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ــه  ــي ل ــي واي ــي چارواک ــې ځاي ــت ک ــخ والي ــه بل پ

ــړلو  ــو د ش ــه د اورپک ــوالیو څخ ــک ولس ــال او چاربول چمت

لپــاره یــې ځمکنــي او هوايــي عملیــات پیــل کــړي. . د بلــخ 

ــه  ــال ت ــم چمت ــور ه ــد ن ــي وايل عطامحم ــد واي د وايل ویان

ورغلــی او د قــول اردو لــه قومانــدان رسه یــو ځــای د جنــګ 

ــې  ــته چ ــخته نښ ــه س ــي. هغ ــه اخ ــې برخ ــت ک ــه مدیری پ

ــان  ــو د افغ ــو کلي ــه څ ــې ل ــوالۍ ک ــال ولس ــه چمت ــخ پ د بل

ــاد واليــت وايل  ــو د شــاتګ المــل شــوه د ی ــي ځواکون امنیت

او پــه دغــه والیــت کــې د قــول اردو قومانــدان پښــې يــې د 

ــې. ــې وروڅول ــړۍ کرښ ــړې لوم جګ

ځايــي چارواکــي وايــي اورپکــو پــه دې وروســتيو کــې 

ــر فرهــاد  ــد منی ــه زور ورکــړی. د بلــخ د وايل ویان جګــړې ت

يب يب يس تــه وویــل اورپکــو لــه ورڅېرمــه ولســواليو څخــه 

پــر چمتــال منظــم بريدونــه کــړي او د امنيتــي ځواکونــو لــه 

ــوي. ــخ ش ــت رسه مخام مقاوم

ښــاغلی فرهــاد وايــي اوس هــم هلتــه نښــته روانــه ده او نــور 

امنيتــي ځواکونــه هــم ور رســېديل دي:

"چمتــال ولســوالۍ تــه مــو د هوايــي ځــواک لــه مالتــړ رسه 

ــې  ــرون ي ــې پ ــتول چ ــه واس ــدازه ځواکون ــای کايف ان ــو ځ ی

ــه نښــه کــړل  ــه پ ــو کــې ګــڼ مرکزون ــي بريدون ــه هواي هــم پ

ــان شــوي.  ــې ټپي ــه دښــمنان وژل شــوي او پنځــه ی شــپږ تن

همــدا اوس د ۲۰۹ شــاهین قــول اردو قومانــدان پــه چمتــال 

او چاربولــک کــې د عملیاتــو د ښــې رهــرۍ پــه موخــه هلتــه 

تللــی.

وضعیــت پــه قابــو کــې دی او د کومانــډو او رضبتــي 

ځواکونــو پــه ګــډون کايف انــدازه ځواکونــه هلتــه شــته او پــه 

ــوي." ــډه کار ک ګ

د افغانســتان پــه شــال کــې د شــاهني قــول اردو چارواکــي 

هــم وايــي افغــان امنيتــي ځواکونــه د پرمختــګ پــه حــال کــې 

دي او تــر اوســه یــې د طالبانــو څــو مرکزونــه پــه نښــه کــړي. 

د دغــې قــول اردو مطبوعــايت مرســتیال نــرت جمشــيدي 

ــو رسه  ــاته کول ــه ش ــو ل ــوالیو د اورپک ــو ولس ــه دغ ــي ل واي

چاڼیــز عملیــات هــم پیلېــږي:

ــبتا  ــه نس ــو بريدون ــي ځواکون ــر امنیت ــې پ ــو ک ــه دې ورځ "پ

ډېــر شــوي وو، نــن ســهار وختــي خپلــه وايل لــه مرســتندويه 

د چمتــال  او  تــه الړ  یــو ځــای ســيمې  ځواکونــو رسه 

ولســوالۍ د جګــړې مديريــت يــې خپلــه پــه غــاړه اخيســتی.

ان شــاءالله تــر یــوې یــا دوه راتلونکــو ورځــو بــه د چمتــال او 

چاربولــک ولســوالیو ټولــې برخــې لــه وســله والــو مخالفينــو 
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ــرګ  ــړو د م ــي وګ ــه د ملک ــان ځواکون ــي افغ ــي واي چارواک

ژوبلــې د مخنيــوي پــه موخــه لــه یــو شــمېر کليــو وتــي چــې 

اوس بيــا د بريــد پــه حــال کــې دی. تــر اوســه طالبانــو په دې 

تــړاو څــه نــه دي ویــي.

لــه دې وړانــدې بلــخ د افغانســتان پــه شــال کــې لــه نســبتًا 

امنــو ســيمو ګڼــل کېــده، خــو پــه دې وروســتيو کــې وخــت 

ناوخــت د وســله والــو مخالفینــو او امنيتــي ځواکونــو د خــال 

خــال نښــتو شــاهد وي.
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ــه  ــت« ارای ــه از واژۀ »سیاس ــی ک ــزاران تعریف ــان ه از می

ــت  ــه سیاس ــت ک ــن اس ــت ای ــلم و ثاب ــدر مس ــده، ق ش

ــت؛  ــرادری نیس ــاف و ب ــم و انص ــه و ترح ــۀ عاطف عرص

سیاســت مدار بایــد بــه نیــروی هــوش و بــازوی خویــش، 

عدالــت و انصــاف را در مــورد خــود تأمیــن کنــد و اجــازه 

ندهــد دیگــران او را بــه زیــر بکشــند و یــا از میــدان بــه در 

کننــد. شــاید ایــن تعبیــر بــا بســیاری از تعاریــِف مــدرن و 

پســت مدرن از سیاســت برابــر نباشــد و بــه مــذاِق بســیاری 

از دانشــجویان و پژوهنــده گان علــوم سیاســی خــوش 

ــت کم  ــت دس ــوان گف ــا می  ت ــۀ آن ه ــه هم ــا ب ــورد؛ ام نخ

ــِی سیاســت جــاری  ــای واقع ــون در دنی ــا کن ــه ت آن چــه ک

ــت  ــف از سیاس ــن تعری ــن کهنه تری ــوده، همی ــاری ب و س

اســت و تعاریــِف نویــن و متأخــر یــا بازی هــای زبانی انــد 

و یــا هــم تالش هــای اکادمیــک و دانشــگاهی یی کــه 

ــد.  ــیر مانده ان ــدرت اس ــای ق ــت دروازه ه پش

ــی  ــۀ اصل ــوان گفــت کــه وظیف ــوز هــم به جــرأت می ت هن

ــۀ  ــی در عرص ــِر سیاس ــت مدار و کنش گ ــِی سیاس و حیات

ــدرت  ــازی ق ــا و بیشینه س ــظ بق ــی، حف ــی و خارج داخل

ــز در  ــت گر نی ــک سیاس ــِی ی ــت و چابک ــت و عقالنی اس

همیــن چهارچــوب محــک می خــورد. در کشــورهایی کــه 

ــۀ  ــون، مرحل ــای گوناگ ــش ها و آزمون ه ــتوانۀ کوش ــه پش ب

دموکراتیزه ســازی،  متعاقبــًا  و  ملت ســازی  ـ  دولــت 

موفقانــه ســپری شــده و ثبــات اجتاعــی و پخته گــِی 

ــر  ــالت بیش ــه و رس ــن وظیف ــه، ای ــق یافت ــی تحق سیاس

ــۀ  ــه و در عرص ــز یافت ــی  مترک ــِت خارج ــۀ سیاس در عرص

ــده  ــراه ش ــت هم ــت و لطاف ــی از ظراف ــا انواع ــی ب داخل

اســت. ایــن وظیفــۀ مســلم امــا در سیاســِت داخلــِی 

کشــورهایی کــه رونــد دولــت ـ  ملت ســازی را ناقــص 

طــی کرده انــد و یــا هنــوز در حضیــِض قوم گرایــی و 

می زننــد، همچنــان جلوه یــی  دســت وپا  زور ســاالری 

ایــن  از  یکــی  افغانســتان  دارد.  دلهــره  آور  و  خشــن  

ــان در  ــت در آن همچن ــت و سیاس ــه دول ــت ک کشورهاس

آن  واقعیــِت  از  و  می چرخــد  قومــی  تنــِگ  دایره هــای 

ــن  ــات از ای ــت. نج ــن نیس ــانی ممک ــزی به آس ــچ گری هی

درد و عبــور از سیاســت  قومــی، نخســت از همــه مســتلزم 

ــِد  ــه نیازمن ــن مرحل ــه ای ــت ک ــِت درد اس ــرش واقعی پذی

آگاهــی عمیــق می باشــد. دوم، مســتلزم چاره  اندیشــِی 

همه گانــی در چهارچــوِب برنامــه و هــدف اســت کــه 

و  می باشــد.  راهــردی  بینــش  محتــاج  مرحلــه  ایــن 

ــرای کنش گــری و  ســوم، مســتلزم همــت و ارادۀ راســخ ب

ــی و  ــز شــجاعت اخالق ــه نی ــن مرحل ــه ای ــدام اســت ک اق

ســخاوِت سیاســی می طلبــد. 

ــا  ــر، م ــای اخی ــژه در ماه ه ــر و به وی ــال اخی ــد س در چن

ــدرت و  ــۀ ق ــکان در گردون ــتابناِک تاجی ــوِل ش ــاهد اف ش

ــت  ــول درحالی س ــن اف ــتیم. ای ــتان هس ــِت افغانس سیاس

تاریــخ کشــور،  نویــِن  دورۀ  آغــاز  در  تاجیک هــا  کــه 

ــای  ــام داری آق ــن و رشوع زم ــاکنفرانس ب ــی دورۀ پس یعن

ــت  ــدرت به دس ــه را از ق ــهم و حص ــن س ــرزی، باالتری ک

ــن افــول، همــه از مســتعجل  ــد. آن عــروج و ای آورده بودن

ــری  ــتان و بی خ ــت در افغانس ــازی سیاس ــدۀ ب ــودن قاع ب

نخبــه گان تاجیــک در آن می دهــد. یعنــی بازی هــا در 

زمینــه و زمانــۀ خــاِص خــود، قواعــد خــاص می آفریننــد و 

سیاســت مداِر زیــرک می بایــد خــود را پیشــاپیش در برابــر 

ــد.  ــاده کنـ ــازه آم ــای ت وضعیت ه

ــِت  ــدرت و تثبی ــتگاه ق ــوام در دس ــه گاِن اق ــور نخب  حض

موقعیــِت آن هــا در فضــای سیاســِی قــوم زدۀ کشــور 

ــور  ــن حض ــرا ای ــود؛ زی ــته می ش ــت پنداش ــیار ُپراهمی بس

ــته و  ــی را برجس ــِت مل ــه سیاس ــذار ب ــاِز گ ــج نی به تدری

ــا  ــذِف مناده ــا ح ــازد. ام ــکار می س ــش را آش خوبی های

و مناینــده گان سیاســِی یــک یــا چنــد قــوم توســط قومــی 

ــش  ــش از پی ــی را بی ــازی و بی عدالت ــۀ یکه ت ــر، زمین دیگ

ــت مداراِن  ــی از سیاس ــی یک ــای غن ــازد. آق ــوار می س هم

معتقــد بــه مهندســی ســاختار قــدرت، یکدست ســازِی آن 

و انداخــِن طرحــی نــو مطابــق میــل و آرزوهــای خویــش 

بــرای افغانســتاِن جدیــد اســت. بن بســت انتخابــات 

وحــدت  دولــت  تشــکیل  و   1393 ریاســت جمهوری 

ملــی امــا نامطلوب تریــن وضعیــت را بــرای برنامه هــا 

ــِل  ــا تعدی ــرد و وی ناچــار شــد ب ــاِی او ایجــاد ک و آرزوه

طرح هایــش  خون رسدانــه  برنامه هایــش،  و  تاکتیک هــا 

ــِع  ــه نف ــت ب ــدرت و سیاس ــاختار ق ــر س ــیر تغیی را در مس

یــک قــوم پــی بگیــرد. آقــای غنــی توافق نامــۀ سیاســی را 

ــره روی  ــا طف ــِت دور زدِن آن امضــا کــرد. او ب ــا نی ــق ب دقی

از تقســیم قــدرت و صالحیــت بــا رشیــِک اصلــی قدرتــش 

داکــر عبداللــه، پایه هــای اجتاعــِی قــدرِت وی را در 

میــان هــواداران و هم پیانــاِن منتظــر ســهم و حصــۀ خــود 

ــه ایــن طریــق، جامعــۀ  از خــواِن قــدرت سســت کــرد و ب

تاجیــکان را دچــار شــقاق و اختــالف ســاخت و خــود بــا 

ــر  ــِق بیش ــتای تحق ــِت آن در راس ــه مدیری ــام ب ــی مت زیرک

برنامه هایــش پرداخــت. قــرار گرفــن اســتاد عطــا محمــد 

ــوره های  ــت ها و مش ــه، نشس ــر عبدالل ــر داک ــور در براب ن

کــور و بی حاصــل رساِن جمعیــت در کابــل، انتشــار 

ــور قــدرت در فیســبوک،  عکس هــای ایــن جلســات و مان

ــازاری  ــنده گاِن ب ــبوک چلوونکی ها و نویس ــتخدام فیس اس

در مقابــل یکدیگــر و ســپس مذاکــرات اســتاد عطا بــا ارگ 

و حاشــیه های فــراوان آن، همــه و همــه از جلوه هــای 

بــازِی حساب شــدۀ آقــای غنــی بــا نیــروی سیاســِی 

بــه  آن  در منایش هــای نفس گیــر  تاجیــکان و تحلیــِل 

ــط  ــراوان توس ــِت ف ــا دق ــا ب ــن بازی ه ــی رود. ای ــار م ش

ــد و  ــت  ش ــارت و مدیری ــرش نظ ــاِق فک ــی و ات ــای غن آق

در خــالل آن، ضعف هــای بیشــری از نخبــه گان تاجیــک 

برمــال  گشــت و ایــن ضعف هــا دســتایۀ ترفندهــا و 

بازی هــا  ایــن  داد.  بعــدِی ارگ را تشــکیل  بازی هــای 

ــت مداراِن  ــِش سیاس ــر را در روش و من ــِف زی ــاط ضع نق

ــاخت:  ــکار س ــک آش تاجی

ـ ناآشــنایی بــا فــِن سیاســت و اشــتباه گرفــِن آن بــا قهــر و 

ــی ــتی های دوراِن کودک آش

ــه منایش هــای  ــر ب ــۀ واف ــه و عالق ــرِی منفعالن ـ تصمیم گی

زودگــذِر سیاســی

ــِع  ــح مناف ــب و ترجی ــا رقی ــورد ب ــتاب زده گی در برخ ـ ش

کوتاه مــدت بــر منافــِع راهــردی و رسنوشت ســاز

از  اســتقبال  و  زیربنایــی  برنامه هــای  از  بیــزاری  ـ 

احساســی  و  ســطحی  راهکارهــای 

و  کادرهــا  تشــخیِص  در  ناتوانــی  و  ـ ظرفیت نشناســی 

ــو و  ــراِد ماجراج ــع آورِی اف ــده و جم ــتعدادهای ورزی اس

تنک مایــه بــه عنــوان مشــاور و تیوریســین.

ــازی و  ــۀ ب ــرای ادام ــی ب ــای غن ــه آق ــاط ضعــف ب ــن نق ای

ــمِت زوال،  ــه س ــک ب ــِی تاجی ــه گان سیاس ــت نخب هدای

انــرژی و جــرأِت بیشــر بخشــیده اســت. بزرگ تریــن 

سیاســِت  برگشــتاندِن  بازی هــا،  ایــن  از  او  هــدِف 

ــد  ــای مج ــش و احی ــۀ پی ــار ده ــداِر چه ــه م ــتان ب افغانس

و عظمــِت پشــتون ها و زعامــِت بی چون وچــراِی آنــان 

ــداِر  ــان م ــت را در ه ــت. او سیاس ــوام اس ــایر اق ــر س ب

بــر اســاِس هــان نســخۀ  پوســیده و ملت ســازی را 

"افغانــی" اش می طلبــد. نوســتالژی دورۀ اقتــداِر نادرخانــی 

و هاشــم خانی چنــان فضــای ذهــن و اندیشــۀ آقــای غنــی 

سیاســت های  و  برنامه هــا  همــۀ  کــه  کــرده  احتــوا  را 

دوره هــا  آن  از  نیــز  امان الله خانــی اش  و  ترقی خواهانــه 

رنــگ می گیــرد. در اندیشــه های اصالحــی او، نه تنهــا 

نهادهــا و ادارات و گمــرکات و معــادِن افغانســتان، بلکــه 

همــۀ گروه هــای قومــی و سیاســی، موضــوِع بــازی  و 

ــۀ  ــا نقط ــا تاجیک ه ــان ام ــن می ــت گذاری اند. در ای سیاس

عزیمــت شــمرده می شــوند؛ چــرا کــه تفــوق بــر تاجیــکان 

ــر،  ــن منظ ــت. از همی ــوام اس ــایر اق ــر س ــوق ب ــد تف کلی

آقــای غنــی آن تــالش و اشــتیاقی کــه بــرای بیــرون کــردِن 

سیاســت مداراِن تاجیــک از میــدان بــه خــرج می دهــد، در 

ــد  ــح می ده ــدد و ترجی ــه کار منی بن ــوام ب ــر اق ــورد دیگ م

آن هــا را تــا پایــاِن ایــن بــازی، نســبتًا راضــی و متنعــم نگــه 

دارد.  

ــک را  ــه گاِن تاجی ــده نخب ــۀ حساب ش ــه گون ــی ب ــای غن آق

ــه گان  ــرار داده و نخب ــی ق ــای فرسایش ــرض بازی ه در مع

تاجیــک بی آن کــه متوجــه شــده باشــند، خــود را بــه 

ــا،  ــالل بازی ه ــپرده اند. در خ ــی س ــای غن ــواِج بازی ه ام

نخبــه گان تاجیــک می کوشــند در قالــِب تهدیــد و ائتــالف 

و کنــِش انقالبــی خــود را قهرمــاِن داســتان بناینــد و 

ــدرت و  ــد ق ــی می کوش ــای غن ــی آق ــد، ول ــاز بگیرن امتی

اعتبــار و پرســتیِژ آن هــا را بــه فرســایش بکشــد و از آن هــا 

چهره هــای کامــاًل بیگانــه بــا قواعــد بــازِی دموکراتیــک بــه 

ــد.  ــه ده ــی ارای ــای بین امللل ــع و نهاده مجام

از  یکــی  مهمنــد،  آصــف  قضیــۀ  مــورد،  آخریــن  در 

ــتاد  ــداِر اس ــار و اقت ــلب اعتب ــرای س ــا ب ــن دام ه جدی تری

عطــا محمــد نــور و یکــی از خطرناک تریــن بازی هــا 

بــرای هدایــِت تاجیــکان بــه ایســتگاه پایانــی قــدرت 

اســت. هم اکنــون تــالش بــرای بزرگ ســازِی ایــن قضیــه، 

ــی  ــی و مهندس ــِی بین امللل ــای عدل ــه نهاده ــزارِش آن ب گ

ــور ـ و  ــا از کش ــای عط ــدِن آق ــرون ران ــِد بی ــا رسح آن ت

ــان  ــدرت ـ جری ــرۀ ق ــخ و دای ــت بل ــکان از والی حتی االم

دارد. اگــر آقــای غنــی و اتــاق فکــِر او در ایــن کار موفــق 

آن هــا هموارتــر و قدم هــای  بــرای  راه  ادامــۀ  شــوند، 

شــد.  خواهــد  ُپرشــتاب تر  بعدی شــان 

ــیدِن  ــرا رس ــا ف ــه ت ــرده ک ــزم ک ــش را ج ــی عزم ــای غن آق

چهــرۀ  هیــچ  ریاســت جمهوری،  بعــدِی  انتخابــاِت 

ــراک در  ــرای اش ــوام ب ــایر اق ــکان و س ــدری از تاجی مقت

ــود در آزادی  ــد و خ ــی منان ــت باق ــدرت و سیاس ــرۀ ق دای

کامــل بــه دســتچیِن خنثاتریــن و مطیع تریــن چهره هــا 

ــود  ــِی خ ــتاِن رویای ــاخن افغانس ــا و س ــان قومیت ه از می

ــردازد.  بپ

مســلًا در دنیــای کوانتومــی، ســیال و مــدام در حاِل شــدِن 

ــژه در  ــی به وی ــچ پیش بینی ی ــی در هی ــچ قطعیت ــروز هی ام

ــه  ــوان ب ــن رو می ت ــت؛ از ای ــاز نیس ــت مج ــۀ سیاس عرص

ــه گاِن سیاســی  ــۀ نســبی پیش بینــی کــرد کــه اگــر نخب گون

ــی  ــای غن ــای آق ــا انحصارگری ه ــورد ب ــک در برخ تاجی

را  خــود  و  درنیابنــد  را  انفعال شــان  و  ضعــف  نقــاط 

منســجم نســازند، دورۀ بعــدِی ریاســت جمهوری دورۀ 

ــت  ــدرت و سیاس ــواِن ق ــزرگ از خ ــوِم ب ــک ق ــِت ی غیاب

ــود!  خواهــد ب

2 www.mandegardaily.com

تاجیکان در ایسـتگاه 
پایانی قدرت

 

ایــن روزهــا، داســتان و ادعــاِی یکــی از نماینده هــای 
ــرده  ــر ک ــی را پُ ــاِت اجتماع ــخ، صفح ــی بل ــورای والیت ش
ــه  ــورد توج ــدی م ــۀ ج ــه گون ــد ب ــه بای ــی ک ــت. ادعای اس
ــک  ــِب گــوِش ی ــرا جــرح و تخری ــرد؛ زی ــرار گی ــل ق و تأم
انســان در موجودیــِت قانــون و حاکمیــت، توســط هــر 
کســی کــه باشــد، دلخــراش و قابــل پی گیــری اســت. 
ــام  ــه ن ــردی ب ــم به راســتی ادعــای ف ــه بفهمی مهــم اســت ک
ــه  ــخ ک ــی بل ــورای والیت ــای ش ــد، از نماینده ه آصــف مومن
می گویــد گــوِش او توســط پســر والــی بلــخ و در خانــۀ او 
ــک  ــه ی ــا این ک ــده شــده، درســت اســت و ی ــدان کن ــه دن ب
ــا  جعــل و صحنه ســازی اســت؛ و اگــر درســت هســت و ی
نادرســت، در مــورد آن چــه اقداماتــی بایــد صــورت بگیــرد. 
تجــارب نشــان داده کــه سیاســیون در افغانســتان به ســاده گی 
و  اتهامــات  چنیــن  مــورد  رقبــا  ســوی  از  می تواننــد 
ــتان  ــوز داس ــا هن ــه ت ــد. چنان ک ــرار بگیرن ــه هایی ق دسیس
ــه گــم شــده  ــاِن حقیقــت و توطی ایشــچی و دوســتم، در می
ــا  ــد اصــل ماجــرا چیســت. ت ــوز کســی نمی دان اســت و هن
ــت  ــای ایشــچی را ثاب ــای آق ــه ادع ــندی ک ــچ س ــون هی اکن
کــرده باشــد، بــه مشــاهده نرســیده و کارِ دادگاه و دادســتان 

ــه اســت. ــف یافت هــم ظاهــراً توق
نظــر بــه تجــارب پیشــین، مهم اســت کــه بدانیــم در صورتی 
ــا  ــد درســت نباشــد، چــه کســی ی ــای مومن ــای آق ــه ادع ک
ــه  ــن کار ب ــا ای ــد؟ آی ــروح کرده ان ــوِش او را مج ــانی گ کس
ــت،  ــن اس ــر چنی ــت؟ اگ ــه اس ــورت گرفت ــِت او ص رضای
توســط چــه جریانــی و در کجــا؟ او در بــدل دریافــِت چــه 
مقــدار پــول و امکانــات و یــا هــم بــر اســاِس کــدام برنامــۀ 
ــده و  ــکنجه یی ش ــن ش ــِن چنی ــه پذیرفت ــر ب ــی ، حاض سیاس

ــد؟  ــت می کنن ــه حمای ــن زمین ــانی او را در ای ــه کس چ
شــاید آقــای مومنــد بــه عنــوان یــک ابــزار، قربانــی چنیــن 
ــمتی  ــِت او قس ــدون رضای ــًا ب ــد و اص ــده باش ــی ش وضع
ــِف  ــطۀ آن حری ــه واس ــا ب ــند ت ــده باش ــوِش او را بری از گ
ــم  ــِق داوری حک ــد. منط ــار بزنن ــه کن ــی را از صحن سیاس
ــود  ــی ش ــداد بررس ــن روی ــِب ای ــۀ جوان ــه هم ــد ک می کن
ــا  ــن تحلیل ه ــاید ای ــردد. ش ــی گ ــِت محــض آفتاب ــا حقیق ت
ــر روزه در  ــه ه ــی ک ــه اتفاق های ــه ب ــا توج ــش ها ب و پرس
ــا از  ــد؛ ام ــوه نکنن ــاد مهــم جل ــد، زی ــا ُرخ می دهن کشــورِ م
ــی  ــی در جای ــر کس ــد ب ــی می توان ــر کس ــه ه ــی ک آن جای
ــه  ــه و دسیس ــِن توطی ــه دام ــز این ک ــدارد و نی ــتمی روا ب س
بســیار گســترده شــده، جــداً قابــل بررســی و پیگیــری انــد. 
بایــد ایــن هــم بررســی شــود کــه چــه شــباهت هایی میــان 
پرونــدۀ ایشــچی و پرونــدۀ ایــن عضــو شــورای والیتــی بلــخ 
ــه همــان حــد و  ــد ب ــای مومن ــرا ادعــای آق وجــود دارد؛ زی
ــچی و  ــۀ ایش ــه قضی ــه ک ــاب یافت ــانه ها بازت ــی در رس روش

ــود.  ــه ب ــاب یافت ــرال دوســتم بازت جن
مــا ضمــن این کــه می خواهیــم اصــِل مســأله روشــن 
ــه  ــه دسیســه و توطی ــم ک ــر می دهی ــز تذک ــن را نی گــردد، ای
بــرای بدنــام کــردِن حریفــان و سیاســت مداراِن رقیــب، 
گره هــای زیــادی را می توانــد بــر گره هــای موجــود در 
کشــور بیفزایــد. بنابرایــن خــوب اســت کــه ایــن رویکــرد، 

ــد.  ــته باش ــرار نداش ــتور کار ق در دس
ــت  ــده اس ــن ش ــاب تعیی ــأت حقیقت ی ــه هی ــاال ک ــا ح ام
تــا ایــن مســأله را بررســی کنـــد، بایــد بــه دو نکتــه توجــه 
شــود: نکتــۀ اول این کــه زیــاد مهــم نیســت کــه ایــن عضــو 
شــورای والیتــی بــه چــه اساســی بازداشــت شــده و اصــًا 
حکمــی وجــود داشــته یــا نداشــته، چــون ایــن یــک بحــث 
کامــًا جداســت؛ مهــم ایــن اســت کــه چگونــه گــوش آقــای 

ــه" شــده اســت؟ ــد "مثل مومن
 دوم این کــه هیــأت حقیقت یــاب بایــد تدابیــری اتخــاذ 
کنــد کــه تــا روشــن شــدن قضیــه، امنیــِت آقــای مومنــد بــه 
شــکِل درســت و کامــِل آن تأمیــن گــردد. زیــرا در صورتــی 
کــه ایــن قضیــه یــک دسیســه باشــد، آقــای مهمنــد قربانــِی 
ــان  ــذِف او در جری ــت و ح ــر اس ــش در خط ــی و جان اصل
دلخــواهِ  نقطــۀ  بــه  را  پرونــده  می توانــد  حقیقت یابــی 

ــد. ــوق بده ــران س توطیه گ
ــت  ــن اس ــه ای ــی تر از هم ــواِل اساس ــاف، س ــن اوص ــا ای  ب
کــه: به راســتی هیــأِت حقیقت یــاب ایــن صاحیــت و 
ــد را  ــوش مومن ــدِن گ ــِت مثله ش ــه حقیق ــی را دارد ک توانای

ــد؟  دریاب

چگـونه گـوش مومنـد 
»مثلـه« شـد؟
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ــتقالل  ــالروز اس ــمین س ــود هش ــعود، از ن ــهید مس ــاد ش بنی

ــاد شــهید مســعود،  ــاالر بنی افغانســتان، طــی مراســمی در ت

گرامی داشــت بــه عمــل آورد. 

ــاه امان الله  ــر ش ــا، دخ ــاهدخت هندی ــم، ش ــن مراس در ای

ــت  ــان مقاوم ــر، از فرمانده ــه گل کف ــده عایش ــازی، فرمان ع

ــزه گل، خامنــی کــه در  ــو ری ــان در بغــالن، بان ــر طالب در براب

انتقــام پــرش ســاعت ها بــا طالبــان در فــراه جنگیــده بــود، 

از طــرف بنیــاد شــهید مســعود لــوح تقدیــر و ســپاس دریافت 

کردنــد. 

ــن محفــل شــاری از شــخصیت های ملــی، اســتادان  در ای

دانشــگاه و شــخصیت های فرهنگــی، فرمانده هــان جهــادی 

ــد. ــراک کرده بودن ــان اش و جوان

احمــد ولــی مســعود رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود 

ــای  ــت روزه ــت: گرامی داش ــن روز گف ــی ای ــن تریک ضم

تاریخــی و حاســه آوران ایــن رسزمیــن اهمیــت ملــی دارد. 

آقــای مســعود افــزود کــه ایــن شــخصیت ها) غــازی امان اللــه 

خــان و شــهید احمدشــاه مســعود(به عنوان“منادهــای ملــی” 

ــور  ــی کش ــای مردم ــتند محوره ــان توانس ــان خودش در زم

ــات  ــرف نج ــران به ط ــتان را از بح ــوند و افغانس ــش ش خوی

رهــری کننــد و  ایــن الگوهــای اعتــاد ملــی هم چنــان، در 

ــدگار شــده اند. حافظــۀ ملــی مــردم افغانســتان مان

بــه گفتــۀ او، چنــان کــه شــاه امان اللــه خــان غــازی توانســت 

تــوازن را میــان دو ابــر قــدرت روس و انگلیــس ایجــاد کنــد 

و موفــق بــه اعــالم اســتقالل کشــور از بریتانیــا شــود؛ شــهید 

ــز  ــرن ۲۰ و ۲۱نی ــۀ دو ق ــی، در فاصل ــان مل ــعود قهرم مس

توانســت در مقابــل دو تجــاوز رسخ و ســیاه مقاومــت کنــد و 

حافــظ اســتقالل کشــور شــود.

کــه  گفــت  مســعود،  شــهید  بنیــاد  عمومــی  رییــس 

یــاد  بــه  را  مــا  کشــور  اســتقالل  روز  از  گرامی داشــت 

می انــدازد.  رسزمیــن  ایــن  تاریــخ  مــردان  شــهکار های 

آقــای مســعود افــزود: شــخصیت های تاریخ ســاز افغانســتان 

ــتان و  ــتقالل افغانس ــی اس ــازی، بان ــه ع ــاه  امان الل ــد ش مانن

احمــد شــاه مســعود قهرمــان ملــی کشــور در حافظــۀ فــرد فرد 

ایــن کشــور حــک شــده اســت. 

ــال  ــال، در ح ــس از ۹۸ س ــه پ ــان این ک ــا بی ــعود ب ــای مس آق

حــارض افغانســان در کــدام قســمت تاریــخ قــرار دارد، 

ــت مســتقل،  ــه دول گفــت کــه متأســفانه در حــال حــارض ن

ــا  ــم، حت ــتقل داری ــت مس ــه زعام ــتقل و ن ــت مس ــه سیاس ن

ســخن مســتقل هــم بــرای گفــن نداریــم، مــا در حالــی کــه 

ــان قدرت هــای بیرونــی نیــز  ــان خــود درگیــر هســتیم، می می

گیرمانده ایــم.

رییــس عمومــی بنیــاد شــهید مســعود تأکیــد کــرد کــه یــک 

ــن  ــرآوازۀ ای ــام ُپ ــا از ن ــد ت جمعیــت کوچکــی تــالش می کنن

ــت  ــا منفع ــی را ب ــازی سیاس ــوم، ب ــام ق ــه ن ــازان ب تاریخ س

ــادی و  ــردم بی اعت ــان م ــد و می ــدازی کنن ــخصی راه ان ش

ســوء تفاهــم ایجــاد کننــد. اما ایــن کار انجام شــدنی نیســت، 

چــون نــام ایــن بــزرگان بــا اســتقالل طلبــی و آزادیخواهــی، 

بــا جهــاد و مقاومــت، بــا خــدا پرســتی و وطندوســتی چنــان 

گــره خــورده اســت کــه هیــچ بــی ریشــۀ را بــه ایــن روح بزرگ 

راهــی نیســت.

کــه  افــرادی  بــرای  کــه  داشــت  بیــان  مســعود  آقــای 

ــان  ــاکام ش ــی ن ــره گ ــت روزم ــر سیاس ــد  به خاط می خواهن

ــز  ــتفادۀ ناجای ــوی اس ــای معن ــا و خرمن ه ــن گنجینه ه از ای

ــد داد. ــن کاری را نخواه ــازۀ چنی ــز اج ــت هرگ ــد، مل کنن

ــی از جان فدایــی  ــا قدردان ــاد شــهید مســعود ب ــان، بنی هم چن

ــن  ــی الدی ــهید مح ــده گان ش ــرای بازمان ــور ب ــان کش نظامی

غــوری، شــهید اکــر اندرابــی، شــهید نصیــر احمــد کاندو، 

شــهید صالــح محمــد نوابــی، شــاهدخت هندیــا یادگار شــاه 

امــان اللــه عــازی و شــهید بهمــن، لــوح ســپاس توزیــع کــرد.

در همیــن حــال، بانــو هندیــا دخــر شــاه امــان اللــه غــازی 

کــه در ایــن مراســم صحبــت می کــرد، اســتقالل افغانســتان 

ــی  ــم و تاریخ ــتاوردهای مه ــی از دس ــدرش را یک ــت پ بدس

مــردم عنــوان منــود.

او افــزود: امــان اللــه خــان بــا خصوصیــات ویــژۀ شــخصیتی 

ــه  ــارتی ک ــتی وجس ــردم دوس ــتی، م ــن پرس ــون وط هم چ

داشــت، توانســت در حســاس ترین موقــع، میــان قدرت هــای 

جهانــی موازنــه برقــرار کــرده و اســتقالل کشــور را بگیــرد.

ــن روز  ــه از ای ــت ک ــتان خواس ــردم افغانس ــا از م ــو هندی بان

ــیر  ــم در س ــاده مه ــوق الع ــک روز ف ــه ی ــه مثاب ــی ب تاریخ

تحــوالت کشــور همــواره گرامی داشــت کــرده و چهره هــای 

تاریخ ســاز کشورشــان چــون امــان اللــه را نیــز همیشــه 

گرامــی بدارنــد. در ایــن مراســم اســتاد ســید حســین ارشاق، 

ــز  ــاعر و نی ــران ش ــادی می ــنده ، ه ــگاه و نویس ــتاد دانش اس

فضــل الرحــان اوریــا، تحلیلگــر سیاســی، ســخرنانی کــرده 

بودنــد و جنبه هــای مختلــف اســرداد اســتقالل کشــور را بــه 

ــد. بررســی گرفتن

ــتقالل  ــی اس ــازی، بان ــه ع ــاه امان الل ــه ش ــت ک ــی اس گفتن

ــه  ــارچ  ۱۹۱۹ ک ــروز ۳ م ــش از ام ــال پی ــتان، ۹۸ س افغانس

برابــر می شــود بــه ۲۸ اســد ســال ۱۲۹۸ خورشــیدی 

اســراداد اســتقالل کشــور را از انگلیس هــا اعــالم کــرد کــه 

همــه ســاله بــه عنــوان روز اســتقالل افغانســتان جشــن گرفته 

می شــود. 

شــاری از پژوهش گــراِن مســایل تاریخــی می گوینــد، 

ــی و  ــی، مذه ــات قوم ــارغ از موضوع ــتان ف ــردم افغانس م

ــتقالل  ــال روز اس ــدند و س ــجم ش ــم منس ــه باه ــی، هم زبان

ــد. ــم زدن ــتان را رق افغانس

آنــان هم چنــان بــه ایــن بــاور انــد کــه امان اللــه خــان تــالش 

کــرد تــا افغانســتان را در عرصه هــای مختلــف حیــات از یــک 

جامعــۀ ســنتی بــه ســوی جامعۀ مــدرِن مشــابه جوامــع غربی 

متحــول ســازد، امــا تــالش او در ایــن عرصــه نافرجــام ماند.

ــاور دارنــد کــه  در ایــن میــان، امــا شــاری از کارشناســان ب

حقایــق تاریخــی، مبنــی بــر اســتقالل افغانســتان همیشــه از 

جانــب "حاکــان قبیله گــرا و نویســنده گان وابســته بــه آنــان، 

مــورد دســترد و دگرگونــی قــرار گرفتــه اســت".

ــن فرهنــگ، پژوهش گــر مســایل تاریخــی در گفت وگــو  امی

بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: در بــه دســت آوردن اســتقالل 

افغانســتان چهــار عامــل عمــده نقــش داشــته اســت: ایجــاد 

زیربنــای ذهنــی و فکــری کــه توســط کســانی ماننــد محمــود 

طــرزی مطــرح شــد. دوم، عامــل سیاســی بــود کــه تصویــر 

گرفــن اســتقالل از ســوی امان اللــه خــان گرفتــه شــد. عامل 

نظامــی و خیــزش ملــت افغانســتان دو عامــل دیگــری اســت 

کــه بــه بــاور آقــای فرهنــگ، نقــش خیلــی برجســته یی در بــه 

دســت آوردن اســتقالل افغانســتان داشــت.

ــه دســت آمــدن  ــد: در ب ــن گفت وگــو می گوی او در ادامــۀ ای

اســتقالل افغانســتان عامــل ملــت یــا مــردم افغانســتان خیلی 

ــی،  ــات قوم ــارغ از موضوع ــردم ف ــرا م ــت؛ زی ــته اس برجس

مذهــی و زبانــی، همــه باهــم منســجم شــدند و این رســتاخیز 

را بــه موفقیــت رســاندند.

ایــن تاریخ نــگار در پیونــد بــه اهمیــت اصالحــاِت امانــی بــر 

فضــای سیاســی گذشــته و امــروز افغانســتان بیــان داشــت: 

"دورۀ اصالحــات امان اللــه خــان را مــی تــوان در ســه مرحلــه 

ــوس  ــۀ نخســت از ســال 1919 و جل ــرد. مرحل مشــاهده ک

ــه  ــال 1924 ک ــا س ــتان ت ــاه افغانس ــوان ش ــه عن ــه ب امان الل

ــی  ــون اساس ــکل گیری قان ــتان، ش ــتقالل افغانس ــاوی اس ح

ــا  ــۀ دوم، از 1924 ت ــد. مرحل ــه می ش ــدود 50 نظام نام و ح

ــور  ــاه مجب ــس پادش ــک انگلی ــر تحری ــه در اث ــود ک 1928 ب

شــد از یــک سلســله اصالحــات حــذر کنــد و مرحلــۀ ســوم، 

ــتان و  ــه افغانس ــت ب ــی و برگش ــورهای اروپای ــه کش ــن ب رف

انجــام اقدامــات عجوالنه یــی کــه قابلِ قبــول جامعــۀ وقــت 

افغانســتان نبــود و موجــب فروپاشــی حکومتــش شــد".

ــارزه اش  آقــای فرهنــگ اســتعفای امان اللــه خــان و عــدم مب

را بزرگ تریــن اشــتباه امان اللــه خــان می دانــد و تأکیــد 

ــات  ــه اصالح ــد ک ــبب ش ــه س ــتعفای امان الل ــد: اس می کن

ــد. ــام نرس ــه رسانج دورۀ او ب

ــگاران  ــمند، از تاریخ ن ــرام اندیش ــد اک ــم، محم ــویی ه از س

دیگــر کشــور بــر ایــن بــاور اســت کــه امان اللــه خــان تــالش 

کــرد تــا افغانســتان را در عرصه هــای مختلــف حیــات از یــک 

جامعــۀ ســنتی بــه ســوی جامعۀ مــدرِن مشــابه جوامــع غربی 

متحــول ســازد، امــا تــالش او در ایــن عرصــه نافرجــام مانــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــگفت آور ای ــد: ش ــمند می افزای ــای اندیش آق

ــب  ــش غال ــوز بخ ــاله، هن ــی 98 س ــاوت زمان ــم تف علی رغ

ــازی در  ــی و مدرن س ــۀ نوگرای ــتان در عرص ــۀ افغانس جامع

هــان جایــی ایســتاده اســت کــه 98 ســال قبــل ایســتاده بود.

ــت  ــی و پیرشف ــه ترق ــان ب ــه خ ــاه امان الل ــۀ او، ش ــه گفت ب

افغانســتان عالقــۀ مفــرط داشــت و بــه ویــژه او می خواســت 

ایــن پیرشفــت همــراه بــا اســتقالل باشــد. شــاید او بــا 

اهمیتــی کــه بــه اســتقالل سیاســی افغانســتان قایــل بــود، این 

ــت آورد. ــه دس ــنگینی ب ــیار س ــای بس ــا به ــتقالل را ب اس

بــه بــاور آقــای اندیشــمند: به رســمیت شــناخته شــدِن تســلط 

و تــرف انگلیس هــا تــا مــرز دیورنــد و چشــم بســِن 

ــت دادن  ــد و از دس ــرز دیورن ــوی م ــان از آن س ــه خ امان الل

ــرای دولــت  ــۀ کمــک ســاالنۀ انگلیس هــا ب هــژده لــک روپی

ــان در  ــه خ ــه امان الل ــود ک ــنگین ب ــای س ــتان، دو به افغانس

بــدل به دســت آوردن اســتقالل سیاســی افغانســتان پرداخت.

ــر کامجــو یکــی دیگــر از پژوهش گــران  ــان، بصی ــن می در ای

مســایل تاریخــِی کشــور، دیــدگاه کامــاًل متفاوتــی در پیوند به 

اســتقالل افغانســتان دارد. او بــر ایــن بــاور اســت کــه "حقایق 

ــر اســتقالل 1919 افغانســتان همیشــه از  ــی ب تاریخــی، مبن

جانــب حاکــان قبیله گــرا و نویســنده گان وابســته بــه آنــان، 

مــورد دســترد و دگرگونــی قــرار گرفتــه اســت".

ــوار  ــای ناگ ــر پیامده ــزون ب ــد: اف ــو می افزای ــای کامج آق

جنــگ جهانــی اول در اروپــا و جهــان، ایــن جنــگ زمینــه را 

ــدۀ  ــر آین ــا ســاخت، امــری کــه ب ــرای انقــالب روســیه مهی ب

ــا بــه انقالب هــای  جهــان تأثیــر گذاشــت و از چیــن تــا کوب

سوسیالیســتی دامــن زد و از ســویی، زمینه ســاز تبدیــل 

ــه  ــی ک ــد. ابرقدرت ــی ش ــدرت جهان ــک ابرق ــه ی ــوروی ب ش

یــک رس جغرافیایــی سیاســی آن در اروپــا و رس دیگــر آن در 

ــه  ــا آســایی میان ــی آن ب ــکا و ســمت جنوب همســایه گی امری

هــم رسحــد بــود. همیــن پیدایــی ابرقــدرت شــوروی ســبب 

شــد کــه در سیاســت اســتعار کهنــه و نــو بریتانیــا در جهــان 

و به ویــژه در هنــد برتانــوی و افغانســتان، جــراً تغییــرات بــس 

بزرگــی رومنــا گــردد.

ــوزش  ــا آم ــا ب ــت بریتانی ــرد: دول ــه ک ــو اضاف ــای کامج آق

سیاســی و تاریخی یــی کــه از ســال های 1600 میــالدی 

ــود  ــوی و افغانســتان به دســت آورده ب ــد برتان ــه بعــد، از هن ب

و به ویــژه کســب تجــارب تــازۀ او از جنــگ جهانــی اول کــه 

پیامدهــای آن موجــب فروریخــن پی درپــی دیوارهــای کهنــۀ 

اســتعار، پیدایــی و تقویــۀ جنبش هــای آزادی خــواه ملــی در 

کشــورهای مختلــف جهــان گردیــده بــود، کشــور بریتانیــا را 

ــش در  ــی خوی ــت های منطقه ی ــا در سیاس ــاخت ت ــار س ناچ

حــوزۀ مرکــزی و جنوبــی آســیا، تجدیــد نظــر کنــد.

برتانــوی  هنــد  "چــون  تاریخ نــگار:  ایــن  عقیــدۀ  بــه 

ــکیل  ــر را تش ــای کبی ــور بریتانی ــی کش ــع مال ــن منب بزرگ تری

مــی داد و نگــه داری و دفــاع از جغرافیــای سیاســی ایــن 

کشــور در برابــر تهاجــم احتالــی اتحــاد شــوروی، یکــی از 

الویت هــای سیاســی و حیاتــی بریتانیــا بــه شــار می رفــت، 

بــه ایــن اســاس بــود کــه کشــور بریتانیــا بــرای تأمیــن منافــع 

ملــی درازمــدت خویــش، هنــد برتانــوی را نســبت بــه 

افغانســتان در ســایۀ رغبــت سیاســی خویــش آگاهانــه بپذیرد. 

بریتانیــا بــا ایــن گزینــش، کشــور افغانســتان را به صفت ســپر 

دفاعــی هنــد برتانــوی در برابــر تهاجــات دولــت شــوروی 

قــرار می دهــد، زیــرا موقعیــت جغرافیایی سیاســی افغانســتان 

ــرای  ــی، ب ــدرت جهان ــان دو ابرق ــل می ــور حای ــث کش منحی

ــود". ــا ارزش ب ــت و ب ــا اهمی ــی ب ــا خیل ــت بریتانی دول

و  اســتقالل  دادن  بنــًا  داشــت:  اظهــار  کامجــو  بصیــر 

خودمختــاری از جانــب انگلیس هــا بــرای دولــت شــاه 

امان اللــه خــان، ضمــن این کــه ســپاهیان افغانســتان در 

نردهــای )تل-پکتیــا( و جالل آبــاد، شکســت خــورده بودنــد، 

تصادفــی نبــوده، بلکــه یــک اقــدام دوراندیشــانه بــرای تــداوم 

ــوده  ــد برتانــوی ب ــا در هن بقــای سیاســت اســتعاری بریتانی

ــه اســتقالل و آزادی  ــه داشــن اشــتیاق اخالقــی ب اســت و ن

ــتقالل  ــا اس ــر بریتانی ــرا اگ ــتان؛ زی ــام افغانس ــه ن ــوری ب کش

ــه  ــت امان الل ــه دول ــرشی را ب ــاری ق ــتان و خودمخت افغانس

خــان بخشــش منــی داد، در آن صــورت هــر تهاجــم اتحــاد 

ــس،  ــتعمرۀ انگلی ــتان بســان مس ــه کشــور افغانس شــوروی ب

در حقیقــت اعــالن جنــگ شــوروی، مقابــل بریتانیــا بــود و 

بریتانیــا بــا تحقــق چنیــن راهــرد سیاســی، موفــق شــد کــه 

افغانســتان را ماننــد منطقــۀ حایــل همچــو ســپر جنگــی در 

ــر،  ــش خاط ــود در آرام ــد و خ ــرار ده ــوروی ها ق ــر ش براب

ــی  ــارت دارای ــاول و غ ــالس، چپ ــترد و اخت ــروف دس م

ــردد. ــتان گ ــردم هندوس م

تجلیل از "استقالل" در بنیاد شهید مسعود

چگونه گی استراداد استقالل افغانستان

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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امان  اهلل    خان؛
امروز مؤمـِن  دیروز،  کافــر                                                                          

ــروه در  ــان دو گ ــان اهلل خ ــر ام ــاِن امی ــر و ایم ــارۀ کف درب
ــر  ــب او را کاف ــک جان ــیده اند؛ ی ــف کش ــم ص ــِر ه براب
و بی دیــن می داننــد و جانــب دیگــر، از او بــه  عنــوان 
غــازی، شــاه منــور و بانــِی اســتقال افغانســتان یــاد 
ــان  ــان اهلل خ ــِن ام ــورد تدی ــه در م ــی ک ــد. آن های می دارن
ــه  ــه ب ــانی ک ــتند و کس ــلفی اندیش هس ــد، س ــد دارن تردی
ــکوالر،  ــخاص س ــامل اش ــد، ش ــر دارن ــامیِت وی نظ اس
منســوبیِن احــزاب چــِپ دیــروز و قوم گرایــاِن امــروز 
ــا  ــد، ام ــود را دارن ــل خ ــته دالی ــر دو دس ــند. ه می باش
حقیقــت بــه جانــِب کــدام ســو اســت؟ امیــر امــان اهلل  خــان 

ــلمان؟ ــا مس ــود ی ــر ب کاف
گروهــی کــه طبــل کافــر بــودِن امیــر امان  اهلل خــان را 
بــه صــدا در آورده انــد، تراشــیدِن ریــش را از ســوی 
به جــای  پوشــیدن  کاه  می گیرنــد،  ســند  امان اهلل خــان 
ــوزش  ــۀ آم ــن او زمین ــد. همچنی ــوان می دارن ــه را عن عمام
دختــران را فراهــم داشــت و بــرای نخســتین بار یــک 
ــه  ــوزش ب ــد آم ــه مقص ــجو را ب ــراِن دانش ــته از دخت دس
بیــرون از کشــور فرســتاد، کــه از دیــِد آن هــا کاری خــاف 
ــا  ــه ثری ــان ـ ملک ــر امان اهلل خ ــد. از همس ــرع)!( می باش ش
ــا ســر و صــورِت برهنــه  ــاد می کننــد کــه تصاویــری ب ـ ی
از او به جــا مانــده اســت، کــه ایــن مــورد، بیشــتر از همــه 
ــت و  ــان برافروخ ــان زم ــی را در هم ــای دین ــم علم خش
ــه،  ــد. این هم ــش گردی ــی دولت ــِب فروپاش ــر انجام موج س
دســتاویزی بــرای مخالفــان دولــِت امانــی بــود و آن را بــا 
ــد، زعامــِت  ــاد کردن ــز« ی ــی« و »چوچــۀ انگری القــاب »الت
ــیدِن او  ــر کش ــه زی ــرای ب ــمردند و ب ــروع ش وی را نا مش
ــروز  ــداِن ام ــرای منتق ــوارد ب ــن م کمــر بســتند. مســلمًا ای

ــد.  ــند می باش ــتاویز و س ــل دس ــز قاب نی
ســخن  امان اهلل خــان  ایمــان داری  از  کــه  دســته یی 
ــر  ــی ب ــی مبن ــناد و دالیل ــه اس ــای آن ک ــد، به ج می گوین
مقابــِل  صــف  دهنــد،  ارایــه  امان اهلل خــان  دیــن داری 
ــد؛  ــم می دارن ــر مته ــی و تحج ــه عقب گرای ــش را ب خوی
گروهــی کــه بــه بــاور آن هــا بــا پیشــرفت و ترقــی جامعــه 
ســِر ســتیز و دشــمنی دارنــد. ایــن عــده بــا حســرت یــاد 
ــان  ــۀ امان اهلل خ ــای اصاح طلبان ــر برنامه ه ــه اگ ــد ک می کنن
مجــال می یافــت، زنده گــی در افغانســتان وضــِع بــه 
مراتــب بهتــری پیــدا می کــرد و افغانســتان در قطــارِ 
ــم  ــی ه ــمار اندک ــت. ش ــا می  یاف ــان ج ــرفتۀ جه دول پیش
به خاطــر  تنهــا  را  امان اهلل خــان  کــه  قوم گرایان انــد  از 
همــۀ  امــا  می دارنــد.  حمایــت  قومــی اش  تعلقــات 
ــد  ــاق رای دارن ــک مســأله اتف ــان اهلل در ی ــاه ام ــان ش حامی
ــا  ــکار آن ه ــنتی و اف ــای س ــه علم ــی نســبت ب و آن، بدبین
ــرون  ــه های ق ــکار و اندیش ــا، اف ــاور آن ه ــه ب ــد. ب می باش
وســطایی )؟( ایــن گروه انــد کــه افغانســتان را بــه وضــع و 
حالــِت رقت بــارِ کنونــی کشــانیده اســت. در تأییــد از رای 
و نظــر خویــش کارنامــۀ طالبــان، القاعــده و داعــش را در 
ــن  ــد و بدی ــاری می طلبن ــه ی ــان ب ســطح افغانســتان و جه

ــد.  ــش می پردارن ــگاه خوی ــت جای ــه تقوی ــیوه ب ش
ــه  ــی را ب ــا روش متفاوت ــوع، م ــن موض ــی ای ــرای بررس ب
ــن  ــه یی. در ای ــی ـ مقایس ــم: روش تاریخ ــت گرفته ای دس
ــی  ــه بررس ــی آن ب ــی و مکان ــتر زمان ــن در بس روش، مت
ــن در دو  ــک مت ــه ی ــود ک ــده ش ــا دی ــود، ت ــه می ش گرفت
بســتر زمانــی متفــاوت، معانــی یکســانی را ارایــه مــی دارد 
و یــا خیــر. بــه ســخن دیگــر، پــس از حــدود یــک قــرن 
ــان  ــان همچن ــر امان اهلل خ ــان امی ــر زم ــلط ب ــیر مس تفس

ــه تحــوالت روز گار  ــا این ک ــده و ی ــا مان ــتوار و پابرج اس
تفســیر جدیــدی را جایگزیــِن آن کــرده اســت؟ ایــن روش 
ــا  ــه م ــلمان ب ــِش مس ــمند نواندی ــون دانش ــد ارک را محم
ــی یکــی از دانشــمندان  ــد، وقت ــه اســت. او می گوی آموخت
فرانســوی دربــارۀ کفــر و ایمــان »رابلــه«، روشــن فکر 
ــاختار فکــری اش را  ــه ســخنرانی پرداخــت، س ــار ب آن دی
ــی و  ــه معن ــخنرانی ب ــن س ــرد. در ای ــون ک ــه دگرگ از پای
ــه  ــد صــورت گرفت ــن تأکی ــان معی ــات در زم ــومِ کلم مفه
ــد  ــان پیون ــا زم ــه ب ــک کلم ــدِی ی ــرا زشــتی و ب ــود؛ زی ب
به شــدت  زمــان،  گرفتــن  نا دیــده  و  دارد  ناگسســتنی 
مفســر را بــه بیراهــه می بــرد و از دیــدن واقعیت هــا 
ــان  ــِل کفراندیش ــناد و دالی ــن اس ــازد. بنابر ای ــز می س عاج
ــج  ــود نتای ــده ش ــا دی ــردد، ت ــی گ ــان بررس ــب زم در قال

ــد.  ــخن می گوی ــه س ــه از چ حاصل
ــد،  ــاور دارن ــان ب ــر ورزی امان هلل خ ــه کف ــه ب ــی ک از آن های
می پرســیم از نظــر شــما بــا چــه دلیلــی امــان اهلل خــان کافــر 
ــید،  ــود را می تراش ــش خ ــد او ری ــخ می دهن ــت؟ پاس اس
ــر  ســنت نبــوی را تــرک می کــرد، به جــای عمامــه، کاه ب
ــت؟  ــر اس ــی کاف ــر ریش تراش ــر ه ــا مگ ــاد. ام ــر می نه س
ــام داران  ــد، زم ــوده باش ــر ب ــی کاف ــر ریش تراش ــر ه اگ
کشــور های اســامی  به خصــوص زعمــای افغانســتان 
در چــه جایگاهــی قــرار می گیرنــد؟ مگــر می شــود 
تنهــا امان اهلل خــان را به خاطــر ریــِش تراشــیده اش بــا 
تیــغ کفــر ســرزنش کــرد و در حــِق ســایرین ســکوت روا 
داشــت؟ چــرا اعلی حضــرت همایونــی)!( محمدظاهرشــاه 
قــرار  قاعــده  ایــن  تحــت  کنونی مــان  زمــام داران  و 

نمی گیرنــد؟
بــار دیگــر از آن هــا ســوال می کنیــم کــه "شــاه امان اهلل خــان 
چــرا از نظــر شــما کافــر اســت؟" جــواب می دهنــد 
ــر  ــاب در محض ــرده و بی حج ــرش بی پ ــا همس ــه ثری ملک
ــه  ــا همســرش امان اهلل خــان ب عمومــی  ظاهــر می گردیــد، ب
ــی  ــد. ول ــارا او را دیدن ــود و نص ــرد و یه ــفر ک ــگ س فرن
ــه  ــر ک ــر محمد ظاه ــرا همس ــه حمی ــق ملک ــرا در ح چ
برهنه تــر و بی پرده تــر از ثریــا گشــت و گذار می کــرد، 
بــه درون و بیــروِن کشــور ســفر می داشــت، ایــن پرســش 
مطــرح نیســت؟ فراتــر از آن، ســاالنه مأموریــن و کارمنــدان 
دولــت مکلــف بودنــد مبالغــی زیــر نــام »چــادر بی بــی« بــه 
حســاب ملکــه حمیــرا واریــز کننــد و خطیبــان در روز های 
جمعــه بــرای طــول عمــر و دوام ســلطنت محمد ظاهــر دعا 
 کننــد. وقتــی موضــوع بــه زمانــۀ مــا می رســد، »روال غنــی« 
از پــرده و حجــاب چــه، کــه از دیــن و آییــِن مــا فاصلــه 
ــدم مشــروعیِت او  ــاِب مشــروعیت و ع ــس در ب دارد و ک
لــب تــر نمی کنــد، گویــی همــه کــس احادیــث و آیــات در 
ــروز  ــر دی ــد! برخــاف اگ ــاد برده ان ــاب حجــاب را از ی ب
ــا مشــروعیت زدایی می کــرد، امــروز  ــِی ملکــه ثری بی حجاب
ــی مشروعیت بخشــی دارد. چــه، کســانی هســتند  بی حجاب
کــه وجــود روال غنــی را باعــث جلــب اعتمــادِ بیشــتر دول 
غربــی می داننــد و بــه حــال افغانســتان مفیــد می انگارنــد. 
دیــروز مســافرِت شــاه امان اهلل خــان در نگاه هــای منتقــدان 
ناپســند می افتــاد و بــرای یــک زعیــم مســلمان رفتــن بــه 
دیــار کفــر و شــرک مخالــف  شــأِن وی پنداشــته می شــد، 
ــن  ــرای مأموری ــی ب ــور های غرب ــی در کش ــروز زنده گ ام
ــه در  ــی ک ــد و آن های ــاب می آی ــه حس ــاز ب ــی امتی دولت
ــد،  ــی می کنن ــان زنده گ ــا خانواده های ش ــور ب ــل کش داخ
ــد و چــه  ــف به نظــر می آین ــکار و ضعی ــل، بی ابت ــراد تنب اف

ــِت  ــدر و قیم ــت از ق ــخاِص دارای دو تابعی ــه اش ــا ک بس
ــردم برخــوردار می باشــند.  ــان م بیشــتری در می

ــاِن  ــن و ایم ــران دی ــه نگ ــی ک ــوم، از آن های ــار س ــرای ب ب
از  او  "چــرا  امان اهلل خــان  انــد، جویــا می شــویم کــه 
ــِر  ــن اســت؟" از س ــد شــما نا مســلمان و ســزاوار نفری دی
دیــن داری در جــواب می گوینــد، دروازۀ مکاتــِب دخترانــه 
ــتاد  ــارج فرس ــه خ ــران را ب ــی از دخت ــود و عده ی را گش
ــران  ــارِ کاف ــام را در اختی ــوس اس ــب نام ــن ترتی و بدی
ــران  ــه دخت ــد ک ــول می کن ــرت قب ــدام غی ــا ک ــرار داد. ام ق
ــور  ــر چط ــون مگ ــرود! اکن ــار ب ــوش کف ــه آغ ــلمان ب مس
اســت؟ ســاالنه هــزاران زن و دختــر بــه بیــرون از کشــور 
ــف  ــد؟ تکلی ــرت نمی رون ــل و مهاج ــای تحصی ــه نام ه ب
شــرعِی چنــد میلیــون خانــوادۀ افغانســتانی کــه در بیــرون 
ــر؟ بیشــتر  ــا کاف ــد ی ــد، چیســت؛ مومن ان ــی می کنن زنده گ
ایــن آواره هــا بــر اثــر سیاســت های تندروانــۀ دیــن داران)!( 
ــپار  ــت داده، رهس ــان رضای ــه و کاشانۀ ش ــرک خان ــه ت ب
ــان و  ــه ایم ــود ب ــر می ش ــده اند. مگ ــر ش ــور های غی کش
عــزِت چنــد دختــر دانشــجوی زمــان امان اهلل خــان نگرانــی 
ــران  ــه نگ ــِت این هم ــان و عف ــه ایم ــبت ب ــت و نس داش
نبــود و میلیون هــا تــِن دیگــر - در زمــان خــود - را 

ــت؟ ــده گرف نادی
روزی را کــه یکــی از معلمــان مکتــب مــا - اســتاد فدایــی- 
ــۀ  ــه مســجد قری ــی ب ــت نور محمــد تره ک ــان حکوم در زم
مــا آمــد و غــرض تأســیس کــورس بی ســوادی زنــان قریــه 
ــی  ــم. وقت ــوش نمی کن ــز فرام ــرد، هرگ ــی می ک را نام نویس
نوبــِت مــن رســید و نــام مــادرم را پرســید، خــدا می دانــد 
ــدر آِب  ــرم چه ق ــد و از ش ــرم آم ــر س ــی ب ــه حال ــه چ ک
وجــودم به شــکل عــرق بیــرون ریخــت! زیــرا گرفتــن نــام 
زن در آن زمــان حــرام بــود، آن هــم حــرام قطعــی! در هــر 
ــرد،  ــد، انعطــاف پیشــه ک ــوردی می شــد مســامحه ورزی م
ــی   ــزش مردم ــورد زن!! یکــی از انگیزه هــای خی جــز در م
در برابــر رژیــم تره کــی همیــن برنامــۀ ســواد آموزی بــرای 
ــم  ــد، رژی ــادر کردن ــوا ص ــی فت ــای دین ــود؛ علم ــان ب زن
ــفتند  ــام برآش ــردم ع ــد، م ــامی خواندن ــی را غیر اس تره  ک
ــان  ــتند. از آن زم ــا خاس ــم به پ ــا رژی ــه ب ــرای مقابل و ب
ــه  ــول حاصل ــردد، تح ــپری می گ ــال س ــروز ۳۷ س ــا ام ت
به  گونه یــی  بــاب شــگرف و عمیــق اســت،  ایــن  در 
ــد  ــت دارن ــر رقاب ــا یکدیگ ــا ب ــیاری از خانواده ه ــه بس ک
ــب  ــر در مکت ــر و پس ــمول دخت ــه ش ــان ب ــا فرزندان ش ت
جایــگاه بهتــری داشــته باشــند. بــا هــزاران زحمــت، هزینــۀ 
ــه  ــرای اعزام شــان ب ــد و ب ــه می دارن ــا را تهی ــوزِش آن ه آم
ــیله  ــازند و وس ــطه می س ــند، واس ــور می کوش ــارج کش خ
می بافنــد! فــراوان دیــده ام کــه جهادگــراِن دیــروزی، 
در محافل شــان، این جــا و آن جــا از ســواد و تحصیــِل 
ــد  ــاد می کنن ــاب ی ــا آب وت ــان ب ــران و نواسه های ش دخت
و آن را دســتاورد خــوب زنده گی شــان می خواننــد. آن 
ــِت  ــن موافق ــا و ای ــل کج ــاِل قب ــدیِد ۳۷ س ــیِت ش حساس

گــرمِ امــروزی کجــا!
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی دیگ ــن یک ــب م ــرات جال از خاط
ــود،  ــِت خ ــماره هف ــان ش ــدور فرم ــر ص ــی به خاط تره ک
ــه  ــه را ب ــه طویان ــان ک ــد. آن فرم ــه ش ــش گرفت ــه نکوه ب
غیر اســامی  فرمانــی  بــود،  داده  تقلیــل  افغانــی   ۳۰۰
ــردم  ــش خشــِم م ــر آت ــت ب ــۀ نف ــه مثاب ــده شــد و ب  خوان

فــرو ریخــت و قیــام مــردم را علیــه رژیــم مارکسیســت ها 
ــون  ــی طــرح قان ــل وقت ــا ســال قب ــد. ام گســترده تر گردانی
ــب  ــرض تصوی ــی غ ــورای مل ــه ش ــی ب ــم عروس مراس
ــودن  ــد ب ــروز از بلن ــد، شــماری از مارکسیســت های دی آم
ــه آن دلیــل  ــد و ب مصــارف عروســی جانــب داری می کردن
ــه  ــن ب ــف مجاهدی ــه ص ــق ب ــیدند و وکای متعل می تراش
کــم شــدِن مصــارف عروســی پــای می فشــردند. در همــان 
جلســه بــا خــود گفتــم، خدایــا ایــن چــه بــازی و نیرنــگ 
ــزی را  ــرده و چی ــوض ک ــا ع ــک ج ــر ی ــه ه ــت ک اس

ــتند!  ــت داش ــا آن مخالف ــروز ب ــه دی ــد ک می خواهن
ــان و  ــری، رد شناســایی نقــش زم ــی در ســطح کان ت وقت
ــه  ــم، ب ــن می گیری ــیر مت ــی را در تفس ــت اجتماع وضعی
ــه  ــی ب ــن قبل ــران و منســوخ شــدِن دی ــدن پیامب مســالۀ آم
وســیلۀ دیــن بعــدی برمی خوریــم و در قــرآن مجیــد نیــز 
ــه  ــرازد ک ــد می اف ــا ق ــِر م ــات ناســخ و منســوخ در براب آی
همــه بــه نقــش کانتکســت داللــت دارد. رعایــت زمــان و 
مــکان در داوری از اصــول سرســختی اســت کــه همــه را 
بــه تســلط خــود دارد و ایــن ســخن بدیــن معنــا نیســت که 
ارزش هــای فرازمانــی و مکانــی وجــود ندارنــد و همه چیــز 
ــه اســت.  ــش گرفت ــِت خوی ــرول و قیومی ــخ در کنت را تاری
ــت های  ــا از پست مدرنیس ــه راه م ــت ک ــا اس در همین ج
ــی  ــه حقیقت ــل ب ــا قای ــرا آن ه ــود، زی ــدا می ش ــی ج افراط
ــه بــاور آن هــا،  ــن انســانی نمی باشــند. ب ــرون از ذه بی
ــت،  ــی اس ــن آدم ــۀ ذه ــاخته و پرداخت ــق س ــۀ حقای هم
ــی، مدرســه و  ــی خانواده گ ــخ، زنده گ ــی  از تاری ــِن آدم ذه
ــه  ــد و در نتیجــه ب ــه می کن ــی  تغذی کوچــه، فضــای عموم

ــردد.  ــل می گ ــیر و تأوی ــه تفس ــادر ب ــا ق ــدد آن ه م
نقــد وارد بــر ایــن طــرز تفکــر ایــن اســت: وقتــی بــر همــه 
ــو آوری  چیــز تاریــخ و وضــِع حــال حکومــت مــی دارد، ن
ــخ  ــان تاری ــد جری ــد؟ بای و نواندیشــی از کجــا ســر می زن
یک نواخــت و تکــراری بــوده باشــد. در ثانــی، عــدم 
اعتقــاد بــه ارزش هــای مانــدگار و جــاودان، بــه بی ارزشــی 
ــامِ همــه کاره  ــر ن ــی را می رســاند، زی ــد، بی خدای می انجام
بــودن انســان، کرامــت و فضیلــت را از انســان می ســتاند و 

ــد. ــج می ده ــم( را تروی ــی )نیهلیس پوچ گرای
حاصــِل بحــث ایــن اســت کــه امیــر امان اهلل خــان به خاطــر 
عقایــد و برنامه هــای جدیــدش از ســوی مــردم کافــر 
خوانــده شــد و از قــدرت بــه زیــر کشــیده شــد، در 
ــر  ــرا ب ــود؛ زی ــان ب ــت هم ــاوت درس ــان قض ــان زم هم
سیاســت مداران اســت تــا ماننــد یــک طبیــب عمــل کننــد؛ 
ــه وی دوا،  ــه کــه طبیــب وضــع بیمــار را دانســته ب آن گون
ــز  ــی دارد، سیاســت مدار نی ــز م ــاِن آن را تجوی ــدار و زم مق
ــار  ــردم فش ــر م ــو آوری ب ــات و ن ــام اصاح ــر ن ــد زی بای

ــود.  ــی نش ــِب دگرگون ــبه طال ــاورد و یک ش نی
نادیــده گرفتــِن زمــان و وضعیــت اجتماعــی، هر زمــام داری 
را ســرنگون می ســازد. حتــا پیامبــراِن الهــی اصــِل تدریــج 
را در دعوت شــان رعایــت می کردنــد. امــا از آن جایــی کــه 
زمانــه دیگــر شــده و جامعــه افــکارش تغییــر یافتــه اســت، 
ــر  ــمرد، مومن ت ــن ش ــوان موم ــروز می ت ــان را ام امان اهلل خ

از بســیاری کســان!

عبدالحفیظ منصور
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مرزهای کفر و اسالم 

نزد آخوند درویزه

چکیـده
خاسـتگاه بنیادگرایی اسـامی در شـبه قاره را نبایـد بیرون از 
آن خطـه جسـت وجو کنیم. بررسـی تاریِخ هندوسـتاِن عصِر 
مغـول و تحقیـق در آثار دینـِی بازمانده از ایـن دوره، گواهی 

برای اثبـاِت این حقیقت اسـت.
اسـام به تدریـج در ایـن سـرزمین گسـترش یافتـه؛ حتـا در 
بـا  بخـش شـمال غربی آن، در مناطـق کوهسـتانی هم مـرز 
خراسـان، هنـوز هـم دره هایـی اسـت کـه باشـنده گاِن آن هـا 
داخـل ملـت اسـامی نگردیده انـد. در دورۀ مـورد بحث، بر 
ایـن مناطـق نـه حاکمـان کابل مسـلط بودنـد و نه سـاطین 
دهلـی. تـا آن کـه بابـر پادشـاه، راهِ فتوحـات را از این مسـیر 
بـه سـوی هندوسـتان گشـود. ورود لشـکر مغول بـه مناطق 
میـان کابـل و مجاری میانی رود سـند، زمینـه را برای حضور 
و  متصوفیـن  از  اعـم  ـ  اسـامی  دعوت گـراِن  و  مبلغیـن 
متشـرعین ـ مسـاعد سـاخت. با تفحص در صفحات تاریخ، 
بـه صدهـا حلقـه و دسـته از این هـا برمی خوریم که در بسـا 
مـوارد بـا هـم اتفـاِق نظـر ندارنـد. هـر دسـته به سلسـله یی 
تعلـق  تصوفـی  ناشـناختۀ  و  شناخته شـده  طریقه هـای  از 
می رسـاند. متشـرعین بـا جمیـِع ایـن دسـته ها در سـتیز اند.
آخونـد درویـزه ده هـا حلقـه را مـورد شناسـایی و نقـد قرار 
می دهـد. او خـود در عیـِن حالـی کـه شمشـیر شـریعت در 
دسـت دارد و آن را بـه گـردِن هـر مخالفـی حوالـه می کنـد، 
در حلقـۀ ذکـر صوفـی معـروف عصـِر خویـش، سـید علی 
غواص ترمذی، شـامل اسـت. مثل بسـیاری از سـرزمین های 
اسـامی، اختـاف میـاِن ایـن حلقه هـا بعضـًا بـه جنگ های 
خونینـی می انجامـد. در برخـی مـوارد پـای سـربازان دولتی 
پیچیده تـر  زمانـی  قضیـه  امـا  می کشـد.  میـدان  بـه  نیـز  را 
و  می گیرنـد  را  پادشـاهان جانـِب مشـخصی  کـه  می شـود 
ماننـد اورنگ زیـب، خـود صاحـِب داعیـۀ دینـی و قرائـت 
آیینـی می شـوند. از ایـن زمـان بـه بعـد اسـت کـه قرائـِت 
سـخت گیرانۀ دینـی، شـامل نصـاِب درسـِی مـدارس دینـی 
گردیـد و مدرسـه های بزرگـی چـون دیوبنـد بـر همیـن مبنا 

گردیدند. تأسـیس 
آثـار آخونـد درویـزه عـاوه بـر مسـایل دینـی، مشـحون از 
واقعیت هـای اجتماعـی و برخـی از نـکات تاریخـی اسـت. 
افغانـان را نوشـته و جریـان  درویـزه نخسـتین شـجره نامۀ 
چگونه گـِی اسـکان قبایـِل افغـان را در قندهـار، پشـاور و 
سـواد توضیـح می دهـد. بدین گونه اسـت که آثـار درویزه ما 
را کمـک می کنـد کـه روند شـکل گیری دولت هـای افغانیـ  

از جملـه تشـکیل کشـور افغانسـتانـ  را پیگیـری کنیـم. 
پادشـاه  عالم گیـر  بـه  ملقـب  اورنگ زیـب  آثـار  حینی کـه 
هندوسـتان را مطالعـه می کـردم، متوجـه ایـن موضوع شـدم 
از اسـام - کـه  اورنگ زیـب  قرائـِت  از  کـه قسـمت هایی 
در کارنامـۀ زنده گـی و آثـار مکتـوِب او بـه جـا مانـده – در 
مجموعـۀ عظیـِم فقهـی زیر نـامِ »فتـاوای هندی« یـا »فتاوای 
عالم گیـری« گـردآوری شـده اسـت. ایـن اثـر که نظـام دینی 
از او را  و قضایـی هندوسـتان عصـر اورنگ زیـب و پـس 
معرفـی می کنـد، توسـط جمعـی از علمـای اعـامِ هنـد کـه 
ریاسـِت آن در هنـگام تألیـف بـه عامه همام »موالنا الشـیخ 
نظـام« محـول گردیـده بـود، بـه دسـتور سـلطان ابـی مظفر 
و  علیـه  عالم گیـر  بهـادر  اورنگ زیـب  محیی الدیـن محمـد 

علیهـم رحمـه در سـال )؟( تألیـف شـد. 
اورنگ زیـب در همـان زمـان دسـتور ترجمۀ آن کتـاب را به 
زبـان فارسـی بـه موالنـا عبـداهلل رومـی  چلبـی صـادر کرد، 
امـا از آن ترجمـه اثری در  دسـت نیسـت؛ تا این کـه در میان 
سـال های 1۷9۲ و 1۷9۸م موالنـا نجم الدیـن الثاقـب )متوفی 
1۲۲9 هجـری قمـری(، قاضی القضـات هنـد، به تشـویق لرد 
سـرجان سـوج آن را بـه فارسـی ترجمـه کـرد. ایـن ترجمه 
چنـد بـار در هندوسـتان به چـاپ رسـیده، ولی تـا کنون آن 

ندیده ام. را 
آثار عالم گیر را به دو منظور می خواندم:

اول: از فـوِت او فقـط 4۲ سـال می گذشـت کـه پایتختش را 
نـادر افشـار تاراج کرد و پـس از آن، قلمـرو غربی مملکتش 
از سـیطرۀ اختیـار حکومـت دهلـی بیرون برآمـد و حکومت 
مقتـدری در آن حـدود ایجـاد گردیـد: جریـان کسـب اقتدار 

افاغنه و تشـکیل کشـور افغانستان.
حجـم  و  عناویـن  کثـرِت  نظـر  از  عالم گیـر  دوم: 
دسـت نویس هایش، در زمـرۀ بزرگ تریـن نویسـنده گان زبان 
فارسـی شـامل اسـت؛ امـا در میان آثـار قبـل از اورنگ زیب، 
آثـار آخوند درویـزه از اهمیِت بسـیاری برخوردار می باشـد. 
نخسـتین  درویـزه  آخونـد  گفتـم،  کـه  همان طـوری 
شـجره نامه نویس قبایـل و طوایـِف مسـما بـه افغانان اسـت. 
اثـر  موثق تریـن  و  موجزتریـن  او،  واالشـرار  تذکرۀاالبـرار 
پیـران و  اسـکان،  مهاجرت هـا، زمـان  قبایـل،  در شـناخت 
پیشـوایاِن افغانـان – بـه قـول خـودِ اواعـم از ابرار و اشـرار 
- اسـت. بـه نظـر مـن، کسـانی کـه فکـر می کننـد نخسـتین 
شـجره نامۀ افغانـان، کتـاب مخـزن افغانـی نعمـت اهلل هروی 
در سـال  را  تذکـره  ایـن  درویـزه  می کننـد.  اشـتباه  اسـت، 
1۰۲۰ هــ ق نوشـته اسـت. این کـه او حیـن نـگارش ایـن 
کتاب نسـخه یی از مخزن افغانی را در دسـت داشـته، مسـلم 
نیسـت؛ زیـرا در فهرسـت کتبی کـه درویزه از آن ها اسـتفاده 
کـرده، نامـی از »تواریـخ خان جهانـی یا مخـزن افغانی« برده 
نشـده اسـت. درویزه مخـزن اسـامی را قبل از سـال 1۰۲۰ 
هــ ق )احتمـاالً در 1۰1۲ هــ ق( نوشـته بـود. پـس می توان 
گفـت احتمـال این کـه نعمت اهلل هـروی با مخزن اسـامی و 
حتـا بـا تذکرۀاالبـرار آشـنا بوده و نـام »مخـزن« را از درویزه 
بـه عاریه گرفته باشـد، منتفی نیسـت؛ زیرا مخـزن افغانی در 
سـال 1۰۲1 هــ.ق نوشـته شـده اسـت. امـا احتمـال قوی تر 

ایـن اسـت کـه هـر دو از یـک منبـع اسـتفاده کرده باشـند. 

یک - هندوستان عصر مغول 
1 - پیش گفتار 

محمـود غزنـوی طـی حمـات خویـش بـه هنـد، موجـب 
جابه جایـی وسـیِع اجتماعـی گردیـد. از آن جملـه، تعـداد 
زیـادی افغان هـا از مسـاکن اولیـۀ خویـش - در وادی هـای 
معیـِت  در  عده یـی  و  شـدند  بی جـا   – سـلیمان  کوه هـای 
لشـکریاِن محمـود عـازم هنـد گردیدنـد و در آن جـا متوطن 

. ند شد
حمـات غوریـان منتـج به تشـکیل سـلطنت های مسـلمانان 
در دهلـی گردیـد. در ایـن ضمـن نیز قبایـل افغان بـه تعداد 
و  عنـوان سـپاهی  بـه  و  شـتافتند  هنـد  بـه سـوی  کثیـری 
کاروان گر در سـلطنت های شمسـیه، بلبنـی، خلجی، تغلقی و 
خضرخانیـه سـهم داشـتند. امـا در این ضمن، هجـوم چنگیز 
و جنگ هـای صدسـالۀ مغول هـا در دو سـوی رودخانۀ سـند 
کـه باعث خالی شـدِن سـکنۀ بومـی این خطه گردیـد، زمینه 
را بـرای جابه جایی هـای بیشـتِر قبایـل افغـان در هنـد غربی 
فراهـم آورد. حمـات آل کرت به طور مشـخص بـرای مهار 
سـاختِن افغان هـا در »افغانسـتان تاریخـی« باعث بسـیج آنان 

گردید.
بـه قـول فرشـته، لـودی و سـور دو برابـر بودنـد از مـادر 
عـرب، و احفـادِ آن هـا نخسـتین افغان هایـی بودنـد کـه بـه 
هنـد رفتنـد و در نواحی سـرهند و پانی پت متوطن گشـتند. 
اقتـدار  بـرای  را  زمینـه  دهلـی،  از  بازگشـت  در  تیمـور 
خضرخـان مسـاعد سـاخت. سـلطان شـه لـودی ملقـب بـه 
اسـام خان از جانـب خضرخـان در سـرهند جا گیـر یافت، 
درحالی کـه خـود والـی ملتان بود. بـا مرگ او، بـرادرزاده اش 
بهلـول بـر اسـباِب او دسـت یافـت و در سـال ۸55 هــ.ق 

دهلـی را تسـخیر کـرد.
از  افغان هـا  عظیـِم  مهاجـرت  باعـث  لودی هـا  اقتـدار 
کوهسـتانات بـه سـوی هنـد گردیـد. اسـکندر لـودی طـی 
فرمانـی، قبایـل افغـان را از الهـور تـا پانی پـت جابه جا کرد. 
در عهـد سـلطان ابراهیـم لـودی، افغان هـا از بهیـره تـا بیهار 

حاکمیـت داشـتند.  
2 -  عصر مغولیه 

بابـر کـه در پنـج پشـت بـه تیمـور می رسـد )بابـر بـن عمر 
شـیخ بـن ابوسـعید بـن سـلطان محمـد بـن میرانشـاه بـن 
تیمـور گـورکان(، حکمران اندیجـان در والیـت فرغانه بود؛ 
امـا او داعیـۀ دسـت یابی بر سـمرقند - پایتخت تیمـور -  را 
در سـر می پروریـد. در ایـن راه، عموزاده هـای جاه طلِب او و 
مهم تـر از آن ها، عنصـر نوظهورِ ازبک به رهبـری محمدخان 
شـیبانی، مانـِع او بودنـد. بـا این حال، بابر توانسـت سـه بار 
بر مسـند سـلطنت سـمرقند بنشـیند، ولـی عاقبـت ناگزیر از 
رود آمـو گذشـت و راه کابـل در پیـش گرفـت. ایـن واقعـه 
در سـال 91۰ هــ. ق پیـش آمـد. بابـر در ایـن حالـت نیـز 
پسـران  دعـوت  بـه  یک بـار  بـود؛  ماوراءالنهـر  فکـر  بـه 
سلطان حسـین بایقـرا بـه هـرات رفـت تـا بتواننـد در برابـر 
پیشـروی های باوقفـۀ شـیبانی به طور مشـترک بایسـتند. اما 
شـیبانی بـه زودی بـر هـرات و حتـا قندهـار مسـلط گردید. 
بابـر کـه از پیشـروی شـیبانی خان در قندهار مضطـرب بود، 
می پنداشـت کـه بایـد در جایی بیـرون از شـعاع فعالیت های 

محمـد خـان حکمرانـی ایجـاد کند. 
بابـر از سـال 91۰ تـا 9۳۲ هــ. ق پنـج بـار بـه سـمت هنـد 
لشـکر کشـید. بیشـتر ایـن سـالیان را صـرف تسـخیر هنـد 
شـمال غربی نمـود. مناطـق باجـور، مهمند، تیراه، سـوات و 
بهیـره معسـکِر او بودنـد. بابـر جنگ هـای خونینـی بـا قبایل 
افغـان داشـت. سـه بار )بـه رسـم تیمـور( کله منار سـاخت، 
تـا این کـه با ایجـاد پیونـد خونی بـا دختر ملک شـاه مقصود 
یوسـف زایی، راه آشـتی بـاز شـد. بابـر افغانـان را دعوت به 
همـکاری در تسـخیر هنـد نمـود و بـه آنـان وعده سـپرد که 

از قـدرت مـادی و معنـوی بهـره ور گردند.
بابـر در سـال 9۳۲ هــ.ق در پانی پـت بـر لشـکریان ابراهیـم 
لـودی پیـروز گردیـد. ایـن شکسـت بـرای افغان هـا بسـیار 
گـران بـود. ده هـا هـزار نفـر بی جـا گردیدنـد. کاروان هـای 
عظیـم و طویلـی، خانواده هـای آن هـا را کـه در شـرق هنـد 
جابه جـا شـده بودند، دوبـاره به قسـمت کوهسـتانات آورد. 
امـا در مقابـل ایـن، عده یـی دیگـر از افغان ها در کنـار بابر و 

فرزندانـش صاحـب اقتدار شـدند.  
بعـد از بابـر، جانشـین او همایون بـا جنگ هـای خانواده گی 
روبـه رو شـد. بـرادران ناتنـِی او هریـک کامـران هنـدال و 
عسـکری چنـدان عرصـه را بـر او تنـگ سـاختند کـه ناچار 
گردیـد بعـد از شکسـت از شیرشـاه سـوری در قنـوج، راه 

ایـران در پیـش گیـرد.
شیرشـاه بـر دهلـی مسـتولی گردید و سلسـلۀ سـوری را که 
دومیـن سلسـلۀ افغـان حکومت گر بـود، بنیاد گذاشـت. فرار 
همایـون، بـرای مغول هـا و غیرافغان هـا، وضعیتـی شـبیه بـه 
آن چـه بعـد از مـرگ ابراهیـم لـودی بـر افغانـان پیـش آمده 
بـود، بـه وجـود آورد. با هرکـه افغان و هندی نبـود، برخورد 
خشـن می شـد. از آن جملـه چنان کـه سـید علـی ترمـذی 
)پیـر آخونـد درویـزه( نقـل می کنـد: او را کـه راهـی اجمیر 
 – فارسـی گویی اش  به خاطـر   – شیرشـاه  لشـکریان  بـوده، 
می پنداشـتند کـه مغول باشـد، تصمیم بـه قتلـش گرفتند، اما 

بـا دادن رشـوه نجـات یافت. 
لـودی  دورۀ  شـکل  بـه  را  اوضـاع  شیرشـاه  تاش هـای 
برنگردانیـد؛ او خـود در جنگـی از اثـر اصابـت گلولـۀ توپ 
بازگشـت  آوازۀ  کـه  شیرشـاه  داد.  جـان  تـا  شـد  زخمـی 
همایـون بـا لشـکریان قزلباش را شـنیده بود، در بسـتر مرگ 
گفـت کـه اگـر زنـده می مانـد، الهـور را ویران می کـرد؛ چه 
مغـول خـود را در آن جـا مجهز می سـازد و بعـد ارادۀ دهلی 

می کنـد.
همایـون در سـال 951 هــ. ق بـه کابـل برگشـت و آهنـگ 
بازپس گیـری هنـد نمـود. در ایـن ضمـن، از شـر بـرادران 
خاصـی یافـت و بـا یک مـارش، دهلی را مسـخر سـاخت. 
مقاومت هـای پراکنـدۀ افغانـان در شـرق هنـد – در بیهـار 
و بنـگال –  تـا 9۸4 هــ. )مـرگ داوودشـاه کرالنـی( ادامـه 
 یافـت. اکبـر به جمیِع ایـن مقاومت هـا پایـان داد. جابه جایی 
سلسـله های سـوری و مغول، بیشـترین تأثیرات را بر شـمال 
غـرب هنـد پیـش آورد. ایـن مناطـق از حـدود قندهـار تـا 
سـوات، فاقـد مرکزیـت گردیـد. سـران قبایـل ایـن حـدود، 
داشـتند.  عمـل  آزادی  کابـل  و  دهلـی  اقتدارهـای  میـان 
اکبـر پادشـاه متوجـه ایـن امـر گردیـد و هـمِّ خـود را بـر 
اسـتقرار حاکمیـت بـرای مناطـق مذکـور مبذول داشـت. او 
بـا جنبـش دینـی سیاسـِی روشـانی، برخـورد قاطعانـه نمود 
و یوسـف زایی ها را کـه تـازه بـر سـوات مسـلط گردیـده 
بودنـد -  و هـوس برقـراری سـلطنت مسـتقل داشـتند –، 
به شـدت سـرکوب کـرد. بـا ایـن حـال، جنگ هـای مذهبـی 
و قیام هـای مسـلحانه - بـه قصـد گریـز از مرکـز – هیچ گاه 
متوقـف نگردیـد. جانشـینان اکبر نیـز با این مشـکل روبه رو 
بودنـد؛ چنان کـه خوشـحال خان در دورۀ اورنگ زیـب قیـامِ 

مسـلحانه داشـت. 
3 - کاروانی از بیهار تا کوهستان

ایـن قطعـه، پاره یـی از تاریـخ هندوسـتان اسـت؛ آن را از 
صفحات نخسـتیِن کتـاب »حالنامه«ِی حضرت میان روشـان 
- بـا اختصـار و انـدک تصـرف - انتخـاب کـرده ام. ایـن 
کاروان را کـه حامـل بایزید یعنی »پیر روشـان« آینده اسـت، 
خـداداد - عـم بایزیـد - رهبـری می کنـد. امـا در آن وقـت 
کِـی می دانسـت که ایـن کاروان، داعیـۀ دولـت داری افغان ها 
را از شـرق هنـد - از بیهـار و لکهنوتـی - بـه غـرب آن - 
بـه کوهسـتان یـا »افغانسـتان« - منتقـل می سـازد)این بخِش 
داسـتان را در جـاِی دیگـر و در وقِت دیگری نقـل می کنم(.

امـا سرگذشـت کاروانـی کـه از بیهار بـه کوهسـتان آمد، چه 
بود؟ 

اسـم پـدر ایشـان، عبداهلل و اسـم مـادر ایشـان، بی بـی ایمنه 
)آمنـه( بـود. جـد عبـداهلل و جـد بی بـی ایمنـه )آمنـه( برادر 
حقیقـی بودنـد. اسـم پـدر بی بـی ایمنه حاجـی ابوبکـر بود، 
و گفته انـد کـه هفـت بـار حـج گـزارده و طـواِف حرمیـِن 
شـریفین به جـا آورده و مـردی منعـم و صاحـب دولت بوده 
و وطـن مألوفش در شـهر جلنـدر – در پنجاب غربی - واقع 
شـده. ابابکـر از منکوحـه  یـک دختـر، و از کنیـزک دو دختر 
و یـک پسـر داشـت. پـدر عبـداهلل نیـز غنـی و مالـدار بـود 
و تجـارت می کـرد؛ نـام او شـیخ محمد بـود. وی خانـه در 

کوهسـتان - در شـهر کانیگـرام – داشـت. 
شـیخ محمد بـه طریـق تجـارت به هندوسـتان رفـت و دختر 
ابابکـر را بـه پسـِر خـود محمـد خواسـت، و محمـد را در 
خانـۀ عمـش – در جلندر - کدخدا سـاخت، تـا در همان جا 
بمـرد. از او دو دختـر بمانـد. شـیخ محمد را دوازده پسـر بود 
کـه تاریـخ نـام چهار تـِن آنـان را کـه عبـداهلل، عبدالرحمن، 
خـداداد و محمـد باشـد، حفـظ کـرده. عبدالرحمـن پـس از 
محمـد درگذشـت؛ متروکـۀ هـر دو را عبـداهلل و خـداداد بـا 
هـم قسـمت کردنـد. درحالی کـه عبـداهلل بـا زنـش بـه نـام 
فاطمه، پسـرش به نام یعقوب و سـه دخترش، در کوهسـتان 
می زیسـت، بـه قصـد تصاحـب قسـمت خویش، بـه جلندر 
رفـت و آمنـه را بـه نـکاح خویـش درآورد. عبـداهلل از آمنـه 
صاحـب فرزنـدی به نام بایزید شـد. هنوز بایزیـد چهل روزه 
نشـده بـود که هـواِی رفتن به کوهسـتان بر سـِر عبـداهلل زد. 
»اهـل خانـۀ خود را گفـت اگر رضای  شـما باشـد، همراه ما 
بـه کوهسـتان بیاییـد. اهـل خانـه اش گفـت کـه رضـاِی من 
سـوِی کوهسـتان نمی شـود، زیرا که راه و رسـم هندوسـتان 
آموختـه ام، پـدر و مـادرم نیـز این جـا انـد و رسـم و آییـِن 
مـردم کوهسـتان نمی دانـم. بهتـر آن اسـت که نفقـه داده، مرا 

این جـا بگذاریـد. عبـداهلل هـم چنیـن کرد«. 

     بخش نخست
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ــوان  ــه عن فرارســیدن بیست وهشــت اســد کــه از آن ب

ســال روز اســتقالل افغانســتان یــاد می شــود، همــواره 

دو پرســش را بــا خــود بــه همــراه دارد. یکــی این کــه 

آیــا پــس از نزدیــک بــه یــک ســده از اعــالم اســتقالل 

افغانســتان، مســتقل هســتیم و دوم، قهرمــان واقعــی 

ــرای  ــگاران ب ــوده و تاریخ ن ــانی ب ــه کس ــتقالل چ اس

بیــان قهرمــان واقعــی اســتقالل  چــه کاری کــرده انــد؟

در ایــن یادداشــت کوتــاه، بــه هــر دو پرســش پاســخی 

ارایــه منی کنیــم، پرســش نخســت را راجــع می کنیــم 

امــا  سیاســی؛  تحلیل گــران  و  پژوهش گــران  بــه 

ــم  ــی می کنی ــی را معرف ــی منبع ــش دوم ــرای پرس ب

ــگاران  ــدی، از تاریخ ن ــد محم ــط غالم محم ــه توس ک

ــگارش  ــش و ن ــتان پژوه ــنای افغانس ــرکار و نام آش ُپ

شــده اســت.

کتــاِب »قهرمانــان واقعــی جنــِگ اســتقالل افغانســتان 

و جعــل کاری در تاریــخ معــارص« کــه بــه تازه گــی در 

کابــل نــرش شــده اســت. ایــن کتــاب در 256 بــرگ و 

هــزار نســخه بــه نــرش رســیده کــه زحمــت برگ آرایــی 

آن را وثیــق روشــن گر کشــیده اســت.

ــتقالل  ــِگ اس ــی جن ــان واقع ــاِب قهرمان ــوع کت موض

معــارص،  تاریــخ  در  جعــل کاری  و  افغانســتان 

ــه  ــوط ب ــی مرب ــق تاریخ ــۀ حقای ــی واقع بینان بازخوان

ــخص  ــِث مش ــه در ده بح ــت ک ــور اس ــتقالل کش اس

ــت. ــده اس ــه ش ارای

از »رِس  اســتاد غالم محمــد محمــدی در بخشــی 

ســخِن« ایــن کتــاب نوشــته اســت: بررســی های 

ــۀ  ــوام را در پروس ــا و اق ــتقالل ملت ه ــی، اس تاریخ

ــان  ــدی آن ــازد و اراده و توان من ــن می س ــخ روش تاری

ــخ  ــۀ تاری ــراس از محاکم ــر ه ــد. اگ ــان می ده را نش

ــه  ــد ک ــد)ج( می دان ــد، خداون ــرح نباش ــه مط و جامع

ایــن بــرش گنــه کار و زیــان کار مرتکــب چــه جنایــات 

و بدعت کاری هــای خواهــد شــد.

ــخ  ــم تاری ــده اســت: عل ــن یادداشــت آم ــۀ ای در ادام

ــا و  ــتعدادها، توان مندی ه ــن آن، اس ــای نوی ــه معن ب

خالقیت هــای یــک ملــت و یــک قــوم، نیکی هــا 

و  می شناســاند  مــا  بــرای  را  آنــان  زشــتی های  و 

زمــام داران را یــا محکــوم و منفــور تاریــخ و یــا 

تاریــخ می ســازد. محبــوب 

ــر آن  ــه به ــت ک ــدار اس ــن پن ــه ای ــدی ب ــای محم آق

اســت بــه جــای پنهــان کاری، از گذشــته عــرت 

فردای مــان  تــا  باشــیم  آینده نگــر  و  بگیریــم 

نباشــد. نفرت انگیــز 

اســتاد محمــدی در البــالی ایــن پژوهــش می منایانــد 

ــب  ــر ترغی ــه از اث ــد ک ــوده ان ــی ب ــه تاریخ نگاران ک

جعل کاری هــای  بــه  دســت  پیشــین  زمــام داران 

ــا درس  ــده ت ــبب ش ــن س ــخ زده و ای ــی در تاری فراوان

ــود؛  ــه نش ــور گرفت ــخ کش ــی از تاری ــرت آن چنان و ع

ــن زمــام داران را کــه امــروز  تاریــخ جعلــی فــردای ای

مــا می شــود، نفرت انگیــز بــار آورد. 

در بخشــی از کتــاِب » قهرمانــان واقعــی جنــِگ 

اســتقالل افغانســتان و جعــل کاری در تاریــخ معارص« 

ــۀ  ــده در روزنام ــرش ش ــاالت ن ــک مق ــل از ی ــه نق و ب

مانــدگار، می خوانیــم: "... امــا تاریخ ســازی یــا 

ــتان{  ــن رسزمین}افغانس ــی« در ای ــزم تاریخ »پوزیتیوی

بعــد از ســفر رسدار هاشــم خــان، صدراعظم در ســال 

ــر،  ــف هیتل ــا آدول ــات ب ــان و مالق ــه آمل 1932 م. ب

رهــر نــازی و فاشسیســتی آملــان آغــاز گردیــده 

ــازی،  ــاز تاریخ س ــخ، آغ ــن تاری ــاد انجم ــت. ایج اس

بــرای  دروغیــن  اسطوره ســازی  و  جعــل کاری 

ــت". ــوده اس ــوم ب ــک ق ــان ی حاک

ــده در  ــردآورده ش ــای گ ــدی در بحث ه ــای محم آق

»قهرمانــان واقعــی جنــِگ اســتقالل افغانســتان و 

ــردن  ــن ک ــه روش ــارص« ب ــخ مع ــل کاری در تاری جع

تاریــخ  در  جعل کاری هــا  از  زیــادی  بخش هــای 

معــارص و از آن میــان، قهرمــاِن واقعــی اســتقالل 

ــی از  ــل خوب ــاب تسلس ــن کت ــد. ای ــتان می زن افغانس

بحث هــای ارایــه شــده را در خــود دارد و پژوهش گــر 

آن بــه دروغ هــای درشــت تاریــخ معــارص افغانســتان 

ــراوان  ــع ف انگشــت گذاشــته اســت. اســتفاده از مناب

و علمــی در ایــن کتــاب، می رســاند کــه آقــای 

ــن  ــر ذره بی ــوارد را زی ــن م ــی ای ــا ریزبین ــدی ب محم

داشــته و کوشــیده تــا منابــع بی شــاری را بــرای 

رسانجــام رســاندن ایــن پژوهــش، جســت وجو کنــد.

ــی از  ــدی یک ــد محم ــه غالم محم ــت ک ــی اس گفتن

همــکاران قلمــی روزنامــۀ مانــدگار اســت کــه پیش از 

ــزاری  ــن کتاب هــای هم چــون: سیاســت روســیۀ ت ای

ــد، دو  ــرز دیورن ــی م ــی تاریخ ــتان، بررس در افغانس

ســوی دیورنــد، باتــالق تاریــخ معــارص، پشتونســتان 

خواهــی، عامــل تباهــی افغانســتان، افغانســتان و 

طمــع خــام بــه بلوچســتان، نــوروز چیســت و چــرا آن 

را جشــن می گیرنــد، مــردم افغانســتان، گروگان هــای 

دیورنــد، چــرا پاکســتان در امــور افغانســتان مداخلــه 

ــخ و نقــدی  ــه جعــل کاران تاری ــی ب ــد و تحفه ی می کن

بــر کتــاب عبدالحمیــد مبــارز بــه نــرش رســیده اســت.

 

گـزارش  تریـن  تـازه  در  تایمـز،  نیویـارک  معـروف  روزنامـۀ 

خویـش، فـاش کرده اسـت کـه بـازی ویرانگر “تـاج وتخت” 

ادامـه دارد. درافغانسـتان 

نیویـارک تایمـز نوشـته که آصـف مهمنـد، روز پنجشـنبه بعد 

از رهایـی از بلـخ روانـۀ کابـل شـد و خـودش را بـرای یـک 

ماجـرای دیگـر آمـاده کرده اسـت.

گـزارش روزنامـۀ نیویـارک تایمـز، در رابطـه بـه اعـزام آصف 

مهمنـد، از کابـل بـه بلخ می نویسـد: به بـاور برخی هـا، رفن 

آصـف مهمنـد بـه بلـخ، توطئه یـی از سـوی حامیـان داکـر 

غنـی، بـه هـدف تضعیف والـی بلخ بود کـه این اقـدام بعد از 

آن کـه عطـا محمـد نور بـا جرنال دوسـتم دسـت اتحـاد داد، 

جنبـه فوری بـه خـود گرفت.

گـزارش  تازه تریـن  در  تایمـز،  نیویـارک  معـروف  روزنامـۀ 

خویـش فـاش کـرده اسـت کـه ارشف غنـی ازمدت ها بـه این 

سـو، بـرای کنـار زدن آقـای عطا نـور، از مقامش تـالش کرده 

. ست ا

نیویـورک تایمـز، بعـد از بررسـی مـرشح قتـل وکشـتارهای 

اخیـر، از سـوی فرماندهـان حزب اسـالمی بشـیرقانت که در 

چنـد گـزارش بازتـاب یافتـه بـود، بـه قضیـۀ اخیـر در میـدان 

نیـز  مزاررشیـف  در  بلخـی"  الدیـن  "موالنـا جـالل  هوایـی 

توجـه کـرده اسـت. نیویارک تایمـز، در نتیجه می نویسـید: "تا 

ایـن دم، هـرگاه واقعـًا چنیـن توطئه یـی درکار بـوده باشـد، به 

نظرمـی آیـد که شکسـت خـورده اسـت."

نیویـارک تایمـز می نویسـد: "مگـر مهمنـد روز پنجشـنبه بعد 

از رهایـی، روانـۀ کابـل شـده و خـودش را برای یـک ماجرای 

دیگر آمـاده کرده اسـت."

ماجـرا آصـف مهمنـد، بـر اسـاس مکتـوب رسـمی، عنوانـی 

فرماندهـی پولیـس بلـخ، از سـوی دادسـتانی  امنیـت ملـی و 

ادارۀ جرایـم سـنگین وزارت امـور داخلـه، بـه اتهـام جعـل و 

تزویـر اسـناد صـادر شـده بـود، دوشـنبه شـام زمانـی کـه از 

کابـل بـه بلـخ بـر می گشـت، توسـط پولیـس آن و الیـت، 

بعـد از مقاومـت چندیـن سـاعته و پـس از یـک رویارویـی 

مختر مسـلحانه، بازداشـت شـد. در این زدوخـورد، دو تن 

از رسبـازان نیروهـای امنیتـی محـروح شـده اند و گفتـه شـده 

اسـت کـه یکـی از  محافظـان آقـای  مهمنـد نیز کشـته شـده 

. ست ا

در همیـن حـال تصاویـر نشـده یـک روز بعـد از رویـداد و 

کنفرانـس خری آقـای مهمند، نشـان می دهند کـه یک گوش 

او صدمـه دیـده و بخشـی از آن نیسـت. آقـای مهمنـد ادعـا 

کـرده اسـت کـه پـر آقای نـور، گـوش او را در  حضـور پدر 

خـود، بـه دنـدان کنـده اسـت. بربنیـاد ادعـای مهمنـد،  افراد 

مسـلح عطـا محمـد نـور، او را از میـدان هوایـی بـا  خـود به 

منـزل عطـا محمد نـور بـرده  بودنـد و در آنجا مـورد رضب و 

شـتم  والـی بلـخ و پـرش قـرار گرفتـه اسـت.  اما ایـن ادعا 

بـه شـدت  توسـط  سـخنگوی والیـت بلخ  رد شـده اسـت. 

روزنامـه نیویـارک تایمـز، در حالـی ادعـای توطیـه در مـورد 

عطـا محمد نـور را مطرح کر ده اسـت که پیـش از این جرنال 

دوسـتم، معـاون اول ارشف غنـی نیـز بـه بـد رفتار جنسـی با 

احمـد ایشـجی، والـی پیشـین جوزجان، متهم شـده اسـت و 

اکنـون در تبعیـد اعالم ناشـده بـه رس میرد. 

حـاال برخـی از آگاهـان بـاور دارنـد کـه ایـن دسیسـه ها از 

طـرف حلقاتـی در ارگ، بـرای بدنـام کـردن جرنال دوسـتم و 

عطـا محمد نـور والی بلخ، طرح شـده اسـت. ادعایـی که به 

بررسـی جـدی نیـاز دارد.

عطـا محمـد نـور والی بلـخ، پـس از توقـف گفت وگو هایش 

بـا ارگ، در تفاهـم بـا محمـد محقـق معـاون دوم ریاسـت 

اجرایـی و جـرنال دوسـتم معـاون اول ارشف غنـی ایتـالف 

نجـات افغانسـتان را ایجـاد کردنـد. 

ایـن ایتـالف در روزهـای نخسـت با انتقـاد تنـد از حکومت، 

نظـام  در  روی  تـک  و  قـدرت  انحصـار  بـه  را  غنـی  ارشف 

حکومـت داری متهـم کـرد. ایـن ائتـالف پـس از آن صـورت 

گرفـت کـه محمـد ارشف غنـی پـس از رسـیدن بـه قـدرت 

شـاری از هم پیانـان و رقیبـان دورۀ انتخاباتـش را کنـار زده 

بـود. اول جـرنال دوسـتم، پـس از ادعـای احمد ایشـچی، به 

حبس منزل کشـانیده شـد و این کار سـبب شـد تا دوسـتم به 

ترکیـه بـه شـکل ناخواسـته تبعید شـود. پـس از آن احمد ضیا 

مسـعود، توسـط فرمانـی از سـمت "مناینده  گـی فوق العـادۀ 

رییـس جمهور در امـور اصالحات و حکومـت داری خوب" 

از سـمتش برکنارشـد.  بعـد از آن امرالله صالـح، وزیر دولت 

در امـور تعیینات افران ارشـد نیروهـای امنیتی و اصالحات 

در ایـن نهادهـا، وادار بـه اسـتعفا گردید.

حـاال ناظـران و منتقـدان "سیاسـت هـای قومی" آقـای غنی، 

سیاسـت مدارن  از  کـه  نـور،  محمـد  عطـا  کـه  دارنـد  بـاور 

تأثیرگـذار غیر پشـتون اسـت، مورد دسیسـه سـازی ارگ قرار 

گرفته اسـت تـا در نهایت از مقـام والیت بلخ کنار زده شـود. 

حـاال  همـۀ ایـن ادعا ها، در دسـت هیـات حقیقت یـاب قرار 

گرفتـه اسـت. دیـده شـود که ایـن هیـأت، حقیقـت را چگونه 

میابـد یـا بـا آن چگونـه برخـورد می کند.

غنی شرکت تولیدی...
 میسر خواهد شد.

آقــای غنــی تاکیــد کــرد کــه هــرات هیچ گاهــی از تاریــخ 
ــاد و  ــب اقتص ــه قط ــده ب ــد و در آین ــد ش ــو نخواه مح

ــود. ــدل می ش ــتان مب ــی افغانس ترق
ــت  ــه قطــب ترانزی ــده ب ــرات در آین ــرد: ه ــح ک او تصری
ــوان یــک چهــارراه،  ــه عن ــا ب ــی مبــدل می شــود ت منطقه  ی

ایــران و چیــن را بــه آســیای جنوبــی وصــل کنــد.
ــی  ــهرک صنعت ــکات در ش ــی، مش ــای غن ــۀ آق ــه گفت ب
هــرات تــا پایــان ســال جــاری حــل می شــود و بــه زودی 
کار ســاخت شــهرک صنعتــی دوم در ایــن والیــت آغــاز 
خواهــد شــد. او هم چنــان، می گویــد کــه بــه زودی 

ــود. ــادر می ش ــن ص ــه چی ــرات ب ــر ه ــنگ مرم س
ــغ  ــۀ بال ــا هزین ــه طــای ســفید، ب ــدی پخت ــۀ تولی کارخان
بــر شــش میلیــون دالــر توســط ســه بــازرگان در شــهرک 
صنعتــی هــرات بــه کار آغــاز کرده اســت. حیــدر حمیــد، 
نماینــده ایــن شــرکت  گفتــه کــه هــم اکنــون ایــن کارخانه 
ظرفیــت خریــداری ۲۰ تــن پختــه از دهقانــان را دارد تــا ۶ 

تــن پختــه پروســس کنــد.
خواســتار  ترکیــه  و  چیــن  کشــورهای  افــزود،  وی 
خریــداری تولیــدات ایــن شــرکت انــد و هــم اکنــون ۳5۰ 

ــد. ــه ان ــن کارخان ــرف کار در ای ــد مص کارمن
ــرات  ــی ه ــی وال ــد آصــف رحیم ــال، محم ــن ح در همی
ــد کــرد کــه حکومــت در بخــش رشــد افتصــادی و  تاکی
تامیــن امنیــت بایــد بــا بــازرگان هــرات همــکاری کنــد تــا 
زمینــه بــرای رشــد فعالیت هــای بازرگانــی افزایــش یابــد.

در ایــن میــان ، حمیــداهلل خــادم، رییــس اتحادیــه صنعــت 
ــت  ــه حمای ــه ب ــد ک ــت می خواه ــرات از حکوم کاران ه
جــدی از بازرگانــان ایــن والیــت گام بــردارد تــا از 
ــی  ــای بازرگان ــد فعالیت ه ــرای رش ــه ب ــق زمین ــن طری ای

ــود. مســاعد ش
او گفــت: بازرگانــان هــرات بــا وجــود افزایــش تهدیدهای 
ــه  ــت ب ــد وحکوم ــرمایه گذاری می پردازن ــه س ــی ب امنیت
ویــژه رییــس حکومــت وحــدت ملــی بایــد بــه حمایــت 

از بازرگانــان بپــردازد.
خــادم از وجــود فســاد مالــی و اداری در گمــرک هــرات 
انتقــاد کــرد و گفــت حکومــت بایــد جلــو ســود جــوی 

برخــی از افــراد در ایــن گمــرک را بگیــرد.
در همیــن حــال، آقــای غنــی گفــت تمــام بنــادر را بــرای 
چنــد مــدت در کنتــرل خــود قــرار می دهــد تــا از فســاد 

جلوگیــری شــود.
ــرای تامیــن امنیــت شــهرک  ایجــاد یــک قطعــۀ خــاص ب
صنعتــی از خواســت دیگــر رییــس اتحادیــه صنعت گــران 

هــرات از رییــس حکومــت وحــدت ملــی اســت.
ــی مطــرح می شــود کــه از دو ســال  ــن گفته هــا در حال ای
ــی  ــهرک صنعت ــدی در ش ــۀ تولی ــو ۳۰ کارخان ــه این س ب
هــرات گشــایش یافتــه و هــم چنیــن خطــوط تولیــدی ۶۰ 

کارخانــۀ دیگــر نیــز توســعه یافتــه اســت.

قهرمان واقعی جنِگ استقالل افغانستان

نیوریارک تایمز:

اشرف غنی برای کنار زدن عطا محمد 
نور از چند پیش آستین برزده بود

هارون مجیدی

ابوبکر صدیق
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یعقوب یسنا

آی مــردم! بــرای تحــول بــه یــک گونــه جدیــد آمــاده 
شــوید. جنــاب اشــرف غنــی در دانشــگاه کابــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــۀ اصل ــت: »برنام ــوده اس فرم
ــن افغان ســازی  ــد یــک افغــان و مســلمان بســازیم«. ای چطــور بای
ــردم  ــن م ــه ای ــود؛ درحالی ک ــد ب ــه خواه ــازی چگون و مسلمان س
ــد! ــتان تشــریف دارن ــتند و در افغانس ــلمان اس ــال ها اســت مس س
ــی ات  ــۀ اصل ــزدک، برنام ــد م ــر فری ــه تعبی ــی ب ــاب اشــرف غن جن
بایــد حفــظ امنیــت جــان مــا در هــر کجــای ایــن کشــور باشــد؛ 
بهتــر اســت جلــو جنایــت را در میــرزا اولنــگ می گرفتیــد. 
برنامــۀ اصلــی ات بایــد زمینه ســازی تهیــۀ نــان بــرای مــردم باشــد. 
ــردم  ــه م ــردم باشــد ک ــرای م ــد شــغل یابی ب ــی ات بای ــۀ اصل برنام

ــه امنیــت و آســایش برســند.  ب
مــردم گرســنه، بی جــای و مســکن، بی شــغل و وظیفــه، بی امنیــت 
جــان و زنده گــی و... پیــش از هــر چیــز امنیــت می خواهــد، 
ــه  ــغل و وظیف ــد، ش ــکن می خواه ــای و مس ــد، ج ــان می خواه ن
می خواهــد؛ این هــا را فراهــم کنیــد، بعــد هرچــه کــه دل ات 
ــی؛  ــرف غن ــاب اش ــد. جن ــام بگذاری ــردم ن ــن م ــر ای ــت ب خواس
ــرا  ــام م ــر ن ــا اگ ــد حت ــد، بع ــم کنی ــا را فراه ــن این ه ــرای م ب
ــرام  ــذاری ات احت ــن نام گ ــه ای ــول دارم و ب ــد، قب ــوخ بگذاری کل

می گــذارم!

دستگیر روشنیالی

بيا د څه له پاره؟

هيــچ چــا د مــوږ پــه انــدازه زمــان او فرصتونــه لــه الســه نــه 

دي ورکــړي. مــوږ نــه يــوازي پــه کلنــو کلنــو، بلکــي پيــړۍ 

پيــړۍ مــو يب پوښــتنو اويب انديښــني عمــل کــړی دی. د مــوږ ددي تاريخي 

ــو  ذهنــي اوعقــي ټمبــي پايــي همــدا موجــود وروســته پاتــی والــی او ي

ــت  ــده مرغــه ځــوان نســل هــم دي حال ــه ب ــزي دي. ل ــل پــي غمي ــه ب پ

متاثــر کــړي او ځورويــي. خــو د موجــودو پرميانــه فرصتونــو او امکاناتــو 

پــه اســاس هيلــه کيــداي يش چــي ځــوان نســل ددي وړتيــا پيــدا کــړي او 

پــه ځــان کــي ددي جرئــت وروزي چــي لــه ذهنــي او فکــري ټمبــي ځــان 

را وبــايس. 

ــکه  ــه ش ــه يب ل ــبا ب ــت دی. س ــدا اوس وخ ــاره هم ــه پ ــل ل ــوان نس د ځ

ناوختــه وي او کــه ځــوان نســل لــه دي حالتــه د ځــان ژغورولــو وس پيــدا 

ــخ يش:  ــه مخام ــتني رسه ب ــه دي پوښ ــلونو ل ــي نس ــړي، د راتلونک نک

بيا د څه لپاره؟

اين گارنيزيون هم عجب شی است.

محمد عارف منصوری

در مقامى كه شكوه ات ِفرُشٓد پاى ثبات

كوه بازد كمر از سایۀ استقاللت

از باىن استقالل تا حامى استقالل!

ــو از  ــا ممل ــني م ــاىس رسزم ــخ ح ــگ تاري ــون رن ــات خ صفح

مــرز  ايــن  مؤمــن  آزاده مــرداِن  مجاهدت هــاى  و  رشــادت ها 

ــر  ــان كم ت ــخ جه ــت. در تاري ــن اس ــتقل زيس ــراى مس ــوم ب و ب

ــراى  ــا ب ــت م ــد مل ــه هانن ــرد ك ــوان رساغ ک ــورى را می ت كش

ــد. ــاىن داده باش ــرده و قرب ــار ک ــه ايث ــتقاللش اين هم آزادى و اس

بــدون شــك قهرمانــان واقعــى، تجســم و تبلــور آزاده گــى 

انــد كــه فداكارى هــاى مردم شــان را در ســياى  ملت شــان 

ــهيد  ــان و ش ــه خ ــازى امان الل ــه غ ــود، ك ــس می ش ــان منعك آن

احمدشــاه مســعود از الگوهــا و منونه هــاى بــارز و برجســتۀ 

اســتقالل طلبى و آزادى خواهــى در كشــور مــا انــد.

ــه  ــازى امان الل ــخصيت غ ــون ش ــه داورى پرام ــم هرگون علی رغ

ــوان يــك  ــه عن ــه اشــتباهات او ب ــا در نظــر داشــت كلي خــان و ب

زمــام دار، نقــش او در حصــول اســتقالل كشــور كامــاًل مرهــن و 

آشــكار اســت و جايــگاه او بــه عنــوان بــاىن اســتقالل كشــور بــا 

خطــوط زريــن درج تاريــخ كشــور اســت. همــني گونــه مبــارزات 

ــعود در  ــاه مس ــهيد احمدش ــتقالل طلبانۀ ش ــه و اس آزادی خواهان

ــر ارتــش رسخ شــوروى و ســپاه ســياهى و جهــل تروريســم  براب

اوراق  زينت بخــش  كشــور،  اســتقالل  حامــى  مثابــۀ  بــه  و 

ــخ معــارص مــا اســت. ــن تاري افتخارآفري

این كــه امــروز در چــه وضعيتــى بــه رس مى بريــم و آنكــه در چــه 

ــوع  ــته، موض ــوع پيوس ــه وق ــور ب ــتقالل كش ــرداد اس روزى اس

ــت،  ــات اس ــل مباه ــد و قاب ــه ارزش من ــا آنچ ــت. ام ــوى اس ثان

ــوده و  ــوس ب ــتقالل طلبى مأن ــا اس ــا ب ــت م ــواره مل ــه هم اين ك

هيچ گاهــى متجــاوزان بــه خيــال آرام در ايــن كشــور بــه رس نــرده 

انــد و بــه پــاس ايــن افتخــار ســرگ، بــه اوراح ُپــر فتــوح متامــى 

ــازى  ــژه غ ــه وي ــور، ب ــتقالل كش ــام اس ــام دار و گمن ــازان ن رسب

ــتم. ــعود، درود مى فرس ــاه مس ــهيد احمدش ــان و ش ــه خ امان الل

ضعف  مدیریت در بارسا
فیـسبـوک نـــامــه

مسرور تابش
ــر  ــام معت ــت ج ــل 2017/2016 نتوانس ــلونا در فص ــه بارس ــس از آنک پ

کســب کنــد و تنهــا بــه جــام حذفــی بســنده کــرد، رسمربــی پیشــین بارســا 

)لویــز انریکــه( تصمیــم بــه تــرک باشــگاه گرفــت تــا نشــان دهــد کــه بیش تــر 

ــت. ــوده اس ــف کار او ب ــت ضع ــت ها باب ــن شکس ای

ــر  ــا مه ــال فیف ــی س ــان ده مرب ــور او در می ــود و حض ــن نب ــت چنی در حقیق

ــر ایــن مســأله می گــذارد. حــاال دیــده می شــود کــه ضعــف کار در  ــد ب تایی

ــت. ــوده اس ــان ب ــان و مربی ــر از بازیکن ــا بیش ت ــت بارس مدیری

به موارد زیر توجه کنید:

ــژده  ــر ه ــوان و زی ــان ج ــد بازیکن ــف در خری ــر تخل ــا ب ــه بن ــد از آنک بع

ــم از  ــن تی ــا، ای ــف بارس ــت ضع ــط مدیری ــی  توس ــف مالیات ــال و تخل س

خریــد بازیکــن محــروم شــد و تیم هــای دیگــر خریدهــای خوبــی داشــتند، 

بارســلونا نتوانســت خریــد داشــته باشــد. بارســا بــا ضعــف فروانــی کــه در 

ترکیــب داشــت، فصــل جدیــد را آغــاز کــرد، امــا بــا درخشــش ســتاره گانی 

چــون مســی، ســوارز، نیــار، انیســتا و... ایــن ضعــف زیــاد احســاس نشــد.

ــه  ــته ب ــم وابس ــد و تی ــر ش ــزرگ و بزرگ ت ــف ب ــن ضع ــه ای ــی رفته رفت ول

ــود.  ــری نب ــب آن خ ــی در ترکی ــد و از کار تیم ــخص ش ــن مش ــد بازیک چن

مشــکل دیگــر در مدیریــت بارســا، خالــی بــودن ذخایــر پولــی ایــن تیــم بــود 

ــا ســایر تیم هــا  ــت ب ــد بازیکــن پــس از محرومی کــه نتوانســت در امــر خری

رقابــت کنــد. بــا آنکــه مدیریــت بارســا در حــل ایــن معضــل اقداماتــی کــرده 

و ایــن مشــکل را تــا جایــی حــل کــرده بــود، امــا دیگــر دیــر شــده بــود و ایــن 

ــود. ــورد نظــر را از دســت داده ب ــم ســتاره های م تی

ــۀ  ــا تجرب ــتاره های ب ــت س ــت، نتوانس ــه داش ــکالتی ک ــه مش ــا هم ــا ب بارس

ــب  ــف در ترکی ــتاره ها، ضع ــن س ــدن ای ــدا ش ــا ج ــد. ب ــظ کن ــود را حف خ

بارســا بیش تــر از پیــش احســاس شــد. مثــال برازنــدۀ آن، دنــی آلــوز مدافــع 

راســت ایــن تیــم کــه جــدًا از تأثیــرش در ترکیــب کــه  در حضــور چنــد ســتارۀ 

ــس از جــدا شــدن او حــاال  ــار داشــت، پ ــد میســی و نی ــم مانن ــن تی در ای

دیــده شــده کــه هم چنــان در جــدا شــدن نیــار از بارســا نقــش بــه ســزایی 

داشــته اســت.

مدیریــت بارســا بــه ســتاره های الماســیا توجــه چندانــی نکــرد و ایــن 

ــه لیــگ دســتۀ ســوم ســقوط  ــم )بارســا B(ب ــا تی بی توجهــی موجــب شــد ت

ــد و  ــن بیای ــادی پایی ــد زی ــا ح ــم ت ــن تی ــوان ای ــتاره های ج ــزۀ س ــد، انگی کن

ــم را  از  ــن تی ــاالن ای ــم بزرگ س ــور در تی ــرای حض ــد ب ــان امی ــن بازیکن ای

ــد. ــت بدهن دس

ــم  ــن تی ــبک ای ــا س ــی ب ــج هم خوان ــه هی ــاال ک ــن ب ــا س ــان ب ــد بازیکن خری

ــازار نقــل و  ــان بخشــیده و نشــان دهــد کــه در ب ــاد پای ــه انتق ــا ب نداشــتند ت

انتقــاالت فعــال اســت، درد رس بزرگــی بــرای ایــن تیــم آفریــده اســت. ایــن 

ــن  ــد ت ــن، داگالس و چن ــد ورمایل ــی  مانن ــد چهره های ــد خری ــداری ب خری

دیگــر بــود.

ــد و  ــاح کردن ــت، افتض ــا داش ــت بارس ــه مدیری ــی ک ــام ضعف های ــا مت ب

ــار را از  ــی نی ــرد، یعن ــه می ک ــی بیم ــا جای ــا را ت ــدۀ بارس ــه آین ــتاره یی ک س

ــه هــم  ــا پلــک ب ــرای حفــظ او نتوانســتند و ب ــچ کاری ب ــد و هی دســت دادن

ــد. ــورو را دی ــون ی ــار 222 میل ــای نی زدن، ج

ــار  ــون نی ــتاره یی چ ــرای س ــه ب ــود ک ــا ب ــا این ج ــت بارس ــی مدیری ناتوان

ــت  ــن در حالی س ــد. ای ــن می کن ــرار داد تعی ــخ ق ــغ، فس ــون مبل 222 ملی

ــرار داد  ــخ ق ــغ فس ــون مبل ــبایوس 500 ملی ــی س ــرای دن ــد ب ــه رئال مادری ک

ــن کــرده اســت. تعی

ــت  ــزرگ مدیری ــف ب ــورد در ضع ــن م ــم، آخری ــه بگذری ــا ک ــۀ این ه از هم

بارســا ایــن اســت کــه ایــن تیــم بــا متــام پــول و توانایــی مالــی منی توانــد 

ــن  ــتارۀ ای ــوع فوق س ــن موض ــد و ای ــذب کن ــرش را ج ــورد نظ ــتاره های م س

ــه  ــد ب ــور کن ــت را مجب ــی داده اس ــا قربان ــر بارس ــه به خاط ــه همیش ــم ک تی

بــزرگان بارســا بــه رصاحــت اعــالم کنــد کــه بــا ایــن رشایــط حــارض نیســت 

ــد. ــرار داد کن ــد ق متدی

و حــاال شــایعه اســت کــه منچســر ســیتی حــارض اســت مبلــغ فســخ قــرار 

ــس  ــت ریی ــوال و رقاب ــپ گواردی ــور پ ــد و حض ــت کن ــی را پرداخ داد مس

باشــگاه منچســر سیتی)شــیخ منصــور( بــا پــر کاکایــش، رییــس باشــگاه 

پارســین جرمن)الخلیفــی( ایــن شــایعه را بیش تــر بــه حقیقــت نزدیــک 

می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن رشایــط، می تــوان گفــت کــه بارســا در مدیریــت 

ناتــوان اســت و ایــن ســبب خواهــد شــد تیمــی ایــن نــام و نشــان بــه پرتــگاه 

رفتــه و ســقوط کنــد.

چگونه گی نگارش مقالۀ پژوهشی
داوود عرفان-بخش دوم

کرثت در روش شناسی های علوم اجتامعی

مقدمه

در عرصــۀ علــوم اجتاعــی، هیچ گونــه وحــدت روش شــناختی مشــاهده 

ــی،  ــوم اجتاع ــش در عل ــه پژوه ــون ب ــای گوناگ ــود. رویکرده منی ش

ــی  ــای مختلف ــد و راه ه ــی دارن ــناختی متفاوت ــفی و معرفت ش ــی فلس مبان

را بــرای دســتیابی بــه دانــش علمــی توصیــه می کننــد. اولیــن تالش هــای 

ــی بعــد  ــا رفتارگرای ــوم اجتاعــی، ب ــرای وحــدت روش شــناختی در عل ب

از جنــگ جهانــی دوم جوانــه زد. رفتارگرایــی ادامــۀ »روش علمــی« 

ــا فرانســیس بیکــن در قــرن هفدهــم رشوع شــده بــود. روش  اســت کــه ب

ــل  ــه اص ــد ک ــالق می ش ــردی اط ــه رویک ــاری ب ــور انحص ــه ط ــی ب علم

ــانده از  ــک شناس ــل و تفکی ــرد عق ــش، کاب ــی، آزمای ــاهدۀ تجرب ــر مش را ب

ــت، در  ــت کن ــد. آگوس ــه می ش ــی داد، گفت ــرار م ــایی ق ــوع شناس موض

ــی  ــی اثبات ــد علوم ــی بای ــوم اجتاع ــه عل ــرد ک ــالم ک ــم، اع ــرن نوزده ق

باشــند. او روش شناســی اثباتــی را بــرای علــوم اجتاعــی و علــوم طبیعــی 

 )verifiability( ــری ــی را صدق پذی ــش عمل ــرد و رشط پژوه ــز می ک تجوی

ــورد  ــوالت م ــق مق ــنجش دقی ــاهده و س ــر از راه مش ــای پژوهش گ گزاره ه

بررســی می دانســت.

را  فلســفی  اندیشــۀ  حوزه هــای  از  یکــی  معرفت شــناختی  بحــث 

تشــکیل می دهــد و بــه ویــژه پــس از چرخشــی کــه رنــه دکارت در 

ــه  ــه اندیش ــی ب ــارۀ هستی شناس ــه درب ــفه از اندیش ــی فلس ــث اصل مباح

ــوع  ــن موض ــه مهم تری ــرد، ب ــاد ک ــش ایج ــکل گیری دان ــد ش ــارۀ فرآین درب

ــش های  ــت. پرس ــده اس ــل ش ــد تبدی ــوم جدی ــوص عل ــفه در خص فلس

ــا  ــم، ی ــارۀ ماهیــت آنچــه می دانی ــای پرســش درب ــه معن معرفت شــناختی ب

ــت. ــتی اس ــور هس ــیأ و ام ــه اش ــبت ب ــا نس ــش م دان

ــان  ــی می ــط عل ــم کشــف رواب ــر عل ــه جوه ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای دکارت ب

پدیده هــا بــه گونه یــی اســت کــه بتــوان آن را در قالــب ریاضــی بیــان کــرد؛ 

ــم  ــن را فراه ــش متق ــد دان ــی تولی ــاختار اساس ــات س ــن رو، ریاضی از ای

ــه  ــای هرگون ــد مبن ــات بای ــر ریاضی ــی ب ــی مبتن ــق قیاس ــازد و منط می س

ــی  ــناخت کاف ــه ش ــتیابی ب ــی در دس ــۀ حس ــرد؛ تجرب ــرار گی ــش ق پژوه

ــا  ــر پدیده ه ــه جوه ــوان ب ــه می ت ــت ک ــل اس ــق عق ــا از طری ــت و تنه نیس

ــت. دســت یاف

ــد  ــه تولی ــود کــه انســان خــردورز، قــادر ب فرانســیس بیکــن هــم معتقــد ب

دانــش اســت. امــا روش پیشــنهادی او تکبــه بــر عقــل و اســتدالل قیاســی 

نبــود و جســت وجوی نظام منــد تجربــی را شــیوۀ صحیــح نیــل بــه دانــش 

معتــر می دانســت. از دیــدگاه او، عقــل نظــری، همــواره در معــرض 

ــا  ــوده ره ــی بیه ــل از رسگردان ــه عق ــرای این ک ــت. ب ــتباه اس ــم و اش توه

ــردد.  ــاز گ ــی ب ــخت تجرب ــن س ــه زمی ــی ب ــامل خیال باف ــد از ع ــود، بای ش

ــر روش اســتقرایی،  ــه ب ــا تکی ــده اســت کــه پژوهش گــر ب ــن عقی ــر ای او ب

ــل را آزاد  ــد. دکارت عق ــت بزن ــی دس ــن علم ــع قوانی ــه وض ــد ب می توان

ــه ایجــاد  ــه یقیــن، نظمــی ریاضــی گون ــا بــرای دســتیابی ب می گذاشــت ت

ــی داد.  ــرار م ــه را مــالک ق ــۀ نظم یافت ــل از تجرب ــن حاص ــن یقی ــد. بیک کن

دکارت نظــم عقــل را رشط اوالی تولیــد دانــش می دانســت و بیکــن نظــم 

ــمرد. ــدم می ش ــیأ را مق اش

اثبات گرایــی گرایــش معرفت شــناختی اعــالم شــدۀ اگوســت کنــت، 

بنیان گــذار جامعه شناســی نویــن در قــرن نوزدهــم بــود و بــا وجــود تعدیــل 

در برخــی جنبه هــا، هم چنــان مهم تریــن رویکــرد معرفت شــناختی در 

ــرِد  ــن رویک ــل ای ــی رود. در مقاب ــار م ــه ش ــارص ب ــی مع ــوم اجتاع عل

ــه  ــد ک ــود کردن ــراز وج ــری اب ــد دیگ ــای منتق ــناختانه، رویکرده معرفت ش

مهم تریــن آن هــا رویکــرد تفســیری یــا هرمنوتیکــی بــود. ویلهلــم دیلتــای 

آملانــی و ســایر مخالفــان اثبات گرایــی، الگویــی ارایــه دادنــد کــه مغایــر 

بــا منطــق آرمانــی و جهان شــمول کشــف و تبییــن بــه روش علــوم طبیعــی 

بــود. از دیــدگاه ایــن گــروه، روش هــای علــوم طبیعــی پاســخگوی مطالعۀ 

پدیدارهــای اجتاعــی نیســتند و تنهــا دانــش معتــر حــوزۀ اجتاعــی بــه 

ــۀ  ــد. الزم ــت می آی ــه دس ــان ها ب ــخص انس ــار مش ــای رفت ــیلۀ معن وس

ــًا  ــه عموم ــی پدیده هــای اجتاعــی اســت ک ــن تفســیری، فهــم درون چنی

ــان  ــه دنیــای معانــی آن ــا ورود ب ــا کنش گــران اجتاعــی ی از راه همدلــی ب

ــرد. ــورت می گی ص

ــی  ــی ویژه ی ــر معرفت شناس ــی ب ــی متک ــنت پژوهش ــا س ــم ی ــر پارادای ه

ــر  ــش را معت ــورد ادعای ــش م ــی دان ــیوۀ خاص ــه ش ــن، ب ــت، بنابرای اس

ــناختی در  ــری و روش ش ــی نظ ــم، چارچوب ــود از پارادای ــازد. مقص می س

یــک رشــتۀ علمــی اســت کــه بــه مثابــۀ نقشــه یــا راهنــای پژوهش گــران 

ــل  ــل طــرح، آنچــه قاب ــوع پرســش های قاب ــم ن ــد. هــر پارادی عمــل می کن

ــول  ــورد قب ــای م ــش، داده ه ــرای پژوه ــب ب ــت، روش مناس ــش اس پژوه

ــه  ــد. ب ــخص می کن ــن و مش ــی را تعیی ــای علم ــودن ادعاه ــای آزم و راه ه

ــی  ــوم طبیع ــف عل ــته های مختل ــالف رش ــر خ ــن، ب ــاس کوه ــۀ توم گفت

کــه هــر کــدام در هــر مقطــع زمانــی از یــک پارادایــم قابــل قبــول جامعــۀ 

علمــی آن رشــته بهره منــد اســت، رشــته های علــوم اجتاعــی فاقــد 

ــد  ــه طــور همزمــان چن ــم واحــد هســتند و اصــواًل در هــر رشــته ب پارادای

ــد. ــور دارن ــب حض ــم رقی پارادای

ــا معرفــی بیشــر رویکردهــای اثبات گــرا، تفســیری و انتقــادی  در ادامــه ب

بــه تقلیــد از الرنــس نیومــن، در هــر رویکــرد بــه هشــت پرســش کلیــدی 

ــد: ــل ان ــرار ذی ــدی از ق ــم داد. پرســش های کلی پاســخ خواهی

1. هدف از پژوهش در علوم اجتاعی چیست؟ 

2. ماهیــت بنیادیــن واقعیــت اجتاعــی چیســت؟ )پرســش هســتی 

شــناختی(

3. رسشت انسان چیست؟ )پرسش انسان شناختی(

4. علم چه نسبتی با شعور متعارف دارد؟

5. تبیین یا نظریۀ اجتاعی قابل قبول چیست؟

6. درستی یا نادرستی یک تبیین را چگونه می توان معین کرد؟

7. مقصود از شواهد و داده های مبتنی بر واقعیت چیست؟

8. ارزش های پژوهش گر چه ارتباطی با فعالیت علمی دارد؟



Year 9 y NO 2086 y Sunday 20 August 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

روز گذشــته 28 اســد، 98میــن ســالروز واپس گیــری 

اســتقالِل افغانســتان در رسارس کشــور بــا مراســِم ویژه 

برگــزار شــد. برگــزاری ایــن جشــن در ســال روان بــا 

ســال های  بــه  نســبت  چشــم گیری  تفاوت هــای 

ــن روز،  ــش از ای ــا پی ــد. از هفته ه ــام ش ــته انج گذش

دولــت بــا مصــارِف هنگفــت در والیت هــای کشــور، 

ــوۀ  ــگ و جل ــه آن رن ــر داد و ب ــهرها را تغیی ــرۀ ش چه

ــل برگــزاری ُپرشــکوه  شــادی بخشــید. یکــی از دالی

ایــن جشــن در ســال روان، شــاید برخاســته از هــان 

ــازی  ــخص غ ــه ش ــوری ب ــگاه رییس جمه ــس و ن ح

ــور  ــد. رییس جمه ــۀ او باش ــان و کارنام ــه خ امان الل

ریاســت جمهوری  ارگ  وارد  کــه  زمانــی  از  غنــی 

شــده، ســمپاتی و متایــِل خــود بــه امان اللــه خــان را 

پنهــان نکــرده و هرازگاهــی کــه فرصتــی دســت داده، 

ــدۀ راه  ــه دهن ــه ادام ــت ک ــه اس ــد گفت ــدای بلن ــا ص ب

ــت.  ــتان اس ــان در افغانس ــه خ امان الل

به ویــژه  و  جهــان  کشــورهای  بیشــر  این کــه  در 

کشــورهایی کــه تجربــۀ اســتعار را داشــته اند، روزی 

و  آزادی  روز  عنــوان  بــه  خــود  تقویم هــای  در  را 

ــد نیســت.  ــد، هیــچ جــای تردی اســتقالل درج کرده ان

در بســیاری از کشــورهای جهــان در مــورد چنیــن 

ــوان  ــه عن ــود دارد و از آن ب ــی وج ــاع مل روزی اج

می کننــد.  گرامی داشــت  ملــی  همبســته گی  روز 

ــه  ــت و ب ــتثنا نیس ــر مس ــن ام ــز از ای ــتان نی افغانس

دلیــل تجربــۀ طوالنــی جنگ هــای آزادی خواهانــه 

محــق اســت کــه چنیــن روزی در تقویــم آن مشــخص 

ــد. باش

ــز از 28   در گذشــته و در حاکمیت هــای مختلــف نی

ــن  ــت و ای ــده اس ــل می ش ــتان تجلی ــد در افغانس اس

روز تنهــا بــه حکومــت وحــدت ملــی و شــخص آقای 

ــا  ــی حاکمیت ه ــا برخ ــود. ام ــدود منی ش ــی مح غن

مثــل حکومت هــای پــس از کودتــای ثــور 1357 

بــه دلیــل نــگاه خــاص سیاســِی خــود، ایــن روز را بــا 

شــکوه بیشــر تجلیــل می کردنــد، و برخــی نیــز مثــل 

حاکمیــت طالبــان آن هــم بــه دلیــل نــگاه ایدیولوژیــک 

ــد.  ــاد منی کردن ــاًل ی ــن روز اص ــاص، از ای خ

 در ایــن جــای شــک نیســت کــه 28 اســد در تاریــخ 

ــد از  ــت و بای ــوردار اس ــژه برخ ــگاه وی ــور از جای کش

آن بــه عنــوان روز ملــی گرامی داشــت کــرد. امــا 

افغانســتان در حالــی از ایــن روز تجلیــل می کنــد کــه 

بیــش از هــر زمــاِن دیگــری دچــار انقطــاب سیاســی 

ــتان در  ــن روز در افغانس ــت. ای ــی اس ــران امنیت و بح

حالــی برگــزار می شــود کــه جلوه هــای ُپررنــِگ 

قوم گرایــی و تضادهــای قومــی در کشــور دامــن 

زده می شــود. جالــب این جاســت کــه تعصبــاِت 

ــن  ــی دام ــراد و نهادهای ــوی اف ــًا از س ــی عمدت قوم

زده می شــود کــه عمــاًل خــود را ادامه دهنــدۀ راه 

شــاه امان اللــه خــان می داننــد و تــالش می کننــد 

از ایــن روز به صــورِت ویــژه تجلیــل شــود. آیــا 

ــای  ــا آرمان ه ــاد ب ــود در تض ــورد، خ ــوع برخ ــن ن ای

اســتقالل طلبانه و آزادی خواهانــه قــرار نــدارد؟ 

بــدون شــک کــه هیــچ آرمــاِن آزادی خواهانه یــی 

منی توانــد در رنــگ و جلوه هــای قومــی و تبــاری 

کشــورها  آزادِی  و  اســتقالل  کنـــد.  پیــدا  تحقــق 

ملــی،  ارزش   یــک  عنــوان  بــه  می توانــد  زمانــی 

مــردم یــک رسزمیــن را بــه دوِر خــود جمــع کنــد کــه 

ــری از  ــت و براب ــه عدال ــه ک ــای آزادی خواهان آرمان ه

ــد باشــند، حــِس  اساســی ترین منودهــای آن می توانن

ــی را در مســایل  ــری و مشــارکِت همه گان همدیگرپذی

مهــِم میهنــی فراهــم کــرده باشــند. آیــا در حالــی کــه 

از آزادی و اســتقالل ســخن می گوییــم و در عیــن 

ــم،  ــه قــوم و ســمت تقســیم کرده ای زمــان کشــور را ب

می توانیــم خــود را رهــرو راه آزادی خواهــان بدانیــم؟ 

امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر، تعصبــات قومــی در 

ــش از  ــروز بی ــد. ام ــر می رس ــه نظ ــگ ب ــور ُپررن کش

هــر زمــاِن دیگــر تــالش صــورت می گیــرد کــه مــردم 

ــان  ــه زب ــت، ب ــت و اقلی ــه اکرثی ــوم، ب ــژاد و ق ــه ن ب

ــی،  ــن فضای ــوند. در چنی ــته ش ــرو کاس ــه ف و منطق

می تــوان از آزادی و اســتقالل ســخن گفــت؟ 

مــن بحــث اســتقالل اقتصادی و یا اســتقالل سیاســی 

را کــه ایــن روزهــا برخی هــا مطــرح می کننــد، نــدارم. 

مــن منی گویــم کــه آیــا در موجودیــت رسبــازان 

خارجــی، اســتقالل کشــور بــا ســوال مواجــه هســت 

و یــا خیــر. مــن منی گویــم کــه جامعــۀ جهانــی 

افغانســتان  اختیــار  در  دالــر  میلیاردهــا  ســاالنه 

ــک روز  ــند، ی ــا نباش ــن کمک ه ــر ای ــذارد و اگ می گ

ــتقالل  ــس اس ــد آورد، پ ــتان دوام نخواه ــم افغانس ه

ــن  ــدارد. م ــی ن ــن معنای ــن رسزمی ــز در ای و آزادی نی

این گونــه  شــال  بــه  جنــگ  وقتــی  می گویــم 

منتقــل می شــود کــه عمــاًل می تــوان رسنخ هــای 

آن را ردیابــی کــرد و یــا در برابــر فــالن افــراد و 

شــخصیت ها دسیســه های آشــکار قومــی جریــان 

ــه و  ــای آزادی خواهان ــه ارزش ه ــوان ب ــا می ت دارد، آی

اســتقالل طلبانه همچنــان وفــادار مانــد؟

 نکتــۀ دیگــر امــا ایــن اســت کــه جایــگاه هــر 

شــخص و هــر انســاِن ایــن رسزمیــن کــه بــرای آزادی 

ــد. آزادی و  ــد باش ــوظ بای ــده، محف ــتقالل رزمی و اس

ــاه  ــوی ش ــه از س ــس از آن ک ــتان پ ــتقالل افغانس اس

ــی  ــز جریان ــد، هرگ ــالم ش ــًا اع ــان رس ــه خ امان الل

یک دســت و بــدون امــا و اگــر نبــوده اســت. در 98 

ــای  ــاهد لحظه ه ــتان ش ــخ افغانس ــته تاری ــال گذش س

ــا  ــه باره ــت ک ــوده اس ــن ب ــاک و خونی ــیار دردن بس

اســتقالل و آزادِی آن را زیــر ســوال بــرده اســت. 

در همیــن حــال کســانی آمده انــد و بــرای حفــظ 

ــک در  ــدون ش ــته اند. ب ــر بس ــتقالل و آزادی کم اس

ــوده  ــت ب ــردم ُپراهمی ــش م ــواره نق ــان، هم ــن می ای

ــت.  اس

می کنیــم،  صحبــت  اســتقالل  از  امــروز  اگــر 

آن  وصــول  در  مــردم  کــه  را  نقشــی  منی تــوان 

میــان،  ایــن  در  امــا  گرفــت.  نادیــده  داشــته اند، 

ــز صحبــت می شــود،  ــی نی ــی از شــخصیت معین وقت

ــری  ــردم در واپس گی ــش م ــا نق ــاد ب ــای تض ــه معن ب

ــخصیت های  ــت. ش ــِت آن نیس ــتقالل و نگه داش اس

ملــی و میهنــی ســبب شــده اند کــه انســجام مردمــی 

ــود آورد و  ــه وج ــی را ب ــد فضای ــد. نبای ــود آی ــه وج ب

دامــن زد کــه اســتقالل بــه روز یــأس و دور شــدن از 

ــود.  ــدل ش ــر مب یکدیگ

ــن  ــه چنی ــفانه ب ــی متأس ــای غن ــِی آق ــت فعل سیاس

ــه آزادی  ــه در نتیجــۀ آن، ن ــد ک ــی کمــک می کن فضای

ــی! ــاق مل ــه وف ــد و ن ــی می مان باق

28 اسـد؛ 
روز اسـتقالل یا روز افتـراق؟

بـر ما چـه رفـت؟
روایتـی بـرای تـاریـخ

بخش ششم
نویسنده: بهار مهر

ــس  ــت ریی ــه ریاس ــتان ب ــان افغانس ــای پارمل ــرۀ اعض ــأت ۳۴ نف هی

ــدار  ــده گان آقــای ابراهیمــی در دو شــب متوالــی در دی مجلــس مناین

ــرار گزارش هــا، در  ــه نتیجــۀ روشــنی نرســیدند. ق ــا رییس جمهــور ب ب

جریــان ایــن دیدارهــا ارشف غنــی بــه شــاری از مطالبــات رســتاخیز 

ــه  ــی اش ب ــت مل ــف امتــر مشــاور امنی ــاری حنی ــه برکن ــر از جمل تغیی

حــدی تنــد واکنــش نشــان داد کــه ســبب تنش هــای لفظــی میــان او و 

اعضــای حــارض پارملــان در مالقــات شــد. 

در نهایــت، پارملــان در یــک نشســت عمومــی بــه روز دوشــنبه 

)۲۲ جــوزای ۱۳۹۶( بــا اکرثیــب آرا »مصوبــۀ تحکیــم وحــدت 

ــه  ــن مصوب ــه ای ــاند ک ــب رس ــه تصوی ــی« را ب ــاق سیاس ــی و وف مل

می کــرد.   تغییــر  رســتاخیز  متوجــه  نیــز  را  مســوولیت هایی 

ــان  ــر خواه ــتاخیز تغیی ــاِن رس ــی از معرض ــۀ  ۱۲ ماده ی ــن مصوب ای

برچیــدن خیمه هــای تحصــن و بــاز کــردن راه هــای شــهر شــده بــود. 

الزم بــه تذکــر اســت کــه پــس از افزایــش خیمه هــا در ســطح شــهر و 

بنــدش شــاری از جاده هــای شــهر، حکومــت بــا تحریــک مــردم از 

طریــق وکالی گــذر و نواحــی تــالش می کــرد تــا ســطح نارضایتــی را 

در میــان مــردم علیــه جنبــش بــاال بــرد و از ایــن طریــق بــه تحصــن 

پایــان دهــد.

روز بعــد پارملــان بــه رســتاخیز تغییــر پیــام داد کــه حــارض اســت ایــن 

مصوبــه را در حضــور اعضــای رســتاخیز تغییــر قرائــت کننــد و آن را 

مســتقیًا بــه ســمع آنــان برســانند. کاروان موترهــای رســتاخیز تغییــر 

ــرک  ــان ت ــاختان پارمل ــد س ــه مقص ــص را ب ــۀ تح ــاعت ۱۰ خیم س

کــرد.

ــد پاســگاه و تالشــی، اعضــای  ــور از چن ــا عب ــک ســاعت بعــد و ب ی

کنفرانس هــای  اتــاق  چوکی هــای  در  تغییــر  رســتاخیز  نفــرۀ   ۳۴

ــس  ــد. ریی ــته بودن ــده گان نشس ــل مناین ــده گان در مقاب ــس مناین مجل

پارملــان ضمــن قدردانــی از حضــور مناینــده گان رســتاخیز، از آقــای 

ــن  ــا م ــت ت ــس خواس ــردم در مجل ــدۀ م ــجادی، مناین ــوم س عبدالقی

ــد.  ــع بخوان ــه را در جم مصوب

ــارم و  ــواد چه ــکام م ــاس اح ــر اس ــود: ب ــده ب ــن آم ــه چنی در مصوب

هشــادویکم قانــون اساســی کــه حاکمیــت ملــی بــه ملــت تعلــق دارد و 

بــه طــور مســتقیم یــا توســط مناینــده گان خــود آن را اعــال می کنــد، 

شــورای ملــی بــه حیــث عالی تریــن ارگان تقنینــی مظهــر ارادۀ مــردم 

ــد.  ــی می کن ــت مناینده گ ــۀ مل ــت و از قاطب اس

بــا در نظــر داشــِت گســرش ناامنــی، گسســتگی های سیاســی، 

تعمیــق شــکاف های اجتاعــی، چنــد پارچه گــی احــزاب و نهادهــای 

مدنــی، عریــض شــدن روزافــزون فاصلــۀ مــردم و حکومــت، فقــدان 

ــدی  ــر و ج ــۀ موث ــور مقابل ــه منظ ــی و ب ــراتیژی امنیت ــه و اس برنام

ــوت  ــی و اخ ــدت مل ــی، وح ــات سیاس ــم ثب ــدات، تحکی ــا تهدی ب

اســالمی، یگانه ســازی اراده هــای متفــرق و پراگنــده، زیــر چــر ملــت 

واحــد و افغانســتان واحــد، طــرح زیــر جهــت تصویــب بــه مجلــس 

ــد.  ــه گردی ــی ارائ عموم

ــا در  ــرد ت ــف می ک ــت را مکل ــه، حکوم ــن مصوب ــۀ ای ــواد ۱۲ گان م

تأمیــن امنیــت شــهروندان تــالش کنــد و هرچــه عاجل تــر در شناســایی 

و بــه محاکمــه کشــاندن عامــالن حــوادث خون بــار چهارشــنبه 

ــازۀ  ــر مراســم جن )پنجــم رمضــان( و حمــالت انتحــاری روز شــنبه ب

یکــی از معرضــان )ســامل ایزدیــار(  اقــدام و آنــان را بــه مراجــع عدلــی 

و قضایــی معرفــی کنــد.

هم چنــان ایــن مصوبــه از حکومــت می خواســت تــا بــه منظــور 

ــی و  ــای مدن ــت از آزادی ه ــت و حراس ــن عدال ــون و تأمی ــق قان تطبی

ــه  ــار شــنبه را ک ــن روز چه ــۀ خونی سیاســی عامــالن و مســبباِن حادث

ــه  ــایی و ب ــد، شناس ــان ش ــدن معرض ــی ش ــته و زخم ــه کش ــر ب منج

ــد. ــیده گی کن ــون رس ــق قان ــده گان طب ــره کنن ــات مظاه مطالب

ایــن  مصوبــه حکومــت را مکلــف بــه طــرِح، معرفــی و اجــرای عاجــل 

ــده گان  ــس مناین ــه مجل ــب ب ــت تصوی ــی  جه ــراتیژی امنیت ــک اس ی

می کــرد تــا در مواجهــه بــا تهدیــداِت رو بــه افزایــش امنیتــی، 

ــد.  ــور باش ــی کش ــی و امنیت ــای دفاع ــخگوی نیازمندی ه پاس

ــه بــر رضورت تطبیــق کامــل توافق نامــۀ سیاســی حکومــت  در مصوب

وحــدت ملــی، مبــارزه بــا فســاد، لغــو ادارات مــوازی، اجــرای اصــل 

ــوق  ــاع از حق ــوا، دف ــک ق ــه تفکی ــرام ب ــازات، اح ــات و مج مکاف

ــازان بــرای جلوگیــری از وخامــت  شــهروندی و تقویــت روحیــۀ رسب

اوضــاع تأکیــد شــده بــود.

ــف  ــأت موظ ــی« هی ــاق سیاس ــی و وف ــدت مل ــم وح ــه تحکی »مصوب

ــری و  ــا در پیگی ــده گان را مکلــف می ســاخت ت شــده، مجلــس مناین

ــه تــالش کــرده و از پیرشفــت  ــه مجدان نظــارت از اجــرای ایــن مصوب

ــده گان گــزارش دهــد. ــه مجلــس مناین کاری خــود ب

احمــد عمران
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