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روح اهلل بهزاد
شـماری از ناظران در کمیسـیون رسـیده گی به شـکایت های انتخاباتی 
در صحبـت بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویند، مسـووالن این کمیسـیون 
بـرای شـان وعـده سـپرده بودنـد که در بـدل هـر روز نظـارت از روند 
بازشـماری آرا، 1000 افغانـی می پردازنـد، امـا اکنـون زیـر قـول شـان 

اند. زده 
ایـن ناظـران کـه نمی خواهند در این گـزارش نامی از آنان گرفته شـود، 
می گوینـد کـه اکنـون کمیسـیون انتخابـات بـرای شـان 430 افغانی در 

بـدل هـر روز نظـارت در نظـر گرفته اند.
اما سـخنگوی کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاتی بـا ابراز 
بی خبـری از »مسـایل جزیـی« قراردادهـای ناظـران، می گویـد کـه آنان 
خـود را مکلـف می داننـد مطابق مفـاد درج شـده در قـراردادِ ناظران، با 

آنان برخـورد کند.
بـه گفتۀ ناظـران در کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی: »ابتـدا برای هر 
ناظـر در بـدل یـک روز نظـارت، 1500 افغانـی وعـده داده بودنـد کـه 
500 افغانـی آن را بـه خاطـر کرایـۀ راه و غـذا دو بـاره برگشـت دادند، 
امـا بازهـم قناعـت کردیم و بـه کارمـان ادامه دادیـم، اما اکنـون با آنکه 
با کمیسـیون شـکایات قـرارداد داریـم، در بدل هـر روز نظـارت، برای 

مـا 430 روپیـه می دهند«.
ناظـران می گوینـد کـه پـس از اعتراض هـا، بـه دفتـر مدیریـت مالـی 
کمیسـیون رسـیده گی به شـکایت های انتخاباتـی مراجعه کـرده اند، اما 
مدیـر مالـی کمیسـیون برای شـان بـا رونمایی پیشـنهادِ این کمیسـیون 
بـه وزارت مالیـه، گفتـه اسـت کـه رییـس حکومـت و وزیر مالیـه این 

پیشـنهاد را رد کـرده اند. 
ناظـران می گوینـد، در قـراردادی کـه بـا کمیسـیون شـکایت ها بسـته 
بودنـد، بـرای برخی ناظران مقدار تنخواه شـان ذکر شـده بـود، اما برای 
برخـی دیگـر ذکـر نشـده بـود. ناظـران می افزایند، بـرای آنان شـفاهی 
گفتـه شـده بـود کـه تنخـواه روزانـۀ شـان 1000 افغانـی اسـت و نیاز 

نیسـت آن را در قـرارداد خـط شـان هم بنویسـند.
ایـن ناظـران همچنان از کم شـدن غدای شـب شـان شـکایت دارند و 
می گوینـد کـه پیش از این برای آنان دو وعده غذا - چاشـت و شـب- 
در نظـر گرفتـه شـده بود، اما حاال وعدۀ غذای شـب از آن حذف شـده 
اسـت. بـه گفتـۀ آنان: »وقتـی از مسـووالِن هتلی که هر شـب از آن غدا 
می گرفتیـم، پرسـیدیم کـه آیـا قرارداد شـان با کمیسـیون شـکایت های 
انتخاباتـی بـرای تهیۀ دو وعـده غذا برای ناظران هنوز هم پابرجاسـت؟ 

گفتنـد: بلـی. امـا نمی دانیم چـرا برای ما غـذای شـب را نمی دهند«.
سـخنگوی کمیسـیون رسـیده گی به شـکایت های انتخاباتی در واکنش 
بـه ایـن گفته هـا بـه روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه در جریان مـوارد 
جزیـی قراردادهـای ناظـران بـا بخش هـای مالـی و اداری نیسـت و از 
ناظـران می خواهـد تـا به کمیسـیون مراجعه کنند تا مشـکل شـان حل 

شود.
علی رضا روحانی، سـخنگوی کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی اما در 
پاسـخ بـه این پرسـش که چرا بـدون ذکر مبلغ بـا ناظران قرارداد شـده 
اسـت، می گویـد کـه »شـاید« بـه این دلیـل مقدار مبلـغ ذکر نشـده بود 
کـه کمیسـیون منتظـرِ موافقـِت وزارت مالیـه در پیوند به تعییـن مقدار 

پول ناظـران بود.
آقـای روحانـی می افزایـد که نظـران به کمیسـیون شـکایت ها مراجعه 
کننـد و این کمیسـیون مکلف اسـت تا مطابـق آنچه در قـراردادِ ناظران 

درج اسـت، بـا آنان برخـورد کند.
رأیفروشیدرکمیسیونشکایتها

ایـن ناظـران همچنـان روایت هایـی از تقلب و خرید و فـروش رأی در 
کمیسـیون شـکایت های انتخابات حین نظارت از روند بازشـماری آرا 
دارنـد. آنـان می گوینـد، برخـی ناظران وظیفۀ شـان این اسـت که برای 
نامـزدِ مورد نظرشـان هر طوری کـه ممکن اسـت، رأی بخرند. یکی از 
ایـن ناظـران که به دفتـر روزنامۀ مانـدگار مراجعه کرده بـود، می گوید، 
در برخـی مـوارد نیروهـای امنیتـی عده یـی را بازداشـت کـرد، امـا در 

شـماری از مـوارد تقلب کاران به هدف شـان می رسـند.
او می گوید: »من ناظرِ کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی بـودم، در یک 
سـاعت ده هـا نفر از کنارم گذشـتند و بـا صدای پائین گفتنـد، »رأی دو 

هـزار، رأی 50 دالـر، رأی دو هزار و...«.
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شــبکۀ  برگردان-مانــدگار: 
گــزارش  ترکیــه  تی.آر.تــی 
داده اســت کــه ســال 2018 
بــرای  ســال  مرگ بارتریــن 
افغانســتان بــوده اســت و آمــار 
ــن  ــِگ ای ــده گان جن ــته ش کش
ــورهای  ــه کش ــبت ب ــال نس س
افزایــش  یمــن  و  ســوریه 

نشــان  را  چشــم گیری 
. هــد می د

مقایســه یی  گــزارش  در 
ــکل  ــه  ش ــه ب ــبکه ک ــن ش ای
ــده  ــده آم ــر ش ــری نش تصوی
اســت کــه آمــار تلفــات جنــگ 
 2018 ســال  در  افغانســتان 
نســبت بــه دو کشــور یمــن و 

ــگ  ــًا در جن ــه عم ــوریه ک س
ــته  ــش داش ــد، افزای ــرار دارن ق

ــت. اس
ــه  ــده ک ــه ش ــزارش گفت در گ
در ســال 2018، 44 هــزار و 
655 تــن در افغانســتان کشــته 
ــن  ــی در عی ــده اند، در حال ش
ــزار و  ــوریه 28 ه ــان در س زم
854 تــن و در یمــن 28 هــزار 
ــده اند.  ــته ش ــن کش و 862 ت
ــن شــبکه  ــزارش ای ــن گ در ای
آمــده اســت کــه شــمار تلفات 
جنــگ در افغانســتان پاکســتان 
و عــراق پــس از ورود امریــکا 
بــرای جنــگ بــا تروریســم در 
ســال 2001 بــه افغانســتان بــه 

ــد.  ــن می رس ــراز ت 500ه
بــه نوشــتۀ ایــن شــبکه، ســال 
2018 یکــی از مرگ بارتریــن 
افغانســتان  بــرای  ســال ها 

ــت.  ــوده اس ب

ناظران: 
كمیسیون رسیده گی 

به شکایت ها پول ما را نمی دهد

زنده گی یک سؤاِل چند گزینه یی  است؛ این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی می شوند،
 نه خود سؤال!
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آگاهان و اعضای مجلس:

وعـده های 
غنـی 

غیـرعمـلی 
و تکـراری 

است

چین به عنوان یک غوِل 
عظیِم اقتصادی اگرچه 
بر اساس احساِس خطر 
در منطقۀ سین كیانگ از 

ناحیۀ اسالم گرایان و ثروت 
و منابِع عظیم در آسیای 

مركزی، خواهاِن آرامش و 
ثبات در افغانستان است 
و به همین دلیل كمک های 
قابل توجهی را در اختیار 
افغانستان می گذارد؛ اما 

به عنوان یک ابرقدرِت در 
حاِل ظهور اجازه نمی دهد 
كه پاكستان از معادالِت 
قدرت در منطقه حذف 
و مسیِر تکتازی هند و 

متحداِن جهانی اش هموار 
گردد
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ــرات در  ــه در ه ــه ک ــی از آنچ ــاد تازه ی ــاال ابع ح
هنــگام ســخنرانِی آقــای غنــی اتفــاق افتــاد، برمــا 
ــن  ــه ای ــی ب ــدازۀ کاف ــه ان ــِم آنکــه ب شــده و به رغ
مســأله در رســانه ها و فضــای مجــازی توجــه 
شــده، امــا بازهــم نیــاز بــه پرداختــن بــه آن را بــا 
ــازد.  ــی نمی س ــازه منتف ــِق ت ــن حقای ــه ای ــه ب توج
ــای  ــخنرانی آق ــان س ــه در جری ــه ک ــاز آنچ در آغ
غنــی اتفــاق افتــاد، به آســانی از طــرف ســخنگویاِن 
او یــک مســـالۀ عــادی اعــام شــد و حتا گفته شــد 
کــه آقــای غنــی بــه ســخناِن ایــن فــرد گــوش داده 
ــت.  ــده اس ــر ش ــه خی ــِم ب ــا خت ــه همان ج و قضی
امــا بعدتــر کــه شــاهداِن صحنــه از مســایل دیگری 
پــرده برداشــتند کــه گویــا مســووِل تشــریفاِت ارگ 
ــه  ــت گرفت ــگام صحب ــرد را در هن ــن ف ــاِن ای ده
ــی  ــای غن ــش شــود، آق ــِع حــرف زدن ــا مان ــود ت ب
ــه  ــا رییــس تشــریفاتش ب ــا ب ــه کــرده و حت مداخل
پرخــاش پرداختــه کــه چــرا بــه آن جــوان فرصــِت 
ــه شــکلی  ــه ب ــم قضی ــد؛ بازه حــرف زدن نمی ده
ــون  ــا اکنـ ــی مصــادره شــد. ام ــای غن ــع آق ــه نف ب
ــده و مشــخص  ــا ش ــکه برم ــن س ــِر ای روی دیگ
ــی در  ــای غن ــاِن آق ــا محافظ ــه تنه ــه ن ــده ک گردی
برابــر چشــم مهمانــاِن خارجــی جلــو حــرف زدِن 
ایــن شــهروند را گرفته انــد، بــل بعــداً او را از محــِل 
ســخنرانی خــارج کــرده و مــورد ضرب وشــتم 
ــال  ــی انتق ــای نامعلوم ــه ج ــپس ب ــرار داده و س ق
داده انــد. ویدیویــی کــه از ایــن جریــان در فضــای 
مجــازی پخــش شــده، بــه روشــنی ایــن موضــوع 
ــه در  ــن لحظ ــن جــوان همی ــد. ای ــت می کن را تثبی
ــا  ــرار دارد و حت ــرات ق ــِی ه ــت مل ــارت امنی اس
ــورد شــکنجه و آزار  ــه بازهــم م ــه می شــود ک گفت
مأمــوران امنیتــی قــرار گرفتــه و حتــا از سرنوشــِت 
ــن جــوان  ــی در دســت نیســت. ای او اطــاع دقیق
ــادی  ــال های زی ــی از س ــت ول ــا اس ــًا از پکتی اص
در هــرات زنده گــی می کنــد و ادعــا دارد کــه 
هراتــی  قدرتمنــداِن  ســوی  از  او  زمین هــای 
ــد، غصــب  ــِت ارگ برخوردارن ــا از حمای ــه گوی ک
ــواده اش،  ــۀ خان ــه گفت ــرد ب ــن ف ــت. ای ــده اس ش
بــه نهـــادهای زیــادی مراجعــه کــرده و بــا وجــود 
داشــتن اســناد کافــی بــه قضیــۀ او رســیده گی 
ــگام  ــه در هن ــده ک ــور ش ــت. او مجب ــده اس نش
ــل  ــن محف ــه ای ــی، خــود را ب ــای غن ســخنرانی آق
ــد از پشــِت  ــه او می خواه ــی ک ــا هنگام ــاند ت برس
تریبــون پاییــن شــود، صدایــش را بلنـــد کنــد. ُکل 

جریــان همیــن اســت کــه اتفــاق افتــاده، امــا ایــن 
قضیــه ابعــاد دیگــری از وضعیــِت کشــور و رفتــار 
ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــه اول را ب ــاِی درج مقام ه
چنیــن  در  می توانــد  کــه  نخســتی  پرســِش 
وضعیتــی مطــرح شــود، ایــن اســت کــه چــرا ایــن 
ــِل  ــک محف ــتفاده از ی ــا اس ــرده ب ــاش ک ــرد ت ف
ــته،  ــأله نداش ــه مس ــی ب ــچ ربط ــه هی ــمی ک رس
ــا  ــاند؟ آی ــی برس ــای غن ــه آق ــود را ب ــِض خ عرای
ــه  ــود ب ــداِی خ ــاندِن ص ــرای رس ــری ب راه دیگ
گــوش مقام هــای بلندپایــه و از جملــه آقــای غنــی 
ــا  ــی ب ــای غن ــاِن آق ــرا محافظ ــت؟ چ ــته اس نداش
ــه  ــد درحالی ک ــورد کردن ــه برخ ــرد این گون ــن ف ای
نیــز  دیگــری  نحــو  بــه  می شــد  به ســاده گی 
ــع  ــرای رف ــی ب ــر اقدام ــا اگ ــِخ او را دادـ حت پاس

مشــکِل او صــورت نمی گرفــت؟
ــه از  ــت ک ــگار هــر وق یکــی از دوســتاِن روزنامه ن
ــام می بــرد، او را دیکتاتــورِ کوچــک  آقــای غنــی ن
ــن صفــت،  ــه نظــر می رســد ای ــد. ب خطــاب می کن
صفــِت بســیار به جایــی بــرای آقــای غنــی اســت. 
بیاییــد همیــن صحنــه را بــرای حامد کــرزی رییس 
جمهــوری پیشــین در نظــر بگیریــم کــه اگــر کســی 
از میــان حاضــران برمی خاســت و او را مــورد 
خطــاب قــرار مــی داد، چگونــه برخــورد می کــرد؟

ــی دارد  ــِش ارباب ــی کــه من ــای کــرزی از آن جای آق
ــت،  ــی اس ــی و احساس ــدت عاطف ــی به ش و آدم
ــرد  ــن ف ــود ای ــزاِح خ ــوخی و م ــیوۀ ش ــا آن ش ب
در  حتــا  و  می گرفــت  بــر  در  می خواســت،  را 
ــلی  ــی او را تسـ ــه گونه ی ــت و ب ــارش می نشس کن
نیســت.  این گونــه  غنــی  آقــای  امــا  مــی داد. 
جــا  همــه  در  کــه  دارد  دوســت  به شــدت  او 
ــری  ــگاه هیتل ــدرت، ن ــه ق ــد. او ب ــی کن قدرت نمای
ــف زد،  ــه ســازِ مخال ــد هــر کســی ک دارد. می گوی
ــدرِت  ــی ق ــای غن ــر آق ــدش. اگ ــِر راه برداری از س
فعلــی را در یــک نظــامِ دیگــر مثــل نظــامِ پــس از 
کودتــای هفــت ثــور در اختیــار می داشــت، شــاید 
ــز  ــِت افغانســتان را از نیمــه نی ــه حــال جمعی ــا ب ت

ــود. ــر رســانده ب ــه کمت ب
به شــدت  و  بی عاطفــه  فــردی  غنــی  آقــای   
ــِب انســان ها  ــر و تعذی ســنگدل اســت. او از تحقی
کــه  ندیــده ام  هیــچ گاه  مــن  می بــرد.  لــذت 
شکســته  ملــی  ســوگواری های  در  چهــره اش 
ــد از  ــه می خواه ــی ک ــا زمان ــد. او حت ــده باش ش
مصایــِب ملــی ســخن بگویــد، تکبــر همچنــان بــر 

ــد. او از  ــی می کن ــره اش خودنمای ــورت و چه ص
ــاد  ــام داراِن افغانســتان شــباهت بســیار زی ــان زم می
بــه حفیــظ اهلل امیــن دارد کــه می گفــت فقــط 
می خواهــد بــا یــک میلیــون جمعیــت کشــور 
را اداره کنــد. آقــای غنــی نیــز اگــر در نظــام 
دموکراســی قــدرت را بــه دســت نمی داشــت، 
بــدون شــک تــا بــه حــال خشــونت های فراوانــی 
مرتکــب شــده بــود. او دیکتاتــوری اســت کــه در 
ــه دســت  ــدرت را ب ــوری ق ــام غیردیکتات ــک نظ ی
ــوس  ــیار افس ــاظ بس ــن لح ــاید از ای ــه و ش گرفت
ــه قــدرت وابســته اســت  می خــورد. او به شــدت ب
ــه  ــود ب ــی از خ ــی غن ــت دارد. وقت و آن را دوس
عنــوان فــرد اول کشــور، قومانــدان اعلــی نیروهــای 
امنیتــی و القابــی از ایــن دســت یــاد می کنــد، 
ــه  ــدرت را ب ــه ق شــیفته گی بی حدوحصــِر خــود ب

نمایــش می گــذارد. 
از جانــب دیگــر، موضــوع جوانــی کــه در هنــگام 
ــد  ــور ش ــرات مجب ــی در ه ــای غن ــخنرانِی آق س
ــد، از  ــد کن ــی بلن ــرای دادخواه ــش را ب ــه صدای ک
ــت  ــن عدال ــی و تأمی ــف بارِ دادرس ــِت اس وضعی
ــد.  ــر می ده ــن کشــور خب ــرای شــهروندان در ای ب
اگــر ایــن جــوان کــه مشــت نمونــۀ خــروار اســت، 
ــِق او  ــت و در ح ــی می داش ــت دسترس ــه عدال ب
ــورت در  ــچ ص ــه هی ــد، ب ــته نمی ش ــم روا داش ظل
چنیــن موقعیتــی بــرای آقــای غنــی مزاحمــت خلق 
نمی کــرد. ظلــِم موجــود در دســتگاه های عدلــی و 
قضایــِی کشــور او را مجبــور ســاخته کــه در هنــگام 
ــاورِ باطــل کــه  ــن ب ــه ای ــی، ب ــای غن ســخنرانِی آق
ــت باشــد، صــدای خــود را  ــی عدال شــاید او حام
بلنــد کنــد. در حالــی کــه او خبــر نداشــت آقــای 
غنــی همــان رییــِس چهــل دزد در داســتان »علــی 
بابــا و چهــل دزد« اســت کــه در روز حاکــِم منطقــه 
ــا  ــه یغم ــان را ب ــب خانه های ش ــود و در ش می ش

می بــرد. 
ــنی  ــر روش ــت، تصوی ــرات گذش ــه در ه ــه ک آنچ
از بی عدالتــی و زورگویــی در نظــام افغانســتان 
ــه روی  ــت را ب ــای عدال ــه دره ــی ک ــت؛ نظام اس
مــردم بســته و عده یــی را مأمــور کــرده کــه شــیرۀ 
ــن  ــود، ای ــن نمی ب ــر چنی ــد. اگ ــان را بگیرن جان ش
فــرد کــه در حقیقــت صــدای عدالت خواهــی 
محرومــاِن جامعــه اســت، در یــک محفــل رســمی 
ــور  ــرد اول« کش ــان »ف ــه گریب ــرد ک ــاش نمی ک ت

ــرد.    را بگی
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ــنبه 24  ــته )ش ــه روز گذش ــه جانبه یی ک ــِت س ــن نشس دومی
قــوس( میــان افغانســتان، چیــن و پاکســتان در ســطح وزرای 
ــه نحــوی از  ــل برگــزار شــد، ب خارجــۀ ســه کشــور در کاب
ــوالِت  ــگ در تح ــِش پُررن ــای نق ــن در ایف ــاء ارادۀ چی انح
افغانســتان را بــه نمایــش گذاشــت. در ایــن نشســت، 
نماینــده گاِن هــر ســه کشــور روی مســایِل عمده یــی چــون 
تأمیــن امنیــت و مبــارزه بــا هراس افکنــی، توســعۀ اقتصــادی 
ــه رهبــری  ــد صلــح ب و اتصــاِل منطقه یــی و اجمــاع در رون
ــی  ــرده  و تفاهم نامه ی ــز ک ــردم افغانســتان تمرک ــِت م و مالکی

ــه امضــا رســاندند.  را در ایــن زمینــه ب
اگــر از گزینه هایــی چــون توســعۀ اقتصــادی و اتصــاِل 
ــتان و  ــۀ افغانس ــن در میان ــه چی ــم، اینک ــی بگذری منطقه ی
ــخن  ــتان« س ــردم افغانس ــری م ــه رهب ــح ب ــتان از »صل پاکس
می گویــد را می تــوان واکنشــی خفیــف ولــی ریشــه دار 
نســبت بــه فعال شــدِن امریــکا و ســایر قدرت هــای منطقه یــی 
ــد  ــه بای ــن نکت ــرای درک ای ــرد. ب ــر ک ــح تعبی ــازِی صل در ب
ــی اســت  ــوِن بحران زای ــتان کان ــه افغانس ــود ک ــادآوری نم ی
ــد سلســله یی از  ــادی در آن می توان ــِر بنی ــوع تغیی ــر ن ــه ه ک
قدرت هــا و بازیگــراِن بیرونــی را در نقطــۀ تعامــل یــا تقابــل 

ــا هــم قــرار دهــد. ب
ــه  ــتان، ب ــاده در افغانس ــه راه افت ــراً ب ــِح اخی ــازی صل  در ب
ــکا  ــِل امری ــا ضرب االج ــراه ب ــه ورودِ هم ــد ک ــر می رس نظ
ــورهایی  ــرد کش ــر رویک ــی را ب ــل ماحظه ی ــاِی قاب تکانه ه
نظیــر روســیه و چیـــن و هنــد و ایــران و پاکســتان نســبت 
ــن  ــن یکــی از مهم تری ــه افغانســتان وارد کــرده اســت. چی ب
کشورهاســت کــه قطب نمــاِی روابطــش بــا افغانســتان، 
ــور  ــن کش ــاِی ای ــا قضای ــکا ب ــِل امری ــوِع تعام ــه ن ــًا ب عمیق
ــِح  ــکا در صل ــِت امری ــه فعالی ــژه اینک حســاس اســت؛ به وی
ــان  ــود می ــِل موج ــوی تعام ــم و الگ ــد نظ ــتان بخواه افغانس
پاکســتان و هنــد و چیــن را برهــم بزنــد و الگــوِی جدیــدی 
ــِق  ــتان عم ــه: افغانس ــح اینک ــرد. توضی ــف بگی ــه تعری را ب
ــد  ــت و هن ــد اس ــا هن ــدال ب ــتان در ج ــتراتژیِک پاکس اس
رقیــِب اصلــی قــدرِت چیــن در آسیاســت و چیــن ابرقــدرت 
و رقیــِب در حــال ظهــورِ امریــکا در ســطِح جهــان اســت و 
ــِش  ــه در پوش ــت ک ــوِن بحران زایی س ــان کان ــتان هم افغانس
جنگ وصلــح می توانــد ایــن نظــم  و الگــو را درهــم بریــزد. 
بــر اســاِس ایــن معادلــه و بــا عطــف بــه اســتراتژی جدیــِد 
امریــکا در جنــوب آســیا، پاکســتان در صلــِح افغانســتان بــا 
امریــکا همــراه شــده تــا فضـــا بــه نفــِع هنــد اشــغال نشــود 
ــا پاکســتان همــکاری نشــان  ــِح افغانســتان ب و چیــن در صل
داده تــا امریــکا و هنــد مشــترکًا صلــِح افغانســتان را بــه زیــاِن 

چیــن و پاکســتان مصــادره نکننــد.   
ــر  ــِم اقتصــادی اگرچــه ب ــوان یــک غــوِل عظی ــه عن ــن ب چی
ــۀ  ــین کیانگ از ناحی ــۀ س ــر در منطق ــاِس خط ــاس احس اس
اســام گرایان و ثــروت و منابــِع عظیــم در آســیای مرکــزی، 
خواهــاِن آرامــش و ثبــات در افغانســتان اســت و بــه همیــن 
ــتان  ــار افغانس ــی را در اختی ــل توجه ــای قاب ــل کمک ه دلی
ــه عنــوان یــک ابرقــدرِت در حــاِل ظهــور  می گــذارد؛ امــا ب
اجــازه نمی دهــد کــه پاکســتان از معــادالِت قــدرت در 
منطقــه حــذف و مســیِر تکتــازی هنــد و متحــداِن جهانــی اش 

همــوار گــردد. 
»صلــح بــه رهبــری مــردم افغانســتان« کــه هــر ســه کشــور 
لفظــًا روی آن تفاهــم کرده انــد، در ذهنیــِت هــر ســه طــرف 
ــِت افغانســتان  ــد. حکوم معناهــای خاصــی را تداعــی می کن
صلحــی را می طلبــد کــه طــرف و بازیگــِر اساســی آن، 
خــودش باشــد و پاکســتان صلحــی را می طلبــد کــه طالبــان 
بســازد؛  مســتحکم تر  اســام آباد  مدیریــِت  دایــرۀ  در  را 
ــارِض  ــت کم مع ــه دس ــد ک ــی را می طلب ــن صلح ــا چی ام
ــن  ــد. همی ــور« نباش ــاِل ظه ــِن درح ــِی »چی ــای جهان نیازه
ــه  ــن ب ــدی چی ــِل عاقه من ــد دالی ــی می توان ــه به تنهای نکت
افغانســتان، مشــارکت در بازســازی و نوســازی، حضــور در 
ــۀ صلــح را  ــا پاکســتان در معادل ــد صلــح و همــکاری ب رون

ــن کند.  تبییـ
تصمیم گیرنــدۀ  دســتگاه  و  افغانســتان  حکومــت  اگــر 
به رغــم  کنـــد،  درک  را  پیچیده گی هــا  ایــن  بتوانــد  آن 
ــزرِگ  ــیل های ب ــا و پتانس ــوان از انگیزه ه ــواری ها می ت دش
ــعۀ  ــات و توس ــتاِی ثب ــن در راس ــادِی چی ــی و اقتص سیاس

ــت. ــود ُجس ــور س کش

چیــن و پتانسیـل حضـور 
در افغـانستان

هـرات؛ واقعـۀ 
حکومت بی عــدالتِی  نمـاد   

از جانــب دیگــر، موضــوع جوانــی کــه در هنــگام ســخنرانِی آقــای غنــی در هــرات مجبور شــد کــه صدایــش را بــرای دادخواهی 
بلنــد کنــد، از وضعیــِت اســف باِر دادرســی و تأمیــن عدالــت بــرای شــهروندان در ایــن کشــور خبــر می دهــد. اگــر ایــن جــوان 
کــه مشــت نمونــۀ خــروار اســت، بــه عدالــت دسترســی می داشــت و در حــِق او ظلــم روا داشــته نمی شــد، بــه هیــچ صــورت 
در چنیــن موقعیتــی بــرای آقــای غنــی مزاحمــت خلــق نمی کــرد. ظلــِم موجــود در دســتگاه های عدلــی و قضایــِی کشــور او را 
مجبــور ســاخته کــه در هنــگام ســخنرانِی آقــای غنــی، بــه ایــن بــاوِر باطــل کــه شــاید او حامــی عدالــت باشــد، صــدای خــود 
را بلنــد کنــد. در حالــی کــه او خبــر نداشــت آقــای غنــی همــان رییــِس چهــل دزد در داســتان »علــی بابــا و چهــل دزد« اســت 

ــرد ــا می ب ــه یغم ــان را ب ــب خانه های ش ــود و در ش ــه می ش ــِم منطق ــه در روز حاک ک

احمــد عمران

ACKU
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برخــی از نماینــده گان هــرات و آگاهــان سیاســی 
می گوینــد کــه ســفر محمداشــرف غنــی بــه 
مراســم گشــایش راه  الجــورد بــه والیــت هــرات، 

ــت.  ــی داش ــۀ کارزار انتخابات ــتر جنب بیش
ــی در مراســم  ــای غن ــه وعده ه ــاره ب ــا اش ــان ب آن
پروژه هایــی  از  او  راه الجــورد، می گوینــد کــه 
ماننــد راه الجــورد بــرای کارزارهــای انتخاباتــی اش 

ــد.  ــزاری می کن ــتفادۀ اب اس
صالــح محمــد ســلجوقی، نماینــدۀ مــردم هــرات 
در مجلــس در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار بــا 
خوش  بینــی از گشــایش راه الجــورد، می گویــد 
کــه راه الجــورد در پهلــوی این کــه افغانســتان 
ــات  ــد نج ــرزی واح ــذرگاه م ــه گ ــکا ب را  از ات
ــی و  ــیای جنوب ــه آس ــور را ب ــن کش ــد، ای می ده

ــازد.  ــل می س ــز متص ــا نی اروپ
ــه  ــی ب ــای غن ــفر آق ــه س ــاره ب ــا اش ــا ب او، ام
مراســم گشــایش راه الجــورد بــه والیــت هــرات، 
می گویــد کــه غنــی از ایــن پروژه هــا بــرای 
کارزارهــای انتخاباتــی خــود اســتفاده ابــزاری 

 . می کنــد
ایــن نماینــدۀ مــردم هــرات، می گویــد: ســفر 
غنــی بــه ایــن والیــت در پهلــوی ایــن کــه 
در  او  داشــت،  انتخاباتــی  کمپایــِن  رویکــرد 
ــت چالش هــای  ــن والی ــه ای ــاش ب روزهــای بودب

ــرد.  ــاد ک ــز ایج ــهروندان نی ــرای ش را ب
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــه ریی ــت ک او گف
در آســتانۀ ســفر خــود بــه والیــت هــرات، 
وعده هــای غیــر عملــی بــرای مــردم داد، در 
حالــی کــه در گذشــته نیــز وعده هــای غنــی 

ــت.  ــیده اس ــل نپوش ــۀ عم جام
ــات  ــان انتخاب ــیدن زم ــرا رس ــا ف ــه ب ــت ک او گف
ــای  ــکا رویکرده ــا ات ــی ب ــت جمهوری، غن ریاس
عوام فریبانــه دوبــاره تــاش می کنــد کــه بــا 

ــد.   ــازی کن ــه ب ــان عام اذه
بــه گفتــۀ او، وعده هــای غنــی بــرای مــردم 
ــدات  ــت؛ تهع ــده اس ــراری ش ــخ و تک ــرات تل ه
او در آغــاز پــروژۀ تاپــی و حــاال در مراســم 
ــردم را  ــت و م ــدنی  نیس ــی ش ــورد، عمل راه الج

مأیــوس می ســازد. ناامیــد و 
آقــای ســلجوقی افــزود کــه مــردم بــه ایــن 
بــا دیــدۀ شــک و تردیــد  وعده هــای غنــی 

 . نــد می نگر
ــا  ــی ت ــدت مل ــت وح ــاز حکوم ــت از آغ او گف
هنــوز غنــی بیــش 8 مرتبــه بــه هــرات ســفر کــرده 
ــش  ــا بیشــتر وعده های و وعــده ســپرده اســت، ام

جامــۀ عمــل نپوشــید. 
محمــد اشــرف غنــی روز پنجشــنبه، 22 قــوس، در 
ــرات  ــت ه ــم گشــایش راه الجــورد در والی مراس
ســخنرانی  می کــرد بــا اشــاره مزایــای ایــن مســیر، 
وعده هــای زیــادی را بــرای مــردم هــرات در 
ــمار  ــا ش ــی داد؛ ام ــف اجتماع ــای مختل بخش ه
ــه  ــی ب ــفرهای غن ــه س ــد ک ــاور دارن ــادی ب زی

والیت هــا جنبه هــای کارزاری بــرای انتخابــات 
ریاســت جمهوری پیــش رو دارد. 

هم چنــان، رحمــت اهلل بیژن پــور آگاه سیاســی، 
بــه  راه الجــورد،  افتتــاح  کــه  می گویــد 
غنــی بهانه یــی شــد تــا بــرای بررســی تیــم  
ــد.  ــت در هــرات ســفر کن ــه والی ــی اش ب انتخابات
ــی  ــای غن ــفر آق ــد: »س ــن آگاه سیاســی می گوی ای
بــه والیــت هــرات نتیجــۀ وارونــه داشــت، 
درگیــری لفظــی او بــا  یکــی از عارضــان در ایــن 
ــوب آن از طــرف محافظــان  ــت و ک نشســت و ل
رییــس حکومــت وحــدت ملــی، ســبب شــد تــا 
یکبــار دیگــر نگــرش دیکتاتورانــی غنــی بــر مــا 

ــردد«.  گ
آقــای بیژن پــور، می افزایــد کــه محمداشــرف 
غنــی از آغــاز حکومــت وحــدت ملــی تــا کنــون 
در برنامه هــای خــود موفــق عمــل نکــرده اســت؛ 
از آغــاز تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی او 
ــرای مــردم ســپرد کــه جنبه هــای  وعده هایــی را ب

ــه خــود نگرفــت.  عملــی ب
ــای  ــای ارگ در عرصه ه ــه برنامه ه ــد ک او می گوی
ــوده اســت، ایــن برنامه هــا در  مختلــف، موفــق نب
رویکــرد  انکشــافی  توســعه یی،  عرصه هــای 

عملــی نداشــته اســت.  
ــی در  ــای ابتدای ــد نگرش ه ــۀ او، هرچن ــه گفت ب
مــورد غنــی بــه عنــوان کســی در غــرب آمــوزش 
عالــی دیــده بــود مثبــت بــود، امــا پــس از رســیدن 
ــردم  ــرای م ــخصیت اش ب ــدرت، ش ــند ق ــه مس ب

مأیــوس کننــده شــد.
ایــن آگاه سیاســی ادعــا می کنــد کــه آقــای غنــی 
ــی  ــع مل ــه مناف ــود ب ــای خ ــا در برنامه ه ــه تنه ن
ــه  ــش ب ــام حرکات ــه در تم ــد، بلک ــر نمی کن فک

ــد.  ــود می اندیش ــخصی خ ــع ش مناف
ــان  ــده در زم ــام ش ــای انج ــۀ او، کاره ــه گفت ب
ــت، در  ــم گیر نیس ــی، چش ــدت مل ــت وح حکوم
ــه انکشــاف در  ــا ک ــه تنه ــن حکومــت ن ــان ای زم
ــتیم،  ــی نداش ــاه اجتماع ــت و رف ــای امنی زمینه ه
ناامــن شــدن و  بــه طــرف بی ثباتــی،  بلکــه 
ــده  ــف انجامی ــای مخال ــدن نیروه ــد ش قدرت من

ــت.  اس
ــن فرصــت  ــه در ای ــاور دارد ک ــور ب ــای بیژن پ آق
در پهلــوی بی ثباتی هــای پیهــم  کــه دامن گیــر 
مــردم شد/اســت، کارهــای روزمــرۀ حکومــت نیــز 
ــورت  ــد، ص ــام می ش ــد انج ــه بای ــکلی ک ــه ش ب

نگرفــت. 
ــا  ــان ب ــی همزم ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــی  ــای تازه ی ــرات وعده ه ــت ه ــه والی ــفرش ب س
ــورهای  ــا کش ــتان ب ــدن افغانس ــل ش ــرای وص ب
دیگــر ســپرد و گفــت کــه حکومــت وحــدت ملی 
بــرای وصــل کــردن کشــورهای منطقــه از طریــق 
ــی را روی  ــای تازه ی ــی تاش ه ــادالت بازرگان تب

ــت دارد. دس

صلــح  ســه جانبۀ  نشســت  دومیــن 
امــور  وزیــران  ســطح  در  افغانســتان 
خارجــۀ افغانســتان، پاکســتان و چیــن 
دیــروز شــنبه، 24 قــوس در کابــل برگــزار 

ــد. ش
وزیــران خارجــۀ ســه کشــور پــس از ایــن 
نشســت تفاهم نامــۀ »مبــارزه بــا تروریســم 
و هراس افگنــی در منطقــه« را امضــا کــرده 
و تأکیــد کردنــد کــه هــر ســه کشــور بــه 

ــد. ــد می مانن ــه متعه ــن تفاهم نام ای
ــان  ــور همچن ــه کش ــۀ س ــران خارج وزی
ــور و  ــه کش ــان س ــازی می ــه اعتمادس ب
ــز  ــر نی ــردن یکدیگ ــت ک ــز از مام پرهی

ــد. ــد کردن تأکی
محمــود قریشــی، وزیــر خارجۀ پاکســتان 
در ایــن نشســت گفــت کــه بــا »هــدف و 
ــتان  ــه افغانس ــتی« ب ــح و دوس ــام صل پی
ــه  ــزود ک ــای قریشــی اف ــده اســت. آق آم
ــر  ــای درگی ــاش دارد گروه ه پاکســتان ت
ــز  ــای می ــه پ ــتان را ب ــگ در افغانس جن

ــد. ــح حاضــر کن ــرات صل مذاک
ــه  ــت ک ــتانی گف ــد پاکس ــام ارش ــن مق ای
ــی«  ــک »مســأله داخل ــح افغانســتان ی صل
اســت کــه توســط خــود مــردم افغانســتان 
بایــد مدیریــت شــود، امــا پاکســتان تعهــد 
ــه  ــن زمین ــرای همــکاری در ای خــود را ب
بــا افغانســتان همــواره اعــام کــرده 

اســت.
ــم  ــویق می کنی ــا تش ــت: »م ــان داش او بی
در  درگیــر  گروه هــای  تمــام  کــه 
کننــد.  مصالحــه  باهــم  افغانســتان 
ــد  ــازی می کن ــود را ب ــش خ ــتان نق پاکس
و در ایــن زمینــه تــاش دارد، امــا تصمیــم 
ــان  ــد آن ــت و بای ــم اس ــتانی ها مه افغانس
ــان  ــرای آیندۀش ــه ب ــد ک ــم بگیرن تصمی

می خواهنــد؟«. چــه 
وزیــر خارجــۀ پاکســتان امــا خاطرنشــان 
نتیجــه   بــه  این کــه  بــرای  ســاخت: 
را  مــان  دیدگاه هــای  بایــد  برســیم، 
ــادی  ــای زی ــما جنگ ه ــم. ش ــر دهی تغیی
را تجریــه کرده ایــد، بــا متهــم کــردن 
از  نمی رســیم؛  جایــی  بــه  یکدیگــر 
ایــن رو بایــد در تفاهــم بــا یکدیگــر بــرای 

ــم. ــاش کنی ــتان ت ــح افغانس صل
ــده  ــه آم ــان این ک ــا بی ــود قریشــی ب محم
ــتان،  ــتان و پاکس ــن افغانس ــا بی ــت ت اس
اگــر  گفــت:  کنــد،  اعتمادســازی 
اعتمادســازی نشــود، ایــن نشســت ها 
ــی  ــه باق ــت و جلس ــک نشس ــد ی در ح
خواهــد مانــد و بــدون کــدام نتیجــۀ 

ملمــوس بــه پایــان خواهــد رســید.
ــش و  ــه داع ــت ک ــار داش ــی اظه قریش
ــتان  ــازمان ترکس ــد س ــازمان هایی مانن س
ــدارد منطقــه امــن باشــد،  شــرقی نیــت ن
زیــرا امنــی بــودن منطقــه آنــان را از 
ــی دارد.  ــاز م ــان ب ــع ش ــه مناف ــیدن ب رس
تفاهم نامه یــی  افــزود،  قریشــی  آقــای 
ــا تروریســم  ــارزه ب را کــه در راســتای مب

ــران خارجــۀ  ــا وزی و امنیــت در منطقــه ب
ــی  ــرده، گام ــا ک ــن امض ــتان و چی افغانس
ــور  ــه کش ــرای س ــش و ب ــه پی ــت ب اس
کمــک خواهــد کــرد کــه بــه آنچــه همــه 

برســند. می خواهنــد 
وزیــر خارجــۀ پاکســتان بیــان داشــت کــه 
ــن  ــی« تأمی ــزم و ارادۀ سیاس ــتان »ع پاکس
صلــح در افغانســتان و منطقــه را دارد، 
ــی  ــورها و گروه های ــت کش ــاز اس ــا نی ام
را کــه صلــح می خواهنــد و آنانــی را 
ــد،  ــم بزنن ــح را بره ــد صل ــه می خواهن ک

ــم. ــایی کنی شناس
آقــای قریشــی گفــت کــه هرســه کشــور 
ــی  ــن{ قربان }افغانســتان، پاکســتان و چی
تروریســم انــد و بایــد بــه صــورت 
جمعــی در برابــر تروریســم مبــارزه کننــد. 
همیشــه گی«  »دوســت  را  پاکســتان  او 
ــران  ــد و از وزی ــن خوان ــتان و چی افغانس
خارجــۀ افغانســتان و پاکســتان خواســت 

ــد. ــه پاکســتان ســفر کنن ــا ب ت
همزمــان باایــن، وانگ یــی، وزیــر خارجــۀ 
چیــن از امضــای تفاهم نامــۀ همــکاری در 
زمینــۀ مبــارزه بــا تروریســم بــا افغانســتان 
و پاکســتان خبــر داد و گفــت کــه هر ســه 
ــر  ــه در براب ــد ک ــد ســپرده ان کشــور تعه
ــه  ــی« در منطق »تروریســم« و »هراس افگن

مبــارزه کننــد.
آقــای وانگ یــی افــزود کــه بــه ارادۀ 
ــرام  ــح احت ــرای صل ــتان ب ــردم افغانس م
ــه  ــی ک ــر کمک ــه ه ــن زمین دارد و در ای
بتواننــد، دریــغ نخواهنــد کــرد. بــه گفتــۀ 
وزیــر خارجــۀ چیــن: پاکســتان نیــز آمــاده 
ــا کار  ــی یک ج ــۀ جهان ــا جامع ــت ب اس
ــرات  ــی در مذاک ــه پیشــرفت مثبت ــد ک کن
صلــح افغانســتان بیایــد و تــا زمانــی کــه 
اعتمــاد میــان هــر دو کشــور }افغانســتان 
ــارزه  ــد، مب ــود نیای ــه وج ــتان{ ب و پاکس
در برابــر تروریســم نتیجه یــی در پــی 

ــت. ــد داش نخواه
ــه کشــورش دوســت  ــزود ک ــی اف وانگ ی
بــه  و  اســت  پاکســتان  و  افغانســتان 
ــا هــردو کشــور ادامــه  همــکاری خــود ب
ــن  ــه چی ــه این ک ــا اشــاره ب ــد. او ب می ده
نقــش ســازنده در قبــال صلــح افغانســتان 
نشســت  »ایــن  داشــت:  اظهــار  دارد، 
در  ثبــات  و  صلــح  بــرای  ســه جانبه 
ــک  ــان ی ــد و همچن ــه کمــک می کن منطق
ــح  ــرات صل ــرای مذاک فرصــت خــوب ب
افغانســتان پیــش آمــده اســت. چیــن 
ــان  ــردن طالب ــر ک ــمت حاض ــز در قس نی
ــاش  ــح ت ــرات صل ــز مذاک ــای می در پ

. می کنــد«
ــه  ــت ک ــان داش ــن بی ــۀ چی ــر خارج وزی
اقتصــادی  همکاری هــای  مــورد  در 
ــز اقتصــادی  ــد از دهلی افغانســتان می توان
میــان چیــن و پاکســتان اســتفاده کنــد، امــا 
پکــن در زمینــۀ ســرمایه گذاری زیربنایــی 

ــد. ــر می کن ــل فک در کاب

در عیــن حــال، صاح الدیــن ربانــی، 
خارجــۀ  امــور  وزارت  سرپرســت 
ــتان  ــت از پاکس ــن نشس ــتان در ای افغانس
ایــن  سیاســی  ارادۀ  در  تــا  خواســت 
کشــور بــرای پایــان جنــِگ افغانســتان را 

در عمــل ثابــت ســازد.
آقــای ربانــی همچنــان گفــت کــه در 
بــا  مبــارزه  مــورد  در  نشســت  ایــن 
هراس افگنــی، راه حــِل سیاســی بــرای 
ــگ افغانســتان و همکاری هــای  ــم جن خت
ــرده  ــر ک ــادل نظ ــث و تب ــی بح منطقه ی

ــد.  ان
ــان داشــت کــه  ــر خارجــۀ کشــور بی وزی
در ایــن نشســت بــه »امنیــت و مبــارزه بــا 
تروریســم«، »توســعۀ اقتصــادی و اتصــال 
منطقه یــی« و همچنــان »اجمــاع در مــورد 
رونــد صلــح بــه رهبــری و مالکیــت 

افغانســتان« توجــه کــرده اســت.
او اظهــار داشــت کــه صلــح در افغانســتان 
ــه و پاکســتان  ــح در منطق ــای صل ــه معن ب
ایــن اصــل را  نیــز  پاکســتان  اســت؛ 
ــه  ــول دارد و حــاال وقــت آن اســت ک قب
اســام آباد بــرای نشــان دادن اراده اش، 

ــود. ــل ش وارد عم
او تاکیــد کــرد کــه پاکســتان و چیــن 
نقــش مؤثــر در مســایل افغانســتان دارنــد 
بخــش  در  می توانــد  اســام آباد  و 
مذاکــرات صلــح ایــن کشــور نقــش 

ــد. ــته باش ــم داش ــیار مه بس
ــزود: »در  ــور خارجــۀ کشــور اف ــر ام وزی
زمینــۀ همــکاری اقتصــادی در منطقــه نیــز 
ــن در  ــه چی ــم ک ــد و امیدواری ــث ش بح
پروژه هــای کان اقتصــادی در افغانســتان 

ــد«. ــرمایه گذاری کن س
ــت وزیر  ــه نخس ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــان  ــن آن ــه ای ــت ک ــه اس ــتان گفت پاکس
واشــنگتن،  مقامــات  درخواســت  بــه 
میزبــان  جــاری  هفتــۀ  دوشــنبۀ  روز 
نماینــده گان  مســتقیم  گفت وگوهــای 

طالبــان و امریــکا خواهــد شــد.
امریــکا  اســت،  گفتــه  عمــران خــان 
ــات  ــتار اقدام ــن خواس ــش از ای ــه پی ک
صلــح  دربــارۀ  اســام آباد  عملــی 
افغانســتان شــده بــود، اکنــون از پاکســتان 
بــا  تســهیل گفت وگوهــا  درخواســت 

طالبــان را مطــرح کــرده اســت.
اظهــار  پاکســتان  نخســت  وزیــر 
زمینــۀ  پاکســتان  کــه  اســت  داشــته 
گفت وگوهــای بیــن طالبــان و امریــکا در 
خــاک ایــن کشــور را روز دوشــنبه، آمــاده 

ــت. ــرده اس ک
گفتنــی اســت کــه دور اول ایــن نشســت 
کاهــش  هــدف  بــه  گذشــته  ســال 
تنش هــا میــان کابــل و اســام آباد در 
شــهر بیجینــگ چیــن برگــزار شــده بــود 
ــرار اســت  ســومین دور نشســت های  و ق
ــن  ــتان و چی ــتان، پاکس ــه جانبۀ افغانس س
ــزار شــود. ــده در پاکســتان برگ ــال آین س

آگاهان و اعضای مجلس:
وعـده های غنـی 

غیـرعمـلی و تکـراری است

در نشست سه جانبۀ صلح مطرح شد:
پاکستان ارادۀ سیاسی اش را در عمل ثابت کند
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رییــس حکومــت وحــدت ملــی محمــد اشــرف غنی 
ــدی  ــف از ارادۀ ج ــم مختل ــر در مراس ــال اخی در یک س
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــوص برگ ــت در خص حکوم
شــفاف  به صــورِت  ریاســت جمهوری  انتخابــات  و 
حــرف زده اســت؛ از جملــه در جلســۀ نماینده هــای 
ارشــد کشــورهای کمک کننــده بــه افغانســتان گفتــه 
کــه “انتخابــات ریاســت جمهــوری 201۹ بهتریــن و 
ــود”.  ــد ب ــه خواه ــات  در ســطح منطق ــفاف ترین انتخاب ش
تازه تریــن صحبــت در ایــن مــورد، نشســت خبــری 
ــه  ــود ک ــو ب ــر کل نات ــا دبی ــرف غنی ب ــترک محمداش مش

ــد. ــزار ش ــرب در ارگ برگ ــزده عق پان
انتخابــات  شــفاف  برگــزاری  از  درحالــی  حکومــت 
ریاســت جمهوری حــرف می زنــد کــه کــه ســوءمدیریت، 
تخطی هــای قانونــی و تقلب هــای انجام شــده در دور 
ــانه ها را  ــث رس ــور بح ــی مح ــات پارلمان ــوم انتخاب س
ــه  ــات ب ــن انتخاب ــه ای ــود ک ــه می ش ــکیل داده و گفت تش
ــانزده ســال  ماننــد ســایر انتخابات هــای انجام شــدۀ ش
اخیــر )ســه دور انتخابــات ریاســت جمهــوری و دو 
دور انتخابــات پارلمانــی( به صــورت ســالم و شــفاف 
برگــزار نشــد و در همــۀ ایــن انتخابات هــا از آدرس هــای 
مختلــف ادعاهایــی مبنــی بــر اســتفاده از شــیوه های 
مختلــِف تقلــب از جانــب نامــزدان و کارمنــدان کمیســیون 
ــزد  ــک نام ــع ی ــه نف ــات ب ــی انتخاب ــرحد مهندس ــا س ت

ــت. ــده اس ــرح ش ــت جمهوری مط ریاس
ــات  ــزاری انتخاب ــوص برگ ــوز در خص ــه تاهن ــا ک از آنج
فراهم ســازی  و  شــفاف  به صــورت  ریاســت جمهوری 
ــی  ــون اساس ــات در قان ــرای آوردن تعدی ــه ب لویه جرگ
ــدارد،  ــود ن ــان وج ــام اطمین ــی نظ ــدل سیاس ــل م و تعدی
ــه  ــل ب ــای توس ــل و انگیزه ه ــارۀ عوام ــه درب ــا دارد ک ج
انتخابــات، الزمه هــای برگــزاری  تقلــب و مهندســی 
یــک انتخابــات ســالم )انتخابــات شــفاف، آزاد، عادالنــه( 
و اینکــه آیــا حکومــت موجــود بــه برگــزاری یــک 
داشــته  تبصره یــی  اســت،  مصمــم  ســالم  انتخابــات 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــت انتخاب ــرار اس ــرا ق ــیم. زی باش
ــوراهای  ــوالی ها و ش ــورای ولس ــات ش ــا انتخاب ــراه ب هم
ــه  ــود )البت ــزار ش ــر برگ ــاهِ دیگ ــد م ــرف چن ــی ظ والیت
ــِع  ــم مان ــاالر بازه ــی فردس ــام سیاس ــداران نظ ــر طرف اگ
برگــزاری انتخابــات شــورای ولســوالی ها کــه زمینــۀ 
ــی  ــون اساس ــات در قان ــه و تعدی ــه جرگ ــراری لوی برگ
ــا  ــوند( ت ــد نش ــم می کن ــام را فراه ــی نظ ــدل سیاس و م
اگــر گــوش شــنوا در حکومــت وحــدت ملــی و جامعــۀ 
ــد  ــد و نگذارن ــه آن توجــه کنن ــی موجــود باشــد، ب جهان
ــد از دور دوم  ــه بع ــی ک ــۀ بحران ــاره در لب افغانســتان دوب
ــود،  ــه ب ــرار گرفت ــت جمهوری 2014 ق ــات ریاس انتخاب

ــرد.   ــرار بگی ق
هرچنــد از انتخابــات بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای 
اجتماعــی  مختلــف  حوزه هــای  در  متعــدد  مقاصــد 
ــه  ــات ب ــرف از انتخاب ــی ح ــی وقت ــود، ول ــتفاده می ش اس
ــور  ــس جمه ــاب ریی ــث انتخ ــب بح ــد، اغل ــان می آی می
و نماینده هــای مــردم در شــوراهای مردمــی از جملــه 
ــردد.  ــی می گ ــن تداع ــان( در ذه ــی )پارلم ــورای مل ش
ــز  ــه نی ــن مقال ــات در ای ــرد واژۀ انتخاب ــور از کارب منظ
ــاب  ــدف انتخ ــه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــا انتخابات های همان
ــوراهای  ــردم در ش ــای م ــا نماینده ه ــور و ی ــس جمه ریی
ــورای  ــان(، ش ــی )پارلم ــورای مل ــه ش ــف از جمل مختل
والیتــی، شــورای ولســوالی و ســایر شــوراهای اجتماعــی، 
یــا  تعییــن والی هــا و  بــرای  انتخابــات  بــه عــاوه 

می باشــد. ولســوال ها، 
ــی  ــی از ارکان اساس ــات یک ــه انتخاب ــم ک ــه می دانی هم
ــۀ مشــارکت  ــل اینکــه زمین ــه دلی ــوده و ب مردم ســاالری ب
ــر  ــر حاض ــد، در عص ــم می نمای ــردم را فراه ــِی م سیاس
ــودن و  ــالم ب ــا س ــت؛ ام ــوردار اس ــژه برخ ــِت وی از اهمی
ــوص در  ــد، به خص ــر می باش ــودِن آن بااهمیت ت ــفاف ب ش
کشــورهای پســابحران و شــکننده از نظــر ثبــات سیاســی 
مردم ســاالری  نهادینه ســازی  ســوی  بــه  تــازه  کــه 
گام نهاده انــد. بــا ایــن وصــف، گفتــه می شــود کــه 
در نظام هــای غیردموکراتیــک نیــز انتخابــات برگــزار 
در  اســتبدادی  نظام هــای  از  نمونه هایــی  و  می گــردد 
ــزار  ــات برگ ــا انتخاب ــه در آنجاه ــد ک ــان وجــود دارن جه
انتخابات هــا بــا معیارهــا و  می شــود و اغلــب ایــن 

الزمه هــای یــک انتخابــات ســالم )شــفاف، آزاد، عادالنــه( 
ــد.  ــت ندارن مطابق

ــه مولفه هــا یــا الزمه هــای مــورد  قبــل از پرداختــن ب
نیــاز بــرای راه انــدازی و برگــزاری یــک انتخابــات ســالم، 
ــه  ــی ک ــا و عوامل ــد در خصــوِص انگیزه ه ایجــاب می کن
ــه  ــا و احــزاب ب ــا، کاندیداه موجــب می شــود حکومت ه
ــاه  ــی کوت ــد، تبصره ی ــت بزنن ــب دس ــا تقل ــی و ی مهندس

داشــته باشــیم. 
وجــود انگیــزه و دالیــِل توســل بــه تقلــب در انتخابات هــا 
ــودن  ــا برخــوردار ب ــِت آن کــه همان ــا در بهتریــن حال حت
ــام  ــی و نظ ــای واقع ــک در معن ــام دموکراتی ــک نظ از ی
ــت؛  ــی اس ــر طبیع ــک ام ــد، ی ــده آل می باش ــی ای انتخابات
ــدرت  ــه ق ــت یابی ب ــرای دس ــه ب ــات زمین ــرا انتخاب زی
سیاســی را بــرای افــراد و احــزاب فراهــم می کنــد و افــراد 
ــت در  ــرای موفقی ــف ب ــای مختل ــه گونه ه ــزاب ب و اح

انتخابــات و راه یافتــن بــه مســندهای قــدرت سیاســی اعم 
از ریاســت جمهوری و مجلــس نماینــده گان )پارلمــان( از 
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــد ک ــش می کنن ــف کوش ــرِق مختل ط
قانونــی یــا مشــروع و برنامه ریزی هــای نامشــروع را 
شــامل می شــود. برنامه ریزی هــای مشــروع از تــاش 
ــا به کارگیــری  نمــودن بــرای کســب شــهرت اجتماعــی ت
ــه  ــِت عام ــه ذهنی ــوذ ب ــرای نف ــون ب ــای گوناگ ترفنده
در  نامشــروع  برنامه ریزی هــای  می شــود.  شــامل  را 
ــور  ــت در ام ــا دخال ــود و ی ــرای نف ــاش ب ــدۀ ت برگیرن
ــه  ــات ب ــی انتخاب ــات و مهندس ــزاری انتخاب ــد برگ و رون
ــر  ــن ام ــه ای ــوده ک ــزب ب ــک ح ــا ی ــزد ی ــک نام ــع ی نف
در هیــچ کشــور دموکــرات منتفــی نیســت. موفقیــت 
در ایــن برنامه ریزی هــا و تاش هــا بــرای تقلــب در 
انتخابات هــا تــا حــد زیــادی برمی گــردد بــه بســتر 
موجــود در یــک کشــور کــه شــامل بســترهای فرهنگــی، 

ــود.   ــور می ش ــم در آن کش ــی حاک ــی و قانون سیاس
ــه در  ــک ک ــر دموکراتی ــرا و به ظاه ــای اقتدارگ در نظام ه
ــد،  وابســته گی شــدید اقتصــادی و سیاســی به ســر می برن
راه انــدازی انتخابات هــا اغلــب نمایشــی بــوده و بــه 
هــدف کســب مشــروعیِت کاذب و جلــب حمایــِت اذهــان 
ــود. در  ــدازی می ش ــام راه ان ــی نظ ــورهای حام ــۀ کش عام
ــدرت  ــم در ق ــم حاک ــا را تی ــورها انتخابات ه ــن کش چنی
ــِع  ــه نف ــف ب ــای مختل ــری ترفنده ــا به کارگی ــی ب سیاس
ــد.  ــی می کنن ــان مهندس ــان خارجی ش ــان و حامی خودش
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــا ترفنده ــات ب ــی اننتخاب مهندس
ــم  ــتگاه حاک ــه دس ــد ب ــته و متعه ــراد وابس ــاب اف انتص
در نهــاد مســؤول برگــزاری انتخابــات، فراهم ســازی 
ــی،   ــای رای ده ــی در صندوق ه ــن آرای خیال ــۀ ریخت زمین
دســت کاری در نتایــج از طریــق تدویــن مقــررات و 
نامــزداِن  بــرای  زمینه ســازی  ناقــص،  طرزالعمل هــای 
خــاص بــرای اســتفاده از امکانــات دولتــی، ایجاد ســهولت 
بــرای بــه میــان آمــدِن تبانــی میــان نامــزد یــا طــرف داراِن 
ــه  ــا مســوولین مراکــز رای دهــی، فرصــت دادن ب نامــزد ب
ــت از  ــی و ممانع ــز انتخابات ــر در مراک ــورد نظ ــران م ناظ
ــرد. ــورت می پذی ــیوه ها ص ــایر ش ــرف و س ــران بی ط ناظ

ــاور  ــژادی، ب ــاری و ن ــی تب ــۀ برتری جوی ــلمًا اندیش مس

بــه فردســاالری و خودکامه گــی بــه جــای مشــارکت 
ــزد  ــی ن ــدرت سیاس ــارکت در ق ــری و مش در تصمیم گی
نخبــه گان سیاســِی یــک کشــور کــه ریشــۀ آن برمی گــردد 
در گذشــته  اســتبدادی  نظام هــای  بــودن  بــه حاکــم 
و عجیــن شــدِن ایــن ذهنیــت در فرهنــگ سیاســی 
ــق  ــرای تحق ــدی ب ــدم ارادۀ ج ــرف و ع ــور از یک ط کش
مردم ســاالری و حمایــت از ایجــاد یــک حکومــت قــوی 
ــازه  ــه ت ــورهایی ک ــِی کش ــان سیاس ــزد حامی ــروع ن و مش
ــِع  ــر، مان ــب دیگ ــد از جان ــاالری راه یافته ان ــه مردم س ب
ــاالری در  ــق مردم س ــفاف و تحق ــات ش ــزاری انتخاب برگ

معنــای واقعــی می گــردد.
از ســوی دیگــر، ایــن بحــث را نبایــد از نظــر دور داشــت 

ــک  ــای دموکراتی ــدن مولفه ه ــی ش ــی عمل ــه چگونه گ ک
ــل  ــه عوام ــالم، ب ــات س ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ از جمل
متعــدد تاریخــی و فرهنگــی از جملــه بســترهای الزم 
ــوا در  ــک ق ــاالری و تفکی ــق مردم س ــرای تحق ــی ب قانون
معنــای واقعــی بســته گی دارد، در ایــن میــان بحــث 
برخــوردار بــودن از امنیــت و حاکمیــِت قانــون نیــز مهــم 
ــاور  ــه حــد اراده و ب ــا چ ــا ت ــه در کشــور م اســت. اینک
ــزد  ــی در ن ــای واقع ــاالری در معن ــق مردم س ــرای تحق ب
ــطح  ــه س ــود دارد و اینک ــی وج ــه گان سیاس ــۀ نخب هم
آگاهــی نســبت بــه مردم ســاالری و بیــداری سیاســی 
بــرای ســهم گیری مؤثــر در ایــن رونــد نــزد اقشــار 
ــت  ــی جداس ــت، بحث ــد اس ــه ح ــردم در چ ــف م مختل
ــر  ــه ب ــا از اینک ــی آن نیســت. ام ــۀ حاضــر در پ ــه مقال ک
ــون اساســی افغانســتان،  اســاس اصــول دموکراســی و قان
ــن کشــور مشــروعیِت خــود را از  ــدرت سیاســی در ای ق
طریــق انتخابــات آزاد و عادالنــه به  دســت مــی آورد و 
ــی  ــدۀ واقع ــیدن نماین ــدرت رس ــه ق ــۀ ب ــد زمین می توان
ــک  ــی کم ــات سیاس ــتحکام ثب ــه اس ــم و ب ــردم را فراه م
ــاِت  ــزاری انتخاب ــای برگ ــد الزمه ه ــاب می کن ــد، ایج کن
ــرای برگــزاری انتخابــات  شــفاف را برجســته ســازیم و ب

ــم. ــی نمایی ــفاف دادخواه ــالم و ش س
ــلکی  ــات و مس ــدۀ انتخاب ــاد برگزارکنن ــودن نه ــتقل ب مس
بــودن کمیشــنران پالیسی ســاز و عملیاتــی آن، داشــتن 
یــک نظــام انتخاباتــی مطلــوب کــه پاســخگوی وضعیــت 
ــون  ــتن قان ــد، داش ــر باش ــورد نظ ــور م ــم در کش حاک
ــی  ــررارت و طرزالعمل های ــح، مق ــن لوای ــات، تدوی انتخاب
ــه  ــه آرا را ب ــتبرد ب ــب و دس ــای تقل ــد زمینه ه ــه بتوان ک
ــت  ــد، مدیری ــن کن ــفافیت را تضمی ــاند و ش ــل برس حداق
بــا حفــظ بی طرفــِی کامــل و برخــوردار  انتخابــات 
ــک  ــزاری ی ــرای برگ ــی ب ــۀ کاف ــش و تجرب ــودن از دان ب
انتخابــاب ســالم و شــفاف، پیش شــرط های برگــزاری 
ــند. در  ــاب می باش ــفاف و کامی ــالم، ش ــات س ــک انتخاب ی
ایــن میــان امــا برخــورداری از امنیــت و حاکمیــت قانــون، 
عملکــرد مســووالنۀ مــردم یــا رای دهنــده گان در ایــن روند 
ــک  ــِی ی ــای اساس ــی، از پیش نیازه ــات اجتماع ــِم حی مه

ــده  ــای انجام ش ــا انتخابات ه ــد. آی ــالم می باش ــات س انتخاب
در کشــور )ســه دور انتخابــات ریاســت جمهوری و ســه دور 
ــوردار  ــرط هایی برخ ــن پیش ش ــی( از چنی ــات پارلمان انتخاب

ــوده اســت؟  ب
ــفاف  ــوص غیرش ــه در خص ــی ک ــت ادعاهای ــا درنظرداش ب
ــن انتخابات هــا  ــکاب تقلب هــای گســترده در ای ــودن و ارت ب
مطــرح شــده اســت، به خصــوص ادعــای تقلــب و مهندســی 
و   2014 ســال  در  ریاســت جمهوری  اخیــر  انتخابــات 
ــر  ــات اخی ــه در انتخاب ــوءمدیریت ک ــص و س ــه نقای این هم
ــزاری  ــای برگ ــوان ادع ــم، نمی ت ــاهدش بودی ــی ش پارلمان
ــه را در تاریــخ شانزده ســالۀ  ــات شــفاف، آزاد و عادالن انتخاب
ــاخت. در  ــرح س ــور مط ــن کش ــی ای ــن سیاس ــات نوی حی
ــرای برگــزاری  ــا ارادۀ سیاســی نظــام حاکــم ب ــان ام ــن می ای
ــه  ــوم ن ــم در مفه ــام حاک ــودن نظ ــک ب ــات، دموکراتی انتخاب
ــیون  ــودِن کمیس ــتقل ب ــون و مس ــت قان ــعار، حاکمی در ش
انتخابــات در مفهــوم و محتــوا نــه در کام، عمده تریــن 
ــه  پیش شــرط ها بــرای برگــزاری یــک انتخابــات آزاد، عادالن

و شــفاف می باشــد.
ــک  ــرای ی ــه ب ــت ک ــر اس ــل تذک ــورت، قاب ــر ص ــه ه ب
ــه  ــک ک ــول دموکراتی ــا اص ــت ب ــالم در مطابق ــات س انتخاب
انتخابــات به صــورت آزاد، عادالنــه و  همانــا برگــزاری 
ــب  ــدد از جان ــاِت متع ــار و مواصف ــد، معی ــفاف می باش ش
نهادهــای حامــی دموکراســی تعریــف شــده اند )بــرای 
بــه  انتخابــات ســالم و شــفاف اســتاندارهای عمومــی 
ــی  ــای مل ــب دولت ه ــه تصوی ــی ب ــد و قوانین ــمول قواع ش
اعامیه هــای  در  کــه  رســیده اند  بین المللــی  مجامــع  و 
ــوق  ــی حق ــۀ جهان ــه در اعامی ــی از جمل ــای بین الملل نهاده
بشــر مصــوب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، میثــاق 
 ،1۹66 مصــوب  سیاســی  و  مدنــی  حقــوق  بین المللــی 
اعامیــۀ معیارهــای انتخابــات آزاد و منصفانــه مصــوب 
ــۀ  بین المجالــس مــورخ 26 مــارس  اجــاس شــورای اتحادی
ــورت  ــن به ص ــه پرداخت ــت( ک ــیده اس ــر رس ــه نش 1۹۹4 ب
ــه  ــن مقال ــۀ ای ــارج از حوصل ــا خ ــۀ آ ن ه ــه هم ــی ب تفصیل

می باشــد. 
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احــکام عملــی کــه اصطاحــًا بــه آن »فقــه« گفتــه می شــود، 
در  آن  بــه  ســلفی ها  کــه  مهمی ســت  ارکان  از  یکــی 
ــد، گرچــه  گذشــته ها و عصــر حاضــر توجــه نشــان داده ان
ــه  ــن زمین ــته گان در ای ــه گذش ــن نســبت ب ــه معاصری توج
بیشــتر اســت؛ زیــرا گذشــته گان ســلفی بیشــتر توجه شــان 

ــا فقــه. معطــوف عقیــده بــوده ت
از  انانیــت  و  خودخواهــی  فرقه گرایــی،  کــه  آن گونــه 
ویژه گی هــای بــارزِ میــراث عقیدتــی ســلفی ها بــوده، 
ــد؛  ــز تســری داده ان ــه نی ــه حــوزۀ فق ــی را ب ــن خاصیت چنی
ــه  ــش را ب ــداری خوی ــد دین ــروه نمی توان ــن گ ــرا ای زی
ــام  ــه انج ــان ب ــر مردم ــان دیگ ــالمت آمیز به س ــۀ مس گون
ــداری  ــروع دین ــد از بســیط ترین ف رســاند، بلکــه می خواه
ــت و  ــه، ام ــا جامع ــرای کشــمکش ب ــیله یی ب ــش وس خوی
ــوش  ــمکش ها روپ ــن کش ــه ای ــا ب ــازد. ام ــز س ــه چی هم
می نهــد، آن گونــه کــه در حــوزۀ عقیــده کــرده بــود؛ زیــرا 
ــامی را در  ــدۀ اس ــه عقی ــه ک ــد آن گون ــلفی ها می پندارن س
ــه را  ــه فق ــد ک ــد، حــق دارن ــرار داده ان ــش ق ــکار خوی احت
نیــز در احتــکار خویــش درآورنــد و هــر مخالــِف خویــش 
ــرش  ــه نظ ــد ک ــی نمی پندارن ــی را مخالف ــایل فقه در مس
ــرف  ــراه و منح ــدع، گم ــه وی را مبت ــد، بلک ــرم باش محت

می داننــد. 
پــس آن گونــه کــه مــا امــت اســامی را در اصــول اعتقــادی 
ــت  ــۀ ام ــه هم ــه ک ــم: منزه ــیم کردی ــروه تقس ــه دوگ ب
اســامی را تشــکیل می دهنــد و مجســمه کــه گــروه 
ســلفی بــه آن انتســاب دارنــد، در فــروع فقهــی هــم 
ــرد:  ــیم ک ــف تقس ــه دو طی ــامی را ب ــت اس ــوان ام می ت
ــه  ــد و ب ــل ان ــران ارج قای ــاداِت دیگ ــه اجته ــه ب ــی ک طیف
ــران  ــه دیگ ــد ک ــن باورن ــه ای ــد و ب ــرام می گذارن آن احت
ــد را  ــش خداون ــاداِت خوی ــق اجته ــد مطاب ــم حــق دارن ه
ــا تمــام مذاهبــش چنیــن  ــد کــه همــۀ امــت ب ــادت کنن عب
ــِق  ــران ح ــرای دیگ ــه ب ــر ک ــف دیگ ــد؛ و طی می پندارن

ــد. ــلفی ان ــروه س ــا گ ــه این ه ــتند ک ــل نیس ــاد قای اجته
فتــوا  و  احــکام  در حــوزۀ  آنچــه ســلفی ها  بنابرایــن 
و کشــمکش  پرخاش گــری  روحیــۀ  اکثــراً  نوشــته اند، 
ــا  ــا ب ــز حت ــه چی ــا هم ــب اســت، کشــمکش ب ــر آن غال ب
ــر  ــلف را ب ــال س ــه رج ــی ک ــدس؛ نصوص ــوص مق نص
آن هــا مقــدم دانســته و آنــان را به ســان شــریکان خداونــد 

ند. ســاخته ا
ــم  ــه می کنی ــی اقام ــش براهین ــاِی خوی ــات مدع ــرای اثب ب
ــرد:  ــه ک ــوزه خاص ــار ح ــا را در چه ــوان آن ه ــه می ت ک
ــی.  ــی و سیاس ــخصی، اجتماع ــدی، ش ــکام تعب ــوزۀ اح ح

اول:درزمینۀاحکامتعبدی
از مقاصــد بلنــدی کــه قــرآن کریــم بــرای شــعایر تعبــدی 
ــیله یی  ــدی وس ــعایر تعب ــه ش ــت ک ــن اس ــرده ای ــر ک ذک
ــام  ــر و تم ــی، تکب ــوس از خودخواه ــازی نف ــرای پاکس ب
ــدارد  ــکان ن ــه ام ــرای اینک ــانی اســت، ب ــای نفس بیماری ه
کــه مؤمــن بــه ســوی خــدا ســیر کنــد و یــا اینکــه معرفــت 
درحالی کــه  دهــد  جــای  خــود  دِل  در  را  حق تعالــی 
ــر نفــِس  ــه و گــژدمِ غــرور ب ــر و مارهــای کین اژدهــای کب
او حاکــم باشــد. بــر همیــن اســاس، شــعایر تعبــدی 

ــت: ــزرگ اس ــدِف ب ــرای دو ه ــیله یی ب وس
ــاط  ــیلۀ ارتب ــه وس ــال ب ــزد متع ــت ای ــق معرف اول: تحق
ــیاری از  ــامی بس ــریعت اس ــه ش ــی ک ــا او تعال ــتقیم ب مس
شــعایر تعبــدی را بــرای تحقــق چنیــن هدفــی وضــع کــرده 

ــاز. ــرآن و نم ــت ق ــر، قرائ ــد: ذک اســت؛ مانن
دوم: تخلــق بــه اخــاق اســامی اســت، بــه همیــن لحــاظ 
انجــام برخــی از شــعایر تعبــدي ارتبــاط مســتقیم بــا جامعه 
ــیلۀ  ــود و به وس ــی ادا می ش ــۀ اجتماع ــه گون ــرا ب دارد؛ زی
آن جامعــه بــه آرامــش ایمانــی و ارتبــاط روحانــی بــا خــدا 

می رســد. 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــش ب ــا مذاهــب مختلف ــت اســامی ب ام
ــق  ــا و تحق ــان آن ه ــواره می ــرده و هم ــاش ک ــد ت مقاص
ــا  ــته اســت ت ــود داش ــل وج ــی کام ــن مقاصــد هماهنگ ای
ــت مقاصــد  ــروع، از حقیق ــه ف ــا مشــغول شــدن ب ــادا ب مب
ــه  ــا ب ــور، علم ــن منظ ــه همی ــد. ب ــه دور مانن ــریعت ب ش
ــی  ــه چندان ــب توج ــان مذاه ــی می ــی فرع ــایل اختاف مس
ــول  ــودی اص ــرای ناب ــیله یی ب ــروع وس ــا ف ــد، ت نکرده ان
ــح را در  ــاز صب ــه نم ــت اســت ک نگــردد. از شــافعی روای
ــود  ــاور ب ــن ب ــه ای ــرد و او ب ــه ادا ک ــام ابوحنیف مســجد ام
کــه در نمــاز صبــح قنــوت خوانــده شــود و بســم اهلل هــم 
ــرام و ادب  ــت احت ــا به خاطــر رعای ــت شــود ام جهــر قرائ

بــا ابوحنیفــه و یارانــش نــه قنــوت خوانــد و نــه بســم اهلل را 
ــت نمــود. ــد قرائ ــه صــدای بلن ب

ــر همدیگــر  ــروان مذاهــب اســامی در براب راه و رســم پی
ــرادری،  ــت و ب ــت و صمیمی ــو از محب ــود؛ ممل ــه ب این گون
چــه در میــان تســنن و چــه در میــان تشــیع، بــه گونه یــی 
و  می خوانــد  نمــاز  دیگــری  امامــِت  بــه  یکــی  کــه 
ــان  ــادی میان ش ــور ع ــی به ط ــط اجتماع ــتی ها و رواب دوس
ــا  ــروه ب ــن گ ــرا ای ــلفی؛ زی ــروه س ــز گ ــود، ج ــم ب قای
ــق و  ــا برح ــه آن ه ــت ک ــد اس ــه دارد، معتق ــروری ک غ
دیگــران بــر باطــل انــد. بــر همیــن اســاس شــعایر تعبــدی 
ــرای وحــدت ســازند، آن را  ــه جــای اینکــه وســیله ب را ب
ابــزاری بــرای نابــودی روابــط اجتماعــی گردانیده انــد بلکــه 
ــاخته اند  ــامی س ــت اس ــدت ام ــی وح ــیلۀ ازهم  پاش وس
ــان کــه به خاطــر اختــاف در مســایل فرعــی فقهــی  آن چن

ــد!  ــر می کنن ــران را تکفی دیگ
آنچــه کــه آدمــی در ایــن گــروه می بینــد و بــا دیــدن چنیــن 
عجایبــی شــاخ درمــی آورد ایــن اســت کــه ســلفی ها 
ــم  ــامی را از راه و رس ــت اس ــه ام ــر را ک ــروه بغاوتگ گ
ــام  ــاندند، تم ــه کش ــه بیراه ــاختند و ب ــرف س ــوت منح نب
ــه  ــد ک ــاد می دانن ــلفی ها اجته ــروه را س ــن گ ــاِت ای جنای
ــردد!  ــان می گ ــم نصیب ش ــاداش ه ــر و پ ــر آن اج به خاط
امــا در عیــن زمــان، اجتهــادات علمــای امــت را در فــروع 
فقهــی انــکار می کننــد! درحالی کــه دلیــل اجتهــادات 
علمــای امــت خیلــی قوی تــر از دالیــل کســانی اســت کــه 

ــد. ــاد دارن ــا اعتم ــه آن ه ــلفی ها ب س
از اینکــه ادعــای مــا بــدون دلیــل نباشــد، ســه مســأله را بــه 
گونــۀ نمونــه ذکــر می کنیــم کــه در میــراث ســلفی بــه آن 

ــن  ــرای اینکــه چنی مســایلی بیشــتر توجــه شــده اســت، ب
لــذت کشــمکش بــا امــت را در آن هــا زنــده نگــه مــی دارد 
ــد. ــکار می کن ــا را آش ــی آن ه ــی و فرقه گرای و خودخواه

ــا دیگــر مســلمانان )مراجعــه شــود بــه  1ـ تحریــم نمــاز ب
ــدرب، 364ب د 25(  ــی ال نورعل

2ـ مخالفــت بــا مســلمانان دیگــر در زمــان افطــار )مراجعــه 
ــا و  ــن فقه ه ــه م ــث الصحیح ــله االحادی ــه سلس ــود ب ش

ــا 118/5( فوائده
3ـ بدعــت پنداشــتن برخــی از عبادت هــای گروهــی 
ــاد، ص  ــح االعتق ــی صحی ــاد ال ــه االرش ــود ب ــه ش )مراجع

38۹ وفتــاوی اللجنــه الدائمــه، 318/8(

دوم:درزمینۀاحکامشخصی
ــه  ــه ب ــت ک ــایلی اس ــخصی مس ــای ش ــدف از حوزه ه ه
ــرد  ــق می گی ــای وی تعل ــا و آرزوه ــان و عاقه مندی ه انس
ــا  ــی آزادی داده ت ــن اعمال ــه چنی ــه شــریعت اســامی ب ک
انســان ها در تنگنــا قــرار نگرفتــه و در اثــر التــزام بــه دیــن 

در حــرج و مشــقت نیفتنــد.
پیامبــر خــدا هــم بــرای ایــن آمــد تــا ســنگینی ها را از دوش 

امــِت خویــش بــردارد و از غــل و زنجیــری کــه امت هــای 
ــه  ــی ک ــد؛ زنجیرهای ــد برهان ــته بودن ــه آن بس ــته ب گذش
ــای  ــا انبی به خاطــر لجاجــت و جــدال امت هــای گذشــته ب
ــوص  ــن نص ــد. بنابرای ــده بودن ــته ش ــا بس ــه آن ه ــی ب اله
ــای  ــردم در حوزه ه ــه م ــرده ک ــان ک ــده و بی ــادی آم زی
شــخصی آزاد انــد تــا زمانــی  کــه اعمال شــان باعــث ضــرر 
فــردی و اجتماعــی نگــردد و بــل فرامینــی هــم در اســتفاده 
ــم  ــرآن کری ــدام در ق ــاس و ان ــه لب ــه ب ــت و توج از زین
آمــده اســت؛ کمــا اینکــه آن عــده را کــه چیزهــای حــال 
ــورد  ــخت م ــازند، س ــرام می س ــتن ح ــر خویش ــی را ب اله

ــرار داده.  نکوهــش ق
ــت،  ــه اس ــخصی این گون ــای ش ــه حوزه ه ــی ب ــگاه قرآن ن
امــا نــگاه ســلفی بــا چنیــن نگاهــی کامــًا متفــاوت اســت. 
نــگاه ســلفی بــه انســان معتدلــی کــه دینــداری خــود را بــه 
گونــۀ مترقــی و بــا لطــف و محبــت انجــام می دهــد تصــادم 
ــن نگاهــی انســاِن بیماری ســت کــه  دارد، و محصــول چنی
از خــود و جامعــه بیــزار اســت؛ بــه همیــن لحــاظ چنیــن 
ــن  ــد و ای ــار می آین ــه ب ــی ب ــای روان ــا عقده ه ــی ب دینداران
ــا  ــه گروه هــای تروریســتی مســلح آن ه باعــث می شــود ک
را بــه آســانی شــکار کننــد؛ زیــرا نخســتین چیــزی را کــه 
ــم در  ــرت و خش ــی آورد، نف ــار م ــه ب ــا ب ــداری این ه دین
برابــر جامعه یــی اســت کــه آن هــا نتوانســته اند میــان 
ــد؛  ــع کنن ــا آن جم ــی ب ــی طبیع ــود و زنده گ ــداری خ دین
ــن  ــه همی ــد و ب ــمگین ان ــش خش ــۀ خوی ــر جامع ــذا ب ل
ــم از  ــان ه ــد و آن ــای مســلح می پیوندن ــه گروه ه ــر ب خاط
آن هــا انتحــاری و انفجــاری می ســازند کــه خشــک و تــر 

ــند. ــش می کش ــه آت ــه ب را در جامع

سوم:درزمینۀمسایلاجتماعی
ــای  ــه کتاب ه ــه ک ــی ـ آن گون ــگاه قرآن ــا ن ــلفی ب ــگاه س ن
ــی و  ــوزۀ عقیدت ــواه در ح ــت ـ خ ــو اس ــا از ان ممل آن ه
ــی  ــای اجتماع ــه حوزه ه ــط ب ــایل مرتب ــی در مس ــا فقه ی
ــا  ــان آن ه ــم می ــق ه ــاوت اســت و ایجــاد تواف ــًا متف کام
ــرک  ــر نیســت، مگــر اینکــه منطــق صــوری را ت امکان پذی
ــر مغالطــه اســتوار اســت  ــه منطــق ســلفی کــه ب کنیــم و ب
ــا  ــم را ب ــرآن کری ــم ق ــورت می توانی ــبیم، در آن ص بچس

ــم. ــق دهی ــوزه تطبی ــن ح ــلفی در ای ــه های س اندیش
زنده گــی  و  تعــارف  بــه  کریــم  قــرآن  اینکــه  بــراي 
ــه  ــا ک ــد، آن ج ــوت می کن ــران دع ــا دیگ ــالمت آمیز ب مس
ــٍر َو  ــْن َذَک ــْم مِ ــا َخَلْقناُک ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــا أَیَُّه ــد: »ی می فرمای
ــْم  ــوا إِنَّ أَْکَرَمُک ــَل لِتَعاَرُف ِ ــُعوبًا َو َقبائ ــْم ُش ــی َو َجَعْلناُک أُنْث
ــرات: 13(: ای  ــمٌ َخبِیٌر«)الحج َ َعلِی ــْم إِنَّ اهللَّ ِ أَتْقاُک ــَد اهللَّ ِعنْ
ــم و تیره هــا  ــا شــما را از یــک مــرد و زن آفریدی مــردم! م
ــی  ــید، ول ــر را بشناس ــا یکدیگ ــم ت ــرار دادی ــا ق و قبیله ه
ــت،  ــن شماس ــد باتقواتری ــزد خداون ــما ن ــن ش گرامی تری
ــه6 ــت. ...           اداصفح ــر اس ــا و خبی ــد دان خداون

میراثحدیثِیسلفیها

اما نگاه سلفی با چنین نگاهی 
کاماًل متفاوت است. نگاه 
سلفی به انسان معتدلی 
که دینداری خود را به گونۀ 
مترقی و با لطف و محبت 
انجام می دهد تصادم دارد، و 
محصول چنین نگاهی انساِن 
بیماری ست که از خود و 
جامعه بیزار است؛ به همین 
لحاظ چنین دیندارانی با 
عقده های روانی به بار می آیند 
و این باعث می شود که 
گروه های تروریستی مسلح 
آن ها را به آسانی شکار 
کنند؛ زیرا نخستین چیزی 
را که دینداری این ها به بار 
می آورد، نفرت و خشم در 
برابر جامعه یی است که آن ها 
نتوانسته اند میان دینداری 
خود و زنده گی طبیعی با 
آن جمع کنند؛ لذا بر جامعۀ 
خویش خشمگین اند و به 
همین خاطر به گروه های 
مسلح می پیوندند و آنان هم 
از آن ها انتحاری و انفجاری 
می سازند که خشک و تر را 
در جامعه به آتش می کشند

بخش ســوم

احمد ذكی خاورنیا
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طالبــان بیــش از 80 درصــد خــاک فاریــاب را 
تحــت کنتــرل خــود درآورده انــد.

شــماری از نماینــده گان فاریــاب و باشــنده گان 
ایــن والیــت بــا بیــان ایــن مطلــب می گوینــد 
کــه طالبــان ولســوالی های غورمــاچ، کوهســتان 
ــل  ــور کام ــه ط ــاب را ب ــت فاری ــراغ والی و بل چ

ــد. ــرده ان ــرف ک تص
مانــدگار  روزنامــه  بــا  گفت وگــو  در  آنــان 
می گوینــد کــه مــردم ایــن ولســوالی ها از بهــر 
ــوا  ــرده و در ه ــرار ک ــهر ف ــه ش ــان ب ــظ جان ش حف
ــد.  ــر می برن ــه س ــرپناهی ب ــچ س ــدون هی ــرد ب س
ــناتوران  ــته س ــه گذش ــه هفت ــت ک ــن درحالی س ای
ــا  ــد ت ــته بودن ــت خواس ــووالن حکوم ــز از مس نی

ــد. ــات دهن ــاب را نج فاری
ــر  ــو زی ــه این س ــاه ب ــه م ــاب از س ــت فاری والی
ــت  ــا گذش ــرار دارد و ب ــی ق ــدید امنیت ــد ش تهدی
ــه  ــر روز دامن ــده و ه ــت گرایی ــه وخام ــر روز ب ه
ــت. ــه  اس ــترش یافت ــت گس ــن والی ــا درای ناامنی ه
فتــح اهلل قیصــاری نماینــدۀ مــردم فاریــاب در مجلس 
در گفت وگــو بــا روزنامــه مانــدگار می گویــد: 
ــه  ــت، س ــاب درد آور اس ــی در فاری ــت امنیت وضعی
ــان  ــرل طالب ــت کنت ــًا تح ــور کام ــه ط ــوالی ب ولس

ــت. ــده اس درآم
او گفــت: ولســوالی های غورمــاچ، کوهســتان و 
ــان  ــل تحــت تصــرف طالب ــور کام ــه ط بل چــراغ ب
و ســایر ولســوالی  هــم در حــال ســقوط قــرار دارد. 
فقــط مرکــز شــهر، مقــام والیــت و قوماندانــی امنیــه 

در کنتــرل حکومــت اســت.
بــه گفتــۀ آقــای قیصــاری: »ولســوالی پشــتون کوت 
ســه قریــه دارد کــه هــر ســه قریــه ایــن ولســوالی 
ــن  ــز ای ــا مرک ــرار دارد و تنه ــان ق ــرل طالب در کنت
ــرار دارد را  ــه ق ــز شــهر میمن ــه در مرک ولســوالی ک

ــد«. ــرل می کن ــت کنت دول
ــد کــرد: »بیشــتر  ــاب تأکی ــردم فاری ــدۀ م ــن نماین ای
ــرل  ــاب در کنت ــت فاری ــاک والی ــد خ از 80 درص
ــان  ــظ ج ــر حف ــردم به خاط ــرار دارد. م ــان ق طالب
شــان بــه شــهر فــرار کردنــد و بــا مشــکات  

ــد«. ــه ان ــی مواج فراوان
ــاب  ــنده گان فاری ــماری از باش ــال، ش ــن ح در همی
ــت  ــدگار از وضعی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب در گفت وگ
ــرل  ــت کنت ــق تح ــه از مناط ــده گانی ک ــد بی جاش ب

ــد. ــر می دهن ــد، خب ــرده   ان ــرار ک ــان ف طالب
ــای کــه پیــش از ایــن در صفــوف ارتــش  احمــد ب

ملــی در والیــات فاریــاب خدمــت می کــرد از 
ــر  ــت، او از اث ــت اس ــن والی ــی ای ــنده گان اصل باش
ــون  ــا پیرام ــوب شــده اســت. ب ــی معی انفجــار ماین
ــردم.  ــت ک ــت صحب ــن والی ــی ای ــت امنیت وضعی
ــده گانی  ــت بی جاش ــد: وضعی ــای می گوی ــد ب احم
ــرده  ــرار ک ــان ف ــرل طالب ــت کنت ــق تح ــه از مناط ک

ــت. ــار اس ــرد فاجعه ب ــوای س ــن ه ــد، در ای ان
ــان  ــاب را طالب ــق فاری ــۀ او: بیشــترین مناط ــه گفت ب
تصــرف و مــردم مجبــور شــده انــد کــه خانه هــای 
ــهر در  ــز ش ــون در مرک ــد و اکن ــرک کنن ــان را ت ش
ــر  ــه س ــرپناه ب ــات و س ــچ امکان ــدون هی ــه ب میمن

می برنــد.
نســبت  حکومــت  بی توجهــی  از  بــای  احمــد 
بــه وضعیــت امنیتــی فاریــاب انتقــاد کــرده و 
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــی ب ــای امنیت ــد: نیروه می گوی
تجهیــزات مجبــور می شــوند ســنگر را تــرک کننــد، 
ــاوت  ــأله بی تف ــن مس ــه ای ــت نســبت ب ــا حکوم ام

می کنــد. برخــورد 
او تأکیــد دارد: همیــن اکنــون بیشــترین مناطــق 
در  طالبــان  و  دارد  قــرار  طالبــان  تصــرف  در 
ــن  ــه ای ــت ب ــا حکوم ــتند، ام ــش روی هس ــال پی ح
ــش  ــًا برای ــدارد و اص ــی ن ــچ توجه ــکات هی مش
مهــم نیســت کــه مــردم ایــن والیــت در ایــن 
زمســتان ســرد بــا چــه مشــکاتی روبــه رو هســتند.
ــت  ــر والی ــندۀ دیگ ــق اهلل باش ــال، عتی ــن ح در همی
فاریــاب در صحبــت بــا روزنامــۀ مانــدگار از 
حکومــت می خواهــد کــه جلــو پیــش روی طالبــان 

ــرد. را بگی
او بــا انتفــاد از ارتــش ملــی می گویــد:  مــا حیــران 
هســتیم کــه بــه کــی شــکایت کنیــم. بــرای وزارت 
دفــاع و حکومــت حفــظ امنیــت مــردم هیــچ مهــم 
ــش روی  ــواه پی ــه گ ــر لحظ ــر روز و ه ــت، ه نیس

طالبــان هســتیم.
خواســتیم دیــدگاه وزارت دفــاع ملــی را نیــز درایــن 
ــرر  ــای مک ــا تماس ه ــا ب ــیم؛ ام ــته  باش ــه داش زمین
ــا  ــو ب ــه گفت وگ ــر ب ــن وزارت حاض ــووالن ای مس

مــا نشــدند.
ــه  ــی هفت ــه عموم ــه در جلس ــت ک ــن درحالی س ای
گذشــته مجلــس ســنا، ســناتوران گفتــه بودنــد کــه 
وضعیــت در فاریــاب دردآور اســت و مخالفــان 
مســلح دولــت بــر خــاف اصــول دینــی، اخاقــی 
ــردم را در محاصــره اقتصــادی  ــوق بشــری م و حق

ــد. ــرار داده ان ق
منطقــه  قریــه در  اســت کــه چندیــن  گفتنــی 
ســرحوض ولســوالی پشــتون کوت و گرزیــوان 
والیــت فاریــاب از چنــد هفتــه بــه ایــن طــرف در 
ــه  ــرار گرفت ــلح ق ــان مس ــادی طالب ــرۀ اقتص محاص
انــد و مخالفــان مــواد غذایــی را هــم اجــازه انتقــال 

نمی دهنــد.
ــاب و  ــت در فاری ــر وضعی ــه اگ ــود ک ــه می ش گفت
ــه ســاالنه  ــه ک ــدر آقین ــرل نشــود، بن جوزجــان کنت
500 میلیــون افغانــی بــرای دولــت عوایــد دارد هــم 
بــه دســت طالبــان ســقوط خواهــد کــرد و یکــی از 
منابــع مهــم مالــی بــرای ایــن گــروه خواهــد شــد.
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تحـریم اجـالس امنیتـِی سـارک

نماینده گان و باشنده گان فاریاب خطاب به حکومت:
جلـو پیش روی طالبـان را بگیـریـد

ــه  ــور خارج ــر ام ــاور وزی ــه، مش ــه جنجوع تهمین
پاکســتان در راســتای برگــزاری گردهمایــی مراســم 
ســی و چهارمیــن ســالروز تأســیس ســازمان ســارک 
جنــوب  منطقه یــی  همکاری هــای  )اتحادیــه 
ــار  ــا اظه ــد، ب ــزار ش ــام آباد برگ ــه در اس ــیا( ک آس
ــورها  ــی از کش ــکاری برخ ــدم هم ــی از ع نارضایت
در برگــزاری اجــاس ســران ســازمان ســارک، 
گفــت: ایــن ســازمان در دســتیابی بــه اهــداف 
ــق آن  ــده موف خــود شکســت خــورده اســت و آین
وابســته بــه احتــرام متقابــل، خودمختــاری و برابــری 

ــت. ــازمان اس ــن س ــای ای اعض
جنجوعــه می گویــد: اســام آباد آمــاده میزبانــی 
ســارک  ســازمان  ســران  اجــاس  نوزدهمیــن 

اســت و مــا تــاش بســیاری بــرای برگــزاری ایــن 
ــه  ــط در منطق ــا رواب ــم ت ــام داده ای ــس انج کنفران
ــی کشــورهای  ــرد، ول ــه خــود بگی ــری ب ــد بهت رون
عضــو بایــد بداننــد کــه آینــده بهتــر در گــرو احترام 

ــت. ــه اس ــط دوجانب و رواب
ــان  ــتان همچن ــه پاکس ــور خارج ــر ام ــاور وزی مش
ــرام  ــر احت ــه یکدیگ ــورها ب ــر کش ــرد: اگ ــد ک تأکی
ــود  ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــارک در رس ــد، س نگذارن
ــام آباد  ــود، اس ــن وج ــا ای ــد. ب ــد ش ــق نخواه موف
همچنــان تمایــل دارد کــه میزبــان نوزدهمیــن 
ــاخت های  ــام زیرس ــد و تم ــارک باش ــس س کنفران
ــرده  ــم ک ــز فراه ــن کار را نی ــام ای ــرای انج الزم ب

ــت. اس

پــس از آن کــه هنــد در ســال 2016، مخالفــت 
خــود را بــا میزبانــی پاکســتان در کنفرانــس اتحادیــه 
ــوم  ــیا موس ــوب آس ــی جن ــای منطقه ی همکاری ه
ــن  ــدن ای ــو ش ــه لغ ــرد، زمین ــام ک ــارک اع ــه س ب
نشســت را ایجــاد کــرد. دولــت اســام آباد تاکنــون 

ــس باشــد. ــن کنفران ــان ای نتوانســته اســت میزب
ــرای برگــزاری  ــی ب ــاش فراوان ــت پاکســتان ت دول
ــو  ــی دهلی ن ــت، ول ــام داده اس ــس انج ــن کنفران ای
)پایتخــت هنــد( بــا همراهــی افغانســتان، بنــگادش 

ــد. ــم کرده ان ــس را تحری ــن کنفران ــان ای و بوت
هنــد مدعــی اســت کــه پاکســتان در حمــات 
ــت دارد  ــود دس ــای خ ــارج از مرزه ــتی خ تروریس
ــن  ــو ای ــورهای عض ــی کش ــات داخل و در موضوع
ــن اســاس  ــر همی ــد. ب ــت می کن ــز دخال ســازمان نی
از حضــور در اجــاس ســران ایــن ســازمان پرهیــز 

می کنــد.
ــه  ــس از حمــات تروریســتی ب از ســال 2016 و پ
ــن  ــی بی ــگ لفظ ــد، جن ــی هن ــروی هوای ــگاه نی پای
ــه  اســام آباد و دهلی نــو روی داد و هنــد تصمیــم ب
منــزوی کــردن پاکســتان در جنــوب آســیا گرفــت. 
بــه همیــن دلیــل حــزب »BJP« بــه رهبــری نارندرا 
مــودی کــه نخســت وزیری هنــد را در دســت دارد 
ــتان  ــردن پاکس ــزوی ک ــرای من ــیاری ب ــاش بس ت

کــرد.
گفتنــی اســت، اتحادیــه همکاری هــای جنــوب 
هنــد،  از کشــورهای  متشــکل  »ســارک«  آســیا 
ــریانکا و  ــان، س ــال، بوت ــگادش، نپ ــتان، بن پاکس
ــد. ــکیل ش ــال 1۹85 تش ــه در س ــت ک ــو اس مالدی
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میراث حدیثی سلفی...
ــد:  ــه می فرمای ــت، چنانچ ــده اس ــر آزادی عقی ــتوار ب ــی اس ــوت قران ــان دع همچن
ــْن شــاَء َفْلیَْکُفْر«)الکهــف: 2۹(:  ــْن شــاَء َفْلیُْؤمِــْن َو َم ــْم َفَم ــقُّ مِــْن َربُِّک ــِل الَْح »َوُق
ــان  ــد ایم ــس می خواه ــر ک ــان، ه ــوی پروردگارت ــت از س ــق اس ــن ح ــو ای بگ
ــردد.  ــر گ ــد کاف ــس می خواه ــر ک ــود( و ه ــرا ش ــت را پذی ــن حقیق ــاورد )و ای بی
«)البقــره:256(: در  ــُد مِــَن الَْغيِّ ْش ــَن الرُّ ــْد تَبَیَّ ــِن َق ی ِــي الدِّ ــراَه ف و مي فرمایــد: »ال إِْک
ــی روشــن شــده  ــرا( راه درســت از راه انحراف ــی نیســت، )زی ــن، اکراه ــول دی قب

اســت. 
ــعایر،  ــد ش ــه بای ــت ک ــران اس ــد دیگ ــرام عقای ــر احت ــتوار ب ــی اس ــرش قرآن نگ
ــد:  ــد می فرمای ــرد. خداون ــرار گی ــرام ق ــورد احت ــد آن هــا م ــی و معاب مراســم مذهب
ــواٌت َو  ــٌع َو َصَل ــُع َو بِیَ ــْت َصوامِ َم ــٍض لَُهدِّ ــْم بِبَْع ــاَس بَْعَضُه ِ النَّ ــُع اهللَّ ــْو ال َدفْ َ »َو ل
ِ َکثِیراً«)الحــج:40(: و اگــر خداونــد بعضــی از آن هــا را  َمســاِجُد یُْذَکــُر فِیَهــا اْســُم اهللَّ
به وســیلۀ بعضــی دیگــر دفــع نکنــد، دیرهــا و صومعه هــا و معابــد یهــود و نصــارا 

ــردد.  ــران می گ ــود، وی ــرده می ش ــیار ب ــدا در آن بس ــام خ ــه ن ــاجدی ک و مس
ــده گان  ــان بن ــد می ــه خداون ــت ک ــتوار اس ــت اس ــن حقیق ــر ای ــران ب ــوت ق  دع
ــد، در روز قیامــت داوری خواهــد کــرد  خویــش در تمــام آنچــه اختــاف کرده ان
ابِئِیــَن َو النَّصــاری َو  آنجــا کــه می فرمایــد: »إِنَّ الَِّذیــَن آَمنُــوا َو الَِّذیــَن هــاُدوا َو الصَّ
َ َعلــی ُکلِّ َشــْي  َ یَْفِصــُل بَیْنَُهــْم یـَـْوَم الْقِیاَمــِۀ إِنَّ اهللَّ الَْمُجــوَس َو الَِّذیــَن أَْشــَرُکوا إِنَّ اهللَّ
ءٍ َشــهِیٌد« )الحــج:17(: کســانی کــه ایمــان آورده انــد و یهــود و صابئــان و نصــاری و 
مجــوس و مشــرکان، خداونــد در میــان آن هــا روز قیامــت داوری می کنــد و حــق 
ــر هــر چیــز گــواه اســت)و از همــه چیــز  ــد ب را از باطــل جــدا می ســازد، خداون
ــو  ــْم بُِمَصیِْطٍر«)الغاشــیه:21(: ت ــَت َعَلیْهِ ــٌر لَْس ــَت ُمَذکِّ ْ ــد: »إِنَّمــا أَن آگاه(. و مي فرمای

ــده.  ــه اجبارکنن ــده ای ن ــط یادآوری  کنن فق
نــگاه قرآنــی این گونــه اســت امــا نــگاه ســلفی بــا چنیــن نگاهــی کامــًا متفــاوت 
ــر اســاس اعتقادشــان  ــردم ب ــر تقســیم بندی م ــی ب ــگاه ســلفی مبتن ــرا ن اســت؛ زی
اســت هرکــس بــا آن هــا در فــروع و اصــول عقایدشــان موافــق باشــد، بــا او مطابــق 
ــد و  ــه می کنن ــه اســامی در حــوزۀ اجتماعــی خواهــان آن اســت، معامل آنچــه فق
ــنگ دلی و  ــا خشــونت و س ــد ب ــق نباش ــان مواف ــا در اعتقادات ش ــا آن ه ــس ب هرک
ــا  ــد و ی ــلمان ان ــا مس ــان ها ی ــه انس ــوری  ک ــد، و ط ــورد می کنن ــا آن برخ ــر ب تکب
غیرمســلمان، بــه همیــن لحــاظ موضع گیــری فقهــی ســلفی ها را در برابــر هــر دو 

ــم. ــان می کنی ــۀ فشــرده بی ــه گون گــروه ب
ــد:  ــه دو بخــش تقســیم می کنن ــم، ایــن گــروه مســلمانان را ب چنانچــه بارهــا گفتی
ــه  ــه ب ــد ک ــانی ان ــا کس ــر این ه ــنت از منظ ــل س ــا. اه ــنت و بدعتی ه ــروان س پی
ــند  ــد باش ــد، معتق ــاور دارن ــه ب ــن خزیم ــه و اب ــن بط ــاری، اب ــه بربه ــدی ک عقای
ــت و  ــل بدع ــًا اه ــند حتم ــق نباش ــا مواف ــه های این ه ــا اندیش ــه ب ــانی ک و کس
مبتدعــه انــد و بــر اســاس اصــل تــوال و تبــرا بــا چنیــن مســلمانانی بــا خشــونت، 
ســنگ دلی و ترش رویــی برخــورد می کننــد، و حتــا غیبــت و ســخن چینی 
ــد: تحفــه االخــوان، شــیخ  ــگاه کنی مخالفــان فکــرِی خــود را مســتحب می دانند!)ن
ــر  ــه، 231/28-232( و در براب ــن تیمی ــاوی، اب ــوع الفت ــری، و مجم ــود التویج حم
ــۀ  ــا رابط ــد. ام ــتفاده می کنن ــی اس ــمی و روح ــار جس ــایل فش ــام وس ــا از تم آن ه
ــر آن هــا  ــه در براب ــدارد، و آن گون ــان ن ــه بی ــاز ب ــا غیرمســلمانان نی اجتماعی شــان ب
ــور  ــانی ج ــی و انس ــول اخاق ــچ اص ــا هی ــه ب ــد ک ــورد می کنن ــتانه برخ نژادپرس
درنمی آیــد و کتــاب احــکام اهــل الذمــه ابــن قیــم، بهتریــن منبــع بــرای شــناخت 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــه ب ــن زمین ــروه در ای ــن گ ــۀ ای اندیش

چهارم:درزمینههایسیاست
ــا حوزه هــای سیاســت  تناقض هــای موجــود در موضع گیری هــای فقهــی ســلفی ب
ــر  ــروه خطرناک ت ــن گ ــِی ای ــای سیاس ــدارد و موضع گیری ه ــی ن ــاوت چندان تف
ــراد و جوامــع  ــه اف ــرا پیامــد موضع گیری هــای سیاســی منحصــر ب هــم اســت؛ زی
ــه را  ــن زمین ــتباه در ای ــاواِن اش ــردد و ت ــت می گ ــۀ ام ــامل هم ــه ش ــد بلک نمی مان

بایــد تمــام امــت بپــردازد.
ســلفی ها در گذشــته و حــال مســایل فرعــی مرتبــط بــه سیاســت را در کتاب هــای 
ــن  ــی ای ــای سیاس ــه برنامه ه ــان ب ــد، و نگاه ش ــن کرده ان ــده جاگزی ــه و عقی فق
ــا  ــد و ی ــی ان ــد قرآن ــای بلن ــِل ارزش ه ــا حام ــن برنامه ه ــدر ای ــه چق ــت ک نیس
ــاء  ــزرگ انبی ــه یکــی از اهــداف ب ــت را ک ــد عدال ــدازه می توانن ــه چــه ان اینکــه ب

ــند.  ــق بخش ــت، تحق ــام اس علیهم الس
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــۀ سیاســت وضــع کرده ان بلکــه تمــام آنچــه ســلفی ها در زمین
ــم و  ــت ظال ــه آن حاکمی ــد اگرچ ــا پرداخته ان ــق حاکمیت ه ــد مطل ــه تأیی ــا ب ی
ســتمگر بــوده و بــر تمــام ارزش هــای امــت سرکشــی نمــوده و بــا تمــام صالحــان 
و اولیــاء ســر جنــگ و ســتیز داشــته اســت. یــا مخالــف مطلــق حاکمیــت بوده انــد 
ــت  ــه حاکمی ــر اینک ــل به خاط ــۀ آن، ب ــای ظالمان ــر موضع گیری ه ــه به خاط ــا ن ام
ــا اهــل  ــی ب ــۀ خوب ــا اینکــه میان ــل داشــته و ی ــا معتزلی هــا تمای ــه جهمی هــا و ی ب
ــده  ــلفی ها ش ــی س ــث نارضایت ــه باع ــام داده ک ــا کاری انج ــته و ی ــث نداش حدی

اســت! 
ــب  ــخ مرک ــول تاری ــا در ط ــف آن ه ــلفی ها و خل ــلف س ــاظ س ــن لح ــه همی ب
آرام و ســهلی بــرای حاکمیت هــای سیاســی بوده انــد کــه هــر پروژه یــی را 
ــه  ــا تأییــد آن هــا مشــروعیت بخشــیده و ب می خواســتند از طریــق ایــن گــروه و ب
ــه اجــرا می گذاشــتند و  ــر مــردم ب اجــرا می گذاشــته اند و هــر ظلــم و ســتمی را ب
حاکمیت هــای ظالــم هــم بــرای اینکــه ایــن گــروه را راضــی نگهدارنــد، چندتــن 
آن هــا را در دربــار شــاهی بــه عنــوان مشــاور و مفتــی و شــیخ الحدیث می پذیرفتنــد 
ماننــد: کعب االحبــار و امــام احمــد و ابــن بــاز و عثیمیــن و... و یــا اینکــه هیأتــی 
ــوا  ــر اعمــال حاکمیــت فت ــرای تأییــد و تبری ــا عنداللــزوم ب از علمــا می ســاختند ت
صــادر کننــد و یــا مــردم و بــه تعبیــر خودشــان رعیــت را بــرای اطاعــت مطلــق از 
حاکمیــت فراخواننــد و اگــر کســی هــم علــم مخالفــت بــا حاکمیــت را بلنــد کــرد، 
ــه  ــه او ب ــن ب ــن محــروم ســاخته و در صــورت دســت یافت وی را از بهشــت بری

عنــوان باغــی و مفســد فــی االرض ســرش را از تنــش جــدا کننــد! 
اگــر حاکمیتــی می خواســت و یــا می خواهــد جاذبیــِت بیشــتری پیــدا کنــد، بایــد 
ــار  پروژه هــای آن هــا را تطبیــق کنــد و پروژه هــای آن هــا ایــن اســت کــه تمــام آث
و نشــانه های قدیــم را نابــود ســازد و هــر درخــت تاریخــی را از ریشــه برکنــد تــا 
بــه عنــوان رســولی از رســوالن توحیــد و یکتاپرســتی بــه رســمیت شــناخته شــود و 
ــه تنهــا اطاعــت کــرده بلکــه  طبعــًا در آن صــورت ســلفی ها از چنیــن حاکمیتــی ن
ــن  ــتفاده از چنی ــا اس ــت، و ب ــد گف ــخن خواهن ــتایش آن س ــام در س ــح و ش صب
ــه  ــرده و ب ــر ک ــود نزدیک ت ــه خ ــروه را ب ــن گ ــد ای ــت می توان ــی حاکمی وضعیت
وســیلۀ آن هــا تمــام مخالفــان سیاســی و فکــری خویــش را بــا صــادر کــردن فتــوا 
ــد و  ــف نمای ــه حکومت هــای مخال ــام علی ــه قی ــردم را تشــویق ب ــد و م ــر کن تکفی

بــه جهــاد فراخوانــد!

ناجیه نوری  
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می گذرد؟ چه  کابل  سرِخ  صلیب  سازمان  در 
بیــش از چهــل ســال اســت کــه جنــگ در 
قربانــی  همچنــان  و  دارد  ادامــه  افغانســتان 

. د می گیــر
ــه  ــرادی ک ــمار اف ــخصی از ش ــار مش ــد آم هرچن
ــاری و  ــات انتح ــا در حم ــتقیم ی ــگ مس در جن
انفجــار میــن اعضــای بــدن خــود را از دســت داده 
ــۀ  ــزارش کمیت ــه گ ــا ب ــد در دســت نیســت، ام ان
ــن  ــمار ای ــی ش ــرخ جهان ــب س ــی صلی بین الملل

ــی اســت. ــه فزون ــراد رو ب اف
دکتــر آلبرتــو کایــرو، مســوول بخــش توان بخشــی 
ســازمان صلیــب ســرخ جهانــی در افغانســتان 
در ایــن رابطــه می گویــد: »بــا اینکــه به نظــر 
ــا  ــه ام ــتان آرام گرفت ــگ در افغانس ــد جن می رس
تعــداد مراجعــه کننــده گان جدیــد بــه مرکــز 
ــت  ــن دس ــرای گرفت ــرخ ب ــب س ــازمان صلی س
ویــا پــای مصنوعــی ســالیانه بالــغ بــر 1500 نفــر 
ــدن خــود  ــوالً اعضــای ب ــراد معم ــن اف اســت. ای
ــن از  ــا انفجــار می را در انفجارهــای انتحــاری و ی

ــد«. ــت داده ان دس
ــتان  ــرخ در افغانس ــب س ــی صلی ــۀ بین الملل کمیت
در کابــل و شــش شــهر دیگــر فعــال اســت و در 
حــدود دو هــزار نفــراز جملــه 120 تبعــه خارجــی 
ــر  ــتان زی ــهروند افغانس ــزار و 800 ش ــک ه و ی
نظــر ایــن کمیتــه فعالیــت می کننــد. اعضــای ایــن 
کمیتــه بارهــا بــا تهدیــد طالبــان مواجــه شــده انــد 
ــت  ــه دس ــه ب ــن کمیت ــو ای ــت عض ــون هف و تاکن

ــته اند. ــان کش طالب
دکتــر کایــرو یکــی از اعضــای ایــن کمیتــه اســت. 
ــش  ــول بخ ــوان مس ــال به عن ــدت 30 س ــه م او ب
ــتان  ــرخ در افغانس ــب س ــه صلی توان بخشــی کمیت

ــد. ــت می کن فعالی
ــتاوردهای  ــن دس ــی از بزرگتری ــد: »یک او می گوی
مــا در صلیــب ســرخ ایــن اســت کــه افــرادی کــه 
ــتند در  ــمی هس ــای جس ــود دارای معلولیت ه خ
ــرای  ــی ب ــای مصنوع ــاخت اعض ــای س کارگاه ه
ــد  ــی دارن ــو مصنوع ــه عض ــاز ب ــه نی ــانی ک کس
ــی  ــاد نوع ــث ایج ــود باع ــن خ ــد. ای کار می کنن
ارتبــاط عاطفــی میــان کارمنــدان مرکــز و مراجعــه 

ــده اســت«. ــده گان ش کنن
در  مرکــز صلیــب ســرخ  کایــرو،  گفتــۀ  بــه 
ــی  ــو مصنوع ــزار عض ــال 22 ه ــتان در س افغانس
می ســازد. تعــداد پاهــای مصنوعــی ســاخته شــده 

در ســال بــه 4 هــزار و 500 عــدد می رســد.
مســول بخــش توان بخشــی کمیتــه صلیــب ســرخ 

افغانســتان: خدمــات ایــن مرکــز رایــگان اســت
مســول بخــش توان بخشــی کمیتــه صلیــب ســرخ 
افغانســتان می گویــد: افــرادی کــه بــه ایــن مرکــز 
مراجعــه می کننــد را می تــوان بــه دو بخــش 
تقســیم کــرد. افــرادی کــه قربانــی جنــگ هســتند 
ــج  ــه بیمــاری فل ــا ب ــل ابت ــه دلی ــه ب ــرادی ک و اف
اطفــال، تصــادف و یــا علت هــای مــادرزادی 
ــم  ــه مه ــا نکت ــده اند. ام ــو ش ــص عض ــار نق دچ
ایــن اســت کــه همــه خدمــات در ایــن مرکــز بــه 

مراجعیــن از جملــه مــردان و زنــان کامــا رایــگان 
اســت«.

از ویژه گی هــای مرکــز صلیــب  یکــی دیگــر 
ــه روی  ــهر و رو ب ــرق ش ــه در ش ــل ک ــرخ کاب س
ــت  ــری وضعی ــده، پیگی ــع ش ــل واق ــگاه کاب دانش
ــن  ــس از گرفت ــت پ ــراد دارای معلولی ــی اف زنده گ

ــت. ــز اس ــن مرک ــد از ای ــو جدی عض
ــه  ــا ب ــه م ــد: »اینک ــاره می گوی ــن ب ــرو در ای کای
ــا  ــت، ام ــم اس ــم مه ــا بدهی ــک پ ــول ی ــک معل ی
ــی  ــل نیســت. هــدف نهای ــک پروســه کام ــن ی ای
ــه  ــت ب ــراد دارای معلولی ــه اف ــت ک ــن اس ــا ای م
ــه  ــا هم ــد و م ــادی بازگردن ــی ع ــه و زندگ جامع
ــه کار،  ــا ب ــت آنه ــرای بازگش ــود را ب ــاش خ ت

می کنیــم«. زنده گــی  و  مدرســه 
ســالن انتظــار بــرای ماقــات بــا کارکنــان و 
فیزیوتراپیســت های مرکــز صلیــب ســرخ کابــل در 
دو بخــش مــردان و زنــان مملــو از جمعیت اســت. 
کریمــه یکــی از زنانــی اســت کــه از هشــت ســال 
پیــش همــراه دو فرزنــد دختــر و پســرش بــه ایــن 
مرکــز می آیــد. محمــد فرزنــد کریمــه دچــار فلــج 
از ناحیــه گــردن بــه پاییــن اســت و دختــرش ثنــا 

بــه بیمــاری فلــج اطفــال مبتاســت.
ــد  ــش فرزن ــادر ش ــال دارد، م ــه 25 س ــه ک کریم
ــع  ــا برق ــود را ب ــورت خ ــت و ص ــواد اس و بیس
ــی  ــل زندگ ــا در کاب ــد: »م ــانده، می گوی ــی پوش آب
ــدم  ــرای معالجــه دو فرزن ــم. سال هاســت ب می کنی
ــز  ــن مرک ــان ای ــم. کارکن ــز می آی ــن مرک ــه ای ب
بســیار مهربــان هســتند و مــن بــرای مراجعــه بــه 

ــم«. ــت نمی کن ــی پرداخ ــچ پول ــز هی ــن مرک ای
ملــک آرا رحیمــی فیزیوتراپیســت و یکــی از 
ــکاری  ــرخ هم ــب س ــا صلی ــه ب ــانی اســت ک کس
می کنــد. او کــه خــود در کودکــی بــه علــت 
ــص  ــار نق ــال دچ ــج اطف ــاری فل ــه بیم ــا ب ابت
عضــو شــده، می گویــد: »مــن در ایــن مرکــز بــرای 
اعضــای افــراد معلــول قالب گیــری می کنــم و 
پــس از اهــدای عضــو بــه آن هــا نحــوه اســتفاده و 
از عضــو مصنوعــی را آمــوزش می دهــم و ســعی 
می کنــم آن هــا را بــا زنده گــی عــادی آشــتی دهــم 
ــک پروســه دشــوار اســت. به خصــوص  ــن ی و ای
بــرای کســانی کــه پیشــتر ســالم بوده انــد و 
ــد.  ــده ان ــو ش ــع عض ــان قط ــگ ناگه ــل جن به دلی
زنده گــی  جدیــد،  »پــای  مرکــز  ایــن  شــعار 
ــن  ــق ای ــم طب ــعی می کنی ــا س ــد« اســت و م جدی

ــم«. ــل کنی ــعار عم ش
ملــک آرا می گویــد، نقــص عضــو و معلولیــت در 
افغانســتان یــک ناتوانــی محســوب می شــود و بــه 
دالیــل برخــی مســایل فرهنگــی افــراد معلــول در 
جامعــه مــورد تمســخر قــرار می گیرنــد. او تأکیــد 
می کنــد کــه ایــن شــرایط بــه مراتــب بــرای 
ــت جســمی دشــوارتر اســت.  ــان دارای معلولی زن
زنــان در بیشــتر مواقــع اجــازه ندارنــد بــه تنهایــی 
ــت  ــر رف ــوی دیگ ــوند، از س ــارج ش ــه خ از خان
ــالم  ــراد س ــرای اف ــا ب ــل حت ــهر کاب ــد در ش و آم

آســان نیســت و هیــچ تســهیاتی بــرای معلــوالن 
ــی در  ــن کار و زنده گ ــه نشــده و ای ــر گرفت در نظ
ــه  ــان ب ــژه زن ــول به وی ــراد معل ــرای اف ــهر را ب ش

ــت. ــرده اس ــخت تر ک ــب س مرات
ــن  ــا پروی ــردن ب ــت ک ــال صحب ــک آرا در ح مل
ــال  ــد س ــه چن ــت ک ــی اس ــن معلم ــت. پروی اس
پیــش در حالیکــه کودکــش را در آغــوش داشــته 
در کابــل روی میــن مــی رود و یــک چشــم و یــک 

ــد. ــی ده ــش را ازدســت م پای
پرویــن می گویــد: »مــن سال هاســت کــه بــه ایــن 
مرکــز می آیــم و حــاال بــرای گرفتــن ســومین پــای 
ــه  ــق کمیت ــن از طری ــتم. م ــا هس ــی اینج مصنوع
صلیــب ســرخ توانســتم صاحــب یــه پــای جدیــد 
ــح  ــز تصری ــردم«. او نی ــی برگ ــه زنده گ ــوم و ب ش
می کنــد کــه رفتــار کارکنــان ایــن مرکــز بــا 

ــتانه اســت. ــیار دوس ــن بس مراجعی
ــۀ  ــرو در کمیت ــر کای ــات دکت یکــی دیگــر از اقدام
صلیــب ســرخ افغانســتان ایجــاد تیــم هــای 
بســکتبال بــا ویلچــر بــرای افرادمعلــول عاقه منــد 

ــت. ــه ورزش اس ب
»ورزش کردن بخشی از حقوق بشراست«

ــی  ــردن بخش ــن ورزش ک ــرای م ــد: »ب او می گوی
ــل هشــت  ــن دلی ــه همی ــوق بشراســت و ب از حق
ــی  ــا صندل ــکتبال ب ــم بس ــن تی ــش اولی ــال پی س
ــن  ــول در ای ــراد معل ــوزش اف ــرای آم ــرخ دار ب چ
مرکــز را راه انــدازی کردیــم. در حــال حاضــر مــا 
در بخــش مــردان در سراســر افغانســتان 10 تیــم و 
در بخــش زنــان ســه تیــم فعــال داریــم. تیــم ملــی 
بســکتبال نشســته افغانســتان کــه از اعضــای تیــم 
ــک  ــارا المپی ــا انتخــاب شــده اند در مســابقات پ م
ــم  ــته ه ــال گذش ــن س ــد. همچنی ــرکت کردن ش
ــان افغانســتان  ــا ویلچــر زن ــی بســکتبال ب ــم مل تی
توانســت در مســابقات قهرمانــی آســیایی در شــهر 

ــد«. ــام اول را کســب کن ــزی مق ــی اندون بال
ملــک آرا هــم از اولیــن اعضــای ایــن تیم ورزشــی 
ــازی  ــی بســکتبال ب ــا وقت ــد تنه اســت. او می گوی
می کنــد معلولیــت خــود را کامــًا بــه دســت 

ــپارد. ــی می س فراموش
ــار مخــرب جنــگ و افزایــش  ــه آث ــا اشــاره ب او ب
شــمار افــراد قطــع عضــو در افغانســتان می گویــد: 
ــی  ــگ زنده گ ــدم. در جن ــگ زاده ش ــا جن ــن ب »م
ــگ  ــوده کــه روزی جن ــن ب ــن ای ــد م کــردم و امی
از ایــن خــاک رخــت بربنــدد. مــن از دیــدن پاهــا 
شــنیدن  از  هموطن هایــم،  بریــده  دســت ها  و 
مــوج انفجــار و انتحــار درشــهرم و از همــه 
ــا  ــن بی پ ــداد مراجعی ــته ام. تع ــا خس خون ریزی ه
ــیار  ــن بس ــود، ای ــتر می ش ــر روز بیش ــت ه و دس
آزاردهنــده اســت و جوانــی و امیــد مــا بــه آینــده 

ــورد«. ــه می خ ــل موریان را مث
وضعیــت  ایــن  »ادامــه  می گویــد:  آرا  ملــک 
دردنــاک در ایــن بخــش از جغرافیــای زمیــن، بــه 

ــت«. ــه نیس ــه عادالن ــچ وج هی

فریبا پژوه

»در پایتخت فراموشی« کتاب خاطرات و حاشیه نویسی های محمد 
حسین جعفریان فلم ساز ایرانی، به کابل و پنجشیر است.

این کتاب در نمایشگاه کتاب هرات جزو آثار پُرفروش قرار گرفت 
و اهل کتاب و مطالعه در افغانستان از آن استقبال خوبی کردند.

کتاِب »در پایتخت فراموشی«، یادداشت های یکی از آن سفرهای 
با بهروز افخمی برای شرکت در  محمدحسین جعفریان به کابل 
اولین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان از 
جمله آثاری است که مورد استقبال مخاطبان در نمایشگاه هرات 

قرار گرفته است.
جعفریان در مقدمۀ این کتاب می نویسد: »احمد شاه مسعود نهم 
تیرماه  من  شد.  ترور   1380 ماه  شهریور  بیستم  یا   2000 سپتمبر 
همان سال به مدت یک ماه میهمانش بودم و سریال مستند »حماسۀ 
ناتمام« یا »شیر دره پنجشیر« را در بارۀ او ساختم. حمایت چند 
روز زنده گی او در خطوط مقدم جبهه. این مستند پاییز همان سال 
 ،1380 تابستان  اوایل  شد.  پخش  ایران  تلویزیون  یک  شبکۀ  از 
تنها  بودند.  کرده  را تصرف  افغانستان  از ۹0 درصد  بیش  طالبان 
به  مخالفان  کنترل  در  کشور  این  شمال شرق  در  بدخشان  استان 
با  بود. مسعود را دو خبرنگار عرب  فرماندهی احمدشاه مسعود 
با گذرنامۀ بلژیکی در یک عملیات  ملیت الجزایری و تونسی و 

انتحاری ترور کردند.
پیامد ترور مسعود، حادثۀ یازده سپتمبر بود و پس از آن امریکا به 
افغانستان حمله کرد. امریکا و هم پیمانانش طومار طالبان را در هم 
پیچیدند و در کنفرانس »بن« مقرر شد، حامد کرزی رییس جمهور 

افغانستان شود.
در شهریور ماه)سنبله( 1381 دولت افغانستان و بنیاد تازه تأسیس 
»احمدشاه مسعود« نخستین سالگرد شهادت او را در مراسمی با 
شکوه گرامی داشتند. در حالی  که تنها چند ماه از استقرار حکومت 
جدید در کابل می گذشت. این مراسم در سال  های بعد هم ادامه 
یافت. اما نوبت اول آن به دالیل بسیار، اهمیتی مضاعف داشت. 
کابل  و  افغانستان  به  جهان  سراسر  از  بین المللی  چهرۀ  صدها 
دعوت شدند که قریب یک دهه در آتش جنگ های خانمان سوز 
داخلی سوخته بود. نگارنده نیز آن سال و چند نوبت دیگر به این 
از جمله  مراسم دعوت شده و دوبار در آن شرکت کرده است، 
در نخستین سال برگزاری آن در شهریور 1381 این کتاب ره آورد 
آن سفر است. تابستان سال 80 من در شمال افغانستان مستندی 
از زنده گی احمدشاه مسعود ساخته و میهمان او شده بودم و یک 
مراسم  میهمان  که  می گشتم  بر  کشور  این  به  حالی   در  بعد  سال 

سال مرگ او بودم«.
این کتاب در شش فصل نوشته شده است. فصل اول که »از تهران 
به کابل« نامیده شده است با عناوینی مانند من آخرین نفر بودم، دکتر مشاهد؛ سفیر 
مهربانی در تهران!، مدیر اعتبار، با کت و شلوار و کراوات، هو بیا در جان! منع 
است! و ... روبه رو هستیم. فصل دوم هم با عنوان »کابل؛ چندماه پس از خروج 
طالبان« هم روایتگر نایت کلوپ در کابل، دوزخ بلند چقدر باید سوزد، ای دوتا 
مرتکه از ادان آمدن!، لیفه های بی شمار یک افغانی سوییسی و چندین فصل دیگر 
تا  رییس جمهور  خاطرات  از  و  می گردد  باز  سیمینار  آغاز  به  سوم  فصل  است. 
هومرتکه! مه »گل ممد« و به پیام نامریی آقای خاتمی به سیمینار مسعودشناسی 

می رسد.
»از کوتۀ سنگی تا پارک زرنگار« هم فصل چهارم این کتاب است و از مخملباف ها 
کپی  خان  بسم اهلل  است،  ایلیایی  آدم  یک  چنگیزخان  سمیرا،  و  برمک  کابل،  در 
احمدشاه مسعود است تا چند بخش دیگر را دربر می گیرد. »سفر به پنجشیر« با 
نگاهی به سفر جبهه قوماندان بصیر و مابرادر، جعل عنوان در بازار کابل، تحفه 
تهران در پنجشیر، فلم فارسی همه جا هست و فصل ششم به »بازگشت به کابل و 
حکایت آخرین روزها« با بیان ضیافت شام در سفارت ایران، جادوی بهروز افخمی 
در پس کوچه های شبانه کابل تا خداحافظ کابل! خداحافظ شاه مسعود پیش می آید 

و کتاب در 246 صفحه به پایان می رسد.
فارسی همه جا هست« می خوانیم: احمدشاه مسعود در روستای  »فلم   در بخش 
بناست که  پدری خود به نام »جنگلک« در اوایل درۀ پنجشیر مدفون شده است. 
در آنجا مراسمی برپا شود و سپس یکی از رهبران احزاب سخنرانی کند. کاروان 
مدعوین از هر دهکده یی که می گذرند، مردم با احترام و صمیمیت بسیار، دست به 
سینه در دو سوی کنار جاده ایستاده اند. منظره تماشایی و منحصر به فردی است! 
از مسعود را به در و دیوار  از همه جا آویخته و تصاویر گوناگونی  پارچه سیاه 

چسبانده اند.
ما در همین حال به بخش وسیعی از دره می رسیم. سمت راست ما، در آن سوی 
سوتر  آن  کمی  و  برپاشده  باشکوهی  چادر  کارند.  مشغول  زیادی  عدۀ  رودخانه 
صدها دیگ و آشپزهای فراوانی که اطراف هر دیگ سرگرم کار اند. گویا مراسم 
مردمی در این جا برگزار می شود و اهالی دره برای محفل سالگرد و صرف ناهار 
خود را به این مکان می رسانند. در راه، یکی از افغان های همراه من دربارۀ سخنرانی 

چنگیز پهلوان می پرسد. قبًا برای شما از سخنرانی ایشان گفتم.
جعفریان آغاز سفرش به افغانستان را چنین بیان می کند:  »بهروز افخمی در این سفر 
همراه من شد. او در آن روزگار نمایندۀ مردم تهران بود. همراهی او در این سفر 
هم برای من مغتنم بود و هم او. تجربه سفر به کابل، چند ماه پس از آنکه از طالبان 
پس گرفته شده بود و شرکت در چندین محفلی چیزی نبود که افخمی با روحیاتی 
که دارد از خیر آن بگذرد، البته در آن محفل بزرگوارانی دیگر نیز از ایران میهمان 
بودند. چون استاد فرهیخته، بزرگوارانی که گاه یادی از آنها شده است. نخستین ماه 

های حکومت حامد کرزی و شروع تاریخ افغانستان پس از جنگ است«.

ACKU
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فســاد نهادمنــد، پدیده یــی اســت کــه هرازگاهــی ســران 
ــور آن  ــژه رییس جمه ــی به وی ــدت مل ــِت وح حکوم
ــک  ــوان ی ــه عن ــاد ب ــد. فس ــوان می کنن ــی عن را میراث
ــرای  ــتان ب ــت افغانس ــتگاه دول ــر در دس ــِل فراگی معض
ــود،  ــده می ش ــی خوان ــی میراث ــدت مل ــت وح حکوم
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــر مب ــاد در ام ــن نه ــه ای ــد ک هرچن

ــت. ــرده اس ــب نک ــی کس موفقیت
از میــان مشــکات بــزرِگ ملــی کــه از حکومــِت 
پیشــین بــرای حکومــت وحــدت ملــی بــه ارث 
گذاشــته شــد؛ ناامنــی، گــره کــورِ صلــح، معضــل مــواد 
مخــدر، فقــر فراگیــر و فســاد را می تــوان نــام بــرد. جــز 
ــه  ــکا نســبت ب ــاالت متحــدۀ امری بحــث صلــح کــه ای
گذشــته تغییــر موضــع داده و کمــر بــه آوردِن آن بســته، 
ــت  ــود باقی س ــاِل خ ــه ح ــاکان ب ــکات کم ــایر مش س
ــات  ــن معض ــل ای ــته در ح ــر توانس ــت کمت و حکوم
ــر از  ــه: اگ ــکل نمون ــه ش ــت آورد. ب ــت به دس موفقی
ــاری  ــال ج ــالی های س ــا خشکس ــه ب ــر ک ــر فراگی فق
ــم، در  ــادآوری کنی ــد ی ــز ش ــر نی ــیدی فراگیرت خروش
اوایــِل تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی وعــده ســپرده 
شــد کــه دو میلیــون فرصــت شــغلی بــرای شــهروندان 
ــد شــد  ــال ایجــاد خواه ــج س ــدت پن افغانســتان در م
کــه ایــن اقــدام خواهــد توانســت دامنــۀ فقــر در کشــور 
ــر  ــل وزی ــا قب ــدۀ مشــابه را ماه ه ــد، وع را کاهــش ده
ــا  ــه ب ــان آورد ک ــه زب ــز ب ــی نی ــور اجتماع کار و ام
ــه  ــور مواج ــد رییس جمه ــا پوزخن ــراه ب ــتقبال هم اس
ــج ســال از تعهــدات  ــه پن ــک ب ــه نزدی ــون ک شــد. اکن
ــور  ــس جمه ــژه ریی ــت به وی ــری حکوم ــِی رهب ابتدای

ــا کاری در  ــه تنه ــذرد، ن ــر می گ ــتای زدودن فق در راس
ــر  ــۀ فق ــر دامن ــه ب ــه، بلک ــن بخــش صــورت نگرفت ای
و بیــکاری افــزوده شــده اســت. شــاید بحــث کاهــش 
ــه  ــد ک ــوده باش ــی ب ــان برنامه های ــه هم ــر از جمل فق
ــوان  ــه کاره عن ــش نیم ــدی پی ــور آن را چن رییس جمه
کــرده بــود و بــرای تحقــق کامــِل آن  پنــج ســال دیگــر 

ــه کــرد. ــان مطالب زم
ــد  ــی خواه ــاکان باق ــکال کم ــز اش ــود نی ــن وج ــا ای ب
ــده از  ــاد ش ــداِت ی ــر تعه ــاد اکث ــه میع ــرا ک ــد؛ چ مان
ــع  ــای آن موق ــود. صحبت ه ــده ب ــخص ش ــدا مش ابت
ــم، او  ــاد بیاوری ــه ی ــر ب ــی را اگ ــور غن ــس جمه ریی
تأکیــد داشــت کــه در مــدت پنــج ســال برنامه هایــش 
از جملــه ایجــاد دو میلیــون فرصــت شــغلی را عملــی 
ــوده  ــخص ب ــان مش ــان زم ــر از هم ــرد. اگ ــد ک خواه
ــر  ــان درب ــال زم ــه ده س ــن برنام ــدِن ای ــی ش ــه عمل ک
ــل کاری و  ــان دهندۀ جع ــأله نش ــت، مس ــد گرف خواه
ــدی  ــه در زمان بن ــت ک ــور اس ــا دروغ رییس جمه حت
ــت.  ــرده اس ــب کاری ک ــردم فری ــرای م ــش ب برنامه های
ــش  ــۀ زدای ــه برنام ــته ک ــی نمی دانس ــای غن ــر آق اگ
فقــر چــه مــدت زمــان در برخواهــد گرفــت و بــا ایــن 
وجــود گفتــه کــه در مــدت پنــج ســال ایــن برنامــه را 
عملــی خواهــد کــرد، بــاز اشــکال یــاد شــده بــه پیمانــۀ 
ــد. ــه جــای خــود باقــی می مان ــا کوچکتــر ب بزرگتــر ی

ــت  ــه حکوم ــه ب ــی ک ــای هنگفت ــه میراث ه از مجموع
ــت  ــه حکوم ــاد ب ــن نه ــیده و از ای ــی رس ــدت مل وح
ــالۀ  ــم، مس ــه بگذری ــد ک ــد مان ــه ارث خواه ــده ب آین
ــه  ــت ک ــی اس ــت، میراث ــا اهمی ــا ب ــه بس ــر و چ بزرگت

ــد.  ــد مان ــه ارث خواه ــی ب ــدت مل ــت وح از حکوم
ــته  ــکاِت گذش ــل مش ــه در ح ــم ن ــه می بینی ــا آنک ب
ــه  ــرده شــده و ن ــش ب ــاد کاری از پی ــن نه از ســوی ای
عملکردهــای ابتــکاری کــه چشــم مــردم را گــرم کنــد، 
از مجــرای ایــن نهــاد در جریــان ایــن چنــد ســال بــروز 
ــًا  ــا، قطع ــه تنه ــر ن ــد« اگ ــت. »دروغ نهادمن ــرده اس ک
ــت  ــه حکوم ــود ک ــد ب ــی خواه ــی از عارضه های یک

ــت. ــد گذاش ــه ارث خواه ــی ب ــدت مل وح
از  اســتفاده  در  حکومــت  ســخنگویان  و  مقام هــا   
امــر نامقــدِس »دروغ« چنــان افــراط کرده انــد کــه 
ــده  ــخص ش ــهروندان مش ــام ش ــرای تم ــون ب هم اکن
ــا،  ــه گپ وگفت ه ــد و ب ــت دروغ می گوی ــه حکوم ک
ادعاهــا و بیانــات رســمی یی کــه از مجــرای حکومــت 
مطــرح می شــود، نمی تــوان اعتمــاد کــرد. بــرای آنکــه 
خیلــی کلــی و مفهومــی صحبــت نکــرده باشــم، یکــی 
ــم.  ــادآوری می کن ــاه دروغ ها را ی ــن ش ــه از ای دو نمون
ممنوع الخروجــی  و  ممنوع الدخولــی  ماجــرای  در 
از  ریاســت جمهوری  اول  معــاون  دوســتم  جنــرال 
ــردم  ــِی م ــه تمام ــب ب ــه قری ــور ک ــوی رییس جمه س
ــی از  ــای سیاس ــتند و گروه  ه ــتان آن را می دانس افغانس
ــور  ــه رییس جمه ــک ب ــراد نزدی ــا و اف ــه چهره ه جمل
بــدان معتــرف بودنــد، ســخنگو یا بهتــر بگویم دســتگاه 
ــرای  ــتم ب ــای دوس ــه آق ــت ک ــور گف دروِغ رییس جمه
تــداوی بــه ترکیــه رفتــه و بــه ایــن دلیــل آمدنــش بــه 
ــان  ــر چن ــن ام ــودِن ای ــت؛ دروغ ب ــاده اس ــق افت تعوی
مبرهــن بــود کــه نیــاز بــه بحــث نداشــت و نــدارد. در 
ــوان  ــا می ت ــت دروغ ه ــن دس ــر از ای ــای دیگ نمونه ه
بــه آمارهایــی کــه از ســوی وزارت داخلــه هم زمــان بــا 
وقــوع برخــی رخدادهــای تروریســتی ارایــه می شــود، 
اشــاره کــرد. قریــب بــه اتفــاِق خبرنــگاران می پذیرنــد 
ــس بلکــه  ــا پولی ــه ســخنگویان نه تنه ــی ک ــه آمارهای ک
ــی از حمــات  ــات ناش ــی از تلف ــای دولت ــام نهاده تم
انتحــاری و انفجــاری ارایــه می  کننــد، درســت نیســتند. 
صحبت هــای یکــی از ســخنگویان ســکتور امنیتــی 
ــد  ــری از نهادمن ــۀ دیگ ــز نمون ــری نی ــس از کناره گی پ
ــت.  ــتان اس ــت افغانس ــتگاه حکوم ــدِن دروغ در دس ش
ایــن فــرد کــه نامــی از وی بــرده نشــده، گفتــه اســت 
ــه  ــی ک ــد مدت ــدازۀ چن ــه ان ــرش ب ــام عم ــه در تم ک
ــت  ــخنگو مکلفی ــوان س ــه عن ــی ب ــاد امنیت ــک نه در ی

ــت. ــه اس ــته، دروغ نگفت داش

نهادمند شدِن دروغ در دستگاه حکومت

بدین ســو  روز  پنــج  از  فیض آبــاد   - کشــم  مســیر 
مســدود اســت. ایــن وضعیــت باشــنده گان بدخشــان را بــا 

چالش هــای زیــادی روبــه رو کــرده اســت.
ــده در دو طــرف مســیر بســته شــده، از  ــر مان مســافران گی
ــه روزنامــۀ مانــدگار  ــراز نگرانــی کــرده ب ایــن وضعیــت اب
می گوینــد کــه از پنــج  روز بدین طــرف مســیر شــاه راه 
کشــم ـ فیض آبــاد از طــرف هــواداران »صفرمحمــد مبــارز« 
ــده  ــدود ش ــت مس ــن والی ــده گان ای ــزد نماین ــی از نام یک

اســت.

ــدۀ  ــزدان برن ــی نام ــج ابتدای ــه نتای ــت  ک ــن در حالی س ای
کمیســیون  را  بدخشــان  والیــت  پارلمانــی  انتخابــات 
انتخابــات شــام روز دوشــنبه 1۹ قــوس، اعــام کــرد. پــس 
ــده گان  ــزد نماین ــارز، یکــی از نام ــد مب ــه صفرمحم از آن ک
ــار  ــه حــزب اســامی شــاخۀ گلب الدیــن حکمتی وابســته ب
شــامل فهرســت وکای راه یافتــه بــه مجلــس نماینــده گان 
از ایــن والیــت نبــود، دســت بــه مظاهــره زده و هوادارانــش 
ــد  ــه روی رفت و آم ــاد را ب ــم و فیض آب ــاه راه کش ــیر ش مس

ــد.  مســدود کردن
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــده در گفت وگ ــزد نماین ــن نام ــواداران ای ه
ــم  ــب کاری مته ــه تقل ــات را ب ــیون انتخاب ــدگار، کمیس مان
ــمارش آرای  ــا در ش ــد ت ــت می خواهن ــرده و از حکوم ک
ــی  ــا زمان ــان، ت ــۀ آن ــه گفت ــد. ب ــت بازنگــری  کنن ــن والی ای
کــه آرای پــاک از آرای ناپــاک جــدا نشــود، بــه اعتراضــات 

ــد.  ــه می دهن ــود ادام خ
از  باشــنده گان بدخشــان می گوینــد کــه کشــم یکــی 
دهلیزهــای رفت و آمــد در بدخشــان اســت کــه راه ترانزیتــی 
27 واحــد اداری را بــا مرکــز ایــن والیــت وصــل می کنــد. 
آنــان وضعیــت را در شــهر کشــم نگــران کننــده گفتــه و از 
ــر مســوول کــه شــامل اعتــراض  ــراد مســلح غی حضــور اف

ــد. ــکایت می کنن ــت، ش ــده گان اس کنن
در همیــن حــال، ثنــااهلل روحانــی ســخنگوی فرمانــده 
ــم  ــاهراه کش ــودن ش ــدود ب ــد مس ــا تایی ــان ب ــۀ بدخش  امنی

و فیض آبــاد بــه مانــدگار می گویــد، مســووالن محلــی 
بدخشــان در چندیــن نوبــت بــا معترضــان گفت وگــو 
ــت  ــیر موافق ــن مس ــایی ای ــه بازگش ــان ب ــرده و معترض ک
ــن  ــده و ای ــادار نمان ــد خــود وف ــن تعه ــه ای ــا ب ــد، ام کردن

ــد.  ــته ان ــه داش ــدود نگ ــیر را مس مس
در ایــن حــال، عبــداهلل ناجــی نظــری عضــو شــورای والیتی 

ــده  ــنیده ش ــان ش ــنهادات معترض ــد: پیش ــان می گوی بدخش
ــه  ــا ب ــده ســپرده شــده اســت ت و از طــرف مســووالن وع
ــان رســیده گی شــود و معترضــان گفتــه انــد  اعتراضــات آن
ــیر  ــن مس ــان، ای ــت های ش ــه خواس ــیده گی ب ــس از رس پ

ــد.  ــاز می کنن را ب

د کابــل ښــاروايل وايــي چــې د هــوا لــه ســړېدو رسه ســم دوی تــه هــره اوونــۍ 

ــاره  ــو او مســافرو جســدونه د خښــولو لپ ــدو معتادین ــږه د لســو ناپېژان ــر ل ــږ ت ل

ســپارل کېــږي.

ــه  ــې ل ــي چ ــه ځ ــو ت ــدي ځایون ــن خون ــم معتادی ــړېدو رسه س ــه س ــوا ل د ه

يخنــۍ، واورو او بــاران څخــه ځانونــه وســايت.

د کابــل ښــار بــاغ عــي مــردان هغــه ســیمه ده چــې هلتــه د معتادینــو ګڼــه ګوڼــه 

ــم د دوی  ــوا ه ــړې ه ــګ س ــر څن ــتونزو ت ــورو س ــي د ن ــږکال ژم ــره ده، س ډې

ــرې کــړي دي. ســتونزې ډې

پــه دې ځــای کــې يــو معتــاد شــیرجان نومېــږي چــې ســرګې يــې لــه اوښــکو 

ــه کــوره  ــه ل ــه امل ــاد ل ــې د اعتی ــۍ ی ــي، کورن ــه غمجــن اواز واي ډکــې دي او پ

شــړلی او اوس پــه دې یخنــۍ کــې د بــاغ عــي مــردان پــه ســیمه کــې اوســېږي.

دی وایــي: »پــه دې څلــورو دېوالونــو کــې پالســټیکونه، بوجــۍ او نــور شــیان 

ســوځوو، ځانونــه تــودوو چــې یخنــي مــو و نــه وهــي.«

پــه بــاغ عــي مــردان ســیمه کې پــه ســلګونو معتادیــن د شــخيص اســتوګنځایونو 

پــه منــځ کــې ژونــد کــوي، لــه دې معتادینــو څخــه یــوه یــې راتــه وویــل چــې پــه 

تېــرو څــو ورځــو کــې یــې د مــړو شــویو معتادینو څــو جســدونه لیــديل دي.

ــه وو، د پولیســو  ــه درې مــړي پرات ــي: »دا دوه درې ورځــې مخکــې دلت دی وای

موټــر راغــی او لــه دې ځایــه يــې یــووړل. تېــره ورځ هــم یــو معتــاد پــه دهــن 

چمــن کــي مــړ شــوی و .«

پولیــس د ناپېژانــدو معتادینــو او مســافرو جســدونه عــديل طــب تــه ســپاري او 

هلتــه تــر طبــي معایناتــو او تکفیــن وروســته د خښــولو لپــاره د کابــل ښــاروالۍ د 

فرهنګــي خدمتونــو ریاســت تــه وړل کېــږي.

د کابــل ښــاروالۍ د فرهنګــي خدمتونــو ریاســت وايــي، د هــوا لــه ســړېدو رسه 

ــږه پنځلــس جســدونه  ــر ل ــږ ت ــو ل ــرڅ کــې د معتادین ــه ت ســم د یــوې اوونــۍ پ

هغــوی تــه ســپارل کېــږي.

ــه  ــه هغ ــافرو پ ــدونه د مس ــو جس ــدو معتادین ــي د ناپېژان ــاروالۍ کارکوونک د ښ

ــوړه  ــې ج ــن ک ــه مل ــره پ ــو د غ ــهداء صالحین ــې د ش ــوي چ ــې خښ ــره ک هدی

ــوې ده. ش

ــه  ــو د ریاســت کارکوونکــی احســان الل ــل ښــاروالۍ د فرهنګــي خدمتون د کاب

ــدو او مســافرو  ــره کــې د ناپېژان ــه دې هدی ــږي چــې پ ــه کې ــي، یوولــس کال واي

ــه کینــدي. مــړو لپــاره قربون

نومــوړي زیاتــه کــړه: »څنګــه چــې تاســې ګــورئ، هــره ورځ مــې دا حــال وي، 

ــديل  ــوړوم. د ع ــرب ج ــه ق ــېږي، ښ ــې وس رس ــې م ــره چ ــدم، څوم ــه کین قربون

طــب امبوالنــس دلتــه جســد راوړي. ځینــې جســدونه چــې د جنــازې ملونــځ 

ورکــړل شــوی وي، راتــه وايــي چــې جنــازه یــې شــوې ده، هغــه دی چــې زه يــې 

خښــوم او د چــا د جنــازې ملونــځ چــې نــه وي شــوی، خپلــه مخکــې کېــږم، 

ملونــځ ورکــوم او بیــا یــې خښــوم.«

د کابــل ښــاروالۍ د فرهنګــي خدمتونــو ریاســت وايــي، د مســافرو او ناپېژانــدو 

ــه  ــې پ ــېږي چ ــم خښ ــدونه ه ــنا جس ــا اش ــه ن ــې هغ ــره ک ــه دې هدی ــو پ خلک

ــر  ــرب پ ــر ق ــوږ د ه ــه وي، م ــوم ن ــې معل ــوان ی ــوي او خپل ــې وژل ش ــړه ک جګ

ځانګــړې تېــږه يــا شــناخته بانــدې شــمېره ليکــو، دا کار د دې لپــاره کــوو چــې 

ــه اســانۍ  ــل مــړی پ ــو وروســته خپ ــر اړيکــو نيول د مــړو خپلــوان زمــوږ رسه ت

ــړای يش. ــدا ک رسه پي
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