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ـــوری  ـــس جمه ـــپ، ریی ـــد ترام دونال
امریـــکا جـــان بیـــس را بـــه حیـــث 
ـــار  ـــدۀ تمام اختی ـــژۀ و نماین ـــفیر وی س
بـــرای  امریـــکا  متحـــدۀ  ایالـــت 

افغانســـتان نامـــزد کـــرد.
نشـــر  بـــا  امریـــکا  ســـفید  کاخ 
کـــه  اســـت  گفتـــه  اعالمیه یـــی 
ـــته  ـــۀ گذش ـــک ده ـــس، در ی ـــان بی ج
دهشـــت افگنی  بـــا  مبـــارزه  در 
و  ســـوریه  عـــراق،  بی ثباتـــی  و 
جنوب غـــرب آســـیا نقـــش مهمـــی 

ــت. ــته اسـ داشـ
ـــازۀ  ـــفیر ت ـــزدی س ـــه نام ـــت ک قراراس
ـــتان  ـــکا در افغانس ـــدۀ امری ـــت متح ایال
از ســـوی مجلـــس ســـنای ایـــن 

کشـــور تأییـــد شـــود.
ــابقه دار  ــات سـ ــان بیـــس، دیپلمـ جـ
ـــث  ـــه حی ـــالدی ب ـــکا از 1988 می امری
ـــکا  ـــات در وزارت خارجـــۀ امری دیپلم
کارش را آغـــاز کـــرد و از ســـال 
ـــن  ـــفیر ای ـــون س ـــالدی تاکن 2014 می

کشـــور در ترکیـــه اســـت.
ـــارک اســـت و از ســـال  ـــد نیوی او متول
ـــت  ـــفیر ایال ـــالدی س 2009-2012 می
متحـــدۀ امریـــکا در گرجســـتان نیـــز 

ـــود. ب
ــفارت خانه های  ــس در سـ ــان بیـ جـ

ایالـــت متحـــده در عـــراق، ایتالیـــا، 
و  کـــرده  کار  چـــاد  و  بلجیـــم 
در  امریـــکا  ســـفری  هم اکنـــون 

ــت. ــه اسـ ترکیـ

سفیـر جـدید امـریکا 
بـرای افغـانستان معـرفی شـد
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کد جزایی به شورای 
ملی فرستاده شده است

امریکا استراتیژی تازه 
برای پیروزی در افغانستان ندارد

شامل ختیځ کې د طالبانو 

د قوماندې مرکز له منځه وړو

نمایندۀ نسل ما 

کیست؟

امیــری
ـــی دو  ـــه در نزدیک ـــداد جداگان ـــاهد دو روی ـــش، ش دو روز پی
ـــه  ـــدن از خان ـــرون ش ـــگام بی ـــودم. هن ـــل ب ـــهر کاب ـــب ش مکت
ـــورِت  ـــر و ص ـــه س ـــوان، ب ـــرد ج ـــک م ـــه ی ـــدم ک ـــه ش متوج
پســـر تازه جوانـــی می کوبـــد. پســـر تازه جـــوان کـــه 
دانش آمـــوز مکتـــب بـــود، بـــا آه و نالـــه فریـــاد می کشـــید 
ـــه  ـــتم ادام ـــه ضرب وش ـــت هیکل ب ـــوان و درش ـــرد ج ـــا م ام
ـــالِت آن  ـــۀ حم ـــدم و از ادام ـــک ش ـــه نزدی ـــه صحن ـــی داد. ب م
ـــمگین  ـــرد خش ـــگام، م ـــن هن ـــردم. در ای ـــری ک ـــرد جلوگی م
ـــادر  ـــه م ـــن بچ ـــه ای ـــت ک ـــید و گف ـــل کش ـــه را از بغ تفنگچ
مـــرا فحـــش گفتـــه و بـــه صورتـــش بـــا مرمـــی می  زنـــم. 
ـــدی  ـــش و حوصله من ـــه آرام ـــت را ب ـــه دس ـــه ب ـــردِ تفنگچ م
ـــرام  ـــاس احت ـــه پ ـــودش »ب ـــۀ خ ـــه گفت ـــردم و ب ـــوت ک دع
ـــوزش  ـــورت آن دانش آم ـــه ص ـــش ب ـــۀ حمالت ـــن« از ادام م

ـــرد.  ـــودداری ک خ
ـــن روز، در  ـــر همی ـــرد. عص ـــراب ک ـــه روزم را خ ـــن صحن ای
ـــب شـــهر،  ـــل و در نزدیکـــی یکـــی از مکات ـــۀ دیگـــر کاب منطق
شـــاهد رویـــداد تکان دهنده تـــری بـــودم. گروهـــی از 
تازه جوانـــاِن دانش آمـــوز در عقـــب دیـــوار مکتـــب شـــان 
ـــی  ـــد. لحظات ـــگ می خوانن ـــد آهن ـــد بلن ـــد و بلن ـــه زده ان تکی
بعـــد یکـــی از پســـربچه ها بـــا برچـــه بـــر جـــوان دیگـــر 
ـــی  ـــگ گروه ـــک جن ـــرآغاز ی ـــه س ـــن حمل ـــرد. ای ـــه ک حمل
ـــه  ـــان برچ ـــای ش ـــان از جیب ه ـــن جوان ـــماری از ای ـــود. ش ب
ـــماری  ـــیدند و ش ـــو کش ـــپنجه و چاق ـــر، بگس ـــماری دیگ و ش
بـــا ســـنگ بـــر یکدیگـــر حملـــه ور شـــدند. یـــک گـــروه 
ـــری از  ـــش و دیگ ـــی پی ـــرد و یک ـــه ک ـــر غلب ـــروه دیگ ـــر گ ب
ـــدند.  ـــه دور ش ـــا از صحن ـــد ت ـــه دادن ـــگ ادام ـــه جن ـــت ب پش
ــادی را در  ــواالت زیـ ــونت بار، سـ ــۀ خشـ ــن دو صحنـ ایـ
ـــود  ـــن ب ـــش ای ـــن پرس ـــاخت. مهمتری ـــاری س ـــن ج ـــِن م ذه
کـــه چـــه کســـانی نماینـــدۀ نســـل مـــا هســـتند؟ جوانـــان 
ــا  ــا و یـ ــِش روی جاده هـ ــت و چاقوکـ ــه دسـ ــه بـ تفنگچـ
ـــبوکي  ـــنفکران فیس ـــی، روش ـــۀ مدن ـــاالن جامع ـــماری از فع ش

و نویســـنده گان؟ 
ــام  ــترده  یی در تمـ ــول گسـ ــین، تحـ ــال پسـ ــزده سـ در پانـ
ــا  ــت. میلیون هـ ــا گشـ ــتان رونمـ ــۀ افغانسـ ــطوح جامعـ سـ

تـــن باســـواد شـــدند....                  ادامـــه صفحـــه 6
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تو از اول سالمتپاسِخ بدرود داشت!



دوســتم،  جنــرال  حامــِل  هواپیمــای  برگشــت 
معــاون اول ریاســت جمهوری، از فــراز میــدان 
هوایــی موالنــا جالل الدیــن محمــد بلخــی در 
ــت جمهوری،  ــتور ارگ ریاس ــه دس ــریف، ب مزارش
بســیاری از معادله هــای دیگــر را نیــز وارد فــازِ 
برگشــت ســاخته اســت. هواپیمــای حامــل جنــرال 
دوســتم، شــام چهارشــنبه زمانــی کــه می خواســت 
ــد، از  ــت کن ــریف نشسـ ــی مزارش ــدان هوای در می
ــن  ــرک فضــای ای ــو دســتور ت ســوی نیروهــای نات
ــۀ  شــهر را دریافــت کــرد. هرچنــد در ســاعت اولی
ــه شــمول عطــا  ــه، بســیاری ها ب ــن حادث پــس از ای
ــای  ــتقبال از آق ــرای اس ــخ، ب ــی بل ــور وال ــد ن محم
ــد و  ــی حاضــر شــده بودن ــدان هوای دوســتم در می
ــه از  ــورِ او در طیاره یــی ک ــرال از حض ــر جن دفت
ترکیــه بــه مزارشــریف رســیده بــود، انــکار ورزیــد؛ 
ولــی بعــداً مشــخص شــد کــه جنــرال دوســتم در 
ایــن طیــاره حضــور داشــته و می خواســته کــه وارد 

ــود.   ــریف ش مزارش
ــرال  ــِر حضــور جن ــه نظــر می رســد کــه درزِ خب  ب
ــی ارگ  ــدون آگاه ــز ب ــاره نی ــن طی ــتم در ای دوس
ــد  ــن می نمای ــراً چنی ــد. ظاه ــه باش ــورت نگرفت ص
کــه ایــن خبــر از ســوی کســانی در ارگ در اختیــار 
ــه  ــا این ک ــه اســت. ام ــرار گرفت ــانه ها ق برخــی رس
چــرا واقعــًا ارگ نخواســت کــه خبــر حضــور 
ــد،  ــد کن ــمًا تأیی ــاره را رس ــتم در طی ــرال دوس جن
هنــوز در هاله یــی از ابهــام قــرار دارد؛ امــا بــا 
ــن  ــی را در ای ــدس و گمان های ــوان ح ــم می ت آن ه

ــرد.  ــرح ک خصــوص مط
انــکار نیروهــای ناتــو نیــز از عــدم اجــازۀ نشســت 
بــرای طیــارۀ حامــل جنــرال دوســتم، مبهــم و مطرح 
شــدِن اظهــاراِت ضدونقیض از ســوی آن هــا در این 
ــده و ســوال برانگیز اســت.  ــداری گیچ کنن ــورد مق م
آیــا نیروهــای ناتــو کــه عمــاًل فضــای افغانســتان را 
در اختیــار دارنــد، می خواهنــد خــود را در قضایایــی 
ــد  ــان دهن ــب دار نشـ ــاده، غیرجان ــاق افت ــه اتف ک
ــی  ــت دولت ــض حاکمی ــام نق ــه از اته ــا این ک و ی

ــد؟  افغانســتان هــراس دارن
هنــوز واقعــًا مشــخص نیســت کــه چــرا نیروهــای 
ــتور  ــدم دس ــر ع ــای خب ــازِ افش ــه در آغ ــو ک نات
نشســت بــه طیــارۀ حامــل جنــرال دوســتم از ســوی 
آن هــا، آن را تأییــد کــرده و گفتــه بودنــد کــه آن هــا 
مکلــف بــه اطاعــت از دســتورهای دولــت مرکــزی 
هســتند، چــرا بعــداً گفتنــد کــه هیــچ نقشــی در ایــن 

ــته اند؟ ــه نداش قضی
 برخــی مســایل را کــه می شــود بــا حــدس و گمــان 
ــوی در  ــه نح ــرد، ب ــتنباط ک ــای ارگ اس از هدف ه
ریاســت جمهوری  ســخنگوی  معــاون  ســخنان 
ــه اســت. شاه حســین مرتضــوی پــس  ــاب یافت بازت
ــه ارگ از  ــه متوج ــی ک ــه و انتقادهای ــن واقع از ای
ســوی ناراضیــاِن آن شــد، به صــورِت کم ســابقه 
ــانی  ــت و کس ــخن گف ــواد" س ــراالن بی س از "جن
کــه بــه گفتــۀ او "یــک والیــت را در پانــزده ســال 

ــوی،  ــای مرتض ــۀ آق ــه گفت ــد". ب ــار کرده ان انحص
ــوی ارگ  ــدرت از س ــار ق ــه دم از انحص ــی ک آنان
ــالِن  ــود عام ــد، خ ــی می زنن ــور غن ــس جمه و ریی
ــۀ  ــه گفت ــرا ب ــد؛ زی ــدرت ان ــار" ق ــِی "انحص اصل
ــتم،  ــان دوس ــی آقای ــان یعن ــای ناراضی او، در دفتره
ــر از  ــدی غی ــچ کارمن ــا، هی ــتاد عط ــق و اس محق
افــراد مربــوط بــه ایــل و تبارشــان حضــور ندارنــد.
 ایــن ســخنان دقیقــًا در واکنــش بــه اظهــارات عطــا 
ــس از  ــه پ ــخ مطــرح شــد ک ــی بل ــور وال محمــد ن
برگشــت از ترکیــه، دولــت مرکــزی را بــه انحصــار 
قــدرت و سوءاســتفاده از منابــع مالــی متهــم کــرد. 
بــه نظــر می رســد کــه بخشــی از گــره کــور بحــران 
سیاســی موجــود میــان ارگ و متحــدان و اعضــای 
برجســتۀ دولــت در ایــن واکنــش ارگ نهفتــه باشــد. 
ــوری  ــت جمه ــه ارگ ریاس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
پــس از عــدم موفقیــت در متالشــی کــردِن ایتــالف 
نجــات افغانســتان، دیگــر حاضــر بــه کنــار آمــدن با 
ــدرِت خــود  ــد از ق ــراد نیســت و می خواه ــن اف ای
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــتفاده کن ــا اس ــر آن ه در براب
کــه ارگ بــا فرســتادن معصــوم اســتانکزی بــه ترکیه 
ــرون شــدن از  ــرای بی ــرال دوســتم ب و تشــویق جن
ایتــالف نجــات، ظاهــراً بــا آقــای دوســتم و دیگــر 
شــرکاِی او در ایتــالف اتمــام حجــت کــرده اســت 
ــت  ــه از نشس ــده ک ــبب ش ــوع س ــن موض و همی
طیــارۀ حامــل معــاون اول ریاســت جمهوری در 
ــه  ــد ب ــود، هرچن ــری ش ــریف جلوگی ــهر مزارش ش
ــرای همیشــه  ــن موضــوع ب ــه ای ــد ک ــر نمی رس نظ
جنــرال را از برگشــت بــه افغانســتان محــروم کنــد. 
ــوده  ــرال خواســته ب ــه می شــود کــه ارگ از جن گفت
ــه  ــریف، ب ــهر مزارش ــتن در ش ــای نشس ــه به ج ک
کابــل برگــردد کــه شــاید جنــرال بــه دالیلــی 
ــل در  ــه کاب ــت ب ــد، از برگش ــودش می دان ــه خ ک

شــرایط فعلــی خــودداری کــرده باشــد. 
مســلمًا ایــدۀ کنــار زدن یــک تعــداد از افــراد مهــِم 
ــه صــورت  دولتــی از بســاط سیاســی افغانســتان، ب
ــی  ــس از جنجال ــر پ ــای اخی ــی و در هفته ه تصادف
شــدِن پرونــدۀ جنــرال دوســتم شــکل نگرفتــه 
اســت. ارگ ریاســت جمهــوری حتــا پــس از جــدا 
ــداهلل  ــر عب ــار داکت ــور از کن ــد ن ــا محم ــردِن عط ک
ــه  ــه ب ــی ک ــه وعده های ــدان ب ــی، چن ــس اجرای ریی
ــۀ عمــل نپوشــاند و  ــود، جام ــای عطــا ســپرده ب آق
ــا در  ــای عط ــر آق ــارِ دیگ ــک ب ــه ی ــد ک ــث ش باع

ــرد.  ــرار گی ــا ارگ ق ــت ب موضــع مخالف
ــا یکــی  شــاید هنــوز گفت وگــوی آقــای عطــا را ب
ــۀ  ــن مصوب ــده باشــید کــه در آن مت از رســانه ها دی
ــه  ــوی او ب ــود از س ــرار ب ــه ق ــی را ک توافق نامه ی
نماینده گــی از حــزب جمعیــت اســالمی بــا رییــس 
ــاال  ــرد. ح ــا ک ــد، افش ــا برس ــه امض ــوری ب جمه
مشــخص می شــود کــه افشــا کــردِن متــن آن 
ــای  ــوده و آق ــی نب ــز تصادف ــی نی ــۀ احتمال توافق نام
ــه  ــود ک ــرده ب ــاس ک ــا احس ــان روزه ــا هم عط
ــه امضــا  ــی هرگــز ب ــن متن ــه چنی ممکــن اســت ک

نرســد. آقــای عطــا در آن زمــان کــه بــه انتقادهــای 
ســختی نیــز بــرای افشــای متــن توافق نامــه مواجــه 
ــی  ــن متن ــه چنی ــود ک ــرده ب ــس ک ــود، ح ــده ب ش
ــزب  ــا ح ــراً ب ــه ظاه ــه ک ــی آن گون ــورِت عمل ص
اســالمی یافتــه اســت، نخواهــد یافــت و بــه همیــن 
ــای  ــِت تالش ه ــل و نی ــه حاص ــت ک ــل خواس دلی
ــزِب  ــری ح ــای رهب ــدان، اعض ــه متح ــود را ب خ

ــد.  ــان ده ــش نش ــود و هواداران خ
ــرای  ــه ب ــود ک ــخص ب ــاز مش ــز از آغ ــتم نی دوس
مــدت طوالنــی در کنــار آقای غنــی دوام نمــی آورد. 
ــوز  ــی هن ــورِت علن ــه ص ــی ب ــای غن ــد آق هرچن
نگفتــه کــه بــا دوســتم و افــرادی نظیــِر او از آغــاز 
ــه عنــوان ابزارهــای مقطعــی نــگاه می کــرده و در  ب
ــه  ــته، آن گون ــان داش ــری در قبال ش ــِت دیگ دل نی
ریاســت جمهوری  ســخنگوی  ســخنان  در  کــه 
کامــاًل هویداســت. ولــی از اظهــارات ســابِق آقــای 
ــاون اوِل  ــا مع ــه روزی ب ــود ک ــخص ب ــی مش غن

ــرد.  ــد ک ــن خواه خــود چنی
ــا  ــی ب ــای غن ــه آق ــم ک ــه صــورت واضــح بگویی ب
اســتفاده از جنــرال دوســتم و انتخــاِب او بــه عنــوان 
ــِی  ــه دو هــدِف اصل ــات ب معــاون اولــش در انتخاب
خویــش رســید کــه دیگــر حضــور و تحمــِل ایــن 
ــازد:  ــارج می س ــتور کار خ ــش از دس ــراد را برای اف
ــا  ــی ازبیک ه ــک انتخابات ــتفاده از بان ــت: اس نخس
ــروزی  ــور پی ــه منظ ــتم ب ــرال دوس ــژه جن ــه وی و ب
ــت  ــاون ریاس ــار زدن مع ــات؛ و دوم: کن در انتخاب
ــس  ــاال هرک ــک، ح ــوم تاجی ــان ق ــوری از می جمه
کــه می خواهــد باشــد، بــدون داوری در مــورد 
ــدند.  ــده می ش ــدف برگزی ــن ه ــه ای ــه ب ــانی ک کس
ــز  ــته نی ــن نوش ــاز ای ــه در آغ ــه ک ــا همان گون ام
ــی  ــتم خیل ــرال دوس ــت جن ــد، برگش ــادآوری ش ی
چیزهــاِی دیگــر را نیــز برگشــت می دهــد. از 
جملــه این کــه وضعیــت هرچنــد کــه ممکــن 
اســت از نظــر ارگ قابــل کنتــرول و مدیریــت 
ــی  ــن احتمال ــه چنی ــت ک ــخت اس ــی س ــد، ول باش
ــه  ــی ک ــۀ نگرانی ی ــا هم ــاید ب ــرد. ش ــول ک را قب
می تــوان از عواقــب بحــران داشــت و امیــدوار بــود 
کــه بــه مســایل باریــک نکشــد، ولــی این کــه همــه 
ــک  ــال نزدی ــز، احتم ــذرد نی ــی بگ ــه خوب ــز ب چی
بــه صفــر دارد. شــاید ارگ برخــی عــوارض را 
ــرای برخــی اتفاق هــای  پیش بینــی کــرده باشــد و ب
ــا شــاید  ــی داشــته باشــد و حت ناگــوار آماده گی های
ــی  ــل شــده باشــد، ول یــک مقــدار ریســک را متقب
ــی این جاســت کــه همــواره نمی شــود  جــای نگران
بــه اوضــاع اعتمــاد کــرد و بــا توجــه بــه وضعیتــی 
ــچ کاری  ــه هی ــود ک ــن ب ــده، مطمی ــش آم ــه پی ک

ــد. ــد ش نخواه
 بایــد نگــراِن پیامدهایــی بــود کــه پــس از برگشــت 
ــم  ــت رق ــن اس ــه ممک ــه ترکی ــتم ب ــرال دوس جن

بخــورد.
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تـو از اول سـالمت 
پاسـِخ بـدرود داشت!

 

ــِت وحــدت ملــی شــاهد  در روزهــا و ماه هــای پســین، دول
از  نیــز  زیــادی  اعتراض هــای  و  ازهم پاشــی هایی شــده 
ــت.  ــده اس ــد ش ــروِن آن بلن ــم از بی ــت و ه ــِل حکوم داخ
ــرای نجــات افغانســتان، مرکــب از احــزاب  ایتــالف ملــی ب
جمعیــت اســالمی، جنبــش اســالمی و حــزب وحــدت ملــی 
اســالمِی مــردم افغانســتان ـ کــه هــر ســه شــاخه از شــرکای 
ــر  ــد ـ در براب ــه  شــمار می رون ــز ب ــی نی ــت وحــدت مل دول
ــکل گیری  ــت. ش ــه اس ــکل گرفت ــداهلل ش ــی و عب ــای غن آق
ایــن ایتــالف، بــدون شــک ارگ را نگــران ســاخته اســت و 
ــر  ــی، جریان هــای دیگــری هــم در براب ــن نگران ــار ای در کن
دولــِت آقــای غنــی شــکل یافته انــد و این همــه نشــان 
می دهــد کــه ارگ ریاســت جمهوری هــر روز بیشــتر از 

ــود.  ــه می ش ــروعیت مواج ــراِن مش ــا بح ــته ب گذش
ــز  ــی دارد و نی ــۀ قوم ــه بیشــتر جنب ــِی ارگ ک سیاســِت عمل
سیاســِت  ســرکوب گری اخیــر آن، نشــان می دهــد کــه ایــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــا و بازی های ــه ابزاره ــل ب ــاد متوس نه
ــِل  نبایــد می شــد. واضــح اســت کــه وقتــی حکومتــی به دلی
خودکامه گــی بــا بحــران مشــروعیِت سیاســي روبــه رو  شــود 
ــر  ــد، ناگزی ــت بده ــود را از دس ــِي خ ــاي مردم و پایگاه ه
مي گــردد کــه دســت بــه هــر اقــدامِ فراقانونــی و غیرعادالنــه 
بــرای حفــظ اقتــدار و مانــدن در قــدرت بزنــد. ایــن تجربــه 
در افغانســتان بارهــا تکــرار شــده و حــاال هــم ادامــه دارد. 

ــای  ــردم و نهاده ــش م ــر روز، واکن ــت ه ــا گذش ــه ب این ک
سیاســی در برابــر ارگ افزایــش می یابــد و رویارویــی 
شــرکاِی داخــِل نظــام و بیــروِن نظــام بــا آقــای غنــی شــدِت 
ــخصِی  ــی و ش ــاِی قوم ــوِل عملکرده ــد، معل ــتر می یاب بیش
آقــای غنــی و همــان تیمی ســت کــه ســعی دارد افغانســتان 
را در مــدارِ گذشــته یعنــی در انحصــارِ قــوم و قبیلــۀ خویــش 

قــرار دهــد. 
بــه  خدمت گــزاری  به جــای  ارگ  شــرایطی،  چنیــن  در 
ــاِی مشــروِع  ــردِن رقب ــرد ک ــۀ ُخ ــردم، هــر روز در اندیشـ م
داخلــِی خویــش و در عــوض، امتیازدهــی و فربه ســازِی 
بیشــتر منــِش تروریســتی دارنــد.  گروه هایی ســت کــه 
ــر ارگ  ــتان در براب ــات افغانس ــالف نج ــون ایت ــه اکن این ک
شــکل گرفتــه و گویــا اقداماتــی نیــز از جانــب ارگ در برابــر 
ــده  ــامان داده ش ــالف س ــن ائت ــرِی ای ــای رهب ــی اعض برخ
اســت، از جملــه در برابــر جنــرال دوســتم، بدیــن معناســت 
کــه ارگ می خواهــد توانایــِی ایتــالف نجــات را بــه آزمــون 
ــن،  ــون گرفت ــن آزم ــِت ای ــک در پش ــدون ش ــرد و ب بگی
قدرت هــای دیگــری هــم بــه شــکل پنهانــی حضــور دارنــد 
ــه  ــتان را ب ــِت افغانس ــود، وضعی ــر اوضــاع مســاعد ب ــا اگ ت

ــد.  ــور بدهن ــری عب ــۀ دیگ مرحل
ــه  ــات چگون ــالِف نج ــان ایت ــه جری ــت ک ــن اس ــوال ای س
ــال  ــن ح ــی و در عی ــش  منطق ــر ارگ واکن ــد در براب می توان
موثــر داشــته باشــد؛ زیــرا افغانســتان از یک طــرف بــا خطــر 
ــت و  ــه اس ــتبداد مواج ــکل گیری اس ــدرت و ش ــارِ ق انحص
ــان  ــا خطــر ازهم پاشــِی سیاســی و از می ــب دیگــر، ب از جان
ــالف  ــن شــرایطی، ایت ــِد موجــود. در چنی ــِم نیم بن ــِن نظ رفت
ــه در  ــی یی ک ــای سیاس ــۀ جریان ه ــتان و هم ــات افغانس نج
ــا  برابــر دولــت آقــای غنــی عــرض انــدام کرده انــد، بایــد ب
بســیار حــزم و احتیــاط قدم های شــان را بردارنــد. ایــن 
ــان  ــاِی آن ــه تشــکل ها و ایتالف ه ــد ک ــد بدانن ــا بای جریان ه
ــده یی  ــازه  و حساب ش ــاِی ت ــت در دام ه ــن اس ــر آن ممک ه

گرفتــار شــوند. 
بنابرایــن، پیشــنهاد مــا بــه ایتــالف نجــاِت افغانســتان و همــۀ 
ــدِت  ــت وح ــرون از دول ــه در بی ــی یی ک ــای سیاس جریان ه
ملــی در اعتــراض بــه سیاســت های آقــای غنــی و حکومــِت 
ــه در محــور  ــن اســت ک ــد ای ــدام کرده ان ــرض ان ــی ع کنون
برنامــۀ آجنــدای ملــی افغانســتان کــه از جانــب بنیــاد شــهید 
مســعود ارایــه شــده و در واقــع طــرِح مدونــی بــرای پایــاِن 
ــای  ــاِت آق ــِر اقدام ــی نظی ــاِت تاریخی ی ــالت و اقدام معض
غنــی اســت، گردهــم بیاینــد و بــه معمــاِی قــدرت در 

افغانســتان بــرای همیشــه پاســخ دهنــد. 
کشــور،  سیاســی  جریان هــای  زمانی کــه  تــا  مســلمًا 
و  علمــی  نــگاهِ  یــک  پشــتوانۀ  بــه  را  مطالبات شــان 
ــد،  ــی نریزن ــی پ ــدون و مل ــی م ــِب برنامه ی ــی در قال تاریخ
احساســی  واکنش هــای  و  مقطعــی  موضع گیری هــای 
باطلی ســت کــه هرگــز  و زودگــذر، چرخیــدن در دورِ 
ــوان  ــه عن ــی را ب ــِت جامعــۀ جهان ــد توجــه و حمای نمی توان

ــد.  ــوف کن ــود معط ــه خ ــل ب بدی

جریان های تازه شکل گرفتۀ سیاسی
باید برنامه محور شوند
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جـان مک کیـن، رییـس کمیتـۀ نظامـی مجلـس سـنا امریکا، 
از سیاسـت دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـوری امریـکا در 
قبـال افغانسـتان انتقـاد کـرده و گفته اسـت هیچ اسـتراتیژی 

جدیـدی بـرای پیـروزی در افغانسـتان وجـود ندارد.
آقـای مک کیـن دو روز پـس از آن که مشـخص شـد تومور 
مغـزی دارد، گفـت قـرار بـود اسـتراتیژی جدیـد دولـت 
امریـکا در برابـر افغانسـتان در نیمـه جـوالی سـال روان به 
کنگـره ارایـه شـود، امـا تاکنـون چنین کاری نشـده اسـت. 
انتظـار مـی رود کـه اسـتراتیژی جدیـد دولـت امریـکا برای 
مقابلـه بـا طالبـان بـه زودی اعـالم شـود. اگرچـه پنتاگـون 
هنـوز در مـورد سـطح جدید فرسـتادن نیروها به افغانسـتان 
تصمیـم نگرفتـه اسـت، امـا برخـی خبرگزاری هـا گـزارش 
کردنـد کـه وزارت دفـاع آمریـکا )پنتاگـون( مایـل اسـت 
۳900 سـرباز دیگـر بـرای کمـک بـه ارتـش افغانسـتان بـه 

ایـن کشـور اعـزام کند.
ایـن در حالی اسـت که ایـاالت متحدۀ امریـکا 8400 نظامی 
در افغانسـتان دارد کـه مسـوولیت آمـوزش و مشـوره دهی 
بـه نظامیـان افغانسـتان را در جریـان نبـرد بـا گـروه  هـای 

تروریسـتی بـه عهـده  دارند.
1۶ سـال از حضـور قوت هـای ناتـو بـه رهبـری امریـکا در 
افغانسـتان می گـذرد، امـا در حـال حاضر افغانسـتان بیشـتر 
بیشـتر  بـه  اسـت و گـروه مخالـف مسـلح  ناامـن شـده  
ولسـوالی ها دسـت یافتـه و قلمـرو خـود در شـمال کشـور 
کـه از والیـات امـن به شـما می رفـت را گسـترش داده اند. 
در تازه تریـن گزارشـی که از  طرف نهاد موسـوم به سـیگار 
)ادارۀ سـر مفتش امریکا در امور باز سـازی افانسـتان( نشـر 
شـده، نشـان می دهـد افغانسـتان ۵ درصد از قلمـرر خود را 

از دسـت داده اسـت. 
یـک گزارش »مرکـز همـکاری بین المللی« نیز بـه ماموریت 
ملـل متحـد کـه اوایـل امسـال نشـر شـد، دریافتـه اسـت 
درصـد   ۶1 بـه   201۵ سـال  در  افغانسـتان  کـه حکومـت 
ولسـوالی ها دسترسـی داشـته اسـت، در حالی کـه در سـال 

2010 بـه ۶۷ درصـد ولسـوالی ها دسترسـی داشـت.

پیـش از ایـن جنـرال نیلکسـون فرمانـده ارشـد نظامیانـی 
امریکایـی در افغانسـتان گفتـه بـود کـه بـرای بیـرون رفت 
از بحرانـی فعلـی بایـد امریـکا شـماری نظامیان خـود را در 

افغانسـتان افزایـش دهـد. 
هم چنـان، جمیـز متیـس وزیر دفـاع ایـاالت متحـدۀ امریکا 
نیـز گفتـه اسـت کـه اسـتراتیژی جدیـد امریـکا در مـورد 

افغانسـتان بـه زودتریـن وقـت اعـالم می شـود.
امـا، آقـای جـان مک کین کـه رییـس کمیته نیروهای مسـلح 
آمریـکا در کنگـره  امریـکا اخیـراَ در کابـل گفتـه بـود کـه 
زمانـی موفـق خواهـد شـد کـه دولـت  مذاکـرات صلـح 

افغانسـتان در میـدان جنـگ پیـروز شـود.
 ایـن سـفر آقـای مک کین و شـماری دیگـر از سـناتورهای 
آمریکایـی بـه کابـل در آسـتانه اعـالم اسـتراتیژی جدیـد 

دولـت آمریـکا بـرای افغانسـتان صـورت گرفـت.
 سـناتورهای آمریکایـی کـه پیـش از سفرشـان بـه کابـل 
بـه پاکسـتان رفتـه بودنـد، بـه دولـت پاکسـتان گفتنـد اگـر 
رفتـارش را تغییـر ندهـد، آمریـکا مجبور اسـت رفتارش را 

در مقابـل پاکسـتان تغییـر دهـد.
وزارت خارجـه آمریـکا در گـزارش سـاالنه خـود دربـاره 
تروریسـم گفتـه اسـت هرچنـد دولـت پاکسـتان در سـال 
201۶ عملیـات  "موثـری" را علیـه گـروه تحریـک طالبـان 
پاکسـتان انجـام داد، امـا ایـن کشـور اقدامات قابـل توجهی 
را علیـه طالبـان افغانسـتانی و گـروه حقانی که در پاکسـتان 

"پنـاگاه امـن" دارنـد بـه عمـل نیاورده اسـت.
سـناتوران امریکایـی پـس از پاکسـتان در سـفر  بـه کابل از 
حکومـت افغانسـتان خواسـتار عملیات مشـترک بـا نظامیان 
پاکسـتانی در دو طـرف گـذرگاه مرزی دیورند شـده بودند، 
دولـت افغانسـتان نیـز ایـن پیشـنهاد را مشـروط بـر این که 
امریکایی هـا ایـن عمالت نظـارت کننـد پذیرفتـه بودند. اما 
چنـدی پـس اسـالم به دالیـل نـا معلومـی از ایـن عملیات 

پـا پس کشـید.
آبـاد در ماه هـای اخیـر در  تنش هـا میـان کابـل و اسـالم 
پـی حمـالت خونیـن در افغانسـتان افزایـش یافتـه و دولت 
افغانسـتان پیوسـته پاکسـتان را بـه حمایـت و پنـاه دادن بـه 
گـروه طالبـان و شـبکه حقانـی متهـم می کنـد. پاکسـتان اما 
همیشـه ایـن اتهامـات را رد کـرده و دولـت افغانسـتان را 
متهـم بـه حمایـت گروه هـای مخالـف ایـن کشـور می کند.
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وزارت عدلیـه  طـرح قانـون مجازات را  موسـوم 
مختلفـی  مـوارد  شـامل  کـه  جزایـی"  "کـد  بـه 
و  انسـان  قاچـاق  سـایبری،  جرایـم  بچه بـازی، 
تجـاوز اسـت را بـرای تصویـب بـه شـورای ملی 

فرسـتاده اسـت.
عبدالبصیـر انـور،  وزیـر عدلیـه ، روز پنجشـنبه، 
29)سـرطان( در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه  
در ایـن طـرح بـرای بچه بـازی، جرایـم سـایبری، 
قاچـاق انسـان، تجـاوز و امثال آن مجـازات تعیین 
شـده کـه در قوانیـن قبلـی و جود نداشـته اسـت.   
حقـوق  تخلفـات  بدتریـن  از  یکـی  بـازی  بچـه 
بشـری در افغانسـتان خوانـده می شـود که بیشـتر  
زورمنـدان و فرماندهـان، پسـران خـورد سـال را 
مورد آزار و سـوء اسـتفاده جنسـی قـرار می دهند. 
تـن پسـران خـورد سـن  بـه  زنانـه  لبـاس  آنـان 
می کننـد و در محافـل  آنـان را می رقصاننـد. ایـن 
پدیـده پیـش از ایـن در قانون هـای افغانسـتان بـه 
طـور صریـح تعریـف نشـده اسـت و مجـازات 
مشـخصی بـرای عامـالن "بچه بـازی" پیش بینـی 

نشـده اسـت. 
سـازمان ملـل متحـد درتازه ترین گـزارش خود در 
مـورد خشـونت های جنسـی در مناطـق جنگی از 
دولـت افغانسـتان خواسـته اسـت که بچه بـازی را 

کند.   اعـالم  جرم 
مسـووالن در وزارت عدلیـه افغانسـتان می گوینـد 
بـا در نظـر داشـت پیچیده شـدن جرایـم و نبـود 
قانـون مجـازات بـرای آن در قوانیـن کنونـی، این 

طـرح را آمـاده کرده انـد. 
وزیـر عدلیـه بـا تأکیـد بـر این کـه ایـن طـرح کار 
کـرده،  تسـهیل  دادسـتان ها  و  قاضی هـا  بـرای  را 
گفـت کـه و در صـورت روبـرو شـدن بـا چینـن 
پرونده یـی دیگـر نیـاز بـه بحـث و گفت وگـو و 

مراجعـه بـه ده هـا قانـون دیگـر نیسـت.
آقـای انـوری هم چنـان بـا اشـاره بـه این کـه این 
طـرح حکم اعـدام را محـدود کرده اسـت، گفت:  
ایـن طـرح 940 ماده دارد و پیـش از این کابینه آن 

را  تأییـد کرده اسـت. 
بـه گفتـه او، طـرح کود جزایـی در دو کتـاب، 1۶ 
بـاب و 908 مـاده آمـاده گردیـده بـود، امـا پس از 
ارایـه نظریـات رییـس حکومـت وحـدت ملـی و  
نظریـات نهادهـای دیگر در مورد آن بـه 940 ماده 

افزایـش یافته اسـت.
وزیـر عدلیـه تأکیـد کـرد کـه در ایـن کـد اصـول 
حقـوق جـزا بـا تناسـب جرم و جـزا و بـا رعایت 
اصـول انسـانی و بشـری و تکـرار جرم به اسـاس 

معیارهـای جدیـد حقوقـی تنظیـم شده اسـت.

آقـای انـوری بیـان داشـت کـه  انتظـار داریـم بـا 
تطبیـق ایـن کـد، گـراف جرایـم در افغانسـتان بـه 

صفـر کاهـش یابـد. 
نهادهـای اجرایـی کود جزا دادسـتانی کل و دادگاه 
عالـی هسـتند، اما پـس از پایـان تحقیـق، نظریات 
وحـدت  حکومـت  رییـس  دوم  معاونیـت  ارگ، 
ملـی، دادگاه عالی، دادسـتانی کل، وزارت خارجه، 
وزارت خانه هـای ارشـاد حج و اوقـاف، دفاع ملی، 
مالیـه، مبـارزه با مـواد مخـدر، معـادن، مهاجران و 
عودت کننـده گان، فوایـد عامه، داخلـه، مخابرات و 
تکنالـوژی، وزارت امور زنـان و وزارت دولت در 

امـور پارلمانـی در مـورد ایـن کود نظـر داده اند. 
علمـای  نظریـات  کـود  ایـن  مـورد  هم چنـان،در 
دینـی، اهـل تشـیع و تسـنن نیـز گرفتـه شـده و 
نگرانی هـای آنـان نیـز مـد نظـر گرفتـه شـده و بر 
اسـاس آن، نهایـی گردیـده و مـورد تاییـد قـرار 

سـت گرفته ا
هم چنـان، عبدالمجید غنـی زاده، رییس انسـتیتوت 
مطالعـات علمـی و حقوقی وزارت عدلیـه، با بیان 
این کـه بـرای غنامندشـدن بیشـتر مـواد ایـن طرح 
در بخـش جرایـم سـایبری بـا وزارت مخابرات و 
تکنالـوژی گفت وگوهـای را انجـام داده  اند. گفت 
کـه برای سـاختن این طـرح از قوانین کشـورهای 
همسـایه و شـماری از کشورهای پیشـرفته استفاده 

شـده است. 
آن و  ممانعـت  بچه بـازی و  اخالقـی و  انحـراف 
هم چنـان منـع آزار و اذیـت زنـان و کـودکان بـا 
احـکام مفصـل آن از دیگـر نکاتی کـه در این کود 
گنجانیده شـده اسـت. بـه مجازات رشـوت نیز در 
ایـن کـود پرداخته شـده، مجازات در مـورد آن در 
نظـر گرفتـه شـده و نه تنهـا نهادهای دولتـی که به 
کسـانی کـه در سـکتور خصوصـی هسـتند نیز مد 

نظـر گرفته شده اسـت.
قانـون جزایی افغانسـتان درسـال 1۳۵۵ نافذ شـده 
بـود ولـی در مـورد جرایـم پیچیده  یی کـه در حال 
حاضـر صـورت می گیـرد، ایـن قانون گنـگ بود. 

کمیتـۀ تحقیـق وزارت عدلیـه برای ایجـاد این کد 
حدود یک و نیم سـال پیش در آغاز سـال گذشـته 
شـروع بـه کار کـرد و بـا درنظرداشـت نظریـات 
علمـی و تحقیقـی تـا پایـان تـالش همه جانبـه بـه 

خرج داده اسـت.

مجیدی
بـه روز پنج شـنبه کـه برابـر بـود بـا 
منبـع  یـک  سـرطان،  بیست وسـوم 
در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
حامـل  هواپیمـای  بـه  کـه  گفـت 
عبدالرشـید دوسـتم، معاون نخسـت 
حکومـت وحدت ملی، اجـازۀ فرود 
در فـرودگاه کابل داده نشـده اسـت. 
ایـن منبـع هم چنـان گفتـه بـود، بعد 
از آن هواپیمـای آقـای دوسـتم بـه 
پاکسـتان رفته و بعد از چند سـاعت 
برگشـته  ترکیـه  بـه  توقـف دوبـاره 

. ست ا
مسـووالن روزنامـۀ مانـدگار بعـد از 
مشـوره و تمـاس با منابـع دیگر، در 
قسـمت صحـت ایـن خبر بـه نتیجه 
نرسـیدند و از پخـش آن بـه عنـوان 
جلوگیـری  بهـر  از  و  شـایعه  یـک 
سیاسـی- فضـای  در  بیشـتر  تنـش 
اجتماعی کشـور، جلوگیـری کردند.
فـرود  از چنـد روز خبـر  بعـد  امـا 
آمـدن هواپیمـای آقـای دوسـتم در 
فـرودگاه موالنـا جالل الدیـن بلخـی 
پخـش شـد و این بـار ایـن خبـر از 
سـوی منابـع بی شـماری، بـا وجـود 
رد آن از سـوی دفتر آقای دوسـتم و 
مقـام والیـت بلخ، مـورد تاییـد قرار 

. فت گر
گفتـه شـده اسـت کـه نزدیـک بـه 
هـزار تـن بـرای اسـتقبال از آمـدن 
مشـمول  دوسـتم،  عبدالرشـید 
در  بلـخ  والیـت  محلـی  مسـووالن 
فـرودگاه موالنـا جالل الدیـن بلخـی 
تجمـع کـرده بودنـد، امـا مسـووالن 
در ارگ اجـازۀ نشسـت بـرای هوای 
پیمـای کوچـک حامـل او را ندادند.
جلوگیـری  خبـر  رسـمی  تاییـد  بـا 

در  دوسـتم  عبدالرشـید  آمـدن  از 
جالل الدیـن  موالنـا  فـرودگاه 
می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
مـورد آمـدن او به فـرودگاه کابل نیز 
درسـت اسـت و در واقـع، دوبـار به 
معـاون نخسـت ریاسـت حکومـت 
بـه  برگشـت  اجـازۀ  ملـی  وحـدت 

اسـت.  نشـده  داده  افغانسـتان 
آقـای  کـه  اسـت  مـاه  دو  از  بیـش 
دوسـتم در ترکیـه بـه سـر  می بـرد. 
نزدیـکان آقـای دوسـتم بارهـا اعالم 
نخسـت  معـاون  کـه  انـد  کـرده 
حکومـت وحـدت ملـی بـه خاطـر 
امـا  بـه ترکیـه رفتـه اسـت،  مـداوا 
اتفاقـات اخیـر بحث تبعید شـدن او 
را کـه پیـش از ایـن به عنـوان گمان 

می سـازد. واضـح  بـود،  مطـرح 
بخـش زیـادی از نشـریات بیرونـی 
نوشـته انـد کـه ایـن رویـداد شـاید 
موجـود  قبـاًل  سیاسـی  بحـران 
و  سـاخته  عمیق تـر  را  افغانسـتان 
حوصلـۀ مخالفـان حکومـت را کـه 
ُهشـدار مقابلـه بـا حکومـت غنی را 

بیازمایـد.  داده اسـت، 
ایـن  بـه  می تـوان  وجـود،  باایـن 
تـالش  کـه  یافـت  دسـت  احتمـال 
ارگ نشـینان و شـماری از بازیگـران 
مهـم جهانـی بر این اسـت تـا ایجاد 
چنیـن حرکت هـای اعضـای ایتالف 
نجـات بـرای افغانسـتان را کـه میان 
عطامحمد نور، عبدالرشـید دوسـتم، 
محمـد محقـق و صالح الدیـن ربانی 
بـه میـان آمـده را وادار بـه واکنـش 
و  حرکـت  و  سـازند  مترقبـه  غیـر 
کارنامـۀ اعضـای این ایتـالف را ضد 

منافـع افغانسـتان معرفـی کننـد.

سناتور جان مکین:

امریکا استراتیژی تازه برای پیروزی در افغانستان ندارد

وزارت عدلیه:

کد جزایی به شورای ملی فرستاده شده است
دوستم چند بار از افغانستان 

برگشتانده شده است؟

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد



ــه از  ــت ک ــده اس ــِث پیچی ــک بح ــث، ی ــن بح ای
زوایــای مختلــف بــا دیــدگاه و برداشــِت متفــاوت 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد. امــا قبــل از آن بایــد 
ــت  ــا، هوی ــینۀ تاجیک ه ــی، پیش ــۀ اجمال ــه گون ب
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه م ــا در منطق و حضــور آن ه
ــا ایــن نقطــه روش شــود کــه تاجیک هــا  ــرد ت گی
ــِش  ــود، بخ ــی خ ــِن تاریخ ــیار که ــابقۀ بس ــا س ب
مهمــی از مدنیت ســازان و حکومت گــراِن یــک 
ــِی  جغرافیــای بــزرگ و یــک حــوزۀ بــزرِگ تمدن
ــیای  ــه و آس ــیای میان ــه، آس ــه در خاورمیان منطق

ــد.   ــر بوده ان ــیای صغی ــا آس ــی و حت جنوب

  الف: تاجیکان قبل از اسالم  
ــک  ــِث ی ــه حی ــی ب ــاظ تاریخ ــا از لح تاجیک ه
ــان  ــون زب ــه اکن ــی ک ــا زبان ــت ب ــک مل ــوم و ی ق
ــی  ــِث مردم ــه حی ــم ب ــت و ه ــی دری اس فارس
ریشــه های  دولت ســاز،  و  حکومت گــر 
طوالنــی در تاریــخ دارنــد. آنــان در حــوزۀ وســیع 
جغرافیایــی کــه در برخــی منابــع "آریانــا" خوانده 
ــام  ــا ن ــا در همیــن جغرافیایــی کــه ب می شــود و ی
ــردد،  ــی می گ ــران معرف ــای حکومت گ خانواده ه
ــناخِت  ــع ش ــی از مناب ــته اند. بخش ــی داش زنده گ
تاجیک هــا یــا بخشــی از منبــع تاریــخ تاجیک هــا، 
تاریــخ اســاطیری اســت کــه در شــاهنامه از آن بــه 

ــی رود.  ــل ســخن م تفصی
تاجیک هــا از نــژاد آریایــی خوانــده می شــوند کــه 
در ســرزمین آریانــا ـ کــه یــک جغرافیــای وســیع 
شــامل ایــران امــروز، افغانســتان، آســیای میانــه و 
مناطقــی در جنــوب آســیا بــا اقــوام دیگــر آریایــی 
کــه  هرچنــد  داشــته اند؛  زنده گــی  ـ  اســت 
ــی  ــی و ادعای ــی را غیرواقع ــژاد آریای ــا ن برخی ه

ــد.  ــم می دانن ــوم و مبه موه
ــوم  ــار و ق ــم از ۵۵ تب ــاِن قدی ــا و خراس در آریان
نــام بــرده می شــود کــه تاجیک هــا یکــی از 
ــان زارع و  ــش زیادش ــت. بخ ــِن آن هاس ــم تری مه
شهرنشــین بودنــد و در شــکل دهی مدنیــت و 

ــد. ــش آفریدن ــت نق دول
 امیــر خســرو دهلــوی تاجیــکان را شــجاع و 

می خوانــد: جنگ جــو 
تاجیکان گردن کش و لشکرشکن

  بیشترین نیزه ور و تیغ زن 
ــیح،  ــالد مس ــش از می ــال پی ــدود 2۵00 س در ح
ــان از حــوزۀ میــان رود ســیحون و جیحــون  آریایی
وارد بلــخ شــدند و اولیــن دولــت را بــه نــامِ 
ــد کــه حاکــم اوِل آن هــا  پیشــدادیان تشــکیل دادن
از آن، خانــوادۀ  نــام داشــت. بعــد  کیومــرث 
کیانیــان آریایــی تشــکیل حکومــت دادنــد و 
ــود  ــوادۀ بعــدی هــم در حکومــت "اســپ" ب خان
کــه حاکــم اول آن لهراســپ نــام داشــت. در زمــان 
ــود  ــام گشتاســپ ب ــه ن ســلطنِت پســر لهراســپ ب
ــن او را  ــاه، دی ــرد و ش ــور ک ــت ظه ــه زردش ک

ــت.  پذیرف
از:  می تــوان  آریاییــان  اســاطیری  شــاهان  از 
ــرج،  ــدون، ای ــید، فری ــنگ، جمش ــرث، هوش کیوم
کیقبــاد، کیــکاس، لهراســپ، بهمــن، همــای، 

این هــا  از  پــس  بــرد.  نــام  غیــره  و  داراب 
ــا،  ــد ماده ــا مانن ــری از آریایی ه ــای دیگ دولت ه
هخامنشــی ها، اشــکانیان، کوشــانیان، یفتلیــان و 
ساســانیان در بلــخ و غــرِب آریانــا یــا ایــراِن امروز 
تشــکیل دولــت دادنــد. کــورش شــاه هخامنشــیان 
اســت کــه ایــن خانــواده تــا 229 ســال حکومــت 
ــرنگون  ــی س ــکندر مقدون ــا تســط اس ــد و ب کردن
شــدند. کوشــانیان را تخاریــان هــم می گوینــد 
ــال 1991  ــده در س ــف ش ــتۀ کش ــه سنگ نوش ک
میــالدی در رباتــک میــان ســمنگان و بغــالن 
نشــان می دهــد کــه کنیشــکا شــاه معــروِف 
ــد.  ــی می کن ــی معرف ــواده خــود را آریای ــن خان ای
ــه  ــاختند ک ــی را س ــوری بزرگ ــانی ها امپرات ساس

ــرد.  ــالم داوم ک ــور اس ــا ظه ت

  ب: تاجیکان پس از ظهور اسالم 
بعــد از ظهــور اســالم و گســترش فتوحــات 
ــالمی  ــت اس ــه خالف ــا ب ــرب، آریان ــلمانان ع مس
ــان  ــرقی را خراس ــش ش ــه بخ ــت ک ــق گرف تعل
ــی  ــوی و عباس ــی ام ــت عرب ــد و خالف ــام نهادن ن
تــا دوصــد ســال در خراســان ادامــه یافــت. 
امــا بعــداً بــا شــورش های جدایی خواهانــه و 
اعــراب،   اســالمی  خالفــت  از  اســتقالل طلبانه 
شــکل  خراســان  در  مســتقل  حکومت هــای 
ــوری  ــی و مح ــش اصل ــکان نق ــه تاجی ــت ک گرف
ــه  ــود ک ــک ب ــانی تاجی ــلم خراس ــتند. ابومس داش
ــان تاجیــک  خالفــت امــوی را برانداخــت. طاهری
 20۵ ســال  در  هــرات  پوشــنگ)زنده جان(  از 
هجــری قمــری حکومــت مســتقل را شــکل 
ــی  ــان فارس ــرد. زب ــال دوام ک ــه ۵4 س ــد ک دادن
ــان  ــِت طاهری ــا حکوم ــارت و ی ــال های ام در س
ــار زده  ــوان کن ــر و دی ــمیت و از دفت ــه از رس ک
شــده بــود، دوبــاره در مســیر تکامــل و دگرگونــی 
ــی  ــان فارس ــاعران زب ــتین ش ــت. نخس ــرار گرف ق
در ســلطنت طاهریــان ظهــور یافتنــد. حنظلــۀ 
ــروزی و ابوحفــص صفــدی  ــاس م بادغیســی، عب
از شــاعران زبــان فارســی در دورۀ پادشــاهی 

ــد.  ــان بودن طاهری
ــوی  ــک ام ــت عبدالمل ــی در خالف  زبــان فارس
ــی  ــود. زمان ــده ب ــوع گردی ــوان ممن ــر و دی از دفت
ــارت  ــه ام ــک ب ــوی عبدالمل ــاج از س ــه حج ک
بین النهریــن و خراســان منصــوب شــد، زبــان 
دفتــر و دیــوان، زبــان فارســی بــود؛ امــا او توســط 
ــان  ــر دو زب ــه ه ــه ب ــن ک ــن عبدالرحم ــح ب صال
ــه  ــوان را ب ــت، دی ــلط داش ــی تس ــی و عرب فارس
عربــی تبــدل کــرد. زبــان فارســی و تمــام زبان هــا 
ــی،  ــغدی، خوارزم ــون س ــروج چ ــای م و لهجه ه
پهلــوی و غیــره در جغرافیــای ایــن زبــان و 
ــوام دیگــر تنهــا  ــای زیســت تاجیــک و اق جغرافی
بــه عنــوان زبــان شــفاهی میــان مــردم باقــی مانــد.  
صفــاری  لیــث  یعقــوب  طاهریــان،  از  بعــد 
والیــت  )مرکــز  زرنــج  متولــد  تاجیک تبــار 
ــان  نیمــروز افغانســتان( حکومــت مســتقل صفاری
را بنــا نهــاد. یعقــوب لیــث صفــاری، اولیــن 
پادشــاه تاجیــک صفــاری، زبــان فارســی را دوبــاره 

بــه زبــان رســمی و دفتــری تبدیــل کــرد، هرچنــد 
ــان  ــان فارســی در ســلطنت طاهری ــای زب ــه احی ک
ــت.  ــاز یاف ــکوت آغ ــرن س ــم ق ــس از یک ونی پ
ــپس  ــان و س ــلطنت طاهری ــی در س ــان فارس زب
صفاریــان متأثــر از زبــان عربــی بــود کــه در شــکل 
ــی  ــان فارس ــای زب ــگارش ج ــش و ن ــد گوی جدی
پهلــوی ساســانی و فارســی باســتان را گرفــت. این 
ــا  ــادری تاجیک ه ــان م ــوان زب ــه عن ــه ب ــان ک زب
ســپس در دوره هــای ســلطنت ســامانیان، غزنویــان 
ــارس از آن ســوی  و تمــام ســالطین خراســان و ف
جیحــون و ســیحون تــا اطــراف حجــاز و از 
دهلــی تــا اناتولــی گســترش یافــت، همیــن زبــان 
ــل  ــود کــه اکنــون در تهــران، کاب فعلــی فارســی ب
ــان  و دوشــنبه صحبــت می شــود. دری، صفــت زب
فارســی شــد کــه بــا الفبــای عربــی نــگارش یافــت 
ــت  ــان کتاب ــح و روان، زب ــان فصی و به صــورت زب
ــان ادبــی و علمــی درآمــد.  ــان رســمی و زب و زب

ــوادۀ ســامانیان  بعــد از طاهریــان و صفاریــان، خان
 100۶ تــا  کــه  کردنــد  ســلطنت  تاجیک تبــار 
میــالدی برابــر بــه ۳9۵ هجــری قمــری دوام کــرد. 
ســامانیان از خانــوادۀ متنفــذ و مقتــدر تاجیــِک بلخ 
بودنــد کــه دولــت مقتــدری را در جغرافیای بســیار 
وســیع بــه پایتختــی شــهر بخــارا تشــکیل دادنــد. 
ــد  ــامانیان هرچن ــت س ــامانی و دول ــاهان س پادش
مســتقل از تأثیــر و نفــوذ دینــی و مذهبــی خلفــای 
عباســی بغــداد به ســر نمی بردنــد و گــوش ناشــنوا 
در برابــر دســتورات خلفــای عباســی نداشــتند، امــا 
ــِت  ــد و تقوی ــا در رش ــرد آن ه ــت و عملک سیاس
ــان و  ــتقِل خراس ــت مس ــی دری، هوی ــان فارس زب
فــارس را تثبیــت کــرد و زبــان فارســی بــه دومیــن 
ــدل  ــان در حــوزۀ اســالم و تمــدن اســالمی مب زب
ــان فارســی در  ــروِف زب شــد. شــاعران بســیار مع
دربــار ســالطین ســامانیان ظهــور کردنــد کــه یکــی 
ــی  ــد رودک ــن محم ــر ب ــداهلل جعف ــا ابوعب از آن ه
شــاعر دربــار نصــر بــن احمــد ســامانی بــود کــه 
شــعر معــروف "بــوی جــوی مولیــان" را ســرود و 
ــرد،  ــر می ب ــرات به س ــفر  ه ــه در س ــلطان را ک س
ــات  ــدر ادبی ــی پ ــه ســوی بخــارا کشــاند. رودک ب
فارســی شــناخته می شــود و از نقــش او در تغییــر 
ــروج اســت، ســخن  ــون م ــه اکن خــط فارســی ک
ــا بیشــتر از نظــم  ــان فارســی حت ــر زب ــی رود. نث م
ــف  ــه و تألی ــا ترجم ــامانیان ب ــعر در دورۀ س و ش
انکشــاف و گســترش یافــت. تاریــخ بلعمــی، 
ــری و  ــیر طب ــۀ تفس ــم، ترجم ــاب حدودالعال کت
ــر  ــم نث ــای مه ــه از نمونه ه ــه و دمن ــاب کلیل کت

ــود.  ــمرده می ش ــِی آن دوره ش فارس
پــس از ســامانیان، غزنوی هــای ترک تبــار ســلطنت 
را به دســت گرفتنــد و بــه انکشــاف زبــان فارســی 
ادامــه دادنــد. بعــد از آن هــا غوری هــای تاجیــک، 
امپراتــوری ســاختند کــه تــا دهلــی ادامــه یافــت. 
ترک تبــار  خوارزمشــاهیان  غوری هــا،  از  بعــد 
مســتقل  امــرای  هرچنــد  کردنــد،  حکومــت 
ــرات  ــه در ه ــق از جمل ــی مناط ــک در برخ تاجی
ــرت  ــوکان آل ک ــام مل ــه ن ــیع آن ب ــوزۀ وس و ح
ــار  ــان ترک تب ــد از آن تیموری ــد. بع ســلطنت کردن
آمدنــد و ســپس حــوزۀ خراســان و کشــور فــارس 
در ســه ســلطنت شــیبانیان در ســمرقند، صفویــان 
در اصفهــان و بابریــان در دهلــی تجزیــه شــد. تــا 
ــیۀ  ــا و روس ــتعماری بریتانی ــدرت اس ــه دو ق آن ک
ــه و  ــیای میان ــر آس ــلط ب ــوذ و تس ــا نف ــزاری ب ت
حکومت گــراِن  و  تاجیک هــا  هنــد،  شــبه قارۀ 

ــد. ــف کردن ــا را تضعی آن ه
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تاجیـکان افغانستان 
و چالش اقتـدار سیاسی

  نظمی ها 
ــور گذشــتم و  ــای صعب العب ســال 1۳۷8 خورشــیدی، از کوتل ه

بــه کــران و منجــاِن والیــت بدخشــان رســیدم.
بیــش از 24 ســاعت بــود کــه چیــزی بــرای خــوردن نیافتــه بــودم، 
قحطــی همچنــان در والیــت بدخشــان، پنجشــیر و مناطقــی کــه 
ــداد می کــرد. ــد، بی ــان و پاکســتان مقاومــت می کردن برضــد طالب

در درۀ کــران و منجــان نزدیــک ســرِک موتــررو، آثــار چای  خانــۀ 
محقــری پیــدا شــد و مــن بســیار خــوش شــدم. از پیرمــردی کــه 
بــا موزه  هــای بلنــد و کمــِر بســته آن جــا ایســتاده بــود، پرســیدم: 
ــی،  ــت: »ن ــت؟« گف ــه   نیس ــا چای  خان ــماوار ی ــا س »کاکا، این ج
ــش  ــال پی ــد س ــتی، چن ــتاد هس ــودت ایس ــه خ ــی  ک همین جای
چای  خانــه بــود؛ امــا زمانــی کــه عبــور و مــرور مــردم از کوتــل 

کــم شــد، آن هــا کــوچ کردنــد.«  
پیرمــرد کــه بــا ریــش ســفید، موزه هــای بلنــد، چپــن و کمربســته 
خیلــی دیدنــی و زیبــا معلــوم می شــد، از مــن پرســید: بچیــم، از 
کجــا اســتی. گفتــم: از درۀ پنجشــیر. پرســید: بــا آمرصاحــب بلــد 

اســتی. گفتــم: بلــی، همیــن لحظــه هــم همــکارش اســتم.
او گفــت: خداونــد ایــن مــردِ بــزرگ را در پنــاه خــود نگــه دارد، 
ــاه  ــاًل پادش ــد فع ــت، می  گوین ــم  دل اس ــدا و رح ــی آدم باخ خیل

شــده. 
ــود و  ــته ب ــعود شکس ــاهی مس ــرا پادش ــم، زی ــزی نگفت ــن چی م
کابــل به دســِت ظالمــان قــرار داشــت. نخواســتم رویــای شــیریِن 
ــه  ــتیاق ب ــا اش ــور ب ــورد، همین ط ــم بخ ــا بره ــرد زیب ــن پیرم ای

قصه هایــش گــوش دادم.
ــا انگشــت منطقه  یــی  پیرمــرد چشــماِن خــود را خیــره کــرده و ب
را برایــم نشــان داد و گفــت: آن جــا را کــران می گوینــد و آن مــرد 
ــِی خــود را از  ــات نظام ــن عملی خــدا )احمدشــاه مســعود(، اولی
همین جــا آغــاز کــرد و بــدون این کــه بینــِی کســی خــون شــود، 
ایــن منطقــه را تصــرف کــرد. مــردم بســیار خــوش بودنــد. مــردم 

ــد. ــا« می گفتن ــعود را »نظمی ه ــِن مس ــه، مجاهدی منطق

  صحت نعمت است 
ــای  ــور و کوتل  ه ــای صعب  العب ســال 1۳۷8 خورشــیدی، از راه ه

بلنــد و پســت و زحمت هــای فــراوان بــه پنجشــیر رســیدم.
بعــد از حــدود شــش روز پیــاده روی، مانده  گــی و گرســنه گی، بــه 
منطقــۀ خنــج پنجشــیر رســیدم و منــزل یک تــن از خویشــاونداِن 
خــود را یافتــم. هنــگام ادای نمــاز شــام در مســجد منطقــه، بــرادر 
ســارنوال محمــود دقیــق، حاجــی عبدالواحــد را دیــدم. او محبــت 
کــرد و مــرا نــزد محمــود دقیــق، آمــر پنجشــیر بــرد. ســارنوال در 
ــان  ــه طالب ــت ک ــنه گی )دوران مقاوم ــی و گرس آن روزگار بی نان
ــتند  ــد و نمی گذاش ــرده بودن ــته ک ــیر را بس ــای درۀ پنجش راه ه
ــان  ــد طالب ــعود در آن برض ــه مس ــن دره ک ــه ای ــی ب ــواد غذای م
ــۀ خــود را مهمــان  ــزرگان محل ــد، برســد( شــماری از ب می جنگی
ــن  ــم په ــمانی برای ــی آس ــی مائده ی ــه گوی ــن ک ــود. م ــرده ب ک
گردیــده بــود، بــا اشــتهاِی تمــام شــروع بــه خــوردِن غــذا کــردم.
حیــن خــوردن غــذا، متوجــه شــدم کــه ســارنوال محمــود دقیــق، 
آمــر پنجشــیر، دســت بــه  خــوان پُــر از نعمــِت خداونــدی، دراز 

ــورد.  ــری را می خ ــِز دیگ ــه یی چی ــرده و در گوش نک
پرسیدم: سارنوال صاحب، شما چرا نان نمی  خورید؟

سارنوال گفت: تکلیف دارم و از بسیاری غذاها پرهیز استم.
ــان دارد،  ــه ن ــی اســت؛ آن ک ــای عجیب ــم: چــه دنیـ ــا خــود گفت ب
ــتهای  ــالمتی و اش ــه س ــدارد و آن ک ــوردن ن ــرای خ ــالمتی ب س

ــدارد! ــان را ن ــِد ن ــوان خری ــز را دارد، ت ــر چی ــوردِن ه خ

پاره اهی ویپستهبخشچهلونهـم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی
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غنوشـی از بارزتریـن چهره هـای جنبـش اسـالمِی تونس و 
از معروف تریـن اسـالم گرایاِن معاصـر در جهـاِن عـرب در 
دو دهـۀ اخیـر بـه حسـاب می آیـد. وی از جملـه کسـانی 
اسـت کـه نام شـان بـا عصـر بیدارگـرِی اسـالمی در افریقـا 
بنیان گـذاری جنبـش  در  عمده یـی  و سـهم  گـره خـورده 
اسـالمی معاصـر در تونـس ایفـا کـرده و یکـی از منادیـاِن 
برقـراری وحـدت در جهـان اسـالم می باشـد. وی بـه اثـر 
تجربه هـای علمـی و عملی یـی کـه در عرصه های سیاسـت 
و اجتمـاع دارد، گاهـی اندیشـه هایی را طـرح می کنـد کـه 
بـرای دیگـران قابـل هضـم نیسـت، بـه همین لحـاظ مورد 
بی مهـری جریان های سـلفی تکفیـری و گروه هـای افراطی 
و برخـی مذهبیـون قـرار می گیرد. به همین لحاظ، خواسـتم 
تـا بـه معرفـِی وی و اندیشـه های اصالح طلبانـۀ او بپـردازم 
تـا بتوانیـم وی را همان گونـه کـه هسـت، بشناسـیم و از 
اندیشـه های نابـش بـرای رهایی از مشـکالتی کـه دامن گیر 

مـا و جامعـۀ ماسـت، اسـتفاده کنیم. 
 شرح حال راشد غنوشی 

در  شـهری  الحامـه  در  1941م  سـال  در  غنوشـی  راشـد 
والیـت قابـس در جنـوب شـرقی تونـس و در خانواده یـی 
مذهبـی دیـده بـه جهـان گشـود و در دوران کودکـی زیـر 
نظـر پـدرش، قرآن کریم را حفظ کرد. وی پـس از گذراندن 
دورۀ تحصیـالت ابتدایـی خـود در زادگاهـش، راهی قابس 
و پـس از آن عـازم پایتخت شـد تـا تحصیالِت خـود را در 

الزیتونـه بـه پـای اکمال رسـاند. 
بـا بـه پایـان رسـانیدن تحصیـالت مقدماتـی، بـرای ادامـۀ 
شـیفتۀ  آن جـا  در  و  رفـت  قاهـره  بـه  عالـی  تحصیـالت 
دیدگاه هـا و تجربـۀ جمـال عبدالناصـر شـد. یـک سـال 

و نیـم در آن جـا مانـد و پـس از آشـفته گی در روابـط 
سیاسـی مصـر و تونـس، قاهـره را بـه مقصـد سـوریه 
ترک گفت و در سـال 19۶8م در آن کشـور نخسـتین 
مقطـع تحصیـالت عالـی را در رشـتۀ فلسـفه بـه 
پایـان بـرد. وی سـپس بـرای ادامـۀ تحصیـل بـه 

هم زمـان  و  رفـت  فرانسـه  سـوربن  دانشـگاه 
فعالیت هـای  فرانسـه،  در  تحصیـل  ادامـۀ  بـا 
اسـالمی خـود را میـان دانشـجویان عرب و 
مسـلماِن آن جـا شـروع کـرد و در همان جا 
بـا جماعـت »دعوت و تبلیغ« آشـنا شـد. 
خانواده گـی  خـاص  دالیـل  بـه  امـا 

پایـان  بـه  را  خـود  دکتـراِی  دورۀ  نتوانسـت 
برسـاند، بـه همیـن دلیل تحصیـل در اروپا را رهـا کرد و 

در اواخـر دهـۀ ۶0 بـه تونـس بازگشـت و به عنوان اسـتاد 
فلسـفه در کشـور مشـغول بـه کار شـد. در کنـار تدریـس، 
میـان  در  و  تونـس  در  این بـار  را  فعالیت هـای خـود  وی 
دانشـجویان و دانش آمـوزاِن مقطـع متوسـطه دنبـال کـرد و 
ایـن دانشـجویان و دانش آمـوزان بعدهـا هسـتۀ نخسـتین 

جنبـش النهضـۀ تونـس را تشـکیل دادنـد.
غنوشـی زمانی کـه به کشـور خـود آمـد و فعالیت های خود 
را شـروع کـرد، در قـدم اول بـا گرایش های سکوالریسـتی 
در خطابه هـای خـود  و  مخالفـت ورزیـد  بورقیبـه  رژیـم 
خواسـتار اجـرای نمونـۀ حکومت اسـالمی در تونس شـد. 
غنوشـی پـس از مدتـی بـا »عبدالفتـاح مـورو« و »حمیـده 
اسـالم گرایان  از  کـه  جورشـی«  »صالح الدیـن  و  النیفـر« 
تونس بودند، آشـنا شـد که هسـتۀ اولیۀ »جمعیت پاسـداران 
قرآن کریـم« را تشـکیل می دادنـد. وی پـس از آشـنایی بـا 

آن هـا، همـکاری بـا جمعیـِت مذکـور را شـروع کرد.
پاسـداران  »جمعیـت  در  وی  فعالیت هـای  گسـترش 
قرآن کریـم« باعـث شـد کـه در سـال 19۷0م جمـع غفیری 
از مردم در حلقات درسـی وی در مسـجد »سـیدی یوسف« 
حضـور یابنـد. اکثـر افـراد شـرکت کننده در ایـن جلسـات، 
دانشـجویان جوانـی بودنـد کـه در آکادمـی ابن شـرف در 

مقطـع لیسـانس شـاگرد غنوشـی بودنـد. 
از آغـاز دهـۀ شـصت میـالدی، حکومـت تونـس توانسـت 
تمـام وابسـته گان بـه مدرسـۀ زیتونـه را بـه خـود جذب و 
همـراه کنـد؛ بـه همین لحـاظ نسـل جدید جنبش اسـالمی 
تونـس به رهبر غنوشـی بـه شـیوخ زیتونه ایـراد می گرفتند 
را  الهـِی خـود  امانـت  کـه  نسـلی می دانسـتند  را  آنـان  و 
حفـظ نکـرده و در مـورد کشـور کوتاهـی کـرده و آن را به 

سـکوالرها تحویـل داده بودنـد. 
تقصیـر شـیوخ زیتونـه باعـث شـد تـا جوانـان به خصوص 
آنانی کـه گـرد غنوشـی جمع شـده بودنـد، دیگر به مدرسـۀ 
زیتونـه بـه عنوان الگویـی که از آن تبعیت شـود، نگاه نکنند 
و بـه اندیشـمنداِن دیگـری ماننـد اقبـال، مـودودی، سـید 
قطـب، محمـد قطب، حسـن البنـا، مصطفی سـباعی، مالک 
بـن نبـی، و ابوالحسـن نـدوی، چشـم بدوزند؛ زیـرا هدف 
ایـن جوانـان، مبـارزه بـر ضد سکوالریسـم و فسـاد بود که 
متأسـفانه شـیوخ زیتونه دل و ُگردۀ چنین کاری را نداشـتند.

سـال  اوایـل  در  »المعرفـه«  ماهنامـۀ  انتشـار  بـا  غنوشـی 
19۷0م نخسـتین گام بـرای تشـکیل جنبش اسـالمی تونس 
را برداشـت و در ایـن راه بـا مشـکالت و ناهمواری هـای 
زیـادی دسـت وپنجه نـرم کـرد و پـای او حتـا بـه چوبۀ دار 
هـم رسـید، امـا سـرانجام بـه بیـرون از کشـور تبعید شـد. 
زنـدان سیاسـی  بـرای نخسـتین بار   وی در سـال 1980م 
را تجربـه کـرد و پـس از رهایـی از زنـدان، بـه کشـورهای 

حاشـیۀ خلیـج فـارس، ایـران سـودان و لبنـان سـفر کـرد.
بازگشـت او بـه تونـس در سـال 1981 موجـب دسـتگیری 
مجـددِ او بـه دلیـل فعالیت هـای اسـالمی -  سیاسـی شـد و 
این بـار وی بـه 11 سـال زنـدان محکـوم شـد، امـا  بـا بـه 
قدرت رسـیدن بن علی در سـال 198۷م از زندان آزاد شـد. 

وی هنگامـی کـه از 
دوبـاره  گردیـد،  آزاد  زنـدان 

بـه فعالیت هـای سیاسـی شـروع کـرد 
و پـس از شـکل دادن هسـتۀ نخسـتین النهضـه، 

روزنامه یـی را تحـت عنـوان »الفجـر« منتشـر کـرد کـه 
اداره  را  آن  جنبـش،  کنونـی  کل  دبیـر  الجبالـی  حمـادی 
انتخاباتـی  مبـارزات  وارد  جنبـش  زمانی کـه  امـا  می کـرد. 
شـد و %1۷ آرای انتخابـات پارلمانـی سـال 1989م را از آِن 
خـود کـرد، رژیم بن علی به سـرکوب و ممنوعیـت فعالیِت 

جنبـش النهضـه اقـدام نمـود.
ایـن موضوع باعث شـد تا در سـال 1989م غنوشـی تونس 
را بـه قصـد الجزایر و در سـال 1991م به سـوی لندن ترک 
کنـد، درحالی کـه دادگاه نظامـی تونـس، وی و دیگر رهبران 
حـزب را در سـال 1992م بـه اتهـام توطیـه علیـه رژیـم به 

حبـس ابد محکـوم کرد. 
غنوشـی پـس از سـپری کـردن بیسـت سـال مهاجـرت در 
غـرب، در سـال 2011م پـس از سـرنگونی رژیـم بـن علی 
بـه کشـورش تونس برگشـت و جنبـِش وی پس از کسـب 
مجـوز فعالیـت، به عنـوان یک حـزب وارد عرصۀ سیاسـی 
تونـس شـد و در انتخابـات مجلـس موسسـان این کشـور، 
کـه در 2۳ اکتبـر برگـزار شـد، توانسـت از 21۷ کرسـی 90 

کرسـی را بـه خـود اختصـاص دهد. 
وی برخـالف سـنت دیرینـۀ سیاسـت مداران جهان اسـالم، 
پـس از پیـروزی در انتخابات، خود و نزدیـکان و هم حزباِن 
خـود را بـرای احـراز مناصـب حکومتـی معرفـی نکـرد و 
همـواره ایـن موضـوع را بـرای مـرد دومِ حـزب النهضه به 

نـام الجبالـی گـوش زد می کرد.
بـه ایـن ترتیـب، غنوشـی در انتخابـات مجلـس مؤسسـان 
خـود را نامـزد نکـرد، همان گونـه کـه اعـالم کرد کـه برای 

انتخابـات ریاسـت جمهوری نیـز نامـزد نخواهـد شـد. 
در میـان احزابـی کـه احـزاب سیاسـِی اسـالم گرا در تونس 
خوانـده می شـوند، حـزب النهضـه را باید جنبشـی بی مانند 
خوانـد. خـود غنوشـی جنبـش خـود را »حـزب اسـالمی 
آن چـه  برخـالِف  را  خـود  او  و  می خوانـد  دمکراتیـک« 

مخالفانـش وی را توصیـف می کننـد، فـردی تنـدرو یا مبلغ 
مذهبـی در معنـا و مفهـوم قدیمـِی آن نمی دانـد. 

اخوان المسـلمون  بـا جماعـت  تنگاتنگـی  رابطـۀ  غنوشـی 
مصـر دارد و از زمانـی کـه از تبعیـد بازگشـته، تـالش کرده 
جنبـش خـود را بـه عنـوان حزبـی معتـدل شـبیه حـزب 

عدالـت و توسـعۀ ترکیـه معرفـی کنـد.
او گفـت کـه خواهـان تشـکیل تونسـی آزاد و مسـتقل و 
شکوفاسـت کـه در آن، زن و مـرد و سـکوالر و بنیادگـرا از 
حقـوق برابـر و مسـاوی برخوردار باشـند »چـون تونس از 
آِن تمـام تونسی هاسـت«. همان گونـه تأکیـد کـرد، حجـاب 
را بـرای هیچ یـک از زنـاِن تونسـی اجبـاری نخواهـد کـرد. 
»حمـادی الجبالـی«، دبیـرکل حـزب النهضـه اعـالم کـرد 
کـه جنبـش مقـرر کرده کـه نیمـی از کرسـی های خـود در 
مجلـس مؤسسـان را بـه زنـان فعـال جنبش، چـه محجبه و 
چـه غیرمحجبه، اختصـاص دهد و عماًل سـعاد عبدالرحیم، 
زِن  شـخصیت های  برجسـته ترین  از  یکـی  عنـوان  بـه 
غیرمحجبـۀ تونـس، توسـط حـزب بـرای احـراز یکـی از 

پسـت های دولـِت جدیـد نامـزد شـد.
النهضـه اعـالم کـرد کـه بـا   همچنیـن حـزب 

سیاسـِی  جریان هـای  و  احـزاب 

یگـر  د
خواهـد  همـکاری 

کـه  گونه یـی  بـه  داشـت؛ 
حـزب،  کـه  کـرد  اعـالم  الجبالـی 

یـا  حـزب  دبیـرکل  المرزوقـی«  »منصـف 
»مصطفـی بـن جعفر« دبیـرکل اتحاد دمکراتیـک برای کار و 
آزادی هـا را کـه دو چهرۀ چپ گـرای میانه رو هسـتند، برای 
می کنـد.  معرفـی  ریاسـت جمهوری  پسـت  احـراز 
 بـه هـر حـال، غنوشـی بـا تعقیـب چنیـن راه و رسـمی 
توانسـت محبوبیـِت زیادی میان مردم کسـب کند و کشـور 
تونـس را از آفت هـای زیـادی کـه در کمینـش بـود، نجات 

دهد.
اینـک پیـش از وارد شـدن بـه اصـل بحـث، می خواهـم به 
بیـان مراحـِل تفکـِر وی بپـردازم تـا خواننـده گان گرامـی 
آشـنا  خوب تـر  وی  اندیشـه های  بـا  بدین وسـیله  بتواننـد 

. ند شو
 مراحل سیر فکرِی غنوشی

طرح هـا،  در  غنوشـی  کـه  گفـت  می تـوان  جـرأت  بـه 
اندیشـه ها و تأمالتـش بـا دیگران تفـاوت دارد، بـه گونه یی 
کـه در عقـل خویش میـاِن اندیشـۀ انقالبی یی کـه از مکتب 
اعتـدال اسـالمی سرچشـمه می گیرد بـا آرامـش بی نظیر در 
تعاملـش بـا پرونده هـای پیچیـده، جمـع می کند؛ بـه همین 
لحـاظ هیـچ گاه از صحنۀ فکـری در تمام مراحـِل آن ناپدید 
نشـده اسـت. وی در انقالبی گـری اش متأثـر از اندیشـمند 
اسـالمی ابواالعلـی مودودی و سـید قطب بـوده و خوانندۀ 
خـوِب اندیشـه های مفکـر جزائـری مالـک بـن نبـی نیـز 
می باشـد. بـا پیـروی از این اندیشـه ها توانسـته اسـت میان 
اندیشـۀ انقالبـی و راه و رسـِم آرام عملـی همگونـی ایجاد 

 . کند
غنوشـی از جملـه تجددگرایـاِن انگشت شـماری اسـت کـه 
توانسـته اند اندیشـۀ اسـالمی را از موضـع دفاعـی به موضع 
تعامـل بکشـانند. او در زنده گـی علمـی، فکـری و عملـِی 
خـود چهـار مرحلـه را پشـِت سـر گذاشـته اسـت، کـه بـر 
اسـالم گرایان و تجددطلبـان الزم اسـت آن را مـورد توجـه 
قـرار داده و از آن عبـرت گرفتـه و بـه ُکنـه اسـرارِ عظمـِت 

ایـن اندیشـمند و توانایی هـای او آگاه شـوند. 
  مرحلۀ اول: در جست وجوی هویت و بیداری

 در میانه هـای قـرن بیسـتم، غنوشـی خـود را در دنیایـی 
غربـی  اندیشـه های  یافـت؛  متضـاد  اندیشـه های  از  مملـو 
کـه تمـام دانشـگاه ها و رسـانه ها را از آِن خـود کـرده بـود 
و اندیشـۀ ملی گرایـِی عربـی کـه پیـرواِن زیـادی بـه خـود 
جلب وجـذب نمـوده بـود و اندیشـۀ اسـالمی کـه از زیـِر 
آوارهـا بـا تالش هـای شـخصِی برخـی از اندیشـمندان در 
مصـر و سـوریه و مغـرب و هنـد بیرون کشـیده شـده بود.
درحالی کـه  غنوشـی  متراکـم،  اندیشـۀ  این همـه  میـان  در 
خـود در مصـر به سـر می بـرد، می پرسـد: »راه حـل چیسـت 
و پناهـگاه فکـری کجاسـت؟« او نخسـت، حرکـِت خود را 
بـا ناسیونالیسـم عربـی شـروع می کنـد و به این باور اسـت 
کـه بیـداری از ذاِت عرب هـا برمی خیـزد؛ اما پـس از مدتی 
بـه ایـن حقیقـت پـی می برد کـه راه بیـداری باید از فلسـفۀ 
وجودی یی شـروع شـود کـه ناسیونالیسـِم عـرب دارای آن 
نیسـت. غنوشـی تنهـا در پـی جسـت وجوی اندیشـۀ قومی 
نبـود، بلکـه می خواسـت از این اندیشـه های متراکم، پاسـخ 

ایـن پرسـش ها را بیابـد:  
»چگونـه امتـی می توانـد هویـت تاریخـِی خـود را حفـظ 

کنـد؟ و بـرای نجـاِت هویـت چـه بایـد کـرد؟
راه بیـداری همه گانـی ایـن امـت در چیسـت؟ و آیـا ایـن 

امـت می توانـد دوبـاره بـه راه تمدنـِی خـود برگـردد؟«
پرسـش های  جملـه  از  لحظـه  همیـن  تـا  پرسـش ها  ایـن 
محوری یـی اسـت کـه فکـر غنوشـی را مشـغول سـاخته 
اسـت؛ بـه همین منظـور وی زمانی که در سـوریه به سـر می 
بُـرد، بـه اسـالم فکـری و حرکتـی روی آورد و بـا بـزرگان 
اندیشـۀ اسـالمی ماننـد مصطفی سـباعی و محمـد مبارک و 

دیگـران مالقـات کرد.
در همیـن لحظه هـای تاریخـی سـیر فکـری اش، گم شـدۀ 
خـود را یافـت، بـه سـوی اسـالم بـا اشـتیاق و 
بـاور  ایـن  بـه  و  آورد  روی  اخـالص 
از  فکـری  رهایـی  کـه  شـد 
در  امـت،  مصیبت هـای 
بـرای  راه  و  اسـت  اسـالم 
احیـای مجـدد امـت، نیـاز به 
همه گانی یـی  شـعور  ایجـاد 
دارد کـه هم زمـان بتـوان توسـط 
فقهـی و  بـا جمـود فکـری و  آن 
بـا اسـتعمار و دنباله روانـش مبـارزه 

کـرد. 
  مرحلۀ دوم: پایه گذاری فکری

ابتـدای  و  شـصت  سـال های  اواخـر  در 
سـال های هفتـاد قرن بیسـتم میـالدی، پس 
از طـی مراحـل فکـری مشـقت باری کـه از 
تونـس شـروع شـد و هـدف از آن، دریافـت 
پاسـخ بـه پرسـش هویـت و کشـمکش تمدنـی 
بـود. این سـفر بـا رسـیدن بـه سـرزمین های مصر 
و شـام بـه پایـان رسـید؛ جایـی کـه کشـمکش های 
فکـری و تمدنـی بـه اوج خـود رسـیده بـود، و بـا 
تجربـۀ تلـخ و در عین حال سـودمند سـفر به فرانسـه ـ 
کشـوری کـه در حقیقت مرکـز تمدن، رهبری و اسـتعمار 
دانسـته می شـدـ  و برگشـت دوبـاره بـه زادگاهـش تونـس 
کـه ظاهـراً از اسـتعمار فرانسـه آزاد شـده بـود امـا از نـگاه 
زبانـی، فکـری و فرهنگـی هنـوز در دامـِن آن قرار داشـت. 
در ایـن مرحلـه، غنوشـی بـا جمعـی از نخبـه گان دسـت به 
تأسـیِس عمـل اسـالمی یی زد که هـدف از آن اعـادۀ هویت 
بـرای سـرزمین زیتونـه بـود. بـدون شـک که چنیـن کاری، 
خواهـان تالش هـای بزرگی اسـت که از عهـدۀ آن نهادهای 
جهانـی می توانـد برآیـد، امـا غنوشـی و همراهـاِن خردمند 
و جوانـان تونـس، ایـن مسـوولیِت بـزرگ را متحمل شـده 
و بـا گذشـت زمـان کوتاهـی، توانسـتند اندیشـۀ اسـالمی 
را در دل هـای نوجوانانـی زنـده کننـد کـه غـرب زده شـده 
همیـن  در  بودنـد.  غرب زده گـی  شـرِف  در  یـا  و  بودنـد 
مرحلـۀ مهـم، غنوشـی کتاب هـای باارزشـی را صـادر کـرد 
کـه می توانسـت از هویـت پاسـداری کـرده و موضع گیـری 
سـالمی در کشـمکش های تمدنی داشـته باشـد. نسل جوان 
ایـن مرحلـه بـا کتاب هـای »طریقنا الـی الحضـاره« و »نحن 
والغـرب« و کتـاب مهـِم دیگـری زیـر نـام »القدرعنـد ابـن 

تیمیۀ« آشـنا شـدند. 
بـه  نیسـت. گرچـه  و  نبـوده  اندیشـه  مـرد  تنهـا  غنوشـی 
کارهـای فکـری اولویـت زایدالوصفـی قایـل هسـت و بـه 
ایـن بـاور اسـت کـه شـروِع درسـت و موفقانـه آن اسـت 
کـه از عالـم افـکار و اندیشـه ها سرچشـمه بگیـرد؛ امـا وی 
مـردِ عمـل و حرکـت و پالن گـذاری نیـز بود و هسـت، به 
گونه یـی کـه بـا رفیقـان فکـرِی خـود بـه تأسـیس جماعت 
میانـه رو اسـالمی زیـر نام »االتجاه االسـالمی« دسـت زد که 
هدف از تأسـیس آن، احیای مجدد اسـالم در دل شهرونداِن 
تونسـی مسـلمانی بـود کـه سـال ها زیر فشـارِ غربی سـازی 

هولناکـی قـرار گرفتـه بودند.
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غنـوشـی؛
 اندیشــه ورز و سیاست مداری کامیاب 

احمد ذكی خاورنیا / ///////////////////////////////بخش نخسـت
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ــر  ــه اگ ــد ک ــس می گوین ــده گان مجل ــماری از نماین ش
ــات  ــا انتخاب ــان ب ــوری همزم ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــه  ــود دارد ک ــال آن وج ــود، احتم ــزار نش ــی برگ پارلمان
ــون  ــه در قان ــوری در زمانی ک ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــود. ــزار نش ــه برگ ــر یافت تذک
ــوان  ــت ت ــه حکوم ــد ک ــد دارن ــده گان تأکی ــن نماین ای
ــدارد  ــاه ن ــش م ــرف ش ــات را در ظ ــزاری دو انتخاب برگ
و بایــد انتخابات هــای پارلمانــی و ریاســت جمهــوری را 

ــد. ــزار کن ــان برگ همزم
کمیســیون انتخابــات 1۶ ســرطان ســال آینــده خورشــیدی 
را زمــان برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ولســوالی اعــالم کــرده اســت؛ امــا مطابــق قانــون، 
انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز بایــد شــش مــاه بعــد 

ــود. ــزار ش ــخ برگ ــن تاری از ای
ــد،  ــی گوین ــس م ــن وجــود، برخــی اعضــای مجل ــا ای ب
حکومــت بایــد هــردو انتخابــات را همزمــان برگــزار کنــد 
ــات ریاســت  ــر آن انتخاب ــود؛ در غی ــر ش ــه کمت ــا هزین ت

ــاد. جمهــوری عقــب خواهــد افت
ــن  ــس در ای ــک عضــو مجل ــلجوقی ی ــد س ــح محم صال
خصــوص گفــت: "تاریــخ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی 
1۶ ســرطان 1۳9۷ تعییــن شــده؛ درحالیکــه وظیفــه رییس 
ــاه  ــود؛ دو م ــی ش ــم م ــوزای 1۳98 خت ــور در ج جمه
ــی طــول خواهــد کشــید  ــات پارلمان ــج انتخاب اعــالم نتای
ــل  ــاه قب ــد دو م ــز بای ــات ریاســت جمهــوری نی و انتخاب
ــی  ــود، یعن ــزار ش ــور برگ ــس جمه ــه ریی ــم وظیف از خت
ــد  ــه خواه ــات فاصل ــن دو انتخاب ــاه بی ــش م ــدود ش ح

ــاد". افت
آقــای ســلجوقی ادامــه داد: برگــزاری دو انتخابــات 
ــت  ــن نیس ــت ممک ــرای حکوم ــاه ب ــش م ــدت ش در م
ــه  ــنجد ک ــری بس ــد تدابی ــات بای ــیون انتخاب ــاً کمیس بن
انتخابــات  پارلمانــی، شــورای والیتــی، ریاســت جمهوری 
و شــورای ولســوالی ها را همزمــان برگــزار کنــد تــا 

ــردد. ــر گ ــه کمت هزین
او هشــدار داد، در غیــر ایــن صــورت کمیســیون انتخابات 
ــاه را  ــش م ــدت ش ــات در م ــزاری دو انتخاب ــوان برگ ت

نــدارد و کشــور بازهــم بــه بحــران خواهــد رفــت.
ــرای  ــز گفــت: "ب ــی دیگــر عضــو مجلــس نی داود کلکان
ــه  ــر هزین ــات پارلمانــی 2۶0 میلیــون دال برگــزاری انتخاب
پیــش بینــی شــده و برگــزاری انتخابــات ریاســت 
جمهــوری نیــز 2۶0 میلیــون دالــر هزینــه خواهــد داشــت 
کــه اگــر هــر دو انتخابــات همزمــان برگــزار نشــود، ایــن 
ــی  ــن نم ــتان تامی ــت افغانس ــزاف را دول ــای گ ــه ه هزین
توانــد و جامعــه جهانــی نیــز در مــدت شــش مــاه حاضــر 
نخواهــد شــد بپــردازد، در آن صــورت انتخابــات ریاســت 

ــه تعویــق مــی افتــد". جمهــوری ب
ــت دو  ــن امنی ــه تامی ــت ک ــن گف ــی همچنی ــای کلکان آق
انتخابــات نیــز بــرای دولــت امــکان پذیــر نیســت و بهتــر 
آن اســت کــه هــر دو انتخابــات همزمــان برگــزار شــود.
ــات  ــر در انتخاب ــال تاخی ــی از احتم ــده گان در حال نماین
ــات  ــه انتخاب ــود ک ــی ش ــرح م ــوری مط ــت جمه ریاس
پارلمانــی بیــش از دو ســال بــه تاخیــر افتــاده اســت؛ امــا 
رییــس جمهــور غنــی پیــش از ایــن وعــده داده اســت کــه 

انتخابــات ریاســت جمهــوری مطابــق بــه قانــون در زمــان 
ــن آن برگــزار خواهــد شــد. معی

ــه  ــبت ب ــر نس ــده گان دیگ ــی نماین ــم، برخ ــویی ه از س
ــده  ــال آین ــان در س ــفاف پارلم ــات ش ــزاری انتخاب برگ

ــد. ــی نگرن ــک م ــده ش ــه دی ــز ب ــیدی نی خورش
ــی  ــس م ــخ در مجل ــردم بل ــده م ــی نماین ــاد عظیم فره
ــات  ــات، انتخاب ــیون انتخاب ــک دارد کمیس ــه ش ــد ک گوی
پارلمانــی را در 1۶ ســرطان ســال آینــده برگــزار بتوانــد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــه قرائی ــت ک ــی گف ــای عظیم آق
ــم  ــده ه ــال آین ــرطان س ــی در 1۶ س ــات پارلمان انتخاب
ــا ایــن وضعیــت برگــزار  برگــزار نخواهــد شــد و اگــر ب
شــود هــم بــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری گذشــته 
خواهــد بــود. انتخابــات ریاســت جمهــوری گذشــته بــه 
دلیــل تقلــب بــه بحــران رفــت و حکومــت وحــدت ملــی 

ــه وجــود آمــد. در نتیجــه یــک توافــق سیاســی ب
او یــاد آور شــد: "وضعیــت بــر عکــس اطمینــان حکومت 
ــان  ــا امنی هــای شــدید در سراســر کشــور جری اســت؛ ن
ــت نیســت و  ــرل دول ــادی در کنت دارد، ولســوالی های زی
اصالحاتــی کــه کمیســیون و حکومــت وعــده داده اســت 
نیــز مطمیــن نیســت زیــرا اصالحــات کنــد بــه پیــش مــی 

رود".
ــهرهای  ــی ش ــی در برخ ــز رای ده ــازی مراک کوچک س
کشــور از دیگــر برنامه هایــی اســت کــه کمیســیون 
انتخابــات بــر بنیــاد اصالحــات تــازه در برگــزاری 

انتخابــات آینــده روی دســت گرفتــه اســت.
ــورد  ــن م ــیر در ای ــردم پنجش ــده م ــعادت نماین ــر س زهی
مــی گویــد کــه ایــن یــک برنامــه کامــاًل سیاســی اســت و 
حکومــت قصــداً برخــی مناطــق پرنفــوس را از فرســتادن 

ــه مجلــس، محــروم مــی کنــد. نماینده هــای بیشــتر ب
بــه گــزارش جمهــور، بــا ایــن همــه، شــفافیت در 
ــه  ــت ک ــاله ای اس ــن مس ــم تری ــات مه ــزاری انتخاب برگ
همــه مــردم افغانســتان نســبت بــه آن نگرانــی دارنــد؛ امــا 
ــد کــه  ــون معــاون اول مجلــس مــی گوین ــون همای همای
ــات  ــه جــدی را در انتخاب ــور قصــد مداخل ــس جمه ریی
آینــده پارلمانــی دارد و قبــل از قبــل از کمیشــنران 
ــه  ــدون تاریــخ گرفت ــات اســتعفا نامــه ب کمیســیون انتخاب
ــورد نظــر خــودش را  ــراد م ــه اف اســت و در صــورت ک
ــان را امضــا خواهــد کــرد. ــد، اســتعفای آن ــاب نکنن کامی
برگــزاری انتخابــات آزمونــی بزرگــی در برابــر حکومــت 
تمامــی  زیــرا  شــود؛  مــی  دانســته  ملــی  وحــدت 
انتخابات هــا در 1۷ ســال گذشــته نســبت عــدم شــفافیت، 

ــتند. ــراه داش ــه هم ــادی را ب ــای زی جنجال ه

دردهای  رهبر،...
ــم زده  ــتان را رق ــِت افغانس ــم سیاس ــش اعظ بخ
اســت. او فرزنــد شــهید صلــح، پروفیســور اســتاد 
ــِت  ــاد و مقاوم ــر جه ــی، رهب ــن ربان برهان الدی
کشــور اســت. پــدرش از جوانــی وارد سیاســت 
نیــز  ربانــی  و صالح الدیــن  شــد  مبــارزه  و 
ــی  ــن خانواده ی ــرم همی ــون گ ــۀ کان پرورش یافت
ــدرش در سیاســت  ــام، پ ــول ع ــه ق ــه ب اســت ک

ــرد.  ــا را ســفید ک موه
ــفیر  ــوان س ــه عن ــتری دارد و پیشــتر ب او دو ماس
افغانســتان در انقــره ایفــای وظیفــه کــرده اســت. 

 قراردادها و منافع اقتصادی
ــی وارد  ــح بهتان های ــتۀ 8صب ــی از نوش در بخش
شــده اســت کــه هرگــز بــا واقعیت هــا همخوانــی 
نــدارد. عطامحمــد نــور در یک ونیــم دهــۀ اخیــر 
کــه ســرمایه های بزرگــی وارد کشــور شــد، 
هیچ گاهــی در کوچک تریــن قــراردادی ســهم 
ــچ  ــال هی ــز دنب ــت. او هرگ ــته اس ــش نداش و نق
ــر از  ــی دیگ ــالف برخ ــه و برخ ــراردادی نرفت ق
اســتغنای  و  نفــس  عــزت  از  شــخصیت ها، 
ــن  ــوردی را ای ــدی برخــوردار اســت. اگــر م بلن
ــراردادی را  ــه ق ــد ک ــت کن ــی ثاب نویســندۀ گرام
آقــای نــور به دســت آورده و یــا در عقــد و 
گرفتــن آن ســهمی داشــته اســت، حاضــرم همــۀ 
ــر آن  ــم، در غی ــور کن ــق تص ــش را برح ادعاهای
بایــد ایشــان از شــرم آب شــوند و بــرای مــزدی 

ــد.  ــد، بمیرن ــه گرفته ان ک
 انحصــار و اســتبداد، درد مشــترک نــه 

وسیلۀ امتیاز
نویســنده تــالش کــرده اســت تــا ذهنیــِت مــردم 
را در جهــت تخریــب ائتــالف ملــی بــرای نجات 

ــه بیراهــه رفتــه  افغانســتان معطــوف کنــد، امــا ب
ــان،  ــاوران ایش ــور و هم ب ــای ن ــۀ آق ــت. داعی اس
ــی  ــه حق خواه ــت بلک ــه نیس ــۀ امتیازطلبان داعی
ــی  ــوق و ارزش های ــری حق ــک س ــاع از ی و دف
اســت کــه بایســت جایــگاه آن هــا رعایــت شــود 
ــد و  ــع می آین ــن جم ــی ای ــد. وقت ــق یابن و تحق
از آوردن اصالحــات در حکومــت و تغییــرات 
ــد،  ــرف می زنن ــف ح ــطوح مختل ــترده در س گس
مگــر ایــن غیــر از برنامــه و طــرح چیــز دیگــری 
اســت؟ اگــر آقــای نــور بــه امتیــاز قانــع می شــد، 
مذاکــرات بــه فرجــام رســیده بــا رییــس جمهــور 

را بــه حالــت تعلیــق درمــی آورد؟ 
بحــث  این جــا  کــه  باشــیم  داشــته  توجــه 
ــۀ  ــت و داعی ــرح نیس ــردی مط ــع ف ــراد و مناف اف
ــت.  ــی اس ــی و مردم ــۀ کالن مل ــک داعی ــا، ی م
ــا  ــوری ت ــت جمه ــاون اول ریاس ــروز از مع ام
سیاســی،  شــخصیت های  و  بــزرگان  و  وزرا 
ــد و برعکــس  ــاراض ان ــت ن ــره از حکوم یک س
ــه  ــد ب ــن رون ــم ای ــرای ترمی ــی ب ــه هزینه های چ
ــه رو شــده  ــا ناکامــی روب مصــرف رســیده کــه ب
اســت. حکومــت و حلقــات معیــِن حکومتــی بــه 
ــدون در نظرداشــت  ــد ب هیــچ صــورت نمی توانن
مطالبــات جریان هــای مطــرح  خواســت ها و 
ــردم به صــورت  ــوق م ــه حق سیاســی و توجــه ب
متعــادل، ره بــه جایــی ببرنــد. سیاســت انحصار و 
تــک روی دیگــر کارآیــی نــدارد. تنهــا چیــزی که 
مــردم بــه آن متمایــل انــد، حضورشــان در آیینــۀ 
وحــدت و همدلــی اســت کــه بتوانــد بازتاب گــر 

ــن ســرزمین باشــد.   ــردم ای ــی م تمام
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پــه بغــان کــې د وســله والو طالبانــو د بريدونــو پــه زیاتېــدو رسه 

ــې  ــوي چ ــرداری ورک ــارو وزارت خ ــو چ ــتان د کورنی د افغانس

امنيتــي ځواکونــه بــه ډېــر ژر د افغانســتان پــه شــال ختیــځ کــې 

د وســله والو طالبانــو د قومانــدې او کنټــرول تــر ټولــو لــوی مرکــز 

ــويس. ــه ی له منځ

ــراد د  ــي م ــراد ع ــرال م ــن ج ــي معی ــوی امنیت ــه وزارت ل د دغ

جمعــې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل چــې امنیتــي ځواکونــه د 

وســله والو طالبانــو هغــه مرکــز تــر څــار النــدې لــري چــې دغــه 

ډلــه تــرې د جګــړې رهــري مــخ تــه وړي.

ښاغي مراد وویل:

ــه  ــز له منځ ــم مرک ــر مه ــو ډې ــو ی ــله والو طالبان ــه د وس ــوږ ب "م

یوســو، دغــه ډلــه بــه بیــا تــر یــوه کالــه هــم ونــه توانېــږي چــې 

ځــان راټــول کــړي، زه دغــې ډلــې تــه پــه ډېــر جدیــت خــرداری 

ــدې دی،  ــر څــار الن ــوږ ت ــز زم ورکــوم چــې ستاســې دغــه مرک

ــله  والو  ــاره د وس ــت لپ ــان والی ــوږ د بغ ــې م ــه چ ــه څنګ لک

ــه د  ــر ژر ب ــی و، ډې ــدف ګرځول ــوی وايل ه ــول ش ــو نوم طالبان

دې ډلــې اصــي مرکــز هــم لــه منځــه یوســو، دغــه مرکــز کــه هــر 

ځــای وي رضور یــې له منځــه وړو."

ــو نومــول  ــاره د طالبان نومــوړي وویــل چــې د بغــان والیــت لپ

شــوی وايل، مولــوي شــمس الدیــن هــم د افغــان ځواکونــو پــه 

عملیاتــو کــې ســخت ټپــي شــوی.

د کورنیــو چــارو وزارت وايــي، پــه بغــان کــې وســله والو 

ــه  ــرګ ژوبل ــه م ــې درن ــو ک ــو ورځ ــرو درېی ــه تې ــه پ ــو ت طالبان

اوښــتې ده چــې پــه وینــا یــې دغــه مــرګ ژوبلــه د کوټــې د شــورا 

او د وســله والو طالبانــو د مرشانــو ترمنــځ پراخــې اندېښــنې پیــدا 

ــړي دي. ک

کــې  ورځــو  څــو  وروســتیو  پــه دې  پراســاس  راپورونــو  د 

ــډون د  ــه ګ ــوالۍ پ ــان ولس ــزي بغ ــو د مرک ــله والو طالبان وس

ــې  ــذرګاه ک ــې او ګ ــن، بورک ــري، نهری ــه پلخم ــت پ ــه والی دغ

بېابېلــې حملــې کــړي دي.

ــو حملــې  د بغــان ســیمه ییز چارواکــي هــم د وســله والو طالبان

تائیــدوي خــو وايــي چــې افغــان ځواکونــو د وســله والو طالبانــو 

دغــه حملــې یــې پــه شــا تنبولــې دي.

د دغــو حملــو پــه تــړاو وســله والو طالبانــو تــر اوســه پــه دې اړه 

څــه نــه دي ويــي.

ــب  ــې نای ــو جرګ ــتان د مرشان ــې د افغانس ــال ک ــدې ح ــه هم پ

منــي فیصــل ســمیع بیــا د افغانســتان پــه شــال ختیــځ بغــان 

ــه  ــرده پورت ــه پ ــز پان ــه جګړه یی ــو ل ــله والو طالبان ــت د وس والی

کــوي.

ــان پــان لــري چــې ســږکال د  نومــوړي وویــل، وســله وال طالب

بغــان لــه الرې کنــدز تــه الره پیــدا کــړي.

دی وايي:

ــه شــاله کومــې  ــدز ل ــو چــې د کن ــه کرات ــو پ "وســله والو طالبان

ــاره نیولــی  ــې د لنــډې مــودې لپ ــدز ی حملــې کــړي دي، کــه کن

ــه لــور شــا  ــه د هوايــي ډګــر پ هــم دی، د کنــدز امنیتــي ځواکون

ــه  ــيمه ده او د هغ ــراتیژیکه س ــوه س ــه ی ــه هغ ــړی، ځک ــګ ک ت

ــي  ــو دولت ــتونزمن و، ن ــه س ــو ت ــله والو طالبان ــول وس ــای نې ځ

ځواکونــه بــه بېرتــه کولــی شــول چــې لــه هغــه ځایــه د کنــدز د 

بېرتــه نیولــو لپــاره پــر وســله والو حملــې وکــړي، خــو دا ځــل د 

طالبانــو پــان بــدل شــو، د طالبانــو قوتونــه لــه کنــدزه بغــان تــه 

راغــي او غــواړي بغــان ســقوط کــړي او لــه دې الرې د کنــدز 

ــه داخــل يش." ــي ډګــر ت هواي

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت لــوی امنیتــي معیــن جــرال 

ــې  ــان ک ــدز او بغ ــې کن ــدوي چ ــم تائی ــراد ه ــي م ــراد ع م

ــړی. ــات ک ــار زی ــړې فش ــره د جګ ــر ډې ــو ت ــله والو طالبان وس

ــي  ــې امنیت ــدز ک ــان او کن ــه بغ ــې پ ــل چ ــوړي ووی ــو نوم خ

ځواکونــه حضــور لــري او وضیعــت ترکنټــرول النــدې دی.

ــن ويل  ــس امرالدی ــورا رئی ــي ش ــدز د والیت ــوا د کن ــې خ ــه بل ل

ــورو  ــه څل ــز ل ــت مرک ــل چــې د دغــه والی ــه ووی ــو ت ازادي راډي

ــې دی. ــارصه ک ــه مح ــو پ ــواوو د طالبان خ

ــه  ــا د ســقوط ل ــو ځــل بی ــت ی ــل چــې دغــه والی نومــوړي ووی

ګــواښ رسه مــخ دی، کــه ورتــه پاملرنــه ونــه يش، نــو ښــايي ډېــر 

ــه ســقوط وکــړي. ژر ب

نماینده گان مجلس:

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همزمان برگزار شود

کورنیو چارو وزارت: 

شامل ختیځ کې د طالبانو 

د قوماندې مرکز له منځه وړو

نمایندۀ نسل ما... 
ـــی  ـــاد آموزش ـــزاران نه ـــد. ه ـــه آمدن ـــادی روی صحن ـــان زی زن
و تحصیلـــی بـــه فعالیـــت آغـــاز کردنـــد. طبقـــۀ متوســـط در 
جامعـــۀ افغانســـتان ظهـــور کـــرد. صدهـــا و هـــزاران نهـــاد 
ــا  ــا و هزارهـ ــت. صدهـ ــکل گرفـ ــی شـ ــی و اجتماعـ فرهنگـ
ــاز  ــرات آغـ ــه نشـ ــی بـ ــی و چاپـ ــری، صوتـ ــانۀ تصویـ رسـ

کردنـــد. 
ـــان  ـــی و کتم ـــل چشم پوش ـــوالت، غیرقاب ـــرات و تح ـــن تغیی ای
ـــردم  ـــی از م ـــل توجه ـــِم قاب ـــد رق ـــر می رس ـــه نظ ـــا ب ـــت. ام اس
ــد و  ــتفاده کننـ ــتند اسـ ــاله نتوانسـ ــای شانزده سـ از فرصت هـ
ـــان  ـــرای آن ـــا ب ـــتفاده از فرصت ه ـــتر اس ـــه و بس ـــم زمین ـــا ه ی
ـــت افغانســـتان  ـــی از جمعی ـــل توجه ـــم نگشـــت. بخـــش قاب فراه
ــد.  ــی می کننـ ــا( زنده گـ ــوالی ها و قریه هـ ــتاها )ولسـ در روسـ
قاطبـــۀ باشـــنده گان روســـتاها از نعمت هـــای پانزده ســـاله 
ـــت  ـــی در ذهنی ـــر اندک ـــل، تغیی ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــروم ماندن مح

ـــت.  ـــدار گش ـــا پدی ـــر آن ه و فک
خوش بینی هـــا،  همـــۀ  علي رغـــم  وجـــود،  ایـــن  بـــا 
ــۀ  ــی جامعـ ــای میانـ ــی الیه هـ ــی ـ اجتماعـ وضعیـــت فرهنگـ
مـــا فاجعه بـــار اســـت. بیـــکاری، نـــا امنـــی، فســـاد و مـــواد 
ــی  ــی- فرهنگـ ــران اجتماعـ ــی بحـ ــل اصلـ ــدر، از عوامـ مخـ

جامعـــۀ افغانســـتان محســـوب می شـــود. 
ــۀ  ــا درک همـ ــنده - بـ ــاور نویسـ ــه بـ ــال، بـ ــن حـ ــا ایـ بـ
پیشـــرفت ها - فعـــاالن شـــبکه های اجتماعـــی، نویســـنده گان، 
روشـــنفکران، فعـــاالن مدنـــی، دگراندیشـــان و مأمـــوران حکومتـــی، 
نمی تواننـــد از متـــن جامعـــۀ افغانســـتان نماینده گـــی کننـــد. 
ـــر جوانـــان فعـــال فیســـبوکی و  ـــوز بـــا تفک ـــه هن متـــن جامع

سیاســـی فاصلـــۀ بســـیاری دارد. 
تغییـــر نســـل در هـــر جامعه یـــی اجتناب  ناپذیـــر اســـت. امـــا 
ـــان  ـــوأم و همزم ـــه ت ـــر و اندیش ـــر فک ـــا تغیی ـــر ب ـــن تغیی ـــر ای اگ
ـــتان  ـــود. افغانس ـــد ب ـــر از آن نخواه ـــعادتی باالت ـــچ س ـــد، هی باش
ـــی  ـــت کنون ـــا از وضعی ـــاز دارد ت ـــکار جـــدی نی ـــالش و پی ـــه ت ب

ـــد.  ـــت یاب ـــده آل دس ـــبتًا ای ـــرایط نس ـــه ش ـــود و ب ـــرون ش بی
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بازهــم انتخابــات در راه هســت و تــا چنــدی ســمارق های 
و  بلندگــو  مــردم  کشــید.  خواهنــد  ســر  بی شــمارِ 
ــای  ــان وعده ه ــد و هم ــد دی ــازه را خواهن ــخنگوهای ت س
ــد  ــیم خواهن ــا تقس ــد. چوکی ه ــد ش ــرار خواهن ــم تک الف و دروغ بازه
ــام  ــه مق ــک آهســته و آرام ب ــون باشــد. هری ــا اگــر خــالف قان شــد، حت
ــرای  ــرای رضــای خــدا و شــکم هایی از ب ــید. شــکم هایی ب ــد رس خواه
ــه  ــکم ها هم ــد. ش ــد ش ــر خواهن ــرص، پُ ــکم هایی از ح ــلطان و ش س
بــزرگ و بزرگ تــر خواهنــد شــد. امــا برنده هــا بــرای خودشــان و 
ــی آب شــوند  ــداً ب ــه بع ــرد. چــه بســا کســانی ک ــد ک آزشــان کار خواهن
و چــه کســانی کــه پیشــتر از بعــداً. امــا بی گمــان کســانی و حتــا 
ــی و  ــرای چوک ــش را ب ــان خوی ــل و زب ــتن، عق ــخصیت هایی خویش ش

ــت. ــد گذاش ــه خواهن ــان در معامل ن
ــا شهنشــاه  ــه نشــان داده اســت کــه تنهــا آنانــی پــس از پیــروزی ب تجرب
می ماننــد کــه بــرای نــان و چوکــی می پیوندنــد. تاریــخ نشــان داده اســت 
کــه ســالطین مــا نیــاز بیشــتر بــه مــداح و گســترش دســترخوان داشــته 
انــد تــا فکــر خدمــت بــه خلــق اهلل! امــا دردناک تریــن بخــش ایــن بــازی 
همــان اســت کــه علمی تریــن شــخصیت ها را دلقــک می ســازند و 

ــر. ــا بد بین ت ــده و آرمان ه ــه آین ــبت ب ــردم را نس م

نقیب اهلل فایق

فاریــاب غــرق خــون، آواره گــی و بــه بــاد 
فراموشــی!

ــته و  ــر کش ــد نف ــر، دوص ــه روز اخی ــل در س حداق
زخمــی شــده انــد، هشــت تانــک از بیــن رفتــه و ده هــا پوســتۀ مهم 
و پنجــاه قریــه بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده اســت. هم آهنگــی 
ــاًل  ــرکرده گی اص ــوده و س ــود نب ــی موج ــای امنیت ــان نیروه در می
وجــود نــدارد. چهــل کیلومتــر ســرک شــاهراه شــبرغان-میمنه بــه 

دســت طالبــان افتــاده اســت.
ــت  ــن وضعی ــراغ عی ــوان و بلچ ــتان، گرزی ــوالی های کوهس ولس
ــا  ــی اســت. م ــم درحــال ویران ــه شــش ولســوالی مه ــد ک را دارن
ــاد  ــم فری ــتیم، می خواهی ــی نیس ــان آوردن ــه را پای ــورال و روحی م
بکشــیم کــه مــردم تبــاه شــد، تباهــی کــه در چهــل ســال انقــالب 

ــد. ــتار نبودن ــع و کش ــه فجای ــاهد این گون ــی ش کس
بی مهــری و بی مدیریتــی هــم از جانــب نهادهــای امنیتــی در مرکــز 
و تماشــاگری از جانــب نیروهــای خارجــی کــه دعــوای حمایــت از 
نظــام را دارنــد؛ از خــود حــد دارد. جــان ده هــا هــزار انســان کــه 
ــان خــورد و  ــدف در خطــر اســت. طالب ــان مخالفــت دارن ــا طالب ب
کالن را اخطــار داده و گفتــه انــد کــه صدای تــان را بلنــد نکنیــد و 
ــردم  ــا بســپارید! م ــه م ــان را ب ــه، جــان و مال ت ــاد و نال ــدون فری ب
تباه تبــاه شــد، چــی وقــت از ایــن مــردم دفــاع خواهــد شــد، آیــا 
حــق مــردم فاریــاب همیــن اســت کــه تماشــاگر کشــته شدن شــان 
باشــیم؟ گلوله هــای طالبــان بــه سینه ســینه فاریابیــان رســید، ورنــه 

هرگــز بلندگــوی طالبــان ایــن غالمــان پاکســتان نمی شــدم.

جالل سادات كابلی

وزارت هــا و ادارات: اطالعــات و فرهنــگ، دفــاع، مخابرات، 
ســرحدات، معــادن، خارجــه، فوایــد عامــه، معــارف، 
کار و امــور اجتماعــی، تحصیــالت عالــی، ارگان هــای 
ــوز توســط  ــا هن ــا فســاد اداری و... ت ــارزه ب ــل، مب محــل، شــهرداری کاب
ــد. ــزرگ می دان ــد ب ــر ادارات را خداون ــوند؛ دگ ــت ها اداره می ش سرپرس

پ.ن 1: 1۶ ساعت کار کافی است همه ادارات سرپرست باقی ماند.
پ.ن 2: سه سال از عمر حکومت گذشت.

پ.ن ۳: قحط الرجال...

محمد ناطقی

مصیبت نامه
شــیخ فریدالدیــن عطــار یــک متــن بــه نــام »مصیبت نامــه« 
ــار  ــارۀ آث ــا در ب ــان جمــع شــدند ت دارد. گروهــی از محقق
ــور و بخش هــا  ــان در همــه ام ــد. یکــی از محقق عطــار کار تحقیقــی کنن
ــع کار  ــرد و مان ــق می ک ــت خل ــی داد و مصیب ــر م ــرد و نظ ــه می ک مداخل
دیگــران. خالصــه تقســیم کار شــد هــر محققــی بخشــی از کارهــای عطار 
ــات  ــد؛ او اعتراض ــرای او نمان ــی ب ــا مطلب ــت. ام ــق گرف ــرای تحقی را ب
شــدید راه انداخــت پــس مــن چــه؟ متخصصــان مشــوره کردنــد و گفتنــد 

ــد. ــار کار کنن ــۀ« عط ــی روی »مصیبت نام حضــرت عال
بــرای تظاهــرات و اجتماعــات قانــون نــو تهیــه شــده اســت و متنــی کــه 
ــون اساســی در تضــاد اســت  ــۀ قان ــا روحی مــن دیــدم، ایــن متــن هــم ب
ــن  ــدۀ رســمی. در ای ــون مصــوب و توشــیح شــده در جری ــا قان و هــم ب
ــم در  ــرات و ه ــکل دهی تظاه ــرم و ش ــس در ف ــت پولی ــو، دس ــون ن قان
محتــوای آن بــاز گذاشــته شــده اســت و پولیــس بایــد همــه موضوعــات 
و حتــا نــام ســخنرانان را در اختیــار داشــته باشــد و ایــن پولیــس اســت 
ــر  ــوم آن از نظ ــل دوم و س ــد. فص ــر را می گوی ــرف اول و آخ ــه ح ک
کارشناســان »مصیبت نامــه« بــرای تظاهــرات اســت. ایــن درســت نیســت 
کــه مــا بــه تظاهــرات و اجتماعــات مــردم نــگاه پولیســی و امنیتــی داشــته 

ــیم. ــه« بنویس ــیم و »مصیبت نام باش

افغانستان در 2 قدمِی حضور 

در جام  جهانی 19 ساالن

گواردیوال:

منچستریـونایتد 
در حمـله خطرناک بود

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم 19 ســاالن کریکــت افغانســتان در مرحلــۀ گزینــش تیم هــای آســیایی 
بــرای جــام جهانــی کریکــت 19 ســاالن 2018 میــالدی دیــروز )جمعــه( 

ــزی را شکســت داد. ــم ملــی مال ــار دیگــر تی یک ب
ــم  ــت. تی ــده اس ــزار ش ــنگاپور برگ ــی س ــه میزبان ــا  ب ــن دور رقابت ه ای
کریکــت افغانســتان در نخســت از تیــم ملــی 19 ســاالن مالیــزی خواســت 

ــد. ــازی را آغــاز کن کــه ب
در مرحلــۀ نخســت مجیــب زدران بــا ۶، طــارق اســتانکزی بــا 2، یوســف 
ــه  ــتند ک ــت در ۵8 دوش توانس ــک ویک ــا یک ی ــد ب ــادار مومن زازی و وف

ــد. ــذف کنن ــی را ح ــازان مالزیای کریکت ب
ــدون  ــدف را ب ــی ه ــاز توفان ــا آغ ــتان ب ــاالن افغانس ــت  19 س ــم کریک تی

ــت آورد. ــه دس ــت ب ــا 10 ویک ــی ب ــدن بازیکن حذف ش
ــت  ــۀ رف ــتان در مرحل ــاالن افغانس ــت 19 س ــم کریک ــه تی ــت ک گفتنی س
ــام نخســت را از  ــون مق ــال را شکســت داد و تاکن ــزی و نیپ ســنگاپور، مال

آن خــود کــرده اســت.
افغانســتان در ایــن مســابقات 2 بــازی دیگــر بــا ســنگاپور و نیپــال دارد کــه 
بــا پیــروزی در برابــر ایــن دو تیــم و حفــظ مقــام نخســت، شــانس حضــور 
در مســابقات جــام جهانــی 19 ســاالن را کــه قــرار اســت در ســال 2018 

میــالدی در زیالنــد جدیــد برگــزار شــود، بــه دســت مــی آورد.

ســرمربی آبی هــای منچســتر از دربــی منچســتر کــه بــا شکســت مردانــش 
همــراه شــد بــه عنــوان یــک تســت فیزیکــی بــرای تیمــش یــاد کــرد.

پــپ گواردیــوال کــه شــاگردانش صبــح دیــروز )جمعــه( در دیــدار 
ــا  ــان بین المللــی در هوســتون آمریــکا ب دوســتانه یی در قالــب جــام قهرمان
نتیجــۀ 2 بــر صفــر مغلــوب منچســتریونایتد شــدند، در مــورد اســتفاده از 
یــک بازیکــن 1۷ ســاله در ترکیــب تیمــش در ایــن بــازی گفــت: دوســت 
دارم از کلمــات مناســبی بــرای توصیــف چیــزی کــه از فیــل فــودن دیــدم، 
ــه  ــد ک ــانس بودی ــواداران( خوش ش ــانه ها و ه ــما )رس ــم. ش ــتفاده کن اس

ــد. ــودن را دیدی ــازی ف ــن ب ــازی منچسترســیتی و اولی ــن ب اولی
ــن  ــه چنی ــود ک ــت ب ــی وق ــه داد: خیل ــور ادام ــش را این ط او صحبت های
بازی یــی از یــک بازیکــن ندیــده بــودم. عملکــرد فــودن در ســطح دیگــری 
ــی  ــا 1۷ ســال دارد، بازیکــن منچسترســیتی اســت و در آکادم ــود. او تنه ب
باشــگاه پــرورش یافتــه اســت. فــودن عاشــق منچسترســیتی و طرفــدار ایــن 
ــار  ــل کن ــور پیش فص ــل در ت ــت. فی ــرای ماس ــی ب ــت. او هدیه ی ــم اس تی
مــرا خواهــد بــود و شــاید در فصــل جدیــد هــم همــراه تیــم باشــد چــون 

او خــاص اســت.
ســرمربی اســپانیایی منچسترســیتی هم چنیــن در ارزیابــی بــازی هــم 
اظهــار داشــت: ایــن اولیــن بــازی پیش فصــل مــا بــود کــه بــازی تمرینــی 
خوبــی بــود. در واقــع در ایــن بــازی یــک تیــم )منچســتریونایتد( یــک گام 
ــازی تدارکاتــی پیــش از ایــن  ــود و دو ب ــر ب در مرحلــه آماده ســازی جلوت
ــازی یــک تســت فیزیکــی  ــن ب ــه هــر حــال ای ــود. ب ــدار انجــام داده ب دی
بــرای مــا بــود و چیزهــای خوبــی از ایــن بــازی دیدیــم و منچســتریونایتد 

ــود. ــاک ب هــم در حملــه خطرن
ــوص در  ــه خص ــم، ب ــازی کردی ــی ب ــا عال ــرد: م ــد ک ــوال تأکی گواردی
ــه لحــاظ انفــرادی  ــا ب ــد بازیکــن م نیمــه دوم و دقایقــی از نیمــه اول. چن
فوق العــاده بودنــد. حــاال هــم بایــد کمــی اســتراحت کنیــم و خودمــان را 

ــم. ــاده کنی ــد آم ــال مادری ــا رئ ــازی ب ــرای ب ب
الکســاندر  بارســلونا هم چنیــن خاطرنشــان کــرد:  پیشــین  ســرمربی 
ــرار  ــه روم ق ــی از منچسترســیتی و پیوســتن ب کــوالروف در آســتانۀ جدای

دارد.

عبدالعزیز مهجور، شاعر دردها و آشنای معنی ها

ــا 18  ــر ب ــرطان 1۳9۷ براب ــنبۀ 2۷ س ــه ش ــور روز س ــز مهج محمدعبدالعزی
جــوالی 201۷ بــا حضــور جمعــی از دوســتان، فرهنگیــان و خانــوادۀ مذکــور 
ــان خــاک. ســپرده شــد.  ــه دام ــا ب ــل، از ســریر بوری ــاغ کاب ــادام ب ــۀ ب در محل

ــود؟  مهجــور کــی ب
مهجور به گونۀ همه مردان استثنایی، دو شناس نامه دارد:

ــری  ــیر. در 1۳24 هج ــد اس ــد عبدالحمی ــد محم ــز فرزن ــد عبدالعزی 1- محم
خورشــیدی در والیــت قندهــار بــه دنیــا آمــد. لیســانس اقتصــاد را از دانشــگاه 
ــل و  ــت در کاب ــور وادارات دول ــای کش ــال در بانک ه ــت. ۳0 س ــل گرف کاب
ــه هندوســتان رفــت و همان جــا  ــداوی ب ــرای ت هــرات وظیفــه اجــرا کــرد. ب
ــن  ــمۀ از ای ــد. ش ــپرده ش ــاک س ــه خ ــل ب ــت. در کاب ــه گان پیوس ــه جاودان ب

ــد. ــده ش ــش خوان ــراز آرامگاه ــر ف ــه ب زنده گی نام
ــم دل  ــه چش ــد ب ــه بای ــت ک ــری اس ــۀ دیگ ــور را زنده گی نام ــا مهج 2- ام
ــد: ــن می یاب ــکات تبیی ــن ن ــا ای ــه ب ــت نامه یی ک ــت. زیس ــد و دریاف خوان

ــود.  ــا گش ــه دنی ــده ب ــم، دی ــدوه و مات ــن ان ــال 1۳24 در مت ــی در س - کودک
زمانــی بــه آغــوش پــدر و مــادر جاگرفــت کــه پــدر و پــدرکالن و خانــواده بــه 
جــرم همــه گناهــاِن ناکــرده در تبعیــدگاه قندهــار یــک دهــه را ســپری کــرده و 

در رنــج و مشــقت ســه عضــو خانــواده را از دســت داده انــد. 
ــن دردهــا  ــور ای ــه یافــت. تبل ــا درد و حرمان هــا ادام ــداوم زنده گــی اش ب - ت

اســت کــه دیوانــش را، »داغســتان دل«، کــرد.
- در کودکــی اولیــن نامــی کــه بعــد از اعضــای خانــواده شــنید، بیــدل بــود. 
بــا بیــدل و بــا عرفــان و معنویــت عارفانــه و باخداگویــی و خداجویــی بــزرگ 

شــد. هرگــز مجالــی بــرای لهــو و لعــب نیافــت.
ــه  ــی ب ــود. در جوان ــدل ب ــل بی ــذار محف ــی، خدمت گ ــی و نوجوان - در طفل
حلقــۀ درس بیــدل نــزد پــدر بــه تلمــذ زانــو زد.. در پخته گــی بــا وفــات پــدر، 

ســکان دار دســتگاه درس و عــرس بیــدل شــد.
ــدی  ــۀ قن ــود. خان ــتان ب ــی افغانس ــۀ بیدل شناس ــرده و مجموع ــور فش - مهج
ــان  ــع بیدل شناس ــان و مجم ــیان و فرهنگی ــوق دانش ــور،  پات ــدر مهج ــا پ آغ
کشــور بــود: موالنــا محمــد امیــن قربــت، موالنــا خــال محمــد خســته، موالنــا 
ســلیم راغــی، ابراهیــم خلیــل، خلیــل اهلل خلیلــی، عبدالســالم آثیــم مجــددی، 
شــایق جمــال و... مهجــور از محضــر همــۀ ایــن اســتادان کســب فیــض کــرد. 

ــت. ــا داش ــخن ها و حکایت ه ــان س از آن
- عرفــان را در خــود هضــم کــرد و هضــم عرفــان شــد. چنــان کــه اندک تریــن 
شــائبۀ خودنگــری ناراحتــش می کــرد. دوســال قبــال یکــی از فرزنــدان اســتاد 
مهجــور کــه بــا اخــالص چندهــزار بیــت حضــرت بیــدل را در حافظــه دارد، 
ــد. از  ــه خوان ــادی را از حافظ ــات زی ــرد و ابی ــت ک ــرس صحب ــل ع در محف
خوانــش زیــاد ابیــات چنیــن احســاس شــد کــه گویــی شــمه یی از خودنمایــی 
در آن نهفتــه باشــد. بــا ختــم صحبــت مذکــور، اســتاد مهجــور ســخن گفــت. 
پســر را مالمــت کــرد و گفــت: تــو ایــن همــه شــعر می خوانــی و می خواهــی 
ــن  ــت. ای ــی نیس ــرای خودنمای ــی ب ــی محل ــل عرفان ــی. محف ــود را بنمای خ
می نمایــد کــه اندک تریــن احســاس خودنمایــی را کــه بــا دنیــای فقــر بیگانــه 

اســت، تحمــل نداشــت.
ــدر  ــود. پ ــان ب ــاهان بدخش ــای ش ــه از نواده ه ــد ک ــزرگ ش ــوادۀ ب - در خان
کالن مهجــور 21 ســاله بــود کــه امیــر عبدالرحمــن بســاط شــاهی بدخشــان را 
برچیــد. امــا ایــن خانــواده هرگــز بــه دودمــان شــاهانۀ خــود افتخــار نکــرد. 
ــه محمــد تعویــض کــرد. کــه شــاه عبدالحمیــد،  قنــدی آغــا، لقــب شــاه را ب
ــور و  ــز مهج ــد عبدالعزی ــش محم ــیر و فرزندان ــد اس ــد عبدالحمی ــد محم ش

دیگــران.
- عشــق مهجــور و دودمانــش بــه عرفــان و معنویــت جاودانــه مانــد. هیچــگاه 
ــرس  ــی او را از ع ــامانی های زنده گ ــاعد و نابس ــا مس ــرایط ن ــه ش ــد ک نش
ــا. در  ــۀ ویرانی ه ــل، در خان ــای کاب ــداوم جنگ ه ــد. در ت ــع آی و درس مان
مهاجــرت و خانه هــای کرایــی همیشــه یــاد بیــدل و عــرس بیــدل را گرامــی 

داشــت و برپــا کــرد.
- مهجــور دربــارۀ بیــدل و از بیــدل نوشــت: آیینــۀ بنــدان حیــرت بیدل، ســیری 
ــدل و حافــظ، داغ محرومــی.  ــدل، بی ــور، مــن و بی ــدل، میــالد ن ــکات بی در ن
کامــدی و مــدن، شــرح مســتزاد بیــدل و... هم چنــان کــه 1۵ جلــد اثــر چــاپ 
ــرس  ــل ع ــل در محف ــال قب ــت. س ــدل نوش ــم بی ــناخت و فه ــده در ش ناش
ــان  ــی از بیدل شناس ــردم، مجمع ــنهاد ک ــور، پیش ــتاد مهج ــزل اس ــدل در من بی
ــدل،  ــازی بی ــم و زمینی س ــرای درک و فه ــا ب ــردد ت ــب گ ــان ترتی و فرهنگی
ــادآور شــد کــه شــرح  ــاده شــود. اســتاد مهجــور ی ــدل آم ــار بی شــرحی از آث
ــۀ  ــه گون ــی از آن را ب ــت. بخش ــاپ اس ــادۀ چ ــت و آم ــته اس ــدل را نگاش بی

ــه بــرای مــن هــم فرســتاد. نمون
ــران  ــوز در ای ــتثنا اســت. هن ــا اس ــی م ــوزۀ فرهنگ ــدل در ح ــل بی ــرح کام ش
ــی  ــته نشــده اســت. کار بزرگ ــری نوش ــن اث ــتان چنی ــتان و تاجیکس و افغانس
اســت کــه در فهــم و آشــنایی بیــدل بــرای همــه گان کمــک فراوانــی می کنــد. 
مــن وعــده ســپردم کــه زمینــۀ چــاپ آن را مهیــا کنــم. بــا نصیــر عبدالرحمــن، 
ــی  ــد. تیلیفون ــر کن ــا آن را نش ــردم ت ــت ک ــد صحب ــارات میون ــوول انتش مس
ــه  ــیدم ک ــا پرس ــا بعد ه ــد، ام ــک ببینن ــد از نزدی ــرار ش ــد، ق ــم کردن تفاه
ناشــر بــه اســتاد مهجــور نرســیده بــود. از ناشــر پرســیدم. گفــت:  مثلــی کــه 
ــا دارم ایــن اصــل را عملــی کننــد. ــدان اســتاد تمن نخواســتند. اکنــون از فرزن

ــتثنا  ــدل اس ــان و بی ــت عرف ــرگ در خدم ــا م ــد ت ــور از تول ــی مهج - زنده گ
اســت، اســتفاده از فیــض همــه راهیــان بیــدل، و یــک عمــر اندیشــه در زمینــۀ 
بیــدل اســتثنا اســت هم چنــان کــه قــد بلنــد، چهــرۀ زیبــا ســیمای تابنــاک بــا 
ــا شــانه هایش  ــا و رشــته های ســفید و طوالنــی ســر کــه ت ریــش انبــوه و زیب
ــی  ــره اش نوران ــی می بخشــید. چه ــه آن وجاهــت و شــکوه ناب ــود ب ــده ب افتی
ــش  ــا دیدن ــناخت، ب ــه او را نمی ش ــود. آنک ــتنی ب ــین و دوست داش و دل نش
ــده و ســیمای متبســم و  ــد رســا و موهــای افتی ــه تماشــا می نشســت و از ق ب
نورانــی او متلــذذ می گشــت. خداونــد روحــش را شــاد و جایــش را بهشــت 

بریــن فرمایــد.

شمس الحق آریانفر
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 عطامحمد نور، مبارزه و سیاست
ــۀ  ــای نویســندۀ مســتعار روزنام برخــالف ادع
ســاله گی   19 از  نــور  عطامحمــد  8صبــح، 
وارد سیاســت و نبــرد می شــود. او کــه در 
ــی زاده و  ــارِ بلخ ــول و عی ــوادۀ متم ــک خان ی
ــاز و نعمــت را  ــزرگ شــده اســت، خــوان ن ب
ــرای آزادی  ــارزه ب ــال مب ــد و دنب ــا می کن ره
ــات  ــه جبه ــاله گی ب ــذارد. از 19 س ــدم می گ ق
ــاله گی  ــدد و در 21 س ــح اهلل می پیون ــتاد ذبی اس
معــاون جبهــۀ بزرگــی می شــود کــه ســرانجام 
ــل  ــم زد. حداق ــخ رق ــاد را در بل ــروزی جه پی
او بیــش از ۳0 ســال عمــر خــود را در مبــارزه، 
ــت،  ــرده اس ــپری ک ــردم داری س ــت و م سیاس
کــدام عقــل ســلیم و خــرد انســانی بــاور 
می کنــد کــه او سیاســت مدار تصادفــی باشــد؟ 
ــانیده،  ــا رس ــا این ج ــه او را ت ــی ک ــا قدرت تنه
ــر،  ــیاری های دیگ ــالِف بس ــت؛ برخ ــردم اس م
او را نــه بــاد آورده اســت و نــه تصــادف و نــه 

ــالن کشــوری.  ــر ف هــم ســفیر و وزی
برخــالف ادعــای نوشــتۀ 8صبــح، افــرادی کــه 
در محــور عطامحمــد نــور گــرد آمده انــد، 
نــه بــر اســاس منافــع اقتصــادی کــه بــر پایــۀ 
فکــر و نــگاه سیاســی، جســارت، عیــاری 
ایشــان  سیاســِی  خردمندانــۀ  کنش هــای  و 
دو  در  کــه  جماعتــی  ایــن  چــرا  اســت. 
بــه  گذشــته  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــت  ــک تک ــور در ی ــای ن ــالش آق ــت و ت هم
انتخاباتــی گــرد آمدنــد، در محــور منافــع 
ــِی  ــاد آورده و میلیون ــرمایه های ب ــادی، س اقتص
انتخاباتــی نرفتنــد؟ اگــر  بقیــۀ تکت هــای 
این جــا منافــع اقتصــادی متصــور اســت، چــرا 
ــب  ــرای تخری ــه ب ــرمایه هایی ک ــن س کالن تری
ائتــالف ملــی بــرای نجــات افغانســتان در 
تکت هــای  زدن  برهــم  و  کنونــی  اوضــاع 
ــور، در دو  ــای ن ــت آق ــورد حمای ــی م انتخابات
ــرا  ــت؟ چ ــی نداش ــته کارآی ــات گذش انتخاب
و  انتخاباتــی  تکت هــای  ســفید  چک هــای 
ــور را  ــای ن ــت آق ــت قناع ــش نتوانس حامیان

ــد؟  ــم کن فراه
اگــر پاســخ روشــنی بــه ایــن پرســش ها 
ــه توانســتید، می پذیریــم کــه شــما برحــق  ارای
ــه در او  ــود هرک ــیه روی ش ــه س ــتید، ورن هس

ــد! ــش باش غ

 عطامحمد نور، مذاکره و حق طلبی؟
ــه  ــی ب ــح، متک ــتۀ 8صب ــن نوش ــی از ای بخش
خلــق  و  تخریبــی  سیاســت های  همــان 
ذهنیــت نامطلــوب، از مذاکــرات آقــای نــور بــا 
رییس جمهــور یــاد کــرده اســت و آن را ناشــی 
از نوســان در رفتــار سیاســی ایشــان پنداشــته. 
ــانی  ــه از نش ــور ک ــد ن ــرۀ عطامحم ــا مذاک آی
ــا رییس جمهــور صــورت  جمعیــت اســالمی ب
پذیرفــت، امــر غیرسیاســی و نامتعــارف بــود؟ 
ــک  ــی از ی ــه نماینده گ ــه ب ــدارد ک ــق ن او ح
ــی  ــد؟ وقت ــی کن ــی، حق خواه ــان سیاس جری
نماینــدۀ جریــان سیاســی آن هــا نتوانســت 

ــا  ــی از آن ه ــر دلیل ــه ه ــت ب در درون حکوم
نماینده گــی خــوب کنــد، بهتریــن گزینــه، 
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــت ب ــران جمعی ــل س توس
ــور  ــای ن ــا آق ــود، ام ــی ب ــت و حق طلب حکوم
ــه  ــرات، ب ــن مذاک ــروزی ای ــی پی ــک قدم در ی
ــه در  ــی ک ــان مظلوم ــت از جوان ــل حمای دلی
ــهادت  ــه ش ــوزا ب ــن ج ــۀ خونی ــداد جمع روی
رســیدند، مذاکــراِت خــود را بــه حالــت تعلیــق 
ــای  ــه پیامده ــت ب ــدون چشم داش درآورد و ب
ایــن مذاکــرات، از مــردم دفــاع کــرد و در کنــار 
ــردم و  ــِق م ــاال داوری ح ــتاد. ح ــش ایس مردم

مخاطبیــن کــه عطامحمــد نــور درســت عمــل 
ــا ایــن نویســنده درســت ادعــا  کــرده اســت ی

می کنــد!
ــی  ــرد سیاس ــه عملک ــیم ک ــته باش ــه داش توج
خــوب همــان اســت کــه منافــع را تضمیــن و 
بــا شــرایط وفــق پیــدا کنــد. عملکــرد سیاســی 
خــوب آن نیســت کــه شــبیه آِب ایســتاده 
یک جــا تمرکــز کنیــد و هیــچ تغییــری در 
روِش شــما مشــاهده نشــود. امــا هیــچ گاه 
در ایــن مذاکــرات پســت مقــام والیــت و 
حســاب های بانکــی مطــرح نبــوده اســت. 
آقــای نــور اگــر دنبــال موقــف و جایــگاه برای 
خــودش بــود، چــه موقفــی باالتــر از معاونیــت 
تکت هــای  در  ریاســت جمهوری  اول 
ــول و  ــی رس ــرزی، زلم ــان ک ــی آقای انتخابات
اشــرف غنی و یــا هــم حضــور در کابینــۀ 
ــای ارشــد از  ــن مقام ه ــرزی و پذیرفت ــای ک آق
جانــب آقایــان کــرزی و غنــی، وجــود داشــت 
کــه همــۀ آن هــا را رد کــرد و ترجیــح داد بــرای 

ــد.  ــی کن ــردم حق طلب م

بفرمایــد ایــن نویســندۀ گرامــی یــک مــورد از 
ــد  ــت کن ــان را و ثاب ــی ایش ــاب های بانک حس
کــه بســته بــود و بــاز شــده اســت و یــا وجــود 
داشــته اســت، آن گاه قبــول می کنیــم کــه ایــن 
نوشــته در برابــر مــزدی صــورت نگرفتــه 

اســت!
ــا  ــدرت ی ــور، ذوق ق ــد ن ــا محم  عط

عشق خدمت؟
هــر روشــی کــه در آن اخــالق و فضایل رعایت 
نشــود، ناقــص اســت. نویســندۀ 8صبــح بــدون 
رعایــت اخــالق انســانی، بیمــاری را بــه عنــوان 

ــدن  ــال ش ــیده و از مبت ــه رخ کش ــت ب معلولی
وزیــر معــارف بــه بیمــاری ســرطان یاد کــرده و 
بــه زعــم خــودش نقــد کــرده اســت کــه آقــای 
نــور یــک بیمــار را بــه وزارت معــارف معرفــی 
ــالق  ــه اخ ــًا ن ــت. اساس ــرده اس ــت ک و حمای
انســانی و نــه هــم قواعــد ایــن اجــازه را 
ــه عنــوان معلولیــت  می دهــد کــه بیمــاری را ب
بــه رخ کســی بکشــیم. بیمــاری پدیده یــی 
اســت کــه عوامــل مشــخصی دارد و هیچــگاه 
ــب و کوتاهــی  ــک عی ــوان ی ــه عن ــد ب نمی توان
شــمرده شــود. ورنــه از رییس جمهــور تــا 
بســیاری از اعضــای کابینــه و بخشــی از مــردم 
ــد. وزیــر معــارف  ــه رو ان ــا ایــن مشــکل روب ب
ــگام معرفــی شــدن و گرفتــن رأی اعتمــاد،  هن
ــن  ــود و در ای ــوردار ب ــل برخ ــالمت کام از س

ــده اند.  ــاری ش ــار بیم ــان گرفت ــر ایش اواخ
فقــدان  از  حــدی  بــه  گرامــی  نویســندۀ 
ــده  ــوز نفهمی ــه هن ــرد ک ــج می ب ــات رن معلوم
زادۀ خانواده یــی  ربانــی،  کــه صالح الدیــن 
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k بخش پنجم 
k نویسنده: بهار مهر 

خیمه  هـای تحـص در نواحـی مختلـف بـا شـور و هیجـان زیـادی توسـط 
افراشـته می شـد، جوانـان، محاسـن  بـر  پـی دیگـر  یکـی  کابـل  شـهروندان 
سـفیدان، زنـان و مـردان زیـادی از سراسـر کابـل بـه خیمـه مرکزی رسـتاخیز 

تغییـر واقـع چهـاراه شـیرپور حضـور بـه هـم رسـاندند. 
بـا افزایـش خیمه هـا در سـطح شـهر کابـل، حکومـت در صـدد توطیـه برآمد. 
رسـانه های حکومتـی بـا بخـش خبرهـای راه بنـدان جاده هـا، تـالش نمودند تا 
مـردم را برعلیه شـهروندان معترض رسـتاخیز تغییر تحریـک کنند. این حرکت 
منحصـر بـه رسـانه های حکومتـی و ملیشـه های فرهنگـی آن هـا در محافـل 
سیاسـی و رسـانه یی نمانـد و رییـس حکومـت اشـرف غنـی طی نشسـت های 
متعـدد بـا وکالی گذر، موسـفیدان و شـماری از مال امامـان مزدبگیر حکومت، 

بیانه هـا و هشـدارهایی را بـه آدرس تحصـن کننـدگان پخـش کردند. 
در همیـن حـال، مجلـس نماینـده گان بـا تعییـن گروهـی از وکالی سراسـر 
افغانسـتان رای زنی هـا را بـرای گفت وگـو بـا رسـتاخیز تغییـر در هماهنگی با 

حکومـت، آغـاز نمودند. 
حکومـت کـه خـود را در گفت وگـوی مسـتقیم بـا اعتـراض کننـدگان ناتـوان 
می دیـد، بـه پارلمـان افغانسـتان بـه صورت ضمنـی وظیفه سـپرد، تـا در مورد 

نمایند.  میانجگـری 
هیئـت پارلمانـی از جنبـش رسـتاخیز تغییر دعـوت  کردند تا به روز  پنجشـنبه 

18 جـوزای 1۳9۶  بـه مجلـس حضور یابند. 
گروهـی ۳4 نفـرۀ شـورای مرکـزی رسـتاخیز تغییـر کـه نویسـنده نیـز جز آن 
جمـع بـود، پـس از بحث هـای طوالنـی و طاقـت فرسـا آمـاده شـدند تـا بـه 

بروند.  پارلمـان 
برخـالف تصـور وکال  وتبلیـغ نادرسـت حکومـت در مـورد ماهیت رسـتاخیز 
تغییـر و اعضـای شـورای مرکـزی، نماینـدگان پارلمـان دریافتنـد کـه بـا جمع 
جوانـان آگاه، متعهـد و بـا تجربـه مواجـه انـد و باید مسـووالنه بـه حرف های 

آن هـا گوش فـراداد. 
یـک تـن بـه نمایندگـی از رسـتاخیز تغییـر، جریـان اعتراض هـا و سـرکوب 
مسـتبدانه حکومـت را گـزارش کـرد و  سـپس بـه تحلیـل اوضـاع پرداخت و 
بـا اسـتناد بـه سـوظن ها و سـند های مطـرح شـدۀ شـماری از اعضـای مجلس 
نماینـدگان نسـبت بـه رهبری نیروهای دفاعـی و امنیتی و شـخص حنیف اتمر 

مشـاور امنیـت ملـی رییـس جمهور غنـی، صحبـت نمود. 
رسـتاخیز تغییـر بـا روحیـه ملی و افغانسـتان شـمول به چالش های کـه طی دو 
نیـم سـال دوره  کاری حکومـت وحـدت ملی، فـرا راه مردم قرار گرفته اسـت، 
اشـاره نمـود و از نماینـدگان ملـت در خانـه ملـت خواسـت کـه بـا توجـه به 
اعتمـاد و رای مـردم، بایـد بـه مطالبـات مـردم که پیـش از ایـن دراعالمیه های 
رسـتاخیز تغییـر تذکـر رفتـه اسـت، توجـه نمایند، و از  بزرگتر شـدن شـکاف 

هـا بین مـردم و حکومـت بکاهند.  
اعضـای پارلمـان بـه رهبـری رییـس مجلـس نماینـدگان آقـای عبدالـروف 
ابراهیمـی ضمـن اسـتعماع گـزارش، توضیحـات و مطالبـات جنبش رسـتاخیز 
تغییـر، و تاییـد همـه ی مـوارد تذکر داده شـده،  وعده سـپرد کـه در صحبتی با 

رییـس جمهـور از موقـف مـردم حمایـت و پشـتیبانی مـی نمایند.
هیـت رسـتاخیز پـس از دو سـاعت گفت وگـو با نماینـدگان، سـاختمان جدید 
پارلمان افغانسـتان را که سـالی پیش به حمایت مالی کشـور هندوسـتان اعمار 

و بـه دولت افغانسـتان تسـلیم داده شـده بود، تـرک کردند. 
جلسـات گزارش دهـی از جریـان گفت وگوهـا بـا مجلـس نمایندگان به سـایر 
اعضـای رسـتاخیز تغییـر  و مـردم در خیمـه مرکـزی پـس از ظهـر همـان روز 

برگزار شـد.
ظاهـراً رسـتاخیز تغییـر گزینـۀ دیگـری جـز انتظـار نداشـت، تـوپ بـه میدان 
حکومـت بـود و بایـد تصمیـم می گرفتنـد تا بـا معترضیـن و ادامـه اعتراضات 

چگونـه برخـورد می کننـد. 
ادامه دارد... 
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