از 
پشــم، بــوده، پیــدا شــده، بعدهــا متــرادف بــا 
لغــت »عــارف« شــده اســت، اعــم از این کــه 
آن عــارف لبــاس پشــمی بپوشــد یــا نپوشــد؛ 
ــرب، اصطــالع  ــت ع ــه در لغ ــوری ک ــه ط ب
ــه معنــی »عــارف شــدن«  »لبــس الصــوف« ب
و در زمــرۀ فقــرا و صوفیــه درآمــدن اســت، 
اصطــالح  هــم  فارســی  در  آن کــه  مثــل 
معنــی  همــان  بــه  عینــًا  »پشــمینه پوش« 
ــی« و »عــارف«  ــات »صوف اســت و از مترادف

ــت. ــش« اس و »دروی
ــه  ــه ک ــوام طایف ــم از ع ــه ه ــن صوفی در بی
ــق  ــا تحقی ــت ی ــد لغ ــت قواع ــدون رعای ب
ــد  ــد بقبوالنن ــرار می خواهن ــه اص ــی ب تاریخ
ــه«  ــا »صف ــا« ی ــی« مشــتق از »صف ــه »صوف ک
ــم.  ــت، بگذری ــال آن اس ــا امث ــف« ی ــا »ص ی
قبیــل  از  صوفیــه،  بــزرگان  از  جماعتــی 
ــع«،  ــاب »اللم ــب کت ــراج صاح ــر س ابونص
علمــای  بــزرگان  از  دســته یی  نیــز  و 
ــن  ــدون و اب ــن خل ــل اب ــی، از قبی غیرصوف
ــر  ــد ب ــه متفق ان ــن الجــوزی، هم ــه و اب تیمی
ــوف« از  ــی« و »تص ــۀ »صوف ــه دو کلم این ک

ــت. ــده اس ــتق ش ــوف« مش ــت »ص لغ

پیدایِش  چگونه گِی 
واژۀ »صوفی« 
»متصوف« و 

پوشیدن صوف، یعنی جبۀ سفید پشمی، 
كه در حدود سال صدم هجری عادت 

خارجیان و لباس مسیحیان شمرده 
می شد، در اواخر قرن دوم هجری و 

اوایل قرن سوم شایع شد و حتا لباس 
اسالمی خالص به شمار می رفت و 

احادیث بسیاری ذكر می كردند كه این 
قسم لباس پسندیدۀ پیغمبر بوده است.
البته، الزم به ذكر نیست كه این قسم 

احادیث و امثال آن غالباً مجعول است، 
زیرا در جمیع مسایل كه بین صوفیه و 
مخالفین آن ها، مخصوصاً فقها، محل 

اختالف و گفت وگو بوده، هر دو طرف در 
اثبات مدعای خود به حدیث متوسل شده 

و روایاتی را شاهد آورده اند

قاسم غنی

بخش دوم و پایانی

ACKU



افغانســتان  بشــر  حقــوق  کمیســیون  در  مســووالن 
ــش  ــور در ش ــان در کش ــات غیرنظامی ــه تلف ــد ک می گوین
ــال  ــابه در س ــان مش ــه زم ــبت ب ــاری نس ــال ج ــاه س م

گذشــته، 3۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــی در  ــراد ملک ــات اف ــش تلف ــی از افزای ــا نگران ــان ب آن
کشــور می گوینــد کــه طرفیــن درگیــر منازعــه بایــد 
ــرده و  ــرام ک ــراد را احت ــهروندی اف ــری و ش ــوق بش حق

ــد. ــرار ندهن ــدف ق ــی را ه ــراد ملک اف
بــالل صدیقــی ســخنگوی ایــن کمیســیون در صحبــت بــا 
رســانه ها گفتــه اســت کــه فرهنــگ معافیــت از مجــازات و 
نقــض قوانیــن بشردوســتانه بین المللــی ســبب شده اســت 

تــا آمــار تلفــات افــراد ملکــی در افغانســتان بیشــتر گــردد.
آقــای صدیقــی تصریــح کــرد: »متأســفانه در ایــن اواخــر 
ــه صــورت  ــراد ملکــی ب ــات اف ــه اجتماع ــم ک ــا می بینی م
سیســتماتیک مــورد هــدف قــرار می گیــرد کــه ایــن 
نهایــت نگــران کننده اســت، آمارهــای مــا نشــان می دهــد 
ــه  ــب ب ــی در تناس ــات ملک ــد تلف ــدوداً 3۰ درص ــه ح ک
ســال گذشــته در شــش مــاه امســال افزایــش داشته اســت.«
ــت  ــه خواس ــر منازع ــای درگی ــی از طرف ه ــای صدیق آق
ــرده  ــت ک ــی را رعای ــتانه بین الملل ــن بشردوس ــا قوانی ت
ــه  ــانی را ک ــا کس ــرد ت ــا ک ــت تقاض ــن از حکوم در ضم
ــتان  ــی در افغانس ــراد ملک ــه اف ــات ب ــاندن تلف ــبب رس س

ــد. ــرار ده ــرد ق ــورد پیگ ــوند، م می ش
از ســوی دیگــر، گــروه مصونیــت و عدالت خواهــی بــرای 
ــاه  ــک م ــه در ی ــت ک ــراً گفته اس ــز اخی ــی نی ــراد ملک اف
ــات  و  ــر عملی ــت افغانســتان در اث گذشــته در دوازده والی
حمــالت هوایــی نیروهــای خارجــی بــه 123 فــرد ملکــی 

ــت. ــات وارد گردیده اس تلف
می گویــد  افغانســتان  دفــاع  وزارت  حــال،  ایــن  در 
ــاع از  ــر دف ــی افغانســتان به خاط ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
ــه  ــا ب ــد ت ــالش می کنن ــده و ت ــردم جنگی ــال م ــان و م ج

ــد. ــیب نرس ــی آس ــراد ملک اف
ــن  ــاع در ای ــخنگوی وزارت دف ــد س ــد جاوی ــور احم غف
مــورد می گویــد، در برخــی مــواردی  کــه مخالفــان مســلح 
ــات  ــد تلف ــرار می دهن ــپر ق ــردم ملکــی را س ــای م خانه ه

وارد می گــردد.
ــی  ــای امنیت ــاع: نیروه ــخنگوی وزارت دف ــۀ س ــه گفت ب
افغانســتان قوانیــن، طــرز العمل هــا و کنوانســیون های 
آن  چارچــوب  در  و  بــوده  متعهــد  بشــر  حقــوق 

می برنــد. پیــش  بــه  را  عملیات های شــان 
ــداد  ــوص روی ــات در خص ــت، تحقیق ــان گف وی همچن
ولســوالی معــروف والیــت قندهــار آغــاز شــده و اطمینــان 
داد بــا کســانی که در حفاظــت جــان و مــال مــردم ملکــی 
ــد برخــورد جــدی  ــت می کنن ــا غفل ــان عملیات ه در جری

ــد. ــازات می گردن ــده و مج ش
ــت  ــروف در والی ــوالی مع ــاهدان در ولس ــی ش ــه تازه گ ب
قندهــار گفته انــد کــه در حملــه یــک هلی کوپتــر بــه یــک 
مراســم عروســی 3 زن و یــک کودک کشــته و بیــش از 3۰ 
نفــر زخمــی شــدند. ایــن حملــه بــا واکنش هــای در میــان 

مــردم و رســانه ها زیــادی روبــه رو شــد.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2345   یک    شنبه        15 میزا ن   /   مهر     y    1397    26محرم الحرام   y 1440  7 ا  كتبر      62018

رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات:

مداخلۀ حکومت در انتخاباِت مجلس نماینده گان بعید نیست

افزایش 30 درصدی تلفات ملکی

ــده  ــن ش ــان تعی ــدن زم ــک ش ــا نزدی ــاره: ب اش
ــا  ــی، نگرانی ه ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــیون  ــت و کمیس ــرد حکوم ــای از عملک و انتقاده
انتخابــات روزبــه روز بیشــتر شــده مــی رود. برخی 
ــی در  ــات پارلمان ــه انتخاب ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ب
ــرا  ــد، زی ــد ش ــزار نخواه ــزان برگ ــخ 28 می تاری
ــای  ــه نگرانی ه ــون ب ــت تاکن ــیون و حکوم کمیس
ــر  ــای ناظ ــی، نهاده ــای سیاس ــزاب و جریان ه اح
ــردم  ــی و م ــۀ مدن ــات، جامع ــد انتخاب ــر رون ب
پاســخ قناعت بخــش نــداده اســت. نهادهــای 
ــم  ــی ه ــای سیاس ــات و جریان ه ــر انتخاب ــر ب ناظ
مدعــی انــد کــه برگــزاری انتخابــات بــا سیســتم 
رســیده گی های  بــه  نیــاز  انگشــت نگاری 
تخنیکــی و زمــان زیــاد دارد و ممکــن نیســت در 
ــن سیســتم را  ــه، تمــام ای ــا دو هفت مــدت یــک ی
ــال  ــید و فع ــریع بخش ــتان تس ــر افغانس در سراس
ــش ها و  ــن پرس ــه ای ــخ یابی ب ــرای پاس ــرد. ب ک
نگرانی هــا، گفت وگویــی انجــام داده ایــم بــا 
ــۀ  ــام محمــد وریمــاچ، رییــس پیشــین دبیرخان ام

ــد. ــک می خوانی ــه این ــات ک ــیون انتخاب کمیس

ــد.  ــا دادی ــرای م ــه ب ــی ک ــون از فرصت * ممن
ــات، احــزاب و بخــش  ــر انتخاب نهادهــای ناظــر ب
بزرگــی از مــردم نســبت بــه برگــزاری انتخابــات 
ــرده،  ــخص ک ــیون مش ــه کمیس ــی ک در تاریخ
بیــم و نگرانــی دارنــد، بــاور شــما چیســت؟ آیــا 
ــی را در  ــات پارلمان ــد انتخاب ــیون می توان کمیس

ــد؟ ــزار کن ــن آن برگ ــخ معی تاری
ــات و تاریخــی را کــه کمیســیون  ــون انتخاب ــق قان طب
دارد  مکلفیــت  کمیســیون  اســت،  کــرده  تعیــن 
انتخابــات را در تاریــخ معیــن برگــزار کنــد. کمیســیون 
ــد دارد. از ســوی دیگــر،  ــش تأکی ــن حرف ــر ای هــم ب
ــد  ــی هــم وجــود دارد. مانن ــر مترقبه ی چالش هــای غی
ناامنــی، تظاهــرات و فشــار احــزاب مبنــی بــر اســتفاده 
نهادهــای  انتخابــات،  در  انگشــت نگاری  روش  از 
ناظــر و جامعــۀ مدنــی کــه بــر تقســیم اوقــات کاری 
ــه  ــی ک ــا جای ــت. ت ــته اس ــر گذاش ــیون تأثی کمیس
ــد  ــد و بخواه ــده می شــود، شــاید کمیســیون بتوان دی

ــد. ــزار کن ــش برگ ــت و زمان ــه وق ــات را ب انتخاب
مــواد انتخاباتــی بــه تمــام والیت هــای رســانده شــده 
و وســایل انگشــت نگاری هــم بــه افغانســتان رســیده 
و کمیســیون هــم ادعــا دارد کــه هفته هــا پیــش برخــی 
را در ایــن زمینــه آموزش داده اســت. همچنان نشســتی 

میــان حکومــت افغانســتان و طالبان در ســعودی انجام 
ــکاری  ــب هم ــرای جل ــت ب ــن نشس ــراً ای ــد، ظاه ش
طالبــان بــرای تأمیــن امنیــت انتخابــات برگــزار شــده 
بــود. طالبــان هــم ظاهــراً در بــدل رهایــی چنــد تــن از 
زندانیــان شــان در ایــن زمینــه توافــق همــکاری کــرده 
ــد  ــان می ده ــن نش ــم و قرای ــوع، عالی ــد. در مجم ان
کــه انتخابــات در تاریــخ معیــن آن برگــزار می شــود، 
ــای  ــدار چالش ه ــک مق ــه ی ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــا ب ام
مدیریتــی و ظرفیتــی در داخــل کمیســیون وجــود دارد 
ــی  ــیون هم آهنگ ــا کمیس ــکار ب ــای هم ــز نهاده و نی

ندارنــد.
نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات می گوینــد، فرصــت 
زمــان کافــِی بــرای دیجیتالــی ســاختن انتخابات در 
نظــر گرفتــه نشــد و برگــزاری انتخابات با سیســتم 
انگشــت نگاری هــم اشــکاالت تخنیکــی دارد. 
ــه مشــکل  ــد ک ــا دارن ــم ادع احــزاب سیاســی ه
اســت سیســتم انگشــت نگاری شــفاف آغــاز و بــه 
ــات  ــا انتخاب ــاور شــما آی ــه ب ســرانجام برســد، ب
ــه  ــفاف و عادالن ــت نگاری ش ــتم انگش ــا سیس ب

برگــزار خواهــد شــد؟
سیســتم انگشــت نگاری تــا حــدی نگرانی هــا در 
مــورد تعــدد شــناس نامه ها و این کــه یــک فــرد 
ــت.  ــرده اس ــرف ک ــد را برط ــد رأی بده ــد چن بتوان
ــوژی  ــن نکنال ــه ای ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــد نمی ت هرچن
ــا  ــد، ام ــد صددرصــد شــفافیت را تضمیــن کن می توان
تــا حــد زیــادی می توانــد جلــو تقلــب را بگیــرد. مثــاًل 
تــا زمانــی کــه خــودِ رأی دهنــده در مرکــز رأی دهــی 

ــتفاده  ــد رأی او را اس ــی نمی توان ــد، کس ــور نیاب حض
ــدوق  ــی در صن ــاًل در روزِ رأی  شــماری وقت ــد. مث کن
انگشــت نگاری 5۰۰  و سیســتم  باشــد  رأی   1۰۰۰
ــا حــدودی  رأی نشــان دهــد، ایــن یعنــی شــفافیت ت
انگشــت نگاری  سیســتم  اســت.  شــده  تضمیــن 
نامــزدان را مجبــور می ســازد تــا شــناس نامه های 
مــردم را بــرای شــان برگردانــد و از مــردم بخواهــد تــا 
ــد  ــای صندوق هــای رأی بیاین ــه پ ــات ب در روز انتخاب
و رأی بدهنــد. مــن بــه عنــوان کســی کــه چنــد روزی 
در کمیســیون انتخابــات کار کــرده ام، دیجیتالــی شــدن 
انتخابــات و اســتفاده از سیســتم انگشــت نگاری را بــه 

ــرم. ــک می گی ــال نی ف
کمیســیون  در  حکومــت  مداخلــۀ  مــورد  در 
انتخابــات چــه نظــر داریــد؟ آیــا دســت مداخلــۀ 

ــود دارد؟ ــوز وج ــیون هن ــت در کمیس حکوم
در ایــن شــکی نیســت کــه تمــام شــرکای انتخابــات از 
نامــزدان گرفتــه تــا حکومــت و جریان هــای سیاســی 
ــع  ــات مناف ــه در انتخاب ــانی ک ــژه کس ــزاب به وی و اح
شــان را می بیننــد، تــالش خواهنــد کــرد در انتخابــات 
ــا  ــاال داشــته باشــند - از راه هــای مشــروع ی دســت ب
نامشــروع-. افغانســتان هنــوز هــم در حــال گــذار بــه 
ــم  ــی ه ــای قبل ــرار دارد. در انتخابات ه ــی ق دموکراس
گــواه بودیــم کــه موضــوع بی طرفــی از ســوی هیــچ 
شــریک انتخابــات مراعــات نشــد و عده یــی آگاهانــه 
ــاندند،  ــه رس ــات صدم ــد انتخاب ــه رون ــه ب و ناآگاهان
ــر  ــی ب ــی مبن ــند و مدرک ــن س ــه م ــم ک ــد بگوی بای
مداخلــۀ حکومــت در کار کمیســیون بــه دســت 

ــت  ــه حکوم ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــا نبای ــدارم؛ ام ن
یکــی از شــرکای اصلــی انتخابــات اســت و در بخــش 
ــال  ــه و انتق ــن بودیج ــات، تعی ــت انتخاب ــن امنی تأمی
مــواد حســاس نقــش ویــژۀ خــود را دارد. در گذشــته 
ــه  ــا مداخل ــت در انتخابات ه ــه گان حکوم ــم بلندپای ه
داشــتند و در انتخابــات پیشــرو هــم ایــن مداخــالت 

ــود. ــد نخواهــد ب بعی
باتوجــه بــه جــو سیاســی و فضــای بی اعتمادیــی 
ــاد  ــیون ایج ــت و کمیس ــردم، حکوم ــان م ــه می ک
شــده اســت، آیــا مــردم بازهــم بــا قــوت و نیــرو 

ــت؟ ــد رف ــای رأی خوان ــای صندوق ه ــه پ ب
اعتمادســازی و جلــب رضایــت مــردم بــه حکومــت و 
ــال های  ــا س ــا و حت ــد ماه ه ــات، بای ــیون انتخاب کمیس
متأســفانه  کــه  می گرفــت  بایــد صــورت  پیــش 
صــورت نگرفــت. ماشــیِن انتخاباتــی کــه قــرار اســت 
ــا و  ــا، بی اعتمادی ه ــا چالش ه ــز ب ــود نی ــزار ش برگ
ــردم  ــر، م ــرف دیگ ــد. از ط ــن ش ــا روش زورگویی ه
هــم هرچنــد خاطــرۀ خوشــی از حکومت و کمیســیون 
ــا و  ــی از مصلحت ه ــر بعض ــم به خاط ــد، بازه ندارن
ــا  نفــع سیاســی و اقتصــادی تشــویق خواهنــد شــد ت
ــتراک  ــه اش ــاوری ب ــد. بی ب ــرکت کنن ــات ش انتخاب
ــاد  ــیار زی ــش بس ــدی پی ــا چن ــات ت ــردم در انتخاب م
بــود، امــا امــروزه دیــده می شــود کــه مــردم در 
نقــش  می کننــد.  اشــتراک  نامــزدان  کاروزارهــای 
نامــزدان هــم در کشــانیدن مــردم بــه انتخابــات بســیار 

ــه شــود. ــده گرفت ــد نادی ــه نبای برجســته اســت ک
ــوان  ــه عن ــما ب ــو از ش ــن گفت وگ ــان ای در پای
ــات کار  ــیون انتخاب ــی در کمیس ــه مدت ــی ک کس
کردیــد و در ایــن بخــش تجربــه هــم دارد، 
و  حکومــت  بــه  را  پیشــنهادتان  می خواهــم 
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــات ب ــیون انتخاب کمیس

ــم.  ــته باش ــه داش ــفاف و عادالن ش
مــردم افغانســتان ماننــد ســایر مردمــان دنیــا شایســتۀ 
بهتریــن حکومــت و انتخابــات هســتند. مرحلــۀ 
گــذار افغانســتان در بخــش دموکراســی و انتخابــات، 
بردبــاری  عــدم  و  فســاد  جنــگ،  موجودیــت 
ــراراه  ــد ف ــی ان ــه چالش های ــور هم ــی در کش سیاس
ــا  ــار م ــمول. انتظ ــه و همه ش ــات آزاد، عادالن انتخاب
ــه  ــن اســت ک ــات ای ــل در انتخاب ــای دخی از جریان ه
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــات ب ــون انتخاب ــق قان طب
ــار دیگــر  ــا ب ــد ت ــم کار کنن ــا ه ــه ب شــفاف و عادالن
مــورد انتقــاد جامعــۀ جهانــی قــرار نگیریــم و راهــی را 

ــم. ــاز کنی ــور ب ــی در کش ــعۀ سیاس ــرای توس ب
ممنون از این که فرصت گذاشتید.

از شما هم ممنون.
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با پایان حکومت آقای غنی...
ــه  ــن نقط ــا در همی ــِی خارجی ه ــتباه اساس ــه و اش  مغالط
نهفتــه اســت کــه طــی یک ونیــم دهــه آگاهانــه یــا ناآگاهانه 
ــاکام  ــا همــان سیاســت ن ــا تصــور ســنتی از افغانســتان ب ب
ــٔه  ــن نمون ــد. گویاتری ــل کردن ــا تعام ــور م ــا کش ــی« ب »ک
ــک  ــث ی ــرف غنی منحی ــای اش ــه آوردن آق ــه صحن آن، ب
ــی  ــام دموکراس ــر ن ــوم، زی ــالن ق ــی، از ف ــرات غرب تکنوک
ســالٔه   5 حاصــل  کــه  گردیــد  تحمیــل  انتخابــات  و 
ــرم آورترین  ــاح و ش ــران، افتض ــز بح ــت داری او ج حکوم

ــت. ــزی نیس ــی چی ناکام
اکنــون بــر جامعــۀ جهانــی اســت کــه بــا عبــرت و 
ــن فصــل  ــی به حیــث آخری ــای غن شناســایی حکومــت آق
ــا  ــتان، ب ــی در افغانس ــردی- قوم ــای ف ــل حکومت ه باط

ــد. ــش وداع بگوین ــرای همی ــی« ب ــت »ک سیاس
فصــل جدیــد تعامــل بــا افغانســتان به جــای »کــی« 
بــا سیاســت »چــی« می توانــد راهبــردی باشــد، چــه 
برنامه یــی، چــه راهــکاری، چــه ســاختاری، چــه اســتراتژی 

ملی یــی، چــه دیدگاهــی...
در همیــن قالــب اســت کــه از فصل تکــراری و بحــران زای 
آغــازی  می یابیــم،  رهایــی  »کی هــا«  همــۀ  ســال   18
می شــود بــرای گفتمــان مطالبــات واقعــی مــردم، عبــور از 

ــاق اجتماعــی. ــه ثبــات ملــی و وف بحــران، رســیدن ب

از صفحۀ فیسبوک احمد ولی مسعود
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ــی  ــی قصه های ــورای مل ــین در ش ــال پس ــت س در هش
ــرار اســت  ــه ق ــون ک ــم، اکن ــی را آموخت ــنیدم و نکات ش
انتخابــات پارلمانــی برگــزار گــردد، بــی مناســبت 
نیســت، اندکــی از آن همــه گفتــه آیــد تــا شــاید کســانی 

ــد. ــده باش را آموزن
ــم.  ــان رفت ــت پارلم ــه عضوی ــگاری ب ــک. از روزنامه ن ی
ــی  ــان را جهان ــت و پارلم ــی اس ــگاری را دنیای روزنامه ن
دیگــر. اولــی بــه آرمان گرایــی میــل دارد و بــه کار 
روشــنفکری قریــن اســت؛ در برابــر کاســتی ها و نواقــص 
منتقــد اســت، امــا دومــی بــه واقع گرایــی نزدیــک اســت 
و بــا محافظــه کاری پهلــو می زنــد. در کار وکالــت 
چهــرۀ متفاوت تــری از انســان ها نمایــان می گــردد و 
ــدام  ــد، ان ــاهده می رس ــه مش ــتر ب ــان بیش ــی آن رنگارنگ
ــه از  ــی ک ــود، در حال ــده می ش ــر دی ــا عریان ت واقعیت ه
ــگاران اغلــب اوقــات مشــکالت موجــود  دیــد روزنامه ن
ــته  ــردان پنداش ــای دولت م ــا و ناتوانی ه ــدۀ تنبلی ه زایی
ــن می اندیشــیدم. ــن چنی ــم خــود ای ــود. دســت ک می ش
دو. حضــور مــن در پارلمــان، جهــان مــرا وســعت 
ــرا در  ــرا تاحــدی دگرگــون کــرد. زی ــان م بخشــید و زب
ــد  ــط دی ــودم؛ آن محی ــده ب ــزرگ ش ــی ب ــط خاص محی
مــرا و ادبیــات مــرا ســاخته بــود؛ نظــرم از یــک حــزب 
ــر  ــردم متأث ــک م ــه و ی ــک منطق ــم از ی ــی، ادبیات سیاس
ــات  ــا ادبی ــید ت ــه درازا کش ــی ب ــن رو، مدت ــود. از ای ب

ــازم. ــان بس ــوال پارلم ــال و اح ــب ح ــود را مناس خ
ســه. پارلمــان نظــر مــرا نســبت بــه مقــام و منزلــت زنــان 
بهبــود بخشــید. در ابتــدا فرهنــگ عامــه در بــاب ناقــص 
بــودن عقــل و دیــن زنــان قــدری بــر مــن اثــر انداختــه 
ــی  ــا زنان ــه بس ــه چ ــم ک ــان دریافت ــا در پارلم ــود؛ ام ب
انــد کــه از مــردان بهتــر حــرف می زننــد و قضایــا 
را خوب تــر درک می کننــد و بــر خــالف چــه بســا 
ــد و در  ــع می گیرن ــان موض ــر از زن ــه خام ت ــی ک مردان

امــر نماینده گــی ناکام تــر عمــل می کننــد.
ــده گان در  ــماری از نماین ــرا ش ــد، چ ــا می دانی ــار. آی چه
تــاالر عمومــی حاضــر نمی شــوند و در مــواردی اجــالس 

عمومــی بــه کمبــود نصــاب رو بــه رو می گردیــد؟
علــت اساســی آن در کم ســوادی و بیســوادی اســت. هــر 
دلیــل دیگــری را کــه بشــنوید کمتــر بــاور کنیــد. افــراد 
دارای ســواد انــدک نمی تواننــد در تصویــب قوانیــن کــه 
ــد؛  ــا کنن ــش ایف ــت، نق ــوولیت وکال اس ــن مس عمده تری
ــت غیابــت  ــن باب ــد، از ای ــن ندارن ــه گفت ــرا حرفــی ب زی
می مانــد.  خالــی  کرســی ها  و  می دهنــد  ترجیــح  را 
ــده گان  ــن، نماین ــالت پایی ــخاص دارای تحصی ــس اش پ
خوبــی نیســتند. ارقــام نشــان می دهــد کــه بــه صــورت 
میانگیــن 15 درصــد از اعضــای شــورای ملــی قوانیــن را 

ــد. ــه کرده ان ــب مطالع ــش از تصوی پی
پنــج. در افغانســتان پارســی و پشــتو دو زبــان سراســری 
اســت. دانســتن هــر دو زبــان و حــرف زدن بــه هــر دو 
زبــان بــرای هــر عضــو پارلمــان یــک امتیــاز بــه حســاب 
ــد  ــردم می توان ــتری از م ــمار بیش ــا ش ــرا ب ــد، زی می آی

رابطــه ایجــاد کنــد
شــش. در پهلــوی قانون گــذاری، نظــارت از اعمــال 
ــاب  ــه حس ــی وکال ب ــۀ اساس ــن وظیف ــت دومی حکوم
ــد  ــاب می کن ــت ایج ــال حکوم ــارت از اعم ــد. نظ می آی
تــا وکیــل یــا نماینــدۀ مــردم، وزیــر را مــورد اســتجواب 
ــد.  ــت کن ــع الزم آن را رد صالحی ــد و در مواق ــرار ده ق
ــۀ  ــا برنام ــه ب ــد ک ــر می آی ــی ب ــده آنان ــر از عه ــن ام ای
سیاســی وارد پارلمــان شــده باشــند، نــه بــا قصــد 
تجــارت و زر انــدوزی. اشــخاص زر انــدوز بــه راحتــی 

ــع اقتصــادی خــود را  ــد و مناف ــار می آین ــران کن ــا وزی ب
ــد، پــس تاجــر  ــح می دهن ــی ترجی ــع مل ــه مناف نســبت ب

ــد. ــردم نمی باش ــی از م ــه نماینده گ ــادر ب ق
هفــت.  نماینده گــی از مــردم مســوولیت خطیــری اســت، 
ــم  ــت ک ــه دس ــردد ک ــی ادا می گ ــوولیت زمان ــن مس ای
ــد، در  ــر باش ــود حاض ــۀ خ ــه وظیف ــردم ب ــدۀ م نماین
ــت  ــه غیاب ــد ک ــی بودن ــده گان محترم ــه نماین ــی ک حال
ــا دو  ــار ی ــش از یک ب ــاالنه بی ــتند، س ــه گی داش همیش
ــه  ــم ک ــی دان ــدند؛ نم ــر نمی ش ــات حاض ــه جلس ــار ب ب
ــود و  ــه وکالــت ترغیــب کــرده ب ــان را ب چــه چیــزی آن
چــه چیــزی حــاال ایشــان را بــه ایــن امــر تشــویق کــرده 
ــای  ــه گونه ه ــراد را ب ــته اف ــن دس ــود ای ــت؟ می ش اس
دیگــر قــدر کــرد تــا ایــن کــه وکیــل شــوند و رأی مــردم 
ــرانجام،  ــود و س ــوختانده ش ــان س ــت ش ــر غیاب ــه اث ب

ــد. ــه مان ــا گفت ــردم ن ــت های م خواس
هشــت. پارلمــان جــای بحــث و اختــالف اســت، بایــد 
در شــورا دو دســته گی و چنــد دســته گی وجــود داشــته 
باشــد، توانایــی یــک پارلمــان در دســته بندی های آن 
بــر اســاس فکــر و برنامــه اســت. پارلمانــی کــه جــار و 
جنجــال نــدارد، پارلمانــی کــه اختــالف نــدارد، پارلمــان 
ــری از  ــان جلوگی ــر پارلم ــی ه ــت. کار اساس ــرده اس م
خودرایــی و یکه تــازی حکومت هاســت و ایــن امــر 
زمانــی میســر می افتــد کــه در پارلمــان احــزاب سیاســی 
ــی  ــزاب سیاس ــند. اح ــته باش ــد داش ــور قدرت من حض
ــری  ــرای پیش گی ــده ب ــناخته ش ــل ش ــا عام ــب تنه رقی
از اســتبداد حکومت هــا اســت. بــر عــالوۀ اندکــی 
ــور  ــرای حض ــی ب ــزاب سیاس ــالش اح ــی ت خودخواه
در انتخابــات دارای منطــق سیاســی کــه حاصــل تجربــه 
جهــان مــدرن اســت نیــز می باشــد. نماینــده گان مســتقل 
ــکار  ــهولت ش ــا س ــه ب ــد ک ــی ان ــۀ فاخته های ــه مثاب ب
حکومــت می شــوند و وزارت دولــت در امــور پارلمانــی 
همــان صیــادی اســت کــه یکــی را در پــی دیگــری بــه 

ــرد. ــانه می گی نش
نــه. بــا نامزدانــی مواجــه شــده ام کــه می گوینــد، همیــن 
ــد  ــازه نمی دهن ــی اج ــه کس ــند، ب ــورا برس ــه ش ــه ب ک
حــرف بــاال و پاییــن بزنــد، هــر مخالفــی را بــا زور ســر 
جایــش می نشــانند، چنیــن و چنــان می کننــد. در واقــع، 
ــی از درک  ــم ناش ــن تصمی ــته اند ای ــر بس ــار کم ــه مح ب

نادرســت آن هاســت.
واقعیــت آن اســت کــه پارلمــان جــای منطق هــای 
ــای  ــه ج ــت، ن ــه اس ــراخ حوصل ــخاص ف ســخت و اش
ــو  ــراد عربده جــو و زورگ ــه؛ اف ــه. چ ــر تنب اشــخاص س
نــه تنهــا نــام نیکــی حاصــل نکرده انــد و موفقیتــی 
ــدی  ــم عای ــان ه ــن ش ــر از آن موکلی ــته اند، فرات نداش
ــا  بــه دســت نیــاورده  و از آن بدتــر ایــن کــه کارشــان ب

ــت. ــوده اس ــراه ب ــور هم ــای قط ــی و پرونده ه بدنام
ملــی،  شــورای  عضــو  یــک  وظیفــۀ  ســومین  ده. 
نماینده گــی از مــردم اســت؛ بدیــن معنــا کــه هــر 

نماینــده بایــد خواســت ها و نیازمندی هــای موکلیــن 
خــود را بــه جانــب حکومــت بازگــو کنــد و در رفــع آن 

نیازمندی هــا کوشــا باشــد.
ــده گان  ــادی نماین ــد و انتق ــخنان تن ــردم از س ــۀ م عام
اســتقبال می دارنــد، امــا از درک ایــن نکتــه عاجــز 
ــت و  ــر رف ــدش فرات ــاد از ح ــر انتق ــه اگ ــد ک می مانن
ــت  ــب حکوم ــا جان ــل ب ــط وکی ــب رواب موجــب تخری
گردیــد، در آن صــورت وکیــل نمی توانــد در حــل 
ــب  ــرا جان ــد؛ زی ــروز باش ــود پی ــن خ ــکالت موکلی مش
ــل  ــای وکی ــه تقاضاه ــش نشــان داده و ب ــت واکن حکوم

می گویــد. رد  پاســخ 
ــان  ــه کارش ــد ک ــماری از وکال ان ــی ش ــورای مل در ش
ــت  ــر- حکوم ــن و تحقی ــرحد توهی ــا س ــاد -ت ــه انتق ب
خالصــه می شــود، ایــن اشــخاص رویــی بــرای مواجــه 
بــا وزیــران ندارنــد؛ زیــرا موضع گیــری خودشــان زمینــۀ 
همــکاری و تعامــل ســازنده را از میــان برداشــته اســت. 
لــذا مــردم بایــد میــان نماینده گــی از مــردم و ناســزاگویی 
تفکیــک کننــد؛ ور نــه نتیجــۀ مطلــوب را به دســت 

ــد آورد. نخواهن
ــان دیموکراســی در دســت ســرمایه اســت.  ــازده. گریب ی
ــات درون  ــر، در انتخاب ــدۀ دیگ ــایل عدی ــوی مس در پهل
ــوده اســت. شــورای ملــی نقــش پــول تعییــن کننــده ب

بارهــا دیــده شــده کــه افــراد تنهــا بــه خاطــر پــول شــان 
در هیــأت اداری مجلــس راه می یابنــد، آیــا می شــود بــه 

ایــن نفیصــه چاره یــی جســت؟
ــد.  ــه ایفــا کرده ان دوازده. رســانه ها همیشــه نقــش دوگان
در پاره یــی مــوارد نماینــده گان زیــر فشــار افــکار 
عمومــی ناگزیــر می شــوند، از خواســت های تــودۀ 
ــه  ــات ب ــتقیم جلس ــش مس ــد و پخ ــت کنن ــردم حمای م
تاحــدی  را  معامله گری هــا  راه  تلویزیــون  وســیلۀ 
ــد  ــده گان نمی توانن ــم نماین ــواردی ه ــا در م ــدد؛ ام می بن
از افــکار ســنتی و ترســب کــرده در میــان مــردم عبــور 
ــد.  ــادرت ورزن ــه مب ــری خردمندان ــه موضع گی ــد و ب کنن
ــت  ــر خواس ــه خاط ــده گان ب ــایل نماین ــیاری مس در بس
ــم  ــرگاه تصمی ــد، ه ــر می کنن ــار نظ ــردم اظه ــۀ م عام
ــرک  ــه را ت ــردد، جلس ــاذ گ ــودن اتخ ــی ب ــر علن ــر غی ب
ــد  ــوج می زن ــی م ــورت عوام فریب ــن ص ــد. در ای می کنن
و ریــا کاری گســترش می یابــد، نــه آن کــه گامــی 
ــع  ــون من ــود. قان ــه ش ــردم گرفت ــع م ــتای مناف در راس
خشــونت علیــه زنــان و قانــون بانــک داری روی همیــن 
ــات  ــده اســت. بیشــتر اوق ــاز مان ملحــوظ از تصویــب ب
ــتور«،  ــش از دس ــای پی ــا »نطق ه ــازی« ی ــاعت امتی »س

صــرف عوام فریبــی و ریــاکاری می شــود.
ســیزده. زمــان معــاون خوبــی اســت؛ هــر حــرف جدیــد 
در ابتــدا بــا شــک و تردیــد مواجــه می شــود و در 
ــا  ــا ب ــگ م ــه فرهن ــژه ک ــه وی ــد، ب ــگ نمی زن ــا چن دل ه
ســنت ها پیونــد اســتواری دارد، ولــی بــا گذشــت زمــان 
ــود،  ــه ش ــرار گرفت ــه تک ــرف ب ــه آن ح ــی ک در صورت

ــد. بحــث »شــناس نامه«  ــاز مــی دارد و هــوادار می یاب جاب
ــی در  ــون« مثال هــای خوب و مســأله »دانشــگاه« و »پوهنت

ایــن مــورد انــد.
ــدون اســتثنا  ــه ب ــران دارای تابعیــت دوگان چهــارده. وزی
بــه مجلــس دروغ گفته انــد. بــر اســاس مصوبــۀ مجلــس 
اشــخاص دارای تابعیــت دوگانــه نمی تواننــد، نامــزد 
وزارت گردنــد. از ایــن رو، ایــن اشــخاص پیــش از 
رأی گیــری در پــای ســندی امضــا کرده انــد کــه از 
ــم  ــماری ه ــی دارد. ش ــت م ــان حکای ــۀ آن ــت یگان تابعی
ــه  ــه مجلــس ارای ســند تــرک تابعیــت دومــی شــان را ب
داشــتند، امــا زمانــی کــه ایــن افــراد رأی تائیــد به دســت 
ــد، از  ــان می یاب ــان پای ــا دورۀ کاری ش ــد و ی نمی آورن
ــارج  ــی خ ــرده و راه ــتفاده ب ــود اس ــی خ ــت دوم تابعی
کشــور می شــوند. بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن عمــل 
ــدارد،  ــاذ ب ــدی اتخ ــر ج ــد تدابی ــی می بای ــورای مل ش
ــد،  ــکار درروغ می گوین ــن آش ــه چنی ــرادی ک ــرا اف زی
نمی تواننــد بــه افغانســتان صــادق باشــند و مصــدر 

ــد. ــردم گردن ــه م ــی ب خدمت
پانــزده. چنــد بــاری در شــورای ملــی در بــاب ده 
ــاال  ــای افغانســتان ســخن ب ــه کوچی ه ــق ب کرســی متعل
ــری  ــر کوچی گ ــن ام ــه ای ــد ک ــانی می گفتن ــت؛ کس گرف
ــی  ــون اساس ــه در قان ــی ک ــی دارد، در حال ــویق م را تش
افغانســتان دولــت مکلــف ســاخته شــده اســت تــا زمینــۀ 
ــر  ــی دیگ ــد. عده ی ــاعد گردان ــا را مس ــکان کوچی ه اس
کرســی های  تــا  اســت  ایــن  عادالنه تــر  می گفتنــد، 
ــا  ــاس زون ه ــه اس ــتان ب ــای افغانس ــه کوچی ه ــق ب متعل
ــد،  ــه چــادر نشــین ان ــی ک ــه آنان ــا هم ــردد ت تقســیم گ
ــن  ــا از ای ــا، گوجره ــا، جوگی ه ــا عرب ه ــد بلوچ ه مانن

ــاز برخــوردار شــوند. امتی
شــانزده. مصونیــت پارلمانــی وکال تفســیر واضــح و جــا 
ــر  ــه در نظ ــت ک ــن رواس ــت؛ از همی ــده اس ــاده نش افت
ــا نماینــدۀ مــردم فــوق قانــون شــمرده  کســانی وکیــل ی
ــد.  ــی دارن ــرا قانون ــان انتظــار اقدامــات ف می شــود، از آن
عــالوه بــر آن هســتند کســانی از میــان وکال کــه حــد و 
ــه  ــر گون ــند، ه ــان نمی شناس ــراآت ش ــرزی را در اج م
ــت  ــوان »مصونی ــر عن ــود را زی ــی خ ــر قانون ــال غی اعم

ــد. ــه می دارن ــی« توجی پارلمان
ــار شــورای  ــه اعتب ــه ب ــه جــای آن ک ــن برداشــتی ب چنی
ــد،  ــا بخش ــت وکال را ارتق ــدر و منزل ــد و ق ــی بیفزای مل
ــک  ــی را ی ــد بســیاری از شــهروندان، شــورای مل در دی
نهــاد غیــر ضــروری و حتــا نــاکار آمــد جلــوه می دهــد، 
وکال بــه یاغی هــای قانــون ســاز تبدیــل می شــوند، 
ــگاه  ــتی در ن ــیمای زش ــوا س ــک ق ــی و تفکی دیموکراس

مــردم می یابــد.
هفــده. از چالش هــای عمــدۀ بــر ســر راه شــورای ملــی 
»فرمــان تقنینــی« اســت. رییس جمهــور بــر اســاس 
ــای  ــا در روزه ــت دارد، ت ــون اساســی صالحی ــاد قان مف
ــار  ــه ب ــل ک ــوارد عاج ــی، در م ــورای مل ــالت ش تعطی
ــد. در  ــادر کن ــی ص ــان تقنین ــد، فرم ــته باش ــی نداش مال
ــوع  ــن موض ــی ای ــرف غن ــر اش ــام داری دکت ــد زم عه
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــدل گردی ــدی مب ــش ج ــک چال ــه ی ب
رییس جمهــور در تعطیــالت شــورای ملــی چندیــن 
ــه منصــۀ اجــرا  فرمــان تقنینــی صــادر می کنــد و آن را ب
می گــذارد. بــه ســخن دیگــر، رییس جمهــور همــه 
ــا  ــی رد ی ــان تقنین ــا فرم ــی را ب ــورای مل ــات ش مصوب
ــی را  ــورای مل ــر، ش ــر دیگ ــه تعبی ــد و ب ــل می کن تعدی

دور مــی زنــد و رشــته های آن را پنبــه می کنــد.
در حــال حاضــر، بــر ســر ایــن مســأله میــان شــورای ملی 
ــان دارد. شــورای  ــه جری و کاخ ریاســت جمهوری منازع
ملــی برپایــۀ مصوبــه صــدور فرمــان تقنینــی ُمصــر اســت 
ــون  ــه قان ــواردی ک ــد، در م ــور نمی توان ــه رییس جمه ک
ــا در آن  ــد، تنه ــادر کن ــی ص ــان تقنین ــود دارد، فرم وج
ــته  ــود داش ــون وج ــالی قان ــه خ ــازه دارد ک ــوارد اج م
باشــد، امــا بــر خــالف، دســتگاه ریاســت جمهوری 
ــد. ــاز می دان ــوارد ب ــه م ــور را در هم دســت رییس جمه
هــژده. از منظــر پاره یــی از مــردم، وکیــل »عریضــه 
رســان« پنداشــته می شــود و فکــر می کننــد کــه کار 
اساســی وکیــل بــردن عرایــض و درخواســت های مــردم 
بــه وزارت خانه هــا، محاکــم و ســایر نهادهــای حکومتــی 
اســت. تردیــدی نیســت کــه وکیــل بایــد در حــل 
مشــکالت مــردم ســهم بگیــرد و تقاضاهــای مــردم را بــه 
ــه در  ــه ک ــا آن گون ــدارد؛ ام ــت مطــرح ب ــب حکوم جان
حــال حاضــر جریــان دارد، وکال بــه مزاحمیــن حکومــت 
بــدل شــده اند. بیشــتر وقــت وزیــران صــرف گفت وگــو 
ــش  ــث رنج ــادی باع ــوارد زی ــود و در م ــا وکال می ش ب
و تیره گــی روابــط میــان آنــان هــم می گــردد. آیــا 
ــیده گی  ــی رس ــه گونه ی ــردم ب ــض م ــه عرای ــود ب نمی ش
صــورت گیــرد کــه هــم شــان وکیــل محفــوظ بمانــد و 
هــم وزیــران در چارچــوب مقــررات بــه وظایــف شــان 

ــد؟ عمــل بدارن
جالــب ایــن اســت، کــه تــودۀ مــردم عریضــه رســانی را 
عمده تــر از قانون گــذاری و نظــارت از اعمــال حکومــت 
ــر انگاشــته  ــد و وکالی عریضــه رســان موفق ت می پندارن

می شــوند.
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لـــه نشـــه يـــي مـــوادو رسه د مبـــارزې وزارت وايـــي 

چـــې د افغانســـتان پـــه ســـلو کـــې ۹۳کوکنـــار پـــه 

ـــه  ـــو پ ـــې د طالبان ـــږي چ ـــرل کې ـــې ک ـــيمو ک ـــو س هغ

واک کـــې دي.

ـــې  ـــارزې وزارت د څېړن ـــي مـــوادو رسه د مب ـــه نشـــه ي ل

لومـــړين نتایـــج ښـــيي چـــې پـــه روان شـــميس کال 

ـــې  ـــو ک ـــرو ځمک ـــاره ډې ـــوه زره هکټ ـــر دوه س ـــې ت ک

ـــوي دي. ـــرل ش ـــار ک کوکن

لـــه نشـــه يـــي مـــوادو رسه د مبـــارزې وزارت د 

رسوې رئیـــس نجیـــب اللـــه احمـــدي ازادي راډیـــو 

تـــه وویـــل ناامنـــي، بېـــوزيل، کاري فرصتونـــو 

ـــي او  ـــو ناکام ـــیت پروګرامون ـــل معیش ـــتوالی، د بدی نش

پـــه زراعتـــي ســـيمو کـــې د دولـــت د وســـله والـــو 

ــده  ــت عمـ ــارو د کښـ ــور د کوکنـ ــو حضـ مخالفینـ

عوامـــل دي، ښـــاغلی احمـــدي وايـــي، پـــه ســـلو 

ـــیمو  ـــدې س ـــر واک الن ـــو ت ـــار د طالبان ـــې ۹۳ کوکن ک

کـــې کـــرل کېـــږي.

ـــه  ـــۍ رسوې ل ـــوږ د لومړن ـــړه: »زم ـــه ک ـــوړي زیات نوم

ـــاره  ـــوه زره هکټ ـــر دوه س ـــې ت ـــه روان کال ک ـــې پ مخ

ـــوږ  ـــوي دي، م ـــرل ش ـــار ک ـــې کوکن ـــو ک ـــرو ځمک ډې

ـــارو  ـــه د کوکن ـــه ب ـــه پرتل ـــې د ۲۰۱۷ کال پ ـــو چ ډاډه ی

ـــه  ـــرو، پ ـــدي ل ـــه فیص ـــې ښ ـــوايل ک ـــه کم ـــت پ د کښ

ـــه  ـــې پ ـــت ک ـــد والی ـــه هلمن ـــوازې پ ـــې ی روان کال ک

ـــې  ـــت ک ـــار والی ـــو او کنده ـــاره ځمک ـــک هکټ ـــو ل ی

ـــرل  ـــار ک ـــې کوکن ـــو ک ـــرو ځمک ـــارو ډې ـــلو هکټ ـــر ش ت

شـــوي دي، پـــه روان کال کـــې مـــوږ داســـې بزګـــر 

و نـــه لیـــد چـــې پـــه خپلـــه خوښـــه دې د کوکنـــارو 

ـــه  ـــري لک ـــل ل ـــر دالی ـــت ډې ـــت واړوي، دا وضعي کښ

ـــتوالی چـــې  ـــوږه، د داســـې بانکونـــو نش ـــوزيل، ل بې

بزګـــرو تـــه پورونـــه ورکـــړي او تـــر ټولـــو عمـــده 

ـــارو  ـــې ۹۳ کوکن ـــلو ک ـــه س ـــې پ ـــې دا دی چ ـــل ی دلی

ـــت  ـــې د د دول ـــږي چ ـــرل کې ـــې ک ـــیمو ک ـــو س ـــه هغ پ

ـــې دي.« ـــه واک ک ـــو پ ـــو مخالفين ـــله وال د وس

د ښـــاغيل احمـــدي پـــه خـــره پـــه روان کال کـــې د 

افغانســـتان امنیتـــي ادارو لـــه نشـــه يـــي مـــوادو رسه 

ـــږکال  ـــړی او س ـــه دی ورک ـــوب ن ـــه لومړیت ـــارزې ت مب

ـــی دی. ـــام اړول ـــه پ ـــړې ت ـــوازې جګ ـــې ي ي

لـــه نشـــه يـــي مـــوادو رسه د مبـــارزې وزارت او 

ملګـــرو ملتونـــو لـــه نشـــه يـــي مـــوادو او جرمونـــو 

رسه د مبـــارزې ادارې ګـــډ معلومـــات ښـــيي چـــې 

ـــاره  ـــه ۳۲۸ زرو هکټ ـــې پ ـــتان ک ـــه افغانس ـــر کال پ تې

ځمکـــو کـــې کوکنـــار کـــرل شـــوي و.

ـــي،  ـــارزې وزارت واي ـــوادو رسه د مب ـــي م ـــه ي ـــه نش ل

ـــږه  ـــر ل ـــږ ت ـــږ کال ل ـــې س ـــرل چ ـــې ل ـــام ک ـــه پ دوی پ

ـــې  ـــو دا چ ـــت واړوي،خ ـــارو کښ ـــد د کوکن ـــو فيص ی

ـــتونه اړويل،  ـــارو کښ ـــوازې ۴۸۸۵ د کوکن ـــې ی اوس ی

ـــه  ـــدف ت ـــوي ه ـــاکل ش ـــې ټ ـــږي چ ـــې څرګندې داس

ـــېديل. ـــه دي رس ن

ـــري  ـــاور ل ـــارصي ب ـــد ارشف ن ـــوه محم ـــیايس کارپ س

ـــوادو رسه  ـــي م ـــه ي ـــه نش ـــت ل ـــتان دول ـــې د افغانس چ

ـــاکام  ـــې ن ـــو ک ـــيل کول ـــه عم ـــراتيژۍ پ ـــارزې س د مب

ــوای کـــوالی  ــه شـ ــه دولـــت و نـ شـــوی دی، ځکـ

چـــې بزګرانـــو تـــه بدیـــل کښـــت پیـــدا کـــړي او د 

ـــه  ـــو مخ ـــوادو د قاچاق ـــي م ـــه ي ـــګ د نش ـــر څن دې ت

ـــيس. ونی

ـــه  ـــې د نش ـــئله ک ـــه دې مس ـــړه: »پ ـــه ک ـــوړي زیات نوم

يـــي مـــوادو نړیوالـــه مافیـــا الس لـــري، يـــو شـــمېر 

ــي،  ــه راځـ ــتان څخـ ــه پاکسـ ــي لـ ــاق کوونکـ قاچـ

بزګـــرو تـــه پیســـې ورکـــوي او هغـــوی د کوکنـــارو 

ـــل دی،  ـــو عام ـــه ی ـــې دا خپل ـــوي چ ـــه هڅ ـــت ت کښ

ـــر  ـــت براب ـــل کښ ـــه بدی ـــرو ت ـــوږ بزګ ـــې م ـــل دا چ ب

نـــه کـــړای شـــوای، حـــال دا چـــې لـــه نشـــه يـــي 

ـــرو  ـــې د بزګ ـــراتېژۍ ک ـــه س ـــارزې پ ـــوادو رسه د مب م

ـــوی  ـــړل ش ـــوب ورک ـــه لومړیت ـــت ت ـــل کښ ـــاره بدی لپ

ـــوادو  ـــي م ـــه ي ـــه نش ـــت ل ـــې دول ـــت ک ـــه حقیق دی، پ

رسه د مبـــارزې ســـراتېژۍ پـــه عمـــيل کولـــو کـــې 

نـــاکام دی.«

لـــه نشـــه يـــي مـــوادو رسه د مبـــارزې وزارت د 

ـــارو  ـــميس کال د کوکن ـــې روان ش ـــه مخ ـــو ل معلومات

د کښـــت اړولـــو پـــه برخـــه کـــې لـــه دولـــت رسه د 

بزګرانـــو همـــکاري صفـــر شـــوې ده.

ـــارو د  ـــې د کوکن ـــوي چ ـــز ک ـــارصي وړاندي ـــاغلی ن ښ

ـــد دوی  ـــاره باي ـــو لپ ـــه وړل ـــه منځ ـــزې ل ـــت د انګې کښ

تـــه بدیـــل کښـــت ورکـــړل يش او دغـــه ډول هڅـــه 

ـــه  ـــو ل ـــي عملیات ـــه د نظام ـــان ځواکون ـــې افغ ويش چ

ــدي  ــو الرې بنـ ــوادو د قاچاقـ ــي مـ ــه يـ الرې د نشـ

ـــړي. ک

رسوې:

 ۹۳ سلنه کوکنار د طالبانو تر واک الندې سیمو کې کرل کېږي
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