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ــتان  ــاف پاکس ــک انص ــزب تحری ــر ح رهب
ــاخت  ــرح س ــف ط ــه مخال ــرد ک ــام ک اع
بــا  دیورنــد  خــط  در  مــرزی  حصــار 
افغانســتان اســت، زیــرا ایــن رونــد موجــب 

تنــش  در روابــط دو کشــور می شــود.
تحریــک  حــزب  رهبــر  خــان  عمــران 
انصــاف اخیــرا اعــام کــرده کــه از سیاســت 
ــف  ــد و مخال ــت می کن ــاز حمای ــای ب مرزه
ــرزی در  ــار م ــر حص ــاخت 2500 کیلومت س

ــت. ــتان اس ــا افغانس ــد ب ــط دیورن خ
ــه گــزارش رســانه های پاکســتانی، عمــران  ب
ــوار  ــاختن دی ــه جــای س ــه ب ــه ک ــان گفت خ
ــارت آزاد و  ــه تج ــد ب ــد بای ــط دیورن در خ

ــا افغانســتان توجــه شــود. ــاز ب مرزهــای ب
وی در ادامــه تصریــح کــرد کــه رابطــه بیــن 
افغانســتان و پاکســتان بایــد مانند کشــورهای 
ــد در دراز  ــن رون ــا باشــد و ای ــه اروپ اتحادی
مــدت بــرای دو کشــور مزایــای بســیاری را 

بــه دنبــال خواهــد داشــت.
ایــن سیاســتمدار پاکســتانی از اســام آباد 
ــرزی  ــد ســاخت حصــار م ــا رون خواســته ت
در خــط دیورنــد را متوقــف کنــد و سیاســت 
ــور را  ــارت آزاد دو کش ــاز و تج ــای ب مرزه

گســترش دهــد.
ــود  ــرح می ش ــی مط ــارات در حال ــن اظه ای
ــدی  ــش پاکســتان چن ــتاد ارت ــس س ــه ریی ک
قبــل، از آغــاز اجرایــی شــدن طــرح ســاخت 
ــر داده  ــد خب ــرزی در خــط دیورن حصــار م
بــود و اینکــه فــاز اول ایــن طــرح در منطقــه 
»باجــور« در ایالــت خیبــر پختونخــوا رو بــه 

پایــان اســت.
بــا ایــن حــال دولــت افغانســتان نیــز مخالف 
ــد  ــط دیورن ــرزی در خ ــار م ــاخت حص س

ــتا  ــن راس ــتان در ای ــات پاکس ــت و اقدام اس
را مغایــر بــا قوانیــن خــط دیورنــد می دانــد.

عواقــب  بــه  نســبت  بارهــا  افغانســتان 
ســاخت حصــار در دیورنــد بــه دولــت 

اســت. داده  هشــدار  پاکســتان 
در ســال های گذشــته نظامیــان دو کشــور 
ــر شــدند  ــن مســئله درگی ــر ای ــر س ــا ب باره
ــته  ــا گذاش ــی برج ــا کشــته و زخم ــه ده ه ک

اســت.

به هیأت محترم اعزامی مرکز!
می خواهـم قبـل از همـه در مـورد چگونگـی راه 
یافتـن محمـد آصـف مهمند بـه شـورای والیتی 
بلـخ بـه صفـت عضـو شـورای والیتـی نکاتی را 
کـه بـه رویـت اسـناد معتبـر از کمیسـیون محترم 
انتخابـات نشـر و پخش شـده اسـت بیـان نمایم. 
آقـای مهمنـد حـدود چهارهـزار و هفـت صـدو 
سـی و نـو رای را در انتخابـات 1393از آن خـود 
کـرده بـود کـه نظـر بـه جـدول اعـام شـده از 
سـوی کمیسـیون انتخابـات در ردیـف  بیسـت 
وششـم قـرار داشـت حاالنکـه تعـداد وکاء در 
شـورای والیتـی 19 تـن می باشـد. آقـای مهمنـد 
بعـد از اعـام نتیجـه انتخابـات بـه کابـل سـفر 
می نمایـد و بـا پرداخـت مبالـغ هنگفت بـه افراد 
و اشـخاصی کـه در کمیسـیون وقـت انتخابـات 
وظیفـه داشـته اند توانسـت که نزدیـک به 4000 
رای را خریـداری و به شـکل تقلب در فهرسـت 
درج  انتخابـات  کمیسـیون  دیتابیـس  و  نهایـی 
نمایـد کـه به ایـن ترتیـب بعـداً به صفـت وکیل 
برنـدۀ شـورای والیتـی بلـخ اعام شـد. حاالنکه 
کمتریـن رأی برنـده شـدن بیـش از هفـت هـزار 

رأی بـود.
بـا گذشـت مدت کوتـا و نظـر به قانون شـورای 
والیتـی بایسـت کـه وکاء برنـده طـی مراسـم 
اینکـه  از  می شـد  گرفتـه  معرفـی  بـه  خـاص 
مـن شـخصآ از رای تقلبـی و خریـداری شـده 
معرفـی  از  بـودم  آگاه  قبـل  از  مهمنـد  آصـف 
آن در حضـورم خـود داری کـردم بـا وسـاطت 
سـایر وکای محتـرم شـورای والیتـی و تعدادی 
وکای محتـرم والیـت بلـخ در پارلمـان مبنی بر 
تعهـد بـرای اصاح شـدن آصف مهمنـد وی در 
شـورای والیتـی بلـخ حاضـر شـد و در مراسـم 
تحلیـف شـرکت کـرد. بـا گذشـت دو الـی سـه 
مـاه نامبـرده بـا دسـت انـدازی بـه کار هـای غیر 
بـی  ایجـاد  بـه  توطئـه  و  کاری  فریـب  قانونـی 
و  والیتـی  شـورای  در  پراگنـی  تفرقـه  نظمـی، 
ادارات دولتـی پرداخـت که اسـناد کافـی و موثق 

می باشـد. ضمیمـه 
سـر انجـام بعـد از گذشـت پیش از سـه سـال از 
اثـر غیـر حاضری هـای پیهـم و دوام دار  آصـف 
مهمنـد نظـر بـه قانـون شـورای والیتی بـا اتفاق 
آرا بـه تاریـخ /1396/5 توسـط اعضـای شـورای 
والیتـی وظیفـه اش بـه تعلیـق آمـده کـه در ایـن 
راسـتا اسـناد و فیصلـه خـط شـورای والیتـی بر 
مبنـای قانـون شـورای والیتـی صـورت گرفتـه 

اسـت ضمیمـه می باشـد.
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ــور در  ــواِل کش ــاع و اح ــه از اوض ــه ک آن چ
هفته هــای اخیــر برمی آیــد، نشــان از یــک 
راســتای  در  تنظیم شــده  و  مــدون  برنامــۀ 
سیاســی  وضعیــت  زدِن  برهــم  و  آشــوب 
جنگ هــا  از  چــه  دارد.  کشــور  امنیتــی  و 
برخــی  در  وحشــتناک  نسل کشــی های  و 
ــای  ــا توطیه ه ــای شــمالی کشــور و ی والیت ه
روشــن در برابــر برخــی از شــخصیت های 
سیاســِی جریــان مقاومــت، و چــه از حرف هــا 
به شــدت  و  غیرمســووالنه  ســخناِن  و 
تعصب آلــودِ کســانی کــه خــود را ناجــی 
ــر تجــاوز و اشــغال معرفــی  ــور در براب کش

. می کننــد
 گاهــی فکــر می شــود کــه ایــن حــوادث 
و  ناهماهنــگ  صــورت  بــه  اتفاق هــا  و 
ــی  ــی آنان ــد، ول ــود می آین ــه وج ــی ب تصادف
ــه صــورِت زنجیره یــی دنبــال  کــه مســایل را ب
ــک از  ــه هیچ ی ــد ک ــک دریافته ان ــد، نی می کنن
ــی  ــده، تصادف ــر پراکن ــه ظاه ــوادِث ب ــن ح ای
ــا  ــن قضای و غیرتعمــدی نیســتند. در پشــِت ای
طــرح و برنامه یــی وجــود دارد کــه می خواهــد 
بــه صــورت ســیتماتیک بــه حــذف و انــزوای 
کــه  بپــردازد  وجریان هایــی  شــخصیت ها 
آزادی، عدالــت  بیشــترین تــاش را در راه 
انــد.  داده  انجــام  کشــور  در  برابــری  و 
متأســفانه ایــن برنامــه از دیرزمانــی در کشــور 
ــره و  ــا چه ــی ب ــده و هرازگاه ــزی ش طرح ری
ــود.  ــه می ش ــش گرفت ــه آزمای ــازه ب ــردِ ت رویک
ــی  ــکل تاریخ ــی، مش ــکل فعل ــی از مش بخش
اســت کــه در افغانســتان در ظــِل حاکمیت هــای 
ــه  ــه و ب ــکل گرفت ــتبدادی ش ــی و اس غیرمردم
عنــوان سیاســت اصلــِی ایــن دولت هــا از 
ــال شــده اســت. معضــل  گذشــته های دور دنب
ــا  ــه ب ــر از آن اســت ک ــن عرصــه کان ت در ای
چنــد جملــۀ کوتــاه بتــوان از عهــدۀ ترســیِم آن 
بیــرون شــد، ولــی بــه ایــن نکتــه بایــد بســنده 
کــرد کــه تقابــل قومــی و زبانــی، بخشــی 
گروه هــا  و  حاکمیت هــا  ایــن  سیاســِت  از 
ــاب و  ــته اند ارع ــایۀ آن توانس ــه در س ــوده ک ب

ــازند. ــی بس ــه قانون ــونت را در جامع خش
تاجیک هــا،  ازبیک هــا،  وقتــی  امــروز   
هزاره هــا و دیگــر اقــوام دعــوای ســهم و 
مشــارکِت سیاســی دارنــد و بــه هــر کســی کــه 

ــان  ــن حق ش ــۀ گرفت ــان داعی ــوم و تبارش از ق
را کــرد اعتمــاد می کننــد، ناشــی از همــان 
در  کــه  اســت  حذف گرایانه یــی  سیاســِت 
ــال  ــو دنب ــه این س ــه ب ــد ده ــتان از چن افغانس
ــرۀ  ــا آن چه ــت ب ــن سیاس ــت. ای ــده اس می ش
خشــن و مشــخِص خــود البتــه بــه یُمــِن 
ــژه در  ــه وی ــر و ب ــۀ اخی ــار ده ــوادِث چه ح
ســال های جهــاد و مقاومــت حــاال از کارکــرد 
رســـمی و علنــی افتــاده، ولــی انــکار نمی تــوان 
کــرد کــه بــه صــورِت پنهــان و به شــدت 
خطرنــاک از ســوی همــان گروه هــا و یــا 
ــال  ــور دنب ــا در کش ــیِن آن ه ــای جانش گروه ه

می شــود. 
قومــی  نسل کشــی  میرزاولنــگ  در  وقتــی 
ــت  ــن دس ــه از ای ــه البت ــتیم ک ــاهد هس را ش
حــوادث در ســال های اخیــر بارهــا اتفــاق 
افتــاده و یــا عمــًا در یــک تظاهــراِت مردمــی 
گشــوده  آتــش  تظاهرکننــده گان  روی  بــه 
می شــود و یــا آقــای حکمتیــار رهبــر یکــی از 
ــه  ــه ب شــاخه های حــزب اســامی از روزی ک
رونــد صلــح پیوســته، بــه صــورت هماهنــگ و 
پیوســته بــه یــک زبــان و یــک جریــان حملــه 
می بــرد، این هــا هیــچ یــک بی ارتبــاط بــا 

ــتند.  ــر نیس یکدیگ
ــه  ــتای آن چ ــًا در راسـ ــار دقیق ــای حکمتی آق
تظاهــرات  در  یــا  و  میرزاولنــگ  در  کــه 
ــد.  ــل می کن ــاد، عم ــاق افت ــل اتف ــی کاب مردم
ــا  ــتماتیک ب ــورت سیس ــه ص ــوادث ب ــن ح ای
ــدۀ  ــان عق ــه هم ــد و ب ــد ان ــر در پیون یکدیگ
حل ناشــدۀ تاریخــی در کشــور برمی گــردد. 
ــی  ــی از جوان ســازی ادارۀ مل ــای غن ــی آق وقت
افغانســتان ســخن می گویــد و یــا در یــک 
ــی  ــان مل ــان اهلل را قهرم ــاه ام ــزرگ ش ــِع ب جم
ــی و  ــورِت تصادف ــه ص ــا ب ــد، این ه می خوان
یــا بــر اســاِس عــرق ملــی بــر زبانــش جــاری 
ــا  ــه کی ه ــد ک ــی می دان ــای غن ــوند. آق نمی ش
را بایــد هــدف قــرار داد، از چــه راهــی و بــرای 
ــار  ــر حکمتی ــز در براب ــوری. او هرگ ــه منظ چ
ســخِن ســخت نمی گویــد ولــی حاضــر اســت 
کــه بخشــی از مــردم افغانســتان را بــر اســاس 
ــدازد. ــرون ان ــی از کشــور بی سیاســت های یون
 آقــای غنــی از روزی کــه سیاســِت افغانســتان 
ــا  ــای زیب ــام ه ــر ن ــه، زی ــت گرفت ــه دس را ب

سیاســت های  مــردم،  بــرای  جاذبه انگیــز  و 
ــی  ــای غن ــد. آق ــال می کن ــود را دنب ــِی خ قوم
یــاد دارد کــه چگونــه بــا چیــغ کشــیدن مــردم 
را بفریبــد و آرام ســازد. او زیــر نام هایــی 
اداری،  فســاد  بــا  بی امــان  مبــارزۀ  چــون 
قانــون،  و  عدالــت  تأمیــن  تفنگ ســاالری، 
ــه  ــد ک ــرار می ده ــدف ق ــانی را ه ــًا کس عم
می تواننــد  او  قومــِی  سیاســت های  مخــِل 

ــوند.  ــناخته ش ش
آقــای غنــی هیــچ برنامــۀ اقتصــادی امیدبخــش 
بــرای آینــده نــدارد. حرف هایــی کــه او در ایــن 
ــاد علمــی و  ــد، هیــچ بنی عرصــه مطــرح می کن
ــت  ــعارهایی اس ــط ش ــدارد و فق ــی ن تخصص
ــِن دیگــران  ــرای فریفت ــوان ب کــه همیشــه می ت
بــه زبــان آورد. کــدام برنامــۀ اقتصــادی آقــای 
ــت؟  ــر داده اس ــور را تغیی ــت کش ــی وضعی غن
کــدام برنامــۀ مــدوِن او بــه کاهش فســاد اداری 
انجامیــده اســت؟ بــر اســاس چــه مکانیســمی 

موفــق شــده کــه امنیــت را بهتــر ســازد؟ 
در  امنیــت  عرصــۀ  در  کــه  همان گونــه 
داریــم،  قــرار  ممکــن  وضعیــِت  بدتریــن 
ــادی  ــۀ اقتص ــز در عرص ــزان نی ــان می ــه هم ب
موفقیــت  نیــز  خــوب!  حکومــت داری  و 
ــان  ــردم از امنیت ش ــروز م ــر ام ــته ایم. اگ داش
ــد از وضعیــت  ــد، آن وقــت می توانن راضــی ان
ــند.  ــز راضــی باش ــت نی اقتصــادی و ادارۀ دول
آیــا چنیــن اســت؟ آیــا کســی می توانــد 
بگویــد کــه بلــی مــن از امنیــِت کشــور کامــًا 
راضــی ام کــه آن وقــت ایــن آدم ُمحــق باشــد 
کــه از سیاســت های اقتصــادی و مدیریتــی 
ــد؟!  ــت کن ــاس رضای ــز احس ــی نی ــای غن آق
ــام"  ــب ارق ــار "فری ــی دچ ــفانه گاه ــا متأس م
چــون  کــه  می کنیــم  فکــر  و  می شــویم 
ــخن  ــداد سـ ــام و اع ــا ارق ــخص ب ــان ش ف
ــه  ــده و دارای برنام ــس آدم فهمی ــد، پ می گوی
ــِت  ــی صح ــچ گاه ــه هی ــی ک ــت. در حال اس
ارقــام و اعــدادی را کــه ایــن فــرد ارایــه 
کــرده، نیازموده ایــم. آقــای غنــی نیــز یــاد 
گرفتــه کــه چگونــه جامعــه را دچــار "فریــب 
ــاوت،  ــی متف ــازد و از خــود چهره ی ــام" س ارق
عدالت خــواه و برابری طلــب معرفــی کنــد. 
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ــکا  ــِد امری ــتراتژی جدی ــانه ها از اس ــه رس ــت ک ــه اس ــد هفت چن
ــی آن،  ــدۀ نهای ــه تصمیم گیرن ــتان ـ ک ــیا و افغانس ــوب آس در جن
آقــای ترامــپ خواهــد بــود ـ خبــر می دهنــد، امــا تــا هنــوز ایــن 
اســتراتژی و جزییاتــش به صــورِت موثــق اعــام نشــده اســت. در 
ــاِی  ــا و رایزنی ه ــان گفت وگوه ــانه ها از پای ــورد، رس ــن م آخری
ــنبه/ 21 اوت  ــه روز دوش ــد ک ــد و گفتن ــر دادن ــد خب ــپ دیوی کم
اســتراتژی تــازۀ ایــاالت متحــده در قبــال افغانســتان اعــان 
ــه شــِب 21  ــاره ب ــتراتژی، دوب ــن اس ــام ای ــا اع ــد. ام ــد ش خواه

ــد.  ــول ش اوت موک
مســلمًا کیفیــِت ایــن اســتراتژِی جدیــد بــرای میلیون هــا شــهروند 
ــتان  ــگ در افغانس ــۀ جن ــا هزین ــاِت آن ه ــول مالی ــه پ ــی ک امریکای
ــرای  ــا ب ــود، ام ــد ب ــد، حســاس و شــنیدنی خواه ــن می کن را تأمی
ــور  ــالۀ حض ــارِب شانزده س ــه تج ــه ب ــا توج ــتان ب ــردم افغانس م
امریــکا در ایــن کشــور، اســتراتژی جدیــد چیــزی در ادامــۀ همــان 

بازی هــا و اســتراتژی هاِی قبلــی تلقــی می شــود. 
شــاید برخــی از سیاســت مداران و تحلیل گــراِن حکومتــی بــا 
آب وتــاِب فــراوان از سرنوشت ســازی ایــن اســتراتژی بــرای 
افغانســتان ســخن بگوینــد، امــا چرخــۀ حــوادث در کشــور 
به روشــنی نشــان داده کــه امریــکا و هم پیمانــاِن غربــی اش از 
یــک کان اســتراتژی واحــد، ثابــت و الیتغیــر در افغانســتان تبعیــت 
می کننــد و آن همانــا تعقیــب و تأمیــن منافــِع سیاســی و اقتصــادِی 
ــدت  ــتراتژِی به ش ــن کان اس ــًا در ای ــت. طبیعت ــرب اس ــاِن غ جه
ــی  ــاد محل ــان زی ــتان و هست وبودش ــردم افغانس ــه، م واقع گرایان

ــدارد.  ــراب ن از اع
بــا ایــن حســاب، بایــد حکومــت افغانســتان بــدون تعــارف بپذیــرد 
کــه هیــچ کشــوری محــِض آبــادی و آرامــی افغانســتان، خــود را 
بــه زحمــت نینداختــه و نمی انــدازد، ایــن منافــع ملــی اســت کــه 
ــر  ــش درگی ــر از مرزهای ــر دورت ــدرت را هزاران کیلومت ــک ابرق ی
ــت  ــت اس ــن واقعی ــه دارِ ای ــه و ریش ــوِل آگاهان ــا قب ــازد. ب می س
ــِع  ــاری«، مناف ــه اصــل »خودی ــکا ب ــا ات ــد ب ــت می توان ــه حکوم ک
ــد و  ــرون بکش ــزرگ بی ــای ب ــِع قدرت ه ــاِل مناف ــود را از خ خ

ــد. ــی بســیج کن نیروهایــش را در مســیر اهــداِف مل
اســتراتژی تــازۀ امریــکا در قبــال افغانســتان هرچــه باشــد، 
ــمارِ  ــای بی ش ــور و دغدغه ه ــن کش ــِی ای ــع مل ــر مناف ــی ب متک
شــهروندانش خواهــد بــود. امریــکا چــه در افغانســتان بمانــد، چــه 
ــا  ــورِ م ــش در کش ــزاِن هزینه های ــر می ــه ب ــود، چ ــارج ش از آن خ
بیفزایــد و چــه از آن بکاهــد، در قلــِب ایــن اقدامــات فقــط و فقــط 
ــا  ــت. ب ــه اس ــور نهفت ــن کش ــِت ای ــدرت و منفع ــازِی ق بیشینه س
ــه نظــر  ــاد موجــه ب ایــن حســاب، ذوق زده گــی در ایــن مــورد زی
ــای  ــن ذوق زده گی ه ــِر همی ــر اث ــه ب ــوص این ک ــد. به خص نمی رس
بی جــا بــود کــه سیاســت مداراِن افغانســتانی تنوانســتند از حضــور 

ــد. ــرۀ الزم را ببرن ــتان به ــان در افغانس ــالۀ جه شانزده س
ــرح  ــود ط ــه س ــازه، ب ــتراتژی ت ــه اس ــت ک ــده اس ــی ش پیش بین
ــرار  ــده و ق ــی ش ــکا طراح ــِی امری ــت مل ــاور امنی ــاون و مش مع
اســت ایــاالت متحــده چندهــزار نیــروِی دیگــر را در چهارچــوب 
نیروهــای حمایــِت قاطــع بــه افغانســتان بفرســتد. نیروهــای 
ــای  ــا گروه ه ــگ ب ــتقیمًا در جن ــه مس ــدون آن ک ــع ب ــت قاط حمای
مخالــِف دولــت افغانســتان شــرکت ورزنــد، نیروهــای دولتــی را در 
ــای جنگــی کمــک  ــوزش مهارت ه ــزات و آم ــن تجهی ــۀ تأمی زمین

می رســانند. 
ــن  ــرای افغانســتان همی ــازه ب ــتراتژی ت ــن بخــش اس ــر مهم تری اگ
ــا  ــر و جنــگ زدۀ م ــرای مــردم فقی ــی ب باشــد، نه تنهــا هیــچ هیجان
خلــق نخواهــد کــرد کــه هیــچ امیدواری یــی نیــز بــرای حکومــت 
ــا افزایــش چندهــزار نیــروی  بــه ارمغــان نخواهــد آورد. مســلمًا ب
کمکــی، هیــچ گاه سرنوشــت جنــگ و ناامنــی در افغانســتان 
دگرگــون نخواهــد شــد. حتــا اگــر ایــاالت متحــده هماننــد گذشــته 
ــد،  ــیل کن ــتان گس ــه افغانس ــی اش را ب ــروی نظام ــزار نی ــا ه ده ه
ــی در اوضــاع کشــور رونمــا نخواهــد  ــاِب مثبت ــچ انق بازهــم هی

شــد. 
از آن جــا کــه جنــگ و تروریســم در افغانســتان پدیده هایــی 
چندبعــدی و چندریشــه هســتند، اســتراتژی تــازه بــرای افغانســتان 
زمانــی می توانــد انقــاب و یــا امیــدوارِی فــراوان خلــق کنــد کــه 
ــی و  ــی، منطقه ی ــادی، فرهنگ ــاد اقتص ــده در آن ابع ــاالت متح ای
فرامنطقه یــی را لحــاظ کــرده باشــد و فقــط در بعــد نظامــِی جنــِگ 

ــد.  افغانســتان مصــروف و محــدود نگشــته باش
ــواِن  ــه ت ــکا ن ــر امری ــه دیگ ــم ک ــه می دانی ــه تجرب ــه ب ــا ک از آن ج
ایــن انــدازه از هزینــه را در جنــگ افغانســتان دارد و نــه عاقــه اش 
ــه  ــکا ب ــای ات ــه به ج ــم ک ــنهاد می کنی ــود پیش ــِت موج ــه دول را، ب
قــدرِت امریــکا و حمایت هــای بیرونــی، نخســت از سیاســت های 
قوم گرایانــه و تفرقه آمیــز دســت بشــوید و در تــاش تحقــق 
وحــدت ملــی بــه معنــای واقعــی برآیــد؛ دوم بــه بســیِج منابــع و 
ظرفیت هــای داخلــی چشــم بــدوزد و ســوم بــا تدویــن اســتراتژی 
ملــِی داخلــی و خارجــِی کارا، بازی هــای جهانــی در محــور 
ــا، بلکــه از آن هــا فرصت هــای اســتثنایی  افغانســتان را نه تنهــا خنث

خلــق کنــد. 
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سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2088  سه    شنبه      31ا سد   /   مرد ا د        y    1396   30 ذ ی  القعد ه   y 1438  22ا گست    2017

آقای غنی می داند که کی ها را باید هدف قرار داد، از چه راهی و برای چه منظوری. او هرگز در برابر حکمتیار سخِن سخت نمی گوید ولی 
حاضر است که بخشی از مردم افغانستان را بر اساِس سیاست های یونی از کشور بیرون اندازد. آقای غنی از روزی که سیاسِت افغانستان 
را به دست گرفته، زیر نام های زیبا و جاذبه انگیز برای مردم، سیاست های قومِی خود را دنبال می کند. آقای غنی یاد دارد که چگونه با 
چیغ کشیدن مردم را بفریبد و آرام سازد. او زیر نام هایی چون مبارزۀ بی امان با فساد اداری، تفنگ ساالری، تأمین عدالت و قانون، عمالً 

کسانی را هدف قرار می دهد که ُمخِل سیاست های قومِی او می توانند شناخته شوند
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رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گویــد، 
ــیلۀ شــهرت  ــخ را وس ــف تاری ــه تهمــت و تحری آن هایی ک

ــند.  ــی نمی رس ــه جای ــازند، ب ــش بس خوی
ــورای  ــت ش ــروز در نشس ــه دی ــداهلل ک ــداهلل عب ــر عب داکت
بــه ســخنان  وزیــران صحبــت می کــرد، در واکنــش 
ــه ســینۀ  ــردم ب ــر حــزب اســامی گفــت کــه م ــر رهب اخی
ــت رد  ــد، دس ــه می زنن ــای نفاق افگنان ــه حرف ه آن هایی ک

ــد زد. خواهن
عقده های حقارت

ــر  ــراز نظ ــت: "اب ــت گف ــن نشس ــی در ای ــس اجرای ریی
عقده مندانــه دربــارۀ قهرمانــان کشــور کــه ناشــی از حقــارت 
ــتاد  ــح اس ــهید صل ــرد. ش ــی نمی ب ــه جای ــود، راه ب می ش
ــهید  ــاه مســعود٬ ش ــهید احمدش ــی ش ــان مل ــی٬ قهرم ربان
عبدالعلــی مــزاری، شــهید وحــدت ملــی و شــهید حاجــی 
عبدالقدیــر حافظــان اســتقال ایــن کشــور بودنــد. تحریــف 
ســبب  شکســت خورده  چهره هــای  توســط  تاریــخ 
ــن  ــان ای ــای قهرمان ــره و کارنامه ه ــدن چه ــه دار ش خدش

کشــور نمی شــود".
ــان  ــورد قهرمان ــه در م ــه این ک ــاره ب ــا اش ــداهلل ب ــر عب دکت
ــردم  ــت: م ــان داش ــد، بی ــاوت می کنن ــردم قض ــخ و م تاری
افغانســتان ایــن درک را دارنــد تــا آنانــی را کــه قربانــی دادند 

ــد. ــت کنن ــان گرامی داش ــند و از آن و بشناس
ــق  ــد از طری ــه می خواهن ــی ک ــت: آنان ــی گف ــس اجرای ریی
ــی  ــه جای ــخ خودشــان را مشــهور بســازند ب ــف تاری تحری
ــدر  ــدۀ ق ــه دی ــا ب ــه م ــی ب ــت وقت ــید. مل ــد رس نخواهن
می نگرنــد کــه خــود را وقــف خدمت گــذاری و پــاس داری 

از ارزش های شــان کنیــم.
ــس  ــخ و ریی ــی بل ــور، وال ــد ن ــن، عطامحم ــان باای همزم
اجریــی حــزب جمعیــت اســامی افغانســتان نیــز بــا نشــر 
ــت  ــته اس ــبوکش نگاش ــمی فیس ــۀ رس ــی در صفح بیانیه ی
کــه در پایــان مذاکــرات صلــح بــا حکمتیــار از آن حمایــت 
ــال های  ــس از س ــه پ ــود ک ــن ب ــش ای ــرا دیدگاه ــرد، زی ک
ــک  ــا ی ــت داده ت ــی دس ــت، فرصت ــگ و خصوم دراز جن
مخالــف دولــت بــا پذیــرش قانــون اساســی در کنــار دیگــر 

شــهروندان زنده گــی مســالمت آمیز داشــته باشــد و از 
ــزد. ــار، بپرهی ــری و انتح ــب و ویران گ تخری

آقــای نــور افــزوده اســت: متأســفانه برخــاف انتظــار، آقای 
حکمتیــار از بــدو تســلیم شــدن بــه حکومــت افغانســتان، 
ــه مســایل منطقه یــی، قومــی،  یک ســره در پــی دامــن زدن ب
ــود  ــده می ش ــده و دی ــلیقه یی برآم ــات س ــی و اختاف زبان
ــا  ــط بیگانه ه ــت توس ــک مأموری ــام ی ــی انج ــه او در پ ک

اســت.
ــتان،  ــت اســامی افغانس ــی جمعی ــس اجرای ــۀ ریی ــه گفت ب
تخریــب فــراوان حکمتیــار را در نخســت جــدی نگرفتیــم، 
ــم کــه  ــر کســی ســخن بگویی چــون نمی خواســتیم در براب
بــه نظامــی کــه مــا در آن ســهیم هســتیم، تســلیم شــده بــود؛ 
ــا  ــردم م ــای م ــه ارزش ه ــش ب ــر از پی ــرروز بیش ت ــا ه ام
ــان و  ــورد پنجشــیر و بهت ــرش در م تاخــت و ســخنان اخی
تهمــت بــه قهرمــان ملــی افغانســتان کــه خط ســرخ پیــروان 
ــت اســت. و هم رزمانــش اســت، نهایــت درمانده گــی و ذل

ــه  ــم ک ــد می کن ــر تأکی ــار دیگ ــد: یک ب ــخ می گوی ــی بل وال
تاختــن بی محابــا بــه ارزش هــا و افتخــارات مــردم پنجشــیر 
ــن  ــی ای ــث درون ــده و خب ــان گر عق ــی، نش ــان مل و قهرم
ــن مــورد  ــا خاموشــی در ای ــرای م ــراد اســت و ب ــن اف چنی

گنــاه عظیــم خواهــد بــود.
ــد روز  ــه چن ــردد ک ــراز می گ ــی اب ــای درحال ــن گفته ه ای
پیــش گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر حــزب اســامی در حضور 
ــاه  ــدن احمدش ــته خوان ــا وابس ــش ب ــماری از هوادران ش
ــتان  ــه »آی اس آی« پاکس ــور ب ــی کش ــان مل ــعود، قهرم مس
گفــت کــه "آمــر مســعود خــود در میــدان شــهر به اســتقبال 

ــان کــرد". طالبــان رفتــه و کابــل را تســلیم آن
رهبــر حــزب اســامی در بخــش از ســخنان خــود بســم اهلل 
محمــدی، وزیــر دفــاع پیشــین را در زمینــۀ پیشــنهاد رتبــۀ 
ــاع متهــم کــرده  ــه فســاد گســترده در وزارت دف ــی ب جنرال
و گفــت کــه وزیــر دفــاع پیشــین حتــا کلینرهــا را جنــرال 
ســاخته و امــروز تنهــا در "ولســوالی پنچشــیر 600 جنــرال 
ــدارد. ــرال ن ــا 600 جن ــه ُکل اروپ ــود دارد"، در حالی ک وج

از  گســترده یی  مــوج  بــا  حکمتیــار  گفته هــای  ایــن 

ــف سیاســی و  ــای مختل ــای شــهروندان و نهاده اعتراض ه
اجتماعــی روبــه رو شــد و بســیاری تأکیــد کردنــد کــه آقــای 
حکمتیــار پــروژۀ تفرقــه بیــن اقــوام افغانســتان را به دســتور 

ــرد. ــش می ب ــتان پی ــتخباراتی پاکس ــازمان اس س
ــه  ــار ب ــن حکمتی ــاه از پیوســتن گلبدی ــج م ــه پن ــک ب نزدی
ــه  ــذرد. او ک ــتان می گ ــت افغانس ــا دول ــح ب ــۀ صل پروس
ــگ؛ خشــونت و کشــتار  ــه بیســت ســال در جن ــک ب نزدی
زنده گــی کــرده بــود، پیوســتنش بــه پروســۀ صلــح، 
ــف  ــای مخال ــاندن گروه ه ــۀ کش ــازه  در زمین ــای ت نویده

ــی داد. ــح م ــۀ صل ــه پروس ــت ب دول
ــا  ــن زمینه ه ــون در ای ــه تاکن ــی  ک ــار درحال ــای حکمتی آق
هیــچ دســت آوردی نداشــته، امــا بــر خــاف آنچــه انتظــار 
ــراز نظرهــای او تنش هــای سیاســی  می رفــت، گفته هــا و اب

را میــان بــزرگان کشــور را داغ تــر از پیــش کــرده اســت.
نتیجۀ سفر به قزاقستان و باروس

ــفرش  ــران از س ــورای وزی ــی در نشســت ش ــس اجرای ریی
ــت  ــرد و گف ــاد ک ــاروس و قزاقســتان ی ــه کشــورهای ب ب
ــادی در عرصه هــای  ــا دســت آوردهای زی ــن ســفر ب ــه ای ک

مختلــف بــه ویــژه در عرصــۀ تجــارت همــراه بــود.
و  اقتصادی-بازرگانــی  موافقت نامــۀ  کــه  افــزود  او 

بــا  قانون گــذاری  و  عدلــی  زمینــۀ  در  تفاهم نامه یــی 
کشــور بــاروس بــه امضــا رســید. بــه گفتــۀ دکتــر عبــداهلل، 
بــاروس آماده گــی خویــش را در زمینــۀ همــکاری در 
بخش هــای تکنالــوژی، زراعــت و صنعــت و ارتقــای 

ــت. ــراز داش ــتان اب ــا افغانس ــت ب ظرفی
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی هم چنــان دربــارۀ 
ســفرش بــه قزاقســتان گفــت کــه ســطح روابــط اقتصــادی-
بازرگانــی افغانســتان با قزاقســتان بســیار خوب اســت و این 
روابــط بــه 600 میلیــون دالــر در ســال هــم رســیده اســت. 
ــب  ــا جان ــتان را ب ــار افغانس ــنهادهای تج ــت: "پیش او گف
قزاقســتان در میــان گذاشــت و امیــدوارم ســهولت های الزم 

بــرای آنــان فراهــم گــردد". 
ــی  ــای دولت ــه نهاده ــت ب ــن نشس ــی در ای ــس اجرای ریی
ــت  ــیدن و موثری ــرعت بخش ــۀ س ــا در زمین ــت داد ت هدای

پروژه هــا اقدامــات عملــی را روی دســت گیرنــد. 
ــنبه{ در  ــروز }یک ش ــت: دی ــداهلل گف ــداهلل عب ــور عب دکت
ــر  ــن ه ــس از ای ــه پ ــد ک ــه ش ــه یی در ارگ فیصل جلس
ــک  ــد، در ی ــدارکات می آی ــیون ت ــه کمیس ــه ب ــی ک پروژه ی
ــذار  ــر واگ ــای دیگ ــه کمیته ه ــود و ب ــه ش ــه فیصل جلس

ــردد. نگ

در افغانســتان نظــام نیمه ریاســتی "بــدون صدراعظــم" 
بهتــر اســت؛ زیــرا ایجــاد نظــام پارلمانــی ســبب بی ثباتــی 

ــود. ــور می ش ــی در کش ــات سیاس و منازع
محمــد ســرور دانــش معــاون دوم رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی می گویــد: بهتریــن نظــام در شــرایط کنونــی 
ــی  ــر دموکراس ــی ب ــتی مبتن ــام نیمه ریاس ــتان نظ در افغانس
ــی و  ــای قوم ــه گروه ه ــد هم ــه بتوان ــت ک ــارکتی اس مش
ــدرت مشــارکت دهــد.  ــه در ق ــه طــور عادالن سیاســی را ب
معــاون دوم رییــس حکومــت روز دوشــنبه30 اســد/ مــرداد 
ــه افغانســتان  ــه و اجرایی در کنفرانــس تحقیقــی قــوۀ قضایی
گفــت: نظــام کنونــی نیمه ریاســتی اســت کــه خصوصیاتــی 
از نظــام ریاســتی و پارلمانــی دارد؛ امــا نظــام پارلمانــی کامل 
در افغانســتان بــه دلیلــی کــه هنــوز احــزاب سیاســی نیرومند 

وجــود ندارنــد، قابــل تطبیــق نیســت.

ــت را  ــن ظرفی ــتی ای ــه ریاس ــام نیم ــه نظ ــرد ک ــد ک او تاکی
دارد کــه بتوانــد "بــدون صدراعظــم" باشــد و در افغانســتان 
ــورها  ــی از کش ــرا در برخ ــت؛ زی ــر اس ــی بهت ــن نظام چنی
تجربــه شــده کــه وجــود صدراعظــم در کنــار یــک رییــس 
ــوالً  ــیع معم ــای وس ــا صاحیت ه ــب، ب ــوری منتخ جمه

ــود. ــی می ش ــاد و ناهماهنگ ــث تض باع
بــه بــاور معــاون دوم رییــس جمهــور، بازنگــری در تعدیــل 
قانــون اساســی بــا آن کــه خــود یــک ضــرورت اســت، امــا 

در تناقــض بــا ایــن قانــون قــرار دارد.
ایــن ســخنان در حالــی ابــراز می شــود کــه  برخــی زیــادی 
از چهره هــا و احــزاب سیاســی و نماینــده گان پارلمــان 
خواهــان تغییــر نظــام هســتند و حتــا عبــداهلل عبــداهلل رییس 

اجرایــی نیــز بارهــا بــه ایــن مســئله تاکیــد داشــته اســت.
ــت  ــه حکوم ــاس توافقنام ــه براس ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــر  ــدزی و داکت ــرف غنی احم ــان اش ــه می ــی ک ــدت مل وح
ــه  ــی 1393 ب ــس از جنجال هــای انتخابات ــداهلل پ ــداهلل عب عب
دلیــل تقلبــات گســترده کــه از ســوی کمیشــنران کمیســیون 
انتخابــات صــورت گرفتــه بــود، امضــا شــد کــه براســاس 
ــده  ــون اساســی فراخوان ــل قان ــه ای تعدی ــد لویه جرگ آن بای
ــه  ــی ب ــل پســت ریاســت اجرای ــورد تبدی می شــود و در م

ــد. ــه می ش ــم گرفت ــی تصمی ــت وزیر اجرای نخس
همچنیــن ایجــاد نظــام پارلمانــی از برنامه هــای اصلــی داکتر 
عبــداهلل عبــداهلل بــود کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

1393 موضــوع محــوری کمپایــن انتخاباتــی او بــود.
ــت:  ــی گف ــون اساس ــل قان ــورد تعدی ــش در م ــرور دان س
بازنگــری در تعدیــل قانــون اساســی بــا این کــه یــک 
ضــرورت اســت و بایــد مطابــق بــه نیازهــای زمــان انجــام 

ــرار دارد. ــض ق ــی در تناق ــون اساس ــا قان ــا ب ــود؛ ام ش
او گفــت کــه قانــون اساســی مــا بــا یــک حالــت تناقض نمــا 
یــا پارادوکســیکال مواجــه اســت کــه از یک ســو بایــد تداوم 

یابــد و از ســوی دیگــر بازنگــری و تجدیــد نظر شــود.
دانــش تاکیــد کــرد: از یک ســو بایــد راه بــه بازنگــری قانــون 
نگــه داشــته شــود و از ســوی دیگــر در متــن قانــون اساســی 
یــک راه کم تــر انعطاف پذیــر در نظــر گرفتــه شــده، بــه ایــن 
جهــت اســت کــه مــا نتوانیــم در هــر حالتــی و هــر زمانــی 
کــه بخواهیــم یــا بــا تقاضــای هــر شــخص و گروهــی بــه 

وثیقــۀ ملــی دســت بزنیــم و ارزش هــای قانــون اساســی را 
ــر دهیم. تغیی

بــه بــاور محمــد ســرور دانــش، هــرگاه بــه بازنگــری قانــون 
ــد، کشــورهایی  ــده باش ــته ش ــه داش ــاز نگ ــی درب ب اساس
ماننــد افغانســتان کــه دارای بحران هــای قومــی و فرهنگــی 
ــار  ــت داده، دچ ــود را از دس ــداوم خ ــات و ت ــتند، ثب هس

ــوند. ــیزم می ش ــی و انارش ــرات مقطع تغیی
ــری  ــت خب ــن نشس ــت درای ــت حکوم ــاون دوم ریاس مع
گفــت: در پانــزده ســال گذشــته، اگــر درب تعدیــل قانــون 
اساســی بــاز نگــه داشــته می شــد یــا در اختیــار حکومــت 
ــار  ــار دچ ــن ب ــاال چندی ــا ح ــود، ت ــی می ب ــورای مل و ش

کشــمکش ها و منازعــات می شــدیم.
ایــن در حالی ســت کــه از ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی 
بــه این طــرف همــواره بحــث برگــزاری لویه جرگــه و تغییــر 
قانــون اساســی مطــرح بــوده و برخــی از احــزاب سیاســی تا 
بــه حــال بارهــا بــه ایــن مســئله تاکیــد کرده انــد، زیــرا یکــی 
از نــکات اصلــی توافقنامــه سیاســی کــه منجــر بــه تشــکیل 
حکومــت وحــدت ملــی در افغانســتان شــد، اصــاح نظام و 

ســاختار نهادهــای انتخاباتــی افغانســتان بود.

رییس اجرایی به حکمتیار:

با تحـریف تاریـخ و تهـمت 
به جـایی نمـی رسیـد

معاون دوم رییس  حکومت وحدت ملی:

نظام               پارلمانی             سبب         بی ثباتی       
و                  منازعات     سیاسی       می شود

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری  
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درنگـی بر  یـک ابـهام

 و  جـعل تار یـخی

تاریــخ  ادعــای  به رغــِم  کــه  سرزمینی ســت  افغانســتان 
پنج هزارســاله، ســاکناِن آن هنــوز جشــن اســتقاِل خویــش را 
ــی  ــِر تاریخ ــح و معتب ــای صری ــد. روایت ه ــزار می کنن ــی برگ جعل
ــیر  ــتان در مس ــار »افغانس ــد غب ــی میرغام محم ــر تاریخ ــژه اث به وی
تاریــخ« و اثــر ارزشــمنِد میرمحمــد صدیــق فرهنــگ »افغانســتان در 
پنــج قــرن اخیــر« گویــای روشــِن ایــن مســأله و مشــکل اســت کــه 
ــور،  ــده در کش ــم و حل ناش ــایِل مبه ــر مس ــد دیگ ــن روز همانن ای
ــۀ  ــِف حافظ ــاهان و ضع ــلیقه گرایِی ش ــی، س ــل تاریخ ــورد جع م

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــرزمین ق ــن س ــاکناِن ای س
ــورد کســب اســتقاِل  ــه در م ــن نوشــته کوشــش می شــود ک در ای
افغانســتان روشــن گری صــورت بگیــرد و بــه ایــن پرســش تلویحــًا 
پاســخ داده شــود کــه آیــا قهرمــان واقعــی اســـتقال، شــاه امــان اهلل 

خــان اســت یــا خیــر. 

دروغ بزرگ تاریخی
ــا  ــه ابهــام بــزرگ تاریخــی 28 اســد 1298و ی پیــش از پرداختــن ب
ــه  ــی را ب ــه بحث ــت ک ــرورت اس ــادی، ض ــت 1919 می 19 آگس
عنــوان عوامــل موثــر در شــکل گیری اســتقال کشــور بــه بررســی 
و کنــکاش بگیریــم. طــی پژوهش هایــی کــه در ایــن راســتا انجــام 
یافتــه، عواملــی کــه در اســتقال افغانســتان موثــر تمــام شــده اند را 

می تــوان بــه دو گونــه  رده بنـــدی نمــود:
عوامل بین المللی موثر در کسب استقال کشور  .1

عوامل داخلی موثر در کسب استقال کشور  .2

عوامل موثر بین  المللی در کسب استقالل افغانستان 
ــتقال  ــذار در اس ــِی تأثیرگ ــر بین الملل ــل موث ــه عوام ــد ب در پیون
امریــکا  متحــدۀ  ایــاالت  شــکل گیری  از  می تــوان  افغانســتان 
ــی اول،  ــگ جهان ــس از جن ــی پ ــزرگ جهان ــدرت ب ــوان ق ــه عن ب
ــا، آغــاز فعالیــت  ــه عنــوان قــدرت جدیــد در اروپ ظهــور آلمــان ب
کــه  فشــارهایی  و  هندوســتان  در  آزادی خواهانــه  جنبش هــای 
ــرد.  ــادآوری ک ــد، ی ــی می دی ــوری عثمان ــوی امپرات ــس از س انگلی
ــرد  ــورت نگی ــرحد ص ــی در س ــه قیام ــرس این ک ــا از ت انگلیس ه
و قیامــی در هندوســتان برپــا نگــردد، بــه اســتقال افغانســـتان تــن 
ــه  ــا ب ــه انگلیس ه ــد ک ــبب ش ــی س ــگ اول جهان ــد. جن در دادن
عنــوان قــدرت برتــِر آن زمــان از تمــام تــوان نظامــی خــود بــرای 
ــا رقیبــان اروپایــی خویــش اســتفاده کنــد و در پایــان  رویارویــی ب
جنــگ، دیگــر توانــی برایــش بــه منظــور مهــار جنــِگ بعــدی باقــی 
ــم شــد، افغانســتان را کمــک  ــا حاک ــه در اروپ ــی ک ــد. وضعیت نمان
ــس  ــود را از انگلی ــتقال خ ــر اس ــی و بی دردس ــا به راحت ــرد ت ک

ــرد.  بگی

عوامل موثر داخلی کسب استقالل افغانستان
شــکل گیری  افغانســتان،  در  انگلیســی  ضــد  روحیــۀ  تشــدید 
ــی  ــای داخل ــا و حرکت ه ــر نهضت ه ــر چت ــی زی ــت مبارزات وضعی
در کشــور و تــاش نخبــه گان حاکــم در قــدرِت سیاســی در تمامــی 
ســطوح، زمینــه را بــرای کســب اســتقال افغانســتان فراهــم کردنــد.
ــتقال  ــب اس ــان را در کس ــان اهلل خ ــاه ام ــردِی ش ــش های ف کوش
ــود دارای  ــاهی ب ــت. وی ش ــده گرف ــوان نادی ــز نمی ت ــتان نی افغانس
ــه در  ــوی ک ــی و ج ــت بین الملل ــتراتژیک، آگاه از وضعی ــر اس فک
اروپــا ایجــاد شــده بــود و روحیــۀ ضــد انگلیســی یی کــه در 
کشــورهای شــرقی و اســامی شــکل گرفتــه بــود. امــان اهلل خــان از 

ــرد.   ــتفاده ک ــتی اس ــل به درس ــن عوام ای

ــاختار و  ــتر س ــی در بس ــی و داخل ــل بین الملل ــی عوام بررس
ــزار کارگ

در علــوم اجتماعــی به ویــژه جامعه شناســی سیاســی، دو مبحــث از 
مباحــِث محــوری اســتند که در قالــب آن هــا، پدیده هــا و هنجارهای 
اجتماعــی را می تــوان تحلیــل کــرد. ایــن دو مبحــث عبارت انــد از: 
ســاختار و کارگــزار. هــر یــک از ایــن دو پدیــده، بحــث منحصــر 
ــتر  ــر را در بس ــای دیگ ــک، پدیده ه ــود را دارد و هری ــردِ خ ــه ف ب
ــش  ــک پی ــد. این ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــود م ــگاهِ خ ــوِع ن و ن
ــِی کســب اســتقال کشــور  ــی و داخل ــل بین الملل از بررســی عوام
ــا و  در بســتر ســاختار و کارگــزار، الزم اســت کــه در قســمت معن

مفهــومِ ایــن دو مــورد بحــِث کوتاهــی نمــود. 
ســاختارگرایی یکــی از نظریه هــای رایــج در علــوم اجتماعــی اســت. 
ــدا و ناملمــوس،  ــدادی ســاختار ناپی ــن طــرز فکــر، تع ــۀ ای ــر پای ب
چهارچــوب اصلــی پدیده هــای ظاهــرِی اجتمــاع را تشــکیل 
ــی هســتند کــه  ــا در یــک کلمــه، ســاختارها کلیت های ــد. ام می دهن
ــزاران  ــا کارگ ــد. ام ــدا می کنن ــا پی ــا معن ــل آن ه ــزاران در داخ کارگ
همــان نیروهــای انســانی انــد کــه رابطــه میــان ســاختارها را ایجــاد 

می کننــد.
ــتقال  ــب اس ــی کس ــی و داخل ــل بین الملل ــه عوام ــت ک ــد گف بای
ــه و جعلیــت 28 اســد نشــان می دهــد  ــن نظری کشــور در بســتر ای
ــۀ ســاختار و کارگــزار در اســتقال افغانســتان و  ــه نظری کــه چگون
ــای  ــل و شــکل گیری قدرت ه ــام بین المل ــاختار نظ ــر س ــر آن ب تأثی
و  هندوســتان  در  کــه  ضدانگلیســی یی  ســاختارهای  بــزرگ، 
کشــورهای اســامی و شــرقی از جملــه افغانســتان شــکل گرفــت، 
ــه کارگــزاران حاکــم در قــدرت سیاســی فراهــم  فرصــِت الزم را ب
ــور را  ــتقال کش ــرده و اس ــتفاده ک ــم اس ــو حاک ــا از ج ــاخت ت س

ــد.   اعــام کنن

کرونولوژی تفکیک کنندۀ روز استقالل افغانستان
ــا شــفاهِی  ــی و ی ــن اعــام کتب ــر اســاس اولی ــا ب ــه شناســایی روز اســتقال، ی ــد ب ــم، عــرف سیاســی حاکــم در پیون ــا زنده گــی می کنی ــی کــه م در جهان
ــت  ــمن شکس ــی دش ــای نظام ــه نیروه ــت ک ــم روزی س ــا ه ــود و ی ــتعمره می ش ــور مس ــوی کش ــه از س ــایی یی ک ــا شناس ــت، و ی ــتقال طلبی اس اس

ــه اســت. ــرار گرفت ــل تاریخــی ق ــورد دســتبرد و جع ــار م ــار ب ــون چه ــا کن ــه روز اســتقالش ت ــا کشــوری اســت ک ــتان تنه ــد. افغانسـ می خورن
بــه قــول میرمحمــد صدیــق فرهنــگ در کتــاب افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر، شــاه امــان اهلل خــان زمانــی کــه بــر اریکــۀ قــدرت تکیــه زد، اســتقال کشــور 
را طــی اعامیــه بــا صـــدای رســا در 24 فبــروری 1919 اعــان نمــود. نماینــدۀ انگلیــس کــه در حیــن قرائــت اعامیــۀ شــاه حضــور داشــت و بــه عنــوان 
واقع نــگار کشــور متبــوِع خــود شــناخته می شــد، رویــداد مربوطــه را بنــا بــر هدایــت شــاه امــان اهلل خــان بــه کشــور خــود اطــاع داد و نگاشــت کــه شــاه 

امــان اهلل خــان در یــک جمــِع بــزرگ، امــروز اعــام اســتقال کــرد.
قبــل از آن، بــه تاریــخ 3 مــارچ 1919یعنــی 11 حــوت 1298، شــاه امــان اهلل خــان طــی نامه یــی خطــاب بــه ویســرای هنــد از کشــته شــدن امیــر حبیــب اهلل 
خــان، بــر تخــت نشســتن خــود و اســتعفا و بیعــِت ســردار نصــراهلل خــان خبــر داد و در ضمــن معرفــی نمــودِن افغانســتان بــه عنــوان یــک دولــت آزاد و 

مســـتقل، آماده گــی اش را جهــت انعقــاد عهدنامه یــی جدیــد اظهــار داشــت. 
ــمیت  ــه رس ــتان را ب ــتقال افغانس ــان، اس ــت جه ــتین دول ــث نخس ــه حی ــارچ 1919 ب ــی در 27 م ــط اعامیه ی ــوروی توس ــت ش ــال، دول ــن ح در همی
می شناســد. همچنــان شــاه امــان اهلل خــان بــه تاریــخ 13 اپریــل 1919 میــادی در نطقــی کــه بــا مــردم داشــت، ضمــن تأکیــد بــر اســتقال کشــور، خلــق 

افغانســـتان را بــه اصاحــات دعــوت کــرد. 
در 22 نوامبــر 1921، معاهــدۀ 14 ماده یــی مناســبات میــان کابــل و حکومــت هنــد بریتانــوی میــان آقایــان ســرهنری دابــس رییــس هیــأت و محمــود طــرزی 
بــه امضــا رســید. هرچنــد ایــن تفاهم نامــه روی مناســبات تجــاری دو کشــور بــود، امــا انگلیس هــا بــه نحــوی اســـتقال افغانســتان را در ایــن تفاهم نامــه 
ــن روز  ــد نقشــی در تعیی ــه می توان ــه امضــا رســیده اســت ک ــدی ب ــح راولپن ــخ 8 آگســت معاهــدۀ صل ــه تاری ــن حــال، ب ــد. در همی ــه بودن در نظــر گرفت

اســتقال داشــته باشــد.
بــر اســاس ایــن کرونولــوژی، 28 اســد 1298 و یــا 19 آگســت 1919هیــچ اتفاقــی را نشــان نمی دهــد کــه حــاوی پیامــی باشــد کــه بیانگــر روز اســتقال 

گــردد.
چــون عــرف معمــول در شناســایی و تعییــن ایــن روز بــه دالیــل بســیار در پــردۀ ابهــام قــرار گرفتــه اســت، روز اســتقال کشــور بنــا بــر اعــام کتبــی و یــا 
همــان نطــِق زمــام داران تعییــن نشــده اســت؛ اگــر قــرار ایــن باشــد کــه اولیــن اعــان مکتــوب از ســوی حکومــت وقــت را معیــار قــرار دهیــم، 24 فبــروری 
1919 میــادی می بایســت روز اســتقال افغانســتان محســوب شــود، و اگــر معیــار بــر شناســایی رســمی از ســوی دولت هــا یــا حکومتــی اســتعماری قــرار 
داده شــود، می بایــد روز 27 مــارچ 1919 میــادی، زمانــی کــه افغانســتان بــه عنــوان کشــور مســتقل از ســوی روســیه شــناخته شــده بــود، روز اســتقال 

افغانســتان تعییــن گــردد.  
و اگــر معیــار ایــن اســت کــه اســتقال کشــور را بــر اســاس اعــام رســمی کشــور اســتعمارگر شــناخت، پــس در 22 نوامبــر 1921 میــادی، انگلیســی ها 
ــه  ــن روز را ب ــان ای ــِت آن زم ــه می بایســت حکوم ــناخته اند ک ــمیت ش ــه رس ــی ب ــبات تجارت ــدۀ مناس ــا امضــای معاه ــتان را ب ــتقال افغانس به نحــوی اس

عنــوان روز اســتقال درج تاریــخ افغانســتان می نمــود کــه چنیــن نکــرده اســت. 
ــا  ــزرگ تاریخــی اســت کــه مصــادف ب ــام ب ــک ابه ــا 19 آگســت 1919 »روز اســترداد و اســتقال« کشــور، ی ــن محاســبه، 28 اســد 1298 و ی ــر ای ــا ب بن

ــد.  ــتقال نمی باش ــول اس ــای حص ــتان و معیاره ــردم افغانس ــتقال طلبی م ــِخ اس ــم تاری ــع مه ــک از وقای هیچ ی

این گونه جعلیات چه پیامدی در شناخِت نسل های کشور از تاریخ دارد؟
ــژه پدیده هــای سیاســی و  ــه تمــامِ پدیده هــا و به وی ــۀ تقلــب و جعــل کاری نســبت ب ــا روحی ــه جعلیــات نســل های کشــور را ب ــده، این گون ــه نظــر نگارن ب

اجتماعــی خــو می دهــد. تأثیــر ایــن حالــت را می تــوان در عمــر سیاســِی پــس از اســتقال تــا بــه امــروز به وضــوح مشــاهده کــرد. 

چه باید کرد؟
بــه بــاور نگارنــده، بــرای اصــاح ایــن ابهــام و اشــتباه، فرصــِت کافــی وجــود دارد، فقــط بایــد جــرأت بــه خــرج داد تــا روز واقعــی اســتقاِل افغانســـتان را 
بــر اســاس کرونولــوژی بــاال تعییــن کــرد و ایــن ابهــام و جعــل بــزرِگ تاریخــی را از پیشــانی تاریــِخ ســرزمین مان دور ســاخت. جعلیاتــی از ایــن دســت تــا 
کنــون زمینه ســاز تــداومِ جعل کاری هــا در عرصــۀ هویــت، فرهنــگ، ســرحدات، منابــع و توانایی هــای باشــنده گاِن ایــن ســرزمین شــده اســت. شــوربختانه 
ــد مقابلــه نشــود، حافظــۀ نســل های بعــدی  ــا ایــن رون ــِج جعلیــات و اشــتباهات نقــش داشــته اند. اگــر ب ــِی دیگــر در ایجــاد و تروی حکومت هــا یکــی پ

ــد.  ــه اصــاح باقــی نمی مان ــان از جعلیــات آکنــده می گــردد کــه دیگــر روزنه یــی ب چن

رامـش نوری، استاد دانشگاه
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درویـزه شـیوۀ گـردش بـه محـات و مباحثـه بـا مخالفیـن 
را از مرشـد خویـش - سـید علـی ترمـذی - اخـذ نمـوده 
بـود. »حضـرت شـیخنا را سـند بریـن بـود کـه اکثـر اوقات 
در اطـراف و جوانـب مملکـت گشـته، با اهل هـوا و بدعت 
جـدال مـی نمـود، خاصتـااهلل ال الظهارالجـاه، و آن متمـرد 
را شـرمندۀ عالـم می کـرد«؛ »ایـن شـرف امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر در ایـن ایام فسـاد، حضـرت شـیخنا را و فقیر 
را نصیـب آمـده« )ص 132(. ایـن شـیوه تبدیـل بـه سـنتی 
شـده بـود کـه در تمـام سـرزمین افغانـان، هـر تـازه واردی 
بایـد از تأییـد یکـی از ایـن دو تـن می گذشـت، تـا اطمینان 
بـه عقایـِد او حاصـل می گشـت. بدین گونـه نوعـی محکمۀ 
تفتیـش عقایـد بـه وجـود آمد کـه حتـا اربابـان و کدخدایاِن 
اولـس بـر آن نظـارت می نمودنـد. »بـل بعضـی کدخدایـان 
اولـس جمـع شـده مـا را و آن نـو درآینـده را از بهـر بحـث 
و امتحـاِن احـوال یک جـا کردنـدی تـا کیفیت احـوال معلوم 
می شـدی«، چنان کـه مناظـرۀ معروفـی میان سـید علـی و پیر 
عمـر و پیـر چاالک - هر دو بـرادر - از پیـران افغانان ختک 
را نقـل می کننـد. نقـل ایـن صحنه هـا، جـدال عظیـم لفظـی 
و گاهـی فیزیکـی میـان پیـروان طرف هـای بحث کننـده را 
برمـا می سـازد. درویـزه می گویـد کـه سـید علی اکثـراً این 
جدال هـا را بـر عهـدۀ او می گذاشـته، »هـم از آن اسـت کـه 
اهـل هـوا بتمـا مهـم دشـمن ایـن فقیـر آمده اند«. سـید علی 
ترمـذی که بـه تصریح درویزه در حدود سـال 908 هـ.ق در 
هندوسـتان بـه دنیـا آمده بود، درسـال 991 هـ.ق در گذشـته 
قنبرعلـی همـواره  از قنـدز بـود.  قنبرعلـی  اسـت. پـدرش 
در معیـت همایـون پادشـاه بـود. می تـوان تصـور کـرد کـه 
برخـی از بدبینی هـای درویـزه نسـبت بـه افغانـان برخاسـته 
از شکسـت همایـون از شیرشـاه افغـان بـوده. با آن کـه تقابل 
پیـر بابـا - یعنی سـید علـی ترمذی - بـا اکبر پادشـاه نیز در 

خـور توجه اسـت.
سـید علـی بعـد از هجـوم لشـکریان اکبـر پادشـاه و بنـا بـه 
دسـتورِ مرشـدش شـیخ سـاالر رومی، همواره می خواسته از 
سـرزمین افغانـان بیـرون رود، ولـی بـه حکم »قیدالماء اشـد 

من القیـد الحدیـد« نمی توانسـته.
درویـزه بـه سلسـلۀ تیمـوری سـخت ارادت منـد بـود. در 
حـِق تیمـور می نویسـد: سـید علـی ترمـذی )پیـر درویـزه( 
از خواهرزاده هـای امیرکبیـر ظهیرالدنیا والدین ناصراالسـام 
والمسـلمین المعتمـد بـه رحمتـه رب العالمیـن امیـر تیمـور 
طـاب اهلل ثـراه و جعـل الجنـه مثـواه)ص 11(. بـا این حـال، 
او از سیاسـت اکبـر پادشـاه انتقـاد می کنـد. در حـق همایون 
از زبـان پـدر سـید علـی می نویسـد؛ »نـه از لـذت دنیـاوی 
فرحـت می یافتـم و نـه بـر لطایـف و وظایف یـک ولی ظفر 
می یافتـم؛ تـا زمانـی کـه سـلطان سـاطین زمـان فخرالدین 
الیـزال مغفـور بغفـران اهلل سـلطان ارجمنـد همایون پادشـاه 
توجـه بحـدود هنـد نمـوده و به  یمـن فضیلـت رب العالمین 
فتـح هنـد روزی شـده، در آن مرحله پدر شـریف فقیر را نیز 

بـه تبرک خـود همـراه بـرده«. )ص 12( 
درویـزه سـلفی نیسـت، چـون بـه زیـارت قبـور معتقد 

ست  ا
 نسـب سـید علـی بدیـن قرار بـود: سـید علی بـن قنبر علی 
بـن سـید احمـد نـور بن سـید یوسـف نـور بن سـید محمد 
نـور بخـش ترمـذی بن سـید احمـد نعیم بن سـید بـراق بن 
سـید احمـد مشـتاق بن سـید شـاه ابوتـراب بن سـید حامد 
بن سـید محمود بن سـید اسـحاق بن سـید عثمان بن سـید 
جعفـر بـن سـید عمـر بن سـید محمـد بن سـید حسـام بن 
شـاه ناصـر خسـرو بـن سـید جـال بـن علم بـن سـید امیر 
علـی بـن سـید عبدالرحیـم بن سـید محمـود مکی بن سـید 
محمـد مهـدی بـن حسـن عسـکری بن سـید علـی نقی بن 
سـید محمـد تقـی بن سـید امام موسـی رضا بن امام موسـی 
کاظـم بـن امـام جعفرصـادق بـن امـام محمـد باقر بـن امام 
زین العابدیـن علـی اصغـر رحمهـم اهلل اجمعیـن بـن امـام 

حسـین شـهید بـن بی بـی فاطمۀالزهرا.
)مخزن االسـام،  خویـش  چهارگانـۀ  آثـار  درویـزه 
ارشـادالطالبین، ارشـادالمریدین و تذکرۀاالبرار و االشـرار( را 
میان سـال های 1012 تا 1021 هـ. ق نوشـته. در 1012 هـ.ق 
جال الدیـن )مشـهور بـه جاله فرزنـد آخر پیر روشـان( در 
غزنـی بـه قتـل رسـید و نهضت روشـان بـه سـردی گرایید. 
در سـال 1021 هــ.ق درویـزه کتـاب تذکـره را نوشـته. پس 
از ایـن تاریـخ، اثـر دیگـری از او در دسـت نیسـت. بـه نظر 
می رسـد کـه وی بیسـت سـال اخیـر عمـِر طوالنِی خـود را 
مانند بزرگان سلسـلۀ خویش، در مشـاهدۀ جمال و اسـتغراق 
گذرانیـده و از خویـش و جهـان بی خبـر بـوده اسـت. غام 
سـرور الهـوری در خزینه االصفیـا مـرگ درویزه را در سـال 
1048 هــ.ق بـه عمـر 108 سـاله گی قیـد کرده اسـت. مقبرۀ 

او در گورسـتان »هـزار خانـی« نزدیک پیشـاور اسـت. 
سـید حسـین شـیرازی در ترجمـۀ کتـاب تاریـخ احمدشـاه 
منتشـر  و  چـاپ  درانیـان«  »تاریـخ  نـام  بـه  )کـه  درانـی 
»سـاکنین  می نویسـد:  پیشـاور  شـهر  مـورد  در  گردیـده(، 
آن شـهر، مردمانـی بسـیار مفسـد و شـرور و اکثـر اراذل و 
اوبـاش هسـتند. همه روزه بـا یکدیگر در نـزاع و زد و خورد 
می باشـند، و کلیـۀ ایشـان حنفی مذهـب اند. آخونـد درویزه 
مـردی متشـرع و در زمـان شـاه جهـان، محتسـب این شـهر 
بـود. اهالـی آن جـا اعتقـاد کاملـی بـه آخونـد مذکـور دارند. 
مشـارالیه در آن اوقـات تمـام افاغنـۀ آن خطـه را از جـادۀ 
جهالـت درآورده، بـه راه مسـتقیم شـرع داخل نمـود و امور 
دینیـه را بـه آن هـا آموخـت و چندیـن کتـاب به زبان پشـتو 
– ماننـد »مخزن]اسـامی[« و غیـره - تصنیـف کـرد. اگرچه 
خـود او از طایفـۀ تاجیـک و فارسـی زبان بـود و از مریـدان 

سـید علـی ترمـذی مشـهور به پیـر بابا بـود که سـادات کنر 
از نسـل و اوالد سـیّد مذکورنـد. قبر آخونـد مذکور در قرب 

پشـاور واقـع اسـت«. ]ص258[
اصـل کتـاب بـه زبـان مغلـوط فارسـی - هنـدی بـوده کـه 
مترجـم مذکـور - که در عهـد ناصرالدین شـاه قاجار مترجِم 
روزنامه هـاِی هنـدی بـوده - آن را بـه فارسـی روان ترجمـه 

اسـت.  کرده 

ب- آثار آخوند درویزه
یـک- مخزن االسـام. مخزن االسـام یـک کتـاب نـه، بلکـه 
مجموعه یـی از چنـد کتـاب اسـت کـه غـرض از تألیف آن، 
آگاه سـاختِن افغانـان از علـوم اسـامی و آشـنا سـاختن بـا 
علمـای جید اسـت. بـه این منظور اسـت که آخونـد درویزه 
بابـا )رح( برخـی از کتـب مختصـر و مشـهور زمانۀ خویش 
را، چـه به طـور کامـل و چـه به طـور پارچـه، جمـع آورده و 
بـه زبـان پشـتو گردانیـده و با ضم اضافـاِت مناسـب و مفید 
بـر آن، نـام مخزن االسـام نهـاده. در ایـن مجموعـه چهـار 

کتـاب ذیـل به طـور کامـل آمده اسـت:
1- رسـالۀ قرائـت: ایـن رسـاله را آخونـد درویـزه بابـا خود 
ترتیـب کـرده و مخـارج حـروف و الفاظ پشـتو ]که بخشـی 
از علـم تجویـد اسـت[ را بـه زبـان پشـتو بیـان کرده اسـت. 
طـرز ادای الفـاظ را وانمـوده؛ کوششـی کـه از نظـر ادبـی 
باقیمت اسـت: کار اساسـی بـرای ادبیات پشـتوی دورۀ اول.
2- ترجمـۀ کتـاب »العقایـد« حضرت ابوالحفـص نجم الدین 
نسـفی )المتوفـی 536 هــ / 1142م( در علـم کام. کتـاب 
نسـفی در ایـن علـم مـورد قبـوِل همـه اسـت کـه از همـان 
زمـان تالیـف بـه بعـد، کتـاب درسـی مـدارس دینـی بـوده 
اسـت. عامـه سـعدالدین عمـر تفتازانـی )متوفی سـنۀ 792 
هــ/ 1389م( بـر آن شـرح نوشـته اسـت. این شـرح زیر نام 
»شـرح عقاید« شـامل نصاب درسـی مدارس گردیده اسـت. 
بر این شـرح شـرح های بسـیاری نوشـته شـده و از آن میان، 
شـرح »شـرح عقایـد« احمـد بـن موسـی خیالـی )متوفـی 
860هــ / 1455م( بـه نوبـۀ خـود ارجمنـد و کتـاب درسـی 
مـدارس،  اسـتادان  کـه  کتابی سـت  ایـن  به راسـتی  اسـت. 

شـرح ها، شـرح شـرح ها و شـرح شـرِح شـرح های آن را 
نکته هـا  و  بحث هـا  آن  بـر  علمـا  و  می کننـد  جمـع آوری 
دارنـد. آنـان را کـه عمومـًا بـه زبـان عربـی انـد، بـه پشـتو 
برمی گرداننـد. امـا بـه نظـر می رسـد کـه آنـان را بـه جـای 
آن کـه آسـان سـازند، دشـوار سـاخته اند. اما کتـاب مخزن به 
ایـن نیّـت نوشـته شـده بـود کـه خواندنـی باشـد، چندان که 
دانشـمندان آن عصـر بـه ایـن امر آگاهـی داشـتند و دیگران 

را آگاه سـاختند. 
3- ترجمـۀ قصیـدۀ بـرده از شـرف الدین محمـد بـن سـعید 
البوصیـری )متوفی در سـال 694هــ.ق/ 1294م(. این قصیده 
در نعـت سـرور کاینـات، از قصایـد غـرای عربـی اسـت؛ 
آگاهـان بـه رمـوز تصـوف از ایـن کتـاب بهره هـا می گیرنـد 
می جوینـد.  سـود  آن  از  تصـوف  متعـدد  سلسـله های  و 
ایـن قصیـده مشـحون از عشـق و سـوز، وعـظ و نصیحـت 
و سـیرت پـاِک حضـرت رسـول اسـت. عـاوه بـر مفاهیـم 
تصـوف، قصیـدۀ بوصیری در سـیرت پـاک نیز معتبر اسـت.
4- ترجمـۀ پشـتوی کتـاب خاصـۀ ماکیدانـی. ایـن کتاب 
متـِن مشـهور و معتبـر در فقه بود کـه برای اسـتادان مدارس 
»پشـتونخا« بسـیار شـناخته شـده بـود، این بیـت را همه کس 

: شنیده
گر ندانی خالصۀ کیدانی تو طریق نماز کی دانی

عـاوه بـر چهـار کتـاب مکمل مذکـور، درویـزه بابـا مطابق 
ضـرورت زمـان، از سـایر کتب نیـز چیزهایـی در مخزن نقل 
کـرده اسـت. مثـًا از کتـاب عقایـد ضیاءالدیـن شـامی زیـر 
عنـوان نـکات، در بیست وسـه فقـرۀ جداگانـه، پارچه هـای 

کوتاهـی را نقـل می کنـد.
درویـزه مخـزن را در جـواب خیرالبیـان پیر روشـان نوشـته، 
ازیـن رو برخـی از آن بـه زبـان پشـتو اسـت. از آن جملـه؛ 

نامه. الـف 
کام خـود آخونـد درویـزه بابـا در کتـاب مخـزن االسـام، 
الف نامـه اسـت کـه اثـری منظـوم می باشـد. هـر حـرف در 
بیـت یـا قطعۀ جداگانه  نوشـته شـده اسـت. چنـان می نماید 
در عصـر درویـزه، افزونـی یک هجـا در بیت، عیب شـمرده 
نمی شـده؛ اگـر از ایـن عیـب چشـم بپوشـیم، شـعر الف نامه 

را مـی تـوان همسـنِگ اشـعار خوِب پشـتو به حسـاب آورد.
آخونـد درویـزه بابـا در الف نامه به مشـرب صوفیانۀ خویش 
اشـاراتی دارد و مسـایل ظریـف و اتفاقـی را تفحـص کـرده 
اسـت. مشـرب درویـزه ایـن اسـت کـه طریقت و شـریعت 
سـایۀ  در  طریقـت  و  نیسـتند،  متبایـن  و  جـدا  چیـز  دو 
شـریعت رشـد می کنـد. محبـت علما، تبـرا از الفـاظ رفض، 
اخـاق نیکـو و پیـروی از پیشـوایان دیـن دار، بنـده را بـه 
خـدا می رسـاند. در مـورد پیـر، به کـرات گفتـه اسـت کـه 
»دیـن داری یا شـریعت پناهی، و تسلسـل سلسـلۀ اجازه نامه، 

هـر دو از شـرایط بنیـادی پیـری هسـتند«. 
دو- ارشـاد الطالبیـن: حجیم تریـن کتـاب درویـزه بـه زبـان 
فارسـی اسـت)432 صفحـه(. کتـاب در چهـار بـاب و یـک 
خاتمـه نوشـته شـده: بـاب اول– در چهـار فصـل )توحیـد، 
بیـان ایمـان، بیان ادعیـات، نماز(؛ بـاب دوم- در چهار فصل 
)انـواع توبـه، عامـات پیرکامـل، چهارعلـم، در بیـان ذکر(؛ 
بـاب سـوم- در سـیر وسـلوک؛ بـاب چهـارم- در چهـار 
فصـل )اخـاق حمیـده، اخـاق ذمیمـه، در بیـان صبـر، در 
بیـان شـکر، خاتمۀالکتاب )عامـات قیامت، احـوال مومنان، 

اجناس(.  بیـان 
ارشـاد طالبیـن تحـت تأثیـر احیـای علـوم دیـن و کیمیـای 
سـعادت غزالـی نوشـته شـده، و در آن مسـایل مختلـف از 
قبیـل فقـه، عقایـد، تاریـخ، قصـص و اسـاطیر جمـع آوری 

گردیـده اسـت.
سـه – تذکرۀاالبـرار و االشـرار: به نظـر مـن، مهم ترین کتاب 
درویـزه اسـت، جامـع تمـام آثـارِ او و مجموعه یـی از فتـاوا 
و مسـایل در تشـخیص مسـلمان از کافـر. این کتاب در سـه 
فصـل اسـت: تذکـرۀ اول– در شـرف حضرت شـیخنا سـید 
علـی ترمـذی قدس سـره؛ تذکرۀ دوم– در انسـاب و احزاب 
افغانـان؛ تذکـرۀ سـوم– ذکر متمـردان اشـتات و مبتدعات و 

مخترعات. 
چهـار– کتـاب ارشـادالمریدین کـه هنـوز بـه نظـر حقیـر 

اسـت.  نرسـیده 
سـه- حیـات اجتماعی و نهضت هـای دینـِی عصر مغول 

در پشـتونخای آخوند درویزه 
شـدِن  اسـامی  جریـان  سیاسـی،  تحـوالت  ایـن  کنـار  در 
منطقه یـی کـه اول بـار سـیفی هـروی در کتـاب خویـش - 
تاریخ نامـۀ هـرات- آن  را »افغانسـتان« می خوانـد و آخونـد 
درویـزه »پشـتونخا « درخور توجه اسـت؛ و ایـن فصل را به 

بررسـی ایـن موضـوع اختصـاص داده ایم.
در عصـر درویـزه، دو تحـوِل بـزرگ هم زمان در حـاِل وقوع 
بـود: یکـی جابه جایـی قبایل و طوایـف افغان، دیگـری نزاع 
و کشـمکش میـان فرقه هـای مختلـف مذهبی. »سـبب تکثیر 
ایـن طایفـۀ طاغیـه در هنـد کـه پیـران و مریـدان رسـمی و 
عادتـی انـد، بـل سـبب کفـر و الحـاد و زندقـه و ضالت و 

بدعـت - بـه زعـم درویـزه - چند چیز اسـت:  
1- اولیا که علما و اتقیا اند، نادرالوجود افتاده؛

2- علمـای نفسـانی کـه مسـتقیم بر طریقـۀ شـیطانی اند، در 
ایـن ایـام شـهرتی یافته اند؛

3- مرگ ومیر پیش هنگام علما؛
4- آن کـه قـوام دیِن محمـدی و ثبات طریقۀ مرضیۀ شـرعیۀ 
احمـدی بـر وفـق اقتضـاِی حکمـِت غامضۀ احـدی، مربوط  
و منـوط بـه خلفـاِی عظام که حکام اهل اسـام باشـند آمده: 
الملـک و النبـوه توامان. پـس چون در این ایام حکام اسـام 
را غـم دیـن و هـٌم یقیـن نمانـده؛ تغییر منکرات به دسـت از 
فـروض حکام اسـام اسـت، و تغییر آن به زبـان از واجبات 
علمـای عظـام اسـت و عـداوت قلبیـه از سـنن خـواص و 
عـوام اسـت؛ چـون در ایـن ایـام کـه حـکام را اهتمـام دین 
نمانـده - بـل در بعضـی امکنـه حـکام نمانده - از آن اسـت 
کـه مـردم عناد و فسـاد و تقلـب ورزیـده، اکثر مـردم جهان 

را بـه کفر رسـانیده. )ص43( 
درویـزه اشـاره می کند کـه افغانان در زمان »شـور و شـعب« 
- کـه همانـا اقتـدار دولت هـای لودی و سـوری بـود - همۀ 
»فقـرا و غربـا را زیـر و زبـر سـاخته فـرو کشـیدند«. امـوال 
ایشـان از ایشـان بسـتاندند. اهـل و عیـاِل ایشـان و از خـود 
را فروشـند. دخترفروشـی را در زمـان عافیـت نیـز ورد خود 
سـاخته اند. او این هـا را در حـدود قندهـار تـا سـوات و بنیر 
می شـمارد، ولـی سـایر افغان هـا را  کـه در سـایۀ دولت های 
مسـلمانان زیسـت می کننـد، از این هـا برکنـار می دانـد. )ص 

 )79
مـردم افغـان، اهـل علـم را بـل هرکـه جـزوی از جزوهـای 
کام اهلل خوانـده باشـد، آن هـا را تعظیم نمایند و گفتۀ ایشـان 
را بـه دیـدۀ دل قبـول کننـد. امـا قلـت و کثـرت علـم، را از 
ممـر جهـل خویش نشناسـند تا سـنی را از مبتدع بـاز دانند. 
از این کـه الیـوم در افغانـان بدعـت و مبتدعـان بسـیار شـایع 
گشـته، چه ایشـان از غایت اشـتیاق دین و محبـت راه   یقین 
پیـروی هرکـدام  از علمـا و صلحـا کنند، بعضـی از علمایی 
که از فرقۀ هوا باشـند، ایشـان را در ضالـت انداخته، هاک 
گرداننـد. و هـم از آن اسـت کـه مـردم افغانـان هرچند وقت 
نشناسـند و فاتحـه را از اخـاص در نیابنـد و قیـام و قرائت 
و رکـوع و سـجود را از همدیگـر امتیـاز کـردن، نفهمنـد و 
شـهر رمضـان را از شـهر دیگـر ندانند؛ اما سـر فـرود آوردن 
را بـه جانـب قبلـه از دسـت ندهنـد و یـک مـاه روزه را فرو 
را  آسـیا  یـک دسـت  بـا  زنـان ختـک  نگذارنـد )ص85(. 
بگرداننـد، و دسـِت دیگـر بر سـینه نهـاده و نشسـته رکوع را 
به اشـارت سـر به جا آرنـد. چنان کـه حکایت افغـان غلزایی 
کـه مـاه را دیـد و خـود را از گرفتـن روزۀ نیمـۀ اول معـاف 

دانسـت، معروف اسـت. )85ص( 

      بخش سـوم



ــکا  ــه ا  مری ــی ک ــته، در حال ــی نوش ــی س ــی ان ب ــبکۀ س ش
ــه  ــتان هزین ــگ افغانس ــر در جن ــارد دال ــش از 700 میلی بی
ــای  ــه هزینه ه ــت ک ــدوار اس ــپ امی ــت، ترام ــرده اس ک
ــی  ــع معدن ــرداری از مناب ــا بهره ب ــگ در افغانســتان را ب جن

ــد. ــران کن ــن کشــور جب ای
ــد  ــری مانن ــورهای دیگ ــا کش ــبکه، ام ــن ش ــته ای ــه نوش ب
چیــن، روســیه و آلمــان نیــز بــه ایــن منابــع چشــم 

نــد. دوخته ا
ســی ان بــی ســی، می نویســد کــه از آغــاز حضــور 
ــنگتن  ــال 2001، واش ــتان، از س ــکا در افغانس ــی امری نظام
ــازی  ــگ و بازس ــۀ جن ــر را هزین ــارد دال ــدود 714 میلی ح
در افغانســتان کــرده اســت. بــازرس ویــژۀ امریــکا در 
ــار  ــام، اظه ــن ارق ــام ای ــا اع ــور بازســازی افغانســتان ب ام
داشــته کــه ماهانــه حــدود 3،9 میلیــارد دالــر بــرای جنــگ 

ــت. ــده اس ــه ش ــتان هزین افغانس
ــن  ــش از ای ــپ، پی ــه ترام ــاور دارد ک ــی، ب ــی س ــی ان ب س
نیــز عاقه منــد بهره بــرداری از منابــع عظیــم معدنــی 
ــات در  ــاد ثب ــرای ایج ــت و آن را ب ــوده اس ــور ب ــن کش ای
افغانســتان مهــم تلقــی کــرده اســت. از ایــن رو کاخ ســفید 
در نظــر دارد تــا نماینــدۀ را بــرای بررســی بهره بــرداری از 

ــد.  ــه افغانســتان اعــزام کن ــع  ب ــن مناب ای
ــل  ــد فیص ــی، جاوی ــی س ــی ان ب ــبکۀ س ــتۀ ش ــه نوش ب
ــد  ــه کــه هرچن ســخنگوی رییــس اجرایــی افغانســتان گفت
ــا  ــی دارد، ام ــه  نظام ــتان جنب ــکا در افغانس ــور امری حض
شــرایط  و  زمینــۀ  فرصت هــا،  ایــن  از  بهره بــرداری 

می کنــد. فراهــم  را  اســتراتژیک 
ســی ان بــی ســی، از قــول نیویــارک تایمــز، می نویســد کــه 
ــا  ــی “داین ــی- نظام ــک شــرکت امنیت ــرگ، مال ــتفن فینب اس
کــورپ،” بطــور غیررســمی بــه ترامــپ، دربــارۀ افغانســتان 
ــرکت  ــن ش ــی ای ــربازان خصوص ــد و س ــوره می ده مش
ــرداری  ــات بهره ب ممکــن اســت، نقــش محافظــت از عملی

ایــن منابــع را بــه عهــده داشــته باشــند.
ــا  ــرکت “داین ــدۀ ش ــید: نماین ــی، می نوس ــی س ــی ان ب س
ــت  ــش حمای ــه نق ــم ک ــار نداری ــه “انتظ ــه ک ــورپ” گفت ک
ــته  ــده داش ــه عه ــتان ب ــای تجــاری را در افغانس از پروژه ه

ــت  ــا دول ــود ب ــکاری خ ــه هم ــان ب ــا هم چن ــیم، ام باش
ــم داد”. ــه خواهی ــکا ادام امری

ــال 2003 در  ــورپ از س ــا ک ــبکه، داین ــن ش ــته ای ــه نوش ب
ــال ها  ــن س ــرده و در ای ــاز ک ــت آغ ــه فعالی ــتان ب افغانس
نقــش ایفــای خدمــات در زمینــۀ هوایــی، تدارکاتــی، 

ــت. ــته اس ــده داش ــر عه ــی را ب ــوزش و اطاعات آم
ایــن شــبکه، می افزایــد کــه ترامــپ در حالــی بهره بــرداری 
ــه  ــرد ک ــی می گی ــتان را به بررس ــی افغانس ــع معدن از مناب
دیگــر کشــورها هــم  اکنــون در ایــن بــاره اقــدام کرده انــد. 
ــت  ــی گازی دارد و سال هاس ــع غن ــتان مناب ــمال افغانس ش

نظــر روســیه را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
ســی ان بــی ســی،  افــزوده کــه در زمــان حملــۀ شــوروی 
ــع  ــتفاده از مناب ــاش اس ــز در ت ــیه نی ــتان، روس ــه افغانس ب
گازی افغانســتان بــود، امــا پــس از حضــور رژیــم طالبــان 

ــرد. ــا ک ــه کاره ره ــود را نیم ــای خ تاش ه
ــی رییــس حکومــت وحــدت  از ســوی دیگــر اشــرف غن
فرانک والتــر  بــا  گذشــته  مــاه  نیــز  افغانســتان  ملــی 
ــوم  ــع لیتی ــارۀ مناب ــان، درب ــۀ آلم ــر خارج ــتاین مایر وزی اش
ــد و اســتفاده آن توســط شــرکت های موترســازی  در هلمن

ــت. ــرده اس ــو ک ــی گفت وگ آلمان
ــرداری  ــرای بهره ب ــز ب ــن نی ــبکه، چی ــن ش ــتۀ ای ــه نوش ب
از منابــع کشــور همســایه خــود پیــش دســتی کــرده 
اســت. شــرکت چینــی در نظــر دارد، معــدن مــس عینــک 
ــد. ــتخراج کن ــر اس ــارد دال ــه ارزش 100 میلی ــتان ب افغانس
ــواز  ــی ج ــی چین ــال 2007 کمپن ــه در س ــت ک ــی اس گفتن
اســتخراج ایــن معــدن را بــا پرداخــت 3 میلیــارد دالر 
بدســت آورد، امــا بــه دلیــل کشــف شــهر باســتانی 
ــف  ــتخراج آن متوق ــدن، اس ــن مع ــل ای ــا در مح بودایی  ه
ــش  ــه 5000 ســال پی ــن شــهر باســتانی ب ــت ای شــد. قدام
ــس  ــزرگ م ــدن ب ــن مع ــکان دومی ــا در م ــد و دقیق می رس

ــرار دارد. ــان ق جه
ــی و دارای  ــادن غن ــاظ مع ــتان از لح ــه افغانس ــی ک در حال
ــات  ــه اثب معــادن متعــدد اســت. تحقیقــات زمین شناســی ب
ــرال و  ــوع من ــتان 1400 ن ــه در افغانس ــت ک ــانیده اس رس

ــی شــناخته شــده اســت.  ســنگ معدن
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سی ان بی سی نیوز:
ترامپ      به منابع   معدنی

 افغانستان     چشم   دوخته    است

روایت والی بلخ از...
جعـل و تزویـر اسـناد و سـایر کارکردهـای خـاف قانـون 
آقـای مهمنـد ذیـًا بـا اسـناد و دالیل مسـتند بیان می شـود: 
1 -  هنگامـی کـه موصـوف به عنوان وکیل شـورای والیتی 
آغـاز بـه کار نمـود در صفحـۀ فیسـبوک اش همـواره بـه 
افـراد و اشـخاص  تحریـک نفـاق قومـی و توطئـه علیـۀ 
صاحـب رسـوخ در والیـت بلـخ می پرداخت که بـه عنوان 
مثـال زمانـی که طالبان متحجر و سـنگ دل تعـداد کثیری از 
هموطنـان مسـافر ما را در شـاهرای کندز - بغان به شـکل 
گروهـی و بی رحمانـه بـه شـهادت رسـانیدند و ایـن عمـل 
طالبـان را هـر انسـان تقبیح نمـود. آصف مهمنـد در صفحۀ 
فیسـبوک شـخصی اش از کارکـرد طالبان تمجید و سـتایش 
کـرده و آنهـا را بـه تکـرار چنیـن کار در بلـخ فـرا خواند تا 

بـه قتل عـام بلخیـان بپردازند.
در ایـن راسـتا تصویـر و پیـام مشـخص مهمنـد ضمیمـه 

اسـت.
2 -  آصـف مهمنـد مرتکـب جعل و تزویر اسـناد و امضای 
معاون اول ریاسـت جمهـوری، معاون پالیسـی اداره امور و 
معیـن وزارت ارشـاد حـج و اوقـاف مبنـی بر عقد قـرارداد 
هـا گردیـده اسـت که بـر اسـاس آن چندین نامه رسـمی از 
اداره سـارنوالی محتـرم جرایـم سـنگین اصـدار یافته اسـت 

کـه اسـناد ضم ایـن نامه می باشـد.
3 -  شـخص بـه اسـم سـرداری نبـی کـه مامای تـن آصف 
مهمنـد میباشـد مدعی اسـت که با وجـود که اسـناد زیحقو 
بـوداش از سـه محکمـه در دسـت دارد کـه مبلـغ سـی و 
سـی لـک افغانـی از نزداش مقروض میباشـد، بـا وصف که 
چندیـن بار به ریاسـت شـورای والیتـی بلخ مراجعـه کرده 
امـا برعکـس آن در شـهر حیرتـان کـه دفتر کار سـردار نبی 
میباشـد، بـرادر آصـف مهمنـد بـا افراد مسـلح امـده تهدید 
بـه مـرگ میشـود که ایـن موضـوع را حضـورآ سـردار نبی 
مامـای آصـف مهمند بـه هیات محتـرم اعزامی مرکـز اظهار 

داشـته که اسـناد ضمیمه میباشـد.
4 -  همچنـان شـخص بنـام عبدالقهـار مدعـی اسـت کـه 
دالـر  ارزش 121000  بـه  را  زمیـن  مـوازی صـد جریـب 
امریکایـی در سـاحه دوراهـی حیرتـان بـا اسـناد جعلـی به 
باالیـش بفـروش رسـانیده کـه در ایـن خصوص نیز اسـناد 
مسـتند از اداره سـارنوالی و اسـناد جعلـی زمیـن مذکـور 

موجـود و ضمیمـه میباشـد.
عبدالصمـد  فرزنـد  اهلل  ذبیـح  بنـام  شـخص  اخیـرآ   -  5
درخواسـتی را بـه مقـام والیـت ارائـه نموده که به شـرکت 
شـاهین گـروپ وسـایط را بـه کرایـه داده اما نظر به اسـناد 
موجـود مبلـغ 12000 دالـر امریکایـی اش بـاالی شـرکت 
مذکـور کـه مربوط به آصف مهمند میباشـد اسـناد طلب در 
دسـت داشـته امـا از پرداخت مبلـغ متذکره امتنـا میورزد در 
ایـن مـورد نیـز اسـناد طلب پـول به فـورم شـرکت مذکور 

درج شـده اسـت ضم سـایر اسـناد میباشـد.
6 -  جعـل و تذویـر در عقـد قـرار داد بـا ادارات دولتـی 
والیـت بلـخ، به عنـوان نمونه مثـال در پورت شـماره چهار 

و پـور شـماره دوم خدمـات بنـدر حیرتان شـرکت شـاهین 
گـروپ انجام داده اسـت که در این مورد نیز اسـناد مسـتند 

ضمیمه میباشـد.
7 -  دکتـوران بخـش انـاث شـفاخانه ملکـی شـهر مـزار 
می باشـد  جامعـه  واقعـی  خدمتـگاران  جملـۀ  از  شـریف 
آقـای مهمنـد تمـام دکتوارن بخـش اناث شـفاخانه حوزوی 
ابـو علـی سـینای بلخـی را تـن فـروش روسـپی گفتـه بـه 
شـخصیت آنهـا توهیـن نمـوده اسـت دکتـوران متذکـره در 
مقابـل ایـن حـرف آقـای مهمنـد خواهـان اعـادۀ حیثیت و 
حقـوق خـود شـده انـد. کـه در خواسـت اعتراضی شـان با 
امضـاء های شـان به مراجـع مربوط جهت رسـیدگی در آن 
زمـان محـول گردیـده اسـت کاپی نامـه اعتراضـی دکتوران 

بـه عنـوان سـند ضمیمه اسـت.
8 - آقـای مهمنـد در صفحـۀ فیسـبوک اش مـن و سـایر 
دوسـتان و همفکرانـم را توهیـن و تحقیـر نمـوده بـه نـام 
کوالبـی و سـقاوی نامبـرده اسـت کـه در ایـن راسـتا سـند 

می باشـد. موجـود 
9 - موصـوف در صفحـات اجتماعـی فیسـبوک و یوتیوب 
آخریـن ویدیـو را به نشـر سـپرده و بعداً در فضـای مجازی 
دسـت به دسـت شـده اسـت که شـخصی به اسـم بشـیر را 
تهدیـد به مـرگ نموده و بـرادر اش را اختطـاف و همچنان 
بنـده را بـا اسـتعمال  الفـاظ رکیک و ناسـزا دشـمنام میدهد 
کـه ایـن عمـل اش نظـر بـه قانـون جـزای افغانسـتان جرم 
پنداشـته میشـود و سـه عمـل جرمـی را مرتکب میشـود که 

ویدیـو ضمیمه می باشـد.
10 -  آخریـن زمـان کـه می خواهـد از کابل بـه صوب مزار 
شـریف بیاید در صفحه فیسـبوکش دو مصرع شـعری را که 
ناشـی از عقـده و کینـه اش در قبال بلخ می باشـد بـا تصویر 

اش نشـر می کنـد، که سـند فوق ضمیمه می باشـد.
11 -  زمانکـه آقـای مهمنـد در میـدان هوایی مزار شـریف 
میرسـد با الفاظ زشـت و دشـنام به مسـوولین میدان هوایی 
و پولیـس سـرحدی، بـا شکسـتاندن دروازۀ شیشـه یـی که 
مربـوط بـه اشـخاص ویـژه )VIP( ترمینل می باشـد داخل 
میشـود و آغـاز گـر تمـام ماجـرای خویش میشـود تصاویر 
و ویدیـو هـای کمـره هـای امنیتـی میـدان هوایـی ضمیمـه 

میباشد.
12 -  معـاون اوپراتیفـی امنیـت ملـی والیـت بلـخ که جزء 
مسـافرین لیـل 23 بـر 24 بـرخ اسـد 1396 پـرواز کام ایـر 
میباشـد هنگامـی کـه پرخـاش گـری و جـار و  جنجـال  
آقـای مهمنـد را عمـآ مشـاهده نمـوده از آن جـا کـه خود 
مسـوولیت دارد تا در صورت بروز چنین مشـکل دسـت به 
کار شـود بـا تماس بـه اینجانب موضـوع را بیان مـی نمود. 
در ایـن زمـان بنـده کـه رییـس شـورای نظامـی و شـخص 
درجـه یک والیت بلخ می باشـم در جلسـۀ امنیتـی در قبال 
ولسـوالی چمتـال و چهاربولـک مصروف بـودم زیرا جنگ 
شـدید علیـه نیـرو هـای امنیتی و خیـزش هـای مردمی الی 
اکنـون جریـان دارد در حالیکـه قومانـدان زون 707 پامیـر 
قومانـدان لـوای سـرحدی، قومانـدان امنیه و رییـس امنیت 
ملـی والیت بلخ حضور داشـتند شـخصآ به قومانـدان امینه 

والیـت وظیفـه سـپردم کـه مطابـق قانـون و اسـناد موجود 
بـرای جلوگیـری از آشـوب و بـی نظمـی در میـدان هوایی 
مـزار شـریف رفتـه مدیریـت بحـران بـه وجـود آمـده را 
بـه دسـت بگیـرد و ایـن مشـکل را حـل و فصـل نمایـد و 
مجـرم را مطابـق قانون به ریاسـت تحقیقـات جنایی جهت 
تکمیـل اسـناد جرمـی تحویل نماید کـه در ابتـدای هدایت 
ام جنـاب قومانـدان امینـه امتنـا مـی ورزد و کوشـش مـی 
نمایـد تـا خـود را از ایـن ماجـرا دور نگهدارد تـا اینکه بعد 
از مـدت چنـد دقیقـه تمـاس تیلیفونـی از آدرس مشـخص 
بـه ایشـان آمـد و خـود حاضـر شـد کـه بـرای دسـتگیری 
موصـوف بـه میـدان هوایی بـرود و از من نیـز هدایت اخذ 

. نمود
قومانـدان امینـه والیـت بـا گذشـت سـاعت هـا در صحـن 
و سـالون میـدان هوایـی مزارشـریف یکجـا با آقـای مهمند 
مصـروف چـای خوری، نـان و قصه بـود این در حالیسـت 
کـه تعـداد کثیری از مسـافرین کـه یکجای از کابـل به مزار 
شـریف آمـده بودنـد در حـال بیـرون شـدن بوده انـد که به 
ممانعـت افراد غیر مسـوول پسـر جمعه خان همـدرد، اختر 
محمـد ابراهیـم خیل و آقـای مهمند در دروازه هـای میدان 
روبـرو میشـوند و از سـویی هـم حجـاج کـه قصد سـفر به 
زیـارت بیت اهلل داشـته اند سـاعت هـا را به انتظـار و ترس 
سـپری می نماینـد در اینجـا قومانـدان امینـه والیـت بلـخ 
شـخصآ مسـوول ایجـاد بحران میشـود که ضعـف مدیریت 
و بـی کفایتـی قومانـدان امینـه را نشـان میدهد. قابـل تذکر 
میدانـم کـه بحـران بـه وجـود آمـده از قبـل طراحـی شـده 
و برنامـه ریـزی شـده بـوده بـه دلیـل اینکـه قبـل از ورود 
آقـای مهمنـد بـه میـدان هوایـی مـزار شـریف ده هـا افراد 
غیـر مسـوول اشـخاص ذکـر شـده فـوق  بـه دکانـداران و 
تکسـی ران هـای مقابـل میـدان هشـدار از خطـر و جنـگ 
میدهنـد کـه دکانـداران و تکسـی ران های محل شـاهد این 

هسـتند. رویداد 
نـوت: مـن همـراه بـا تعـدادی از وکای محتـرم شـورای 
از روسـای  تعـدادی  بلـخ  ملـی، رییـس شـورای والیتـی 
ادارات، فرهنگیـان و دسـتیارانم در مهمـان خانـه حویلـی 
ام انتظـار ختـم موضـوع بـه وجـود آمـده در میـدان هوایی 
بودیـم کـه سـر انجـام الی حدود سـاعت سـه نیمۀ شـب با 
قومانـدان امینـه والیـت تمـاس گرفتم کـه از اجراات شـان 
گـزارش بدهنـد ایشـان از ارایـۀ گـزارش بـه نـوع دیگر که 
گویـا به گفـت من نمیشـود و حاضر رفتن به نظـارت خانه 
نمـی باشـد پرداختنـد، من کـه والـی و رییس کمیتـه امنیتی 
مـی باشـم به پولیـس مسـتقیمآ هدایت سـپردم که تـا آقای 
مهمنـد را کـه ماجرا بـر پا کـرده و ترمینال میـدان هوایی را 
بـا افـراد مسـلح غیر مسـوول شـان بـه تهدید جـدی و باال 
مواجـه کـرده اسـت دسـتگیر و به موضـوع خاتمه بخشـند 
ایـن عمـل من بـا درک تمـام جوانب قضیه  صـورت گرفته 
اسـت که نـکات ذیل در زمینـه قابل یادآوری اسـت: میدان 
هوایـی موالنـا جـال الدیـن محمـد بلخـی یکـی از میدان 
هـای هوایـی بیـن المللـی و معیـاری بـوده از یکطـرف در 
گوشـه یـی از ایـن میـدان نیرو هـای امریکایی و در گوشـۀ 

دیگـر آن نیـرو هـای بیـن المللـی و حمایت قاطـع موجود 
بـوده و از سـویی هـم حجـاج کـه قصـد سـفر بـه زیـارت 
بیـت اهلل شـریف داشـته انـد همچنان مسـافرین سـاعت ها 
منتظـر بودنـد الزم دیـدم تـا هدایتـی را مبنی بر دسـتگیری 

آصـف مهمنـد بـه پولیس ملـی بدهم.
بعـد از آنکـه آصـف مهمنـد توسـط پولیـس دسـتگیر شـد 
شـخص قومانـدان امنیـه والیـت از تحـت نظـارت گرفتـن 
آقـای مهمنـد بـر خـاف هدایـت کـه قبـًا گرفتـه بـود 
و بایسـت اجـرا میکـرد امتنـاع مـی ورزد تشـکر و سـپاس 
ویـژه از ریاسـت محتـرم امنیـت ملـی مـی نمایـم کـه متهم 
را فـوراً تسـلیم گردیـده جهـت تحقیقات بیشـتر بـه امنیت 

دادند. انتقـال  ملـی 
بعـد از گذشـت دو شـبانه روز بـه خواهـش رییـس محترم 
عمومـی امنیـت ملـی و وسـاطت محترم احمد شـاه رمضان 
وکیـل مـردم والیـت بلـخ در ولسـی جرگـه آصـف مهمند 

جهـت تحقیقـات بیشـتر به کابـل انتقـال یافت.
بـر خـاف تعهـد داده شـده هنگامـی کـه آقـای مهمنـد 
بـه کابـل میرسـد بـا نشـر تصاویـر در صفحـات اجتماعـی 
فیسـبوک، ماقـات بـا جمعـه خـان همـدرد و کنفرانـس 
مطبوعاتـی موصـوف بـه دسـتور وی وانمـود نمـوده اند که 
در عقـب ایـن ماجـرا دسـت هـای از کابـل وجـود دارد که 
مهمنـد را وسـیله سـاخته انـد تـا با اسـتفاده از حـرف های 
رکیـک نادرسـت و دروغ پراگنـی نسـبت به ضرب و شـتم 
اش در هنـگام بازداشـت که گویا از جانب من و دسـتیارانم 
صـورت گرفتـه باشـد. در حالیکه قبـًا در باال متذکر شـدم 
کـه تـا ختم ماجـرا در مهمـان خانـه حویلی ام بـا همکاران 
و مسـووالن نشسـته بودیـم. در صورتـی کـه ثابـت شـود 
دسـتیارانم  در یکـی از ادارات دولتـی جزئـی تریـن کاری 
غیـر قانونـی و یا هم سـوء اسـتفاده از نام مـن و وظیفه اش 
کـرده باشـد حاضـرم ایشـان را بـه تحقیـق اعـزام نمایـم به 
صراحت میگویم که دسـتیارانم و پسـرم در همان شـب در 

کنـارم همـه باهـم بودیم.
قابـل ذکـر میدانم کـه محترم اسـدااهلل شـریفی وکیـل مردم 
در شـورای ملـی در شـب ماجـرا شـخصًا در کابـل حضور 
داشـته انـد هنگامـی کـه تعـدادی از محافظیـن اش جهـت 
انتقـال بسـته گان اش از خلـم بـه شـفاخانه ملکـی مـزار 
شـریف میآمـده انـد در مسـیر راه بیـن چهارراهـی اسـتاد 
خلیـل اهلل خلیلـی و چهارراهـی کام ایـر از سـوی افـراد 
مسـلح غیـر مسـوول کـه مربـوط بـه گل رحمـان همـدرد 
بـود بـه رگبـار گرفته میشـوند کـه در نتیجه یک تـن از آنها 
شـهید و 9 تـن دیگـر شـان مجروح میگـردد که این مسـئله 

نیـز قابـل تحقیـق جـدی می باشـد.
نـوت : ضمیمـه یـک کاپـی تمـام اسـناد و  ویدیـو طـور 

می باشـد.  CD روی  مسـتند 

با احترام
سترجنرال عطا محمد نور

والی بلخ

ابوبکر صدیق
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ورزش
یعقوب ایراهیمی

ســخن از مشــروطه خواهان افغانســتان و شــاه امــان اهلل 
ــی  ــان، یعن ــش آن ــِن کار و کن ــه مت ــه ب ــدون توج ب
نهضت هــای رهایی بخــش ملــی در قــرن بیســتم، 
ــتفالی را از  ــی ویس ــم بین الملل ــا نظ ــن جنبش ه ــت. ای ــل اس ناکام
ــا  ــتند ت ــی را واداش ــد و دول اروپای ــارج کردن ــا خ ــدودۀ اروپ مح
ــا غیــر اروپاییــان نیــز بــه قاعده یــی کــه خودشــان  در رفتارشــان ب
ــح  ــۀ صل ــه تفاهم نام ــودی ک ــد. باوج ــردن نهن ــد، گ ــاخته بودن س
ــه  ــا را ب ــتقال دولت ه ــی و اس ــت ارض ــتفالی )1648( تمامی ویس
ــی اول  ــگ جهان ــان جن ــا پای ــده ت ــن قاع ــناخت، ای ــمیت ش رس
ــا  ــان ت ــار اروپایی ــت می شــد. رفت ــا رعای ــًا در محــدودۀ اروپ عمدت
ــا  ــا ب ــتفالیایی«؛ ام ــر »ویس ــا هم دیگ ــی اول ب ــگ جهان ــم جن خت
دیگــران »قــرون وســطایی« و طبــق قاعــدۀ تفــوق مســیحیت التیــن 
و تمــدن اروپایــی بــود. از ایــن لحــاظ، نظــم بین الملــل ویســتفالی 
ــر  ــی ب ــک نظــم امپریالســتِی مبتن ــی اول، ی ــگ جهان ــان جن ــا پای ت
تفــوق اروپایــی بــر غیــر اروپایــی، »متمــدن« بــر »غیــر متمــدن« و 

ــود. ــر غیرمســیحی ب ــًا مســیحی ب نهایت
ــی  ــتقال طلبانۀ مل ــای اس ــی اول، نهضت ه ــگ جهان ــان جن ــا پای ب
در ممالــک غیــر اروپایــی اوج گرفتنــد و اروپاییــان را بــه رعایــت 
ــان وادار  ــر جه ــا در سراس ــری دولت ه ــتفالی و براب ــدۀ ویس قاع
ــتان از  ــروطه خواهان افغانس ــت مش ــان اهلل و نهض ــاه ام ــد. ش کردن
طایــه داران ایــن رونــد بین المللــی انــد. این کــه میــزان درک 
آنــان از احــوال داخلــی و اوضــاع بین الملــل در چــه ســطحی بــود 
ــر  ــا را متأث ــروز م ــوی ام ــه نح ــه چ ــان ب ــد کارش ــه پیام ــا این ک ی
می ســازد، بحــث جدایــی اســت، امــا شــاه امــان اهلل و یارانــش در 
جایــی از تاریــخ ایســتاده بودنــد کــه شمشــیر از نیــام کشــیدن برای 
ــان در  ــر اروپایی ــود. غی ــر ب ــخ اجتناب ناپذی ــو دادن تاری سمت وس
ــن  ــۀ ای ــد. نتیج ــال کردن ــد را دنب ــن رون ــان ای ــک جه ــر ممال اکث
ــی  ــد در آن زنده گ ــا ب ــه خــوب ی ــی اســت ک ــن جهان ــد همی رون
ــدن  ــد از لن ــبه قارۀ هن ــان روای ش ــل در آن فرم ــم و حداق می کنی
و حکمــران »مــاورأ دریاهــا« از لیســبون منصــوب نمی شــوند. 
ــتان  ــخ افغانس ــا در تاری ــش، نه تنه ــان اهلل و یاران ــاه ام ــن، ش بنابرای
ــم  ــخ نظ ــی و تاری ــش مل ــای رهایی بخ ــخ نهضت ه ــه در تاری ک

ــد. ــرح ان ــل مط بین المل

فوزیه كوفی

ــه  ــودش ب ــد خ ــی را بع ــه آزاده گ ــردي ک ــعود م مس
ارمغــان گذاشــت، تــا بــه انــدازۀ کاهــش در خاکــش 
ــرد.  ــاع ک ــش دف ــرزمین و مردم ــدن، از س ــای مان ج
بــه قــول سبســتیان ینگــر، مشــهورترین خبرنــگار امریکایــی، اگــر 
ــوده و  ــی نب ــع فعل ــه وض ــتان ب ــود، افغانس ــده می ب ــعود زن مس
هیچــگاه هیــچ نیــروی خارجــی نمی توانســت بــه ایــن ســر زمیــن 

ــد. بیای
در تصویــر ذیــل یــک طفــل امریکایــی تصویر مســعود را بــه عنوان 
الگــوی آزادی در پیراهــن خــود حــک کــرده اســت. بــه یــاد دارم 
ــا  ــود ت ــته ب ــرزی خواس ــور ک ــرف از رییس جمه ــز مش ــه پروی ک
ــور  ــه رییس جمه ــردارد ک ــل ب ــرودگاه کاب ــر مســعود را از ف تصوی
ــر  ــم ISI و ه ــار چش ــعود خ ــن مس ــه یقی ــت، ب ــرزی نپذیرف ک

ــود! اســتعمارطلب ب

عزیز آریانفر

هشدار!
ــت. ســرآغاز  ــد دســتِ کم گرف ــال را نبای ــۀ چمت توطی
فاجعــه و گام نخســت و دسیســۀ خیلــی بزرگــی 
ــنگر  ــن س ــوان بزرگ تری ــه عن ــریف ب ــغال مزارش ــرای اش اســت ب
طالب ســتیزی و داعش ســتیزی. در ایــن توطیــه کــه شــامل حــذف 
والــی بلــخ هــم می شــود، حلقــات و محافــل معینــی از درون ارگ 
ــه  ــمال را ب ــر ش ــغال سراس ــخ، اش ــقوط بل ــد. س ــم دســت دارن ه
ــه ارگ  ــته ب ــت وابس ــک حاکمی ــخ ی ــر در بل ــا اگ ــال دارد. حت دنب
هــم روی کار بیایــد، بازهــم گلیــم شــمال را جمــع کــرده بشــمارید.

هارون معترف

جنــرال حمیــدگل، رییــس ســابق ســازمان اســتخباراتی 
ــد:  ــوز می گوی ــا نی ــا دنی ــی ب ــتان در مصاحبه ی پاکس
ــه دارای  ــت ک ــن اس ــی در ای ــبکۀ حقان ــت ش اهمی
ــار  ــاد اظه ــه جه ــی پســرانم ب ــت پاکســتانی اســت. وقت فکــر نهای
عاقه منــدی نشــان دادنــد و می خواســتم فرزندانــم را بــرای 
ــاب  ــی را انتخ ــبکۀ حقان ــن ش ــتم، م ــتان بفرس ــه افغانس ــاد ب جه
ــبکۀ  ــا ش ــار ب ــن ب ــداهلل چندی ــر و عب ــرم عم ــر دو پس ــردم. ه ک

ــد. ــرده ان ــاد ک ــتان جه ــی در افغانس حقان
ــی  ــار و حقان ــی بحــث حکمتی ــد: "وقت ــح می کن ــه تصری او در ادام
مطــرح می شــود، بــا اســتناد کامــل بــه حقایــق گفتــه می توانــم کــه 

ــد". ــرده پاکســتانی تر ان ــن ک هردوی شــان از م

افغانستان  اندام  زیبایی  تیم 
عازم کوریای شمالی شد

نایب  البرز  تکواندوکاران 
شدند قهرمان 

فیـسبـوک نـــامــه

بازیکنـــان تیـــم ملـــی زیبایـــی انـــدام بـــرای حضـــور در 
ــازم  ــیا، عـ ــدام آسـ ــرورش انـ ــابقات پـ ــن دور مسـ پنجاه ویکمیـ

کوریـــای شـــمالی شـــدند.
ـــدام  ـــرورش ان ـــیون پ ـــرال فدراس ـــکرتر جن ـــد، س ـــان حمی عبدالرحم
ــدام  ــابقات پـــرورش انـ ــد، در ایـــن دور مسـ ــتان می گویـ افغانسـ
آســـیا در کنـــار افغانســـتان، ورزشـــکاران 30 کشـــور دیگـــر نیـــز 

ـــت.  ـــد داش ـــور خواهن حض
ـــد  ـــۀ بلن ـــا روحی ـــز ب ـــتانی نی ـــکاران افغانس ـــه ورزش ـــد ک او می گوی

ــد. ــتراک می کننـ ــابقات اشـ ــن مسـ ــای الزم در ایـ و آماده گی هـ
ـــز  ـــور نی ـــدام کش ـــرورش ان ـــیون پ ـــس فدراس ـــک، ریی ـــاور هوت ب
می گویـــد، افغانســـتان ســـال پیـــش نیـــز برنـــدۀ ایـــن مســـابقات 
ـــر  ـــور ب ـــه کش ـــر ب ـــت پُ ـــا دس ـــکاران ب ـــم ورزش ـــال ه ـــود و امس ب
می گردنـــد. او می گویـــد کـــه حمایـــت مـــردم و تشـــویق آنـــان 

ســـبب پیـــروزی ورزشـــکاران می شـــود.
ـــاه  ـــدام م ـــرورش ان ـــی پ ـــم مســـابقات مل ـــی اســـت دور دوازده گفتن
پیـــش در کابـــل بـــرای 3 روز برگـــزار شـــد. در ایـــن مســـابقات 
320 ورزشـــکار از 27 والیـــت کشـــور در وزن هـــای گونه گـــون 
ــای  ــوان آقـ ــادری، عنـ ــین قـ ــه یاسـ ــد کـ ــرده بودنـ ــرکت کـ شـ

عضـــات افغانســـتان را از آن خـــود کـــرد.

تکوانــدوکاران اســتان البــرز در ســومین دوره رقابت هــای مهاجــران 
یــادواره شــهدای افغانســتان موفــق بــه کســب مقــام نائــب قهرمانــی 

 . ند شد
ــا  ــادواره شــهدای افغانســتان ب ســومین دوره مســابقات مهاجریــن ی
ــدوکار مهاجــر در قالــب 21 تیــم از اســتان های  حضــور 170 تکوان
ــزار  ــدک باقرشــهر برگ ــای ســنی در ســالن ف ــران در همــه رده ه ای

شــد.
در ایــن دوره از مســابقات تیــم منتخــب اســتان البــرز بــا کســب 26 
امتیــاز و 4 مــدال طــا، 4 نقــره و 6 برنــز بــه مقــام نائــب قهرمانــی 

ایــن دوره از مســابقات دســت یافتنــد.
ــه ترتیــب مقــام اول و  ــز ب ــان اســتان های تهــران و شــیراز نی هم چن
ســوم را کســب کردنــد. در ردۀ ســنی بزرگ ســاالن از اســتان البــرز، 
ــب  ــا و حبی ــام ط ــلم زاده مق ــماعیل اس ــدی و اس ــس محم میروی

رســولی و محمــد مظفــری مقــام برنــز را بــه دســت آوردنــد.
ــدی  ــی احم ــی و مجتب ــین خلیل ــز حس ــان نی ــنی نوجوان در ردۀ س
مــدال طــا و محمــد رضــا کریمــی ، محســن مهــر علــی ، مرتضــی 

ــد. ــز را کســب کردن حســنی و محمــد امیــن خلیلــی مــدال برن
در ردۀ ســنی نونهــاالن نیــز علــی حســینی، مهــدی احمــدی، 
مصطفــی احمــدی و علــی رضــا میرزایــی مــدال برنــز ســومین دوره 
ــت  ــه دس ــتان را ب ــهدای افغانس ــادواره ش ــن ی ــای مهاجری رقابت ه

ــد. آوردن

چگـونه گی نگارش
 مقـالۀ پژوهشی
ــگاه  ــتادی در دانش ــِی اس ــاپ کرس ــه کارن ــی ک ــۀ 1930 و زمان از ده
ــال  ــیکاگو انتق ــه ش ــن ب ــان وی ــل اثبات گرای ــت، محف ــیکاگو را پذیرف ش
ــوم  ــون هی ــی چ ــز و تجربه گرایان ــب نیت ــار الی ــیکاگو، آث ــت. در ش یاف
و جــان اســتوارت میــل بــه دقــت مطالعــه و تفســیر شــد و روش هــای 
ــر علمــی، از ســوی اعضــای  ــای معتب ــا روش ه ــوان تنه ــه عن ــی ب تجرب
ایــن محفــل مــورد پذیــرش قــرار گرفــت. در آنجــا بــود کــه بــر عــاوۀ 
اثبات گرایــی منطقــی، نام گذاری هــای دیگــری چــون تجربه گرایــی 
ــه کار  ــان ب ــارۀ دیدگاه های ش ــز در ب ــی نی ــی منطق ــی و تجربه گرای علم

رفــت. 
ــان منطقــی ادعــا می کننــد کــه شــواهد عینــی )facts(، قابــل  اثبات گرای
مشــاهده و ســنجش هســتند و ارزش هایــی کــه چنیــن قابلیتــی را ندارنــد؛ 
دو مقولــۀ کامــًا جــدا محســوب می شــوند. می تــوان از علــوم اجتماعــی 
ــکا  ــل ات ــر و قاب ــش معتب ــی دان ــور فزاینده ی ــه ط ــه ب ــت ک ــار داش انتظ
ــد، از  ــرح می کنن ــوم ط ــه عل ــش هایی ک ــد. پرس ــا بگذارن ــار م در اختی
طریــق بررســی تجربــی پاســخ داده می شــود، نــه همچــون فلســفه تنهــا 
ــت.  ــتقرایی اس ــًا اس ــی اساس ــان منطق ــل. روش اثبات گرای ــق عق از طری
ــروع  ــات ش ــمند از جزئی ــتی، دانش ــای هس ــناخت پیچیده گی ه ــرای ش ب
ــد.  ــم می ده ــری تعمی ــه ســطوح باالت ــد و مشــاهدات خــود را ب می کن

از دیــدگاه اثبات گرایــان، نظــم و قاعــده در جهــان فیزیکــی و اجتماعــی 
ــا  ــی در همه ج ــدۀ منظم ــه پدی ــی ک ــود. زمان ــه می ش ــروض گرفت مف
ــمول  ــی جهان ش ــوان قانون ــه عن ــر آن را ب ــود؛ پژوهش گ ــاهده می ش مش
می پذیــرد، امــا چــون تمــام قوانیــن علمــی جهان شــمول نیســتند؛ 
ــم  ــدۀ منظ ــک پدی ــدی از ی ــوع درص ــی از وق ــن حاک ــی از قوانی برخ
ــزارۀ  ــۀ گ ــر پای ــا ب ــن درصــد مشــخص شــده باشــد ی ــر ای هســتند. اگ
ــن  ــد، ای ــده باش ــوم ش ــری معل ــۀ دیگ ــا واقع ــی آن ب ــۀ کم ــی رابط معین

ــد.  ــاری می خوانن ــون آم ــزاره را قان گ
ــع  ــه مواض ــات ب ــیاری جه ــز از بس ــل نی ــد راس ــی برتران ــفۀ تحلیل فلس
اثبات گرایــان منطقــی شــباهت دارد. راســل مدعــی اســت کــه بهتــر اســت 
ــع  ــی مواض ــور مبهم ــه ط ــه ب ــا این ک ــیم ت ــتباه باش ــوح در اش ــه وض ب
صحیــح را اتخــاذ کنیــم. لــذا او روشــنی و صراحــت را مهم تریــن اصــل 

ــد.  ــناخت می دان ــی ش ــر روش مدع در ه
 critical( اثباتــی«  »عقل گرایــی  را  خــود  مکتــب  پوپــر،  کارل 
positivism( می نامــد. پوپــر بــه جــای تصدیق پذیــری تجربــی حلقــۀ 
ــۀ نشــانۀ اصلــی گفتمــان علمــی  ــه مثاب ــری را ب ــن، مفهــوم ابطال پذی وی
عرضــه داشــت. بــه اعتقــاد او، دنیــای علــم بــر محــور حــل مســایل بــا 
ــه  ــی س ــد. او الگوی ــی می چرخ ــای احتمال ــادی راه حل ه ــذف انتق ح
مرحله یــی را بــاری وصــول بــه هرگونــه شــناختی -از شــناخت عــادی 
ــد:  ــخیص می ده ــی- تش ــناخت علم ــاالی ش ــطوح ب ــا س ــره ت و روزم
نخســت ذهــن بــا یــک مســأله مواجــه می شــود، ســپس بــه راه حل هــای 
گوناگــون بــرای حــل آن متوســل می شــود و باالخــره راه حل هــای 
ــا از راه  ــت تنه ــرفت معرف ــوند. پیش ــذف می ش ــک ح ــق یک به ی ناموف
ســعی و خطــا میســر می شــود. از دیــدگاه پوپــر، علــم عبــارت اســت از 
ــه از راه  ــق مســلمی ک ــه حقای ــد، ن ــوز رد نشــده ان ــه هن ــی ک حدس های

ــه دســت آمــده باشــند.  مشــاهده ب
ــا یــک فرضیــه  در روش ابطال پذیــری پوپــر، پژوهش گــر کار خــود را ب
ــه  ــواهد ب ــه ش ــد. چنانچ ــه می زن ــه تجرب ــت ب ــد و دس ــروع می کن ش
ــری  ــۀ دیگ ــراغ فرضی ــه س ــد، ب ــل کن ــدس او را باط ــده ح ــت آم دس
ــه ابطــال  ــه فرضی ــد ک ــدا می کن ــه پی ــی ادام ــا جای ــن کار ت ــی رود و ای م
ــکان دارد در  ــی نیســت و ام ــری قطع ــن نتیجه گی ــم ای ــا بازه نگــردد. ام
آینــده ابطــال گــردد. پوپــر روش اســتقرایی را کامــًا مــردود می شــمارد 
و معتقــد اســت کــه هرگونــه مشــاهده یی مســبوق بــه حدســی قبلــی در 
بــارۀ آن چیــزی اســت کــه مــورد مشــاهده قــرار می گیــرد. ایــن راهبــرد 
ــداول  ــز مت ــی نی ــوم اجتماع ــی عل ــی و اثبات ــات تجرب ــب مطالع در اغل
 )hypothetico-deductive( ــی -قیاســی ــرد فرضیه ی ــه راهب اســت ب

معــروف اســت. 
ــزاری از اواخــر دهــۀ 1920 در امریــکا  ســنت مطالعــات اثبات گرایــی اب
متــداول شــد. ابــزاری بــه ایــن دلیــل کــه پژوهــش اجتماعــی را تنهــا در 
ــی  ــای پژوهش ــای ابزاره ــه محدودیت ه ــد ک ــش هایی می دان ــور پرس خ
ــوم اجتماعــی  ــرا پژوهش گــر عل ــد و اثبات گــرا، زی ــر می تاب جــاری را ب
ــد  ــی مقی ــوم طبیع ــه عل ــده ب ــبت داده ش ــخت گیری های نس ــه س را ب
ــت.  ــان اس ــن جری ــخنگوی ای ــن س ــفلد، مهم تری ــال الزارس ــد. پ می کن
مقــاالت و کتاب هــای هیوبــرت بلیــاک دربــارۀ اصــول پژوهــش 
علمــی در علــوم اجتماعــی بــه نوبــۀ خــود ســهم مهمــی در شــکل گیری 
اثبات گرایــی ابــزاری امریــکا داشــته اســت. آگ بــرن در کتــاب مشــهور 
ــرد:  ــبینی ک ــن پیش ــی را چنی ــدۀ جامعه شناس ــی، آین ــۀ جامعه شناس زمین

- اتخاذ روش های علمی تر
- ارجح دانستن روش های کمی

- توجه روزافزون به فنون گردآوری و تحلیل اطاعات
- رو آوردن به کار گروهی در پژوهش

کریســتوفر براینــت، ویژه گی هــای اثبات گرایــی ابــزاری امریــکا را 
ــت: ــح داده اس ــن توضی چنی

1. دغدغــۀ بهبــود و بــاال بــردن دقــت فنــون آمــاری و ســایر ابزارهــای 
پژوهشــی 

2. درک فردگرایانــه از جامعــه یــا فردگرایــی روش شــناختی )روش 
ــش( پیمای

3. اعتقاد به استقرا، صدق پذیری و انباشت یافته های علمی
4. دفاع از بی طرفی ارزشی 

5. رواج پژوهش هــای گروهــی و گســترش مراکــز و مؤسســه های 
تخصصــی در حــوزۀ پژوهش هــای اجتماعــی کاربــردی

داوود عرفان ////////////////////// بخش چهارم



شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی 
و  برازنــده  چهره هــای  از  افغانســتان 
افغانســتان  معاصــر  تاریــخ  سرنوشت ســاز 
ــه  ــگاه خصمان ــدازی دو ن ــه در بران ــت ک اس
بــه ایــن ســرزمین یعنــی شــوروی ســابق 
و طالبــان، نقــش اصلــی داشــته اســت. در 
ــی  ــان مل ــه و عملکــرد قهرم ــه کارنام ــد ب پیون
ــد  ــم بع ــی و ه ــان زنده گ ــم در زم ــور ه کش
ــط  ــماری توس ــای بی ش ــهادتش کتاب ه از ش
خبرنــگارن  و  پژوهش گــران  نویســنده گان، 
افغانســتانی و خارجــی به نشــر رســیده اســت. 
ــی  ــان مل ــر کــردن کارهــای قهرم ــرای تصوی ب
ــعر،  ــه ش ــی چ ــای ادب ــۀ گونه ه ــور، هم کش
رمــان، داســتان، فلــم، خاطــره، ســفرنامه، 
ــه  ــه تجرب ــی، نمایش نامــه و...، ب طرح هــای ادب
ــس  ــدگار پ ــۀ مان ــده اســت. روزنام ــه ش گرفت
ــهید، در  ــۀ ش ــان هفت ــا پای ــماره و ت ــن ش از ای
هــر شــمارۀ خــود کتاب هــا و کارهــای انجــام 
شــده بــرای معرفــی فکــر و راه مســعود را بــه 
ــی  ــع اصل ــد مناب ــا باش ــد ت ــی می گیری معرف
ــان  ــعود، قهرم ــاه مس ــهید احمدش ــناخت ش ش
ــژه  ــه وی ــروز و ب ــرای نســل ام ــی کشــور ب مل

ــد. ــم آی ــران فراه پژوهش گ
در ایــن شــماره، شناســۀ کتــاِب »مــرد اســتوار 
ــه افق هــای دور« کــه از نخســتین  و امیــدوار ب
از شــهادت  پــس  کتاب هــای نشــر شــده 
قهرمــان ملــی کشــور اســت، می پردازیــم. ایــن 
ــرزان و  ــاهِ ف ــش احمدش ــه کوش ــه ب ــاب ک کت
انجنیــر توریالــی غیاثــی آمــاده شــده، بــا قطــع 
وزیــری و تقســیم بندی زیبــا در هــژده بخــش 
بهــار  در  و 574 صفحــه  یــک ضمیمــه  و 
ــر  ــی دفت ــش فرهنگ ــفارش بخ ــه س 1379 ب
نماینده گــی ویــژۀ مجاهــدان افغانســتان در 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــهد، ب مش
ــه افق هــای  ــدوار ب ــرد اســتوار و امی ــاِب »م کت
مختلــف  مطالــب  از  مجموعه یــی  دور«  
و متنــوع نشــریات مختلــف دنیــا دربــارۀ 
بیان گــر  کــه  اســت  مســعود  احمدشــاه 
او  مبــارزه  روش  و  شــخصیت  دیدگاه هــا، 
اســت. هــر بخــش بــا عکــس و شــعری بــرای 
شــهید احمدشــاه مســعود آغــاز می شــود. 
ــاب از  ــای کت ــدادی از بخش ه ــای تع عنوان ه
ــای  ــتان و مقاومت ه ــرار اســت: افغانس ــن ق ای
ــر  ــروز ب ــردی پی ــتراتژی مســعود، م ــی، اس مل
ــی،  ــی کار سیاس ــگ چریک ــر، جن ــراز پامی ف

فرماندهــان،  نظامــی و سیاســی  اســتراتژی 
ــت در  ــکیل حکوم ــتانۀ تش ــن در آس مجاهدی
ــی  ــگ تحمیل ــه گان، جن ــه بیگان ــل، مداخل کاب
ــر  ــتانی ها فک ــر پاکس ــی، اگ ــگ داخل ــه جن ن
ــتان  ــام افغانس ــا تم ــط طالب ه ــه توس ــد ک کنن
انــد،  را تصــرف می کننــد، کــور خوانــده 
ــرار  ــر ق ــگ، اگ ــۀ جن ــوول ادام ــتان مس پاکس
ــوروی ها  ــلیم ش ــویم، تس ــلیم زور ش ــود تس ب
چهــرۀ  ُدرخشــان ترین  مســعود  می شــدم، 
حماســه آفرین انجــام قــرن، نبــرد شــیر افغــان 
ــت،  ــمبل مقاوم ــعود س ــان، مس ــر طالب در براب
ــتان از  ــوادث افغانس ــع و ح ــوژی وقای کرونول

1973 تــا .1999
افغانســتان و  بــا معرفــی مختصــر  کتــاب 
و  ویژه گی هــا  فهرســت وارهِ  برشــمردن 
از  نقشــه یی  بــا  همــراه  آن،  مشــخصات 
ایــن کشــور بــه پایــان می رســد .در ایــن 
تحلیل گــران  »نظریــات  یادداشــت  بخــش 
و تاریخ نــگاران در مــورد مســعود«، از ایــن 

می کنیــم: نقــل  را  کتــاب 
جهــان،  سیاســت مداران  و  فرهیختــه گان 
ــاه  ــورد احمدش ــیاری در م ــرات بس ــه نظ نقط
مســعود نوشــته و یــا گفتــه انــد کــه بازگفــت 
ــت  ــد ذهنی ــن نظــرات می توان ــه ای و اســتناد ب
و معرفــی خوبــی را از شــخصیت مســعود 
بــه دســت دهــد و در عیــن حــال، ایــن 
می توانــد  جهان شــمول٬  و  وســیع  نــگاه 
ــعود را  ــاه مس ــادۀ احمدش ــخصیت فوق الع ش
بــدون کــدام پیرایه یــی بــه مــا معرفــی کنــد و 
ــت  ــی درس ــرای ارزیاب ــد ب ــی باش پیش زمینه ی

ــرد. ــن م ای
»وال  امریــکا  معتبــر  نشــریۀ  تحلیل گــران 
نقطــۀ  می توانــد  کــه  ژورنــال«  اســتریت 
ــه احمدشــاه مســعود  ــا نســبت ب نظــر غربی ه
»احمدشــاه  می نویســد:  شــود٬  قلمــداد 

مســعود فاتــح جنــگ ســرد اســت«.
دکتــر چنگیــز پهلــوان٬ در کتــاب عصــر جدید 
ــام او  ــاد٬ گاه در ن ــد: »جه ــدان می نویس مجاه

)مســعود( خاصــه می شــود«.
اولــور روا در کتــاِب »افغانســتان٬ اســام و 
نوگرایــی سیاســی« می نویســد: »...شکســت 
ــا  ــیر٬ از 1980 ت ــه پنجش ــم ب ــۀ رژی هفت گان
ــته  ــردم گذاش ــکار م ــر اف ــر ب ــه اث 1984 چ
افســانه یی  رهبــری  مســعود  از  چگونــه  و 
ــا  ــار شــخصی او همــراه ب ســاخته اســت. اعتب

ــیاری  ــی اش٬ بس ــازمان دهی نظام ــی و س کارای
ــه  ــاخته ک ــد س ــی را متقاع ــان محل از فرمانده
بــرای درک آمــوزش واقعــی بــه ســوی او 

ــتابند«. ــعود( بش )مس
عبــداهلل عــزام٬ مــرد مشــهور و ذی نفــوذ 
ــن  ــعود چنی ــاه مس ــارۀ احمدش ــرب٬ در ب ع
می گویــد: »مســعود پدیده یــی تکرارناپذیــر 
بناپــارت( در  )ناپلیــون  از  بهتــر  او  اســت. 
ــت«. ــرده اس ــتاده گی ک ــا ایس ــل روس ه مقاب

محمــد ظاهــر شــاه٬ پادشــاه ســابق افغانســتان 
در خصــوص مســعود چنیــن اظهــار نظــر 
می کنــد: »احمدشــاه مســعود٬ وزیــر اکبــر 

ــت«. ــر اس ــان معاص خ
ونســان هوگیــو٬ ژورنالیســت معــروف مجلــۀ 
بخشــی  در  فرانســه-  -چــاپ  اکســپرس 
ــعود  ــوان٬ »مس ــت عن ــود تح ــزارش خ از گ
ــام  ــه آفرین انج ــرۀ حماس ــان ترین چه ُدرخش
ــکار  ــیاری و ابت ــه ُهش ــاره ب ــن اش ــرن« ضم ق

ــرده  ــف ک ــن توصی ــعود٬ او را چنی ــل مس عم
ــود  ــاز خ ــت ممت ــعود دو صف ــت: »...مس اس
یکــی  اســت٬  کــرده  حفــظ  همیشــه  را 
هنــر  دیگــری،  و  تحمــل  و  خون ســردی 
رزم آرایــی و مبــارزه کــه ایــن صفــات در بیــن 
رهبــران جنگــی کمتــر مشــاهده شــده اســت«.
ــوی٬ فیلســوف و اندیشــمند  ــری ل ــارد هان برن
بــزرگ فرانســوی٬ در دیدارهایــی کــه بــا 
ویژه گی هــای  داشــته٬  مســعود  احمدشــاه 
...« می کنــد:  تحلیــل  چنیــن  را  مســعود 
شــهروندان افغانســتان ملتــی هســتند کــه تاریخ 
هرگــز فراموش شــان نخواهــد کــرد. احمدشــاه 
مســعود نمونه یــی از همیــن ملــت اســت٬ 
ــدنی را  ــوش ناش ــای فرام ــه درس ه ــی ک ملت
در تاریــخ ایــن قــرن بــه یــادگار گذاشــته 
اســت... مــن دیــدم کــه مســعود آنچــه راجــع 
بــه اتحــاد و اتفــاق مبارزانــش می گفــت٬ جــداً 
بــه آن معتقــد بــوده کــه بــه نظــر مــن٬ امــروز 
او یگانــه شــخصیت افغانســتان در ایــن راســتا 

ــت«. اس
می نویســد:  گرومــوف  بوریــس  جنــرال 
»احمدشــاه مســعود بی تردیــد خیلــی هوشــیار 
اســت و از دیگــر رهبــران مجاهــدان٬ نظــر بــه 
اســتعدادی کــه در ســازمان دهی امــور نظامــی 
ــا  دارد٬ برجســته تر می باشــد. انســان نهایــت ب
ــایلی  ــل مس ــت. در ح ــوری اس ــر ش اراده و پُ
ــدی  ــرار دارد٬ از هدف من ــاروی او ق ــه روی ک
می گیــرد.  کار  خارق العاده یــی  پیگیــری  و 
ــی٬ اوضــاع و  ــات رزم ــرد عملی ــگام پیش ب هن
ــد  ــی می کن ــت ارزیاب ــا فراس ــوا را ب ــوازن ق ت
و توانایــی آن را دارد کــه به طــور مســتقل 
ــار اســت٬  ــی بردب ــد. او خیل ــری کن تصمیم گی
خیلــی ســاده لبــاس می پوشــد و کوشــش 
ــون خــود تفکیــک نگــردد«. ــد از حواری می کن
ــه افق هــای  ــدوار ب ــرد اســتوار و امی ــاِب »م کت
ــی  ــات غن ــب و محتوی ــتن مطال ــا داش دور«  ب
فــوق، یکــی از منابــع و مراجــع مسعودشناســی 
ــی و  ــگاه ارزِش علم ــه و از ن ــمار رفت ــه ش ب
پژوهشــی، در ردیــف کتاب هــای معتبــری 
قــرار دارد. ایــن کتــاب منابــع و مــواد فراوانــی 
بــرای پژوهــش پیرامــون مبــارزه و فکــر شــهید 

احمدشــاه مســعود را در خــود دارد.
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ــاب  ــاِچ فاری ــگاه را در غورم ــار پای ــش چه ــای ارت نیروه
تــرک کردنــد. یــک منبــع حکومتــی در والیــت فاریــاب کــه 
نخواســت نامــش فــاش شــود بــه ســام وطندار می گویــد، 
شــماری از نیروهــای ارتــش مربــوط ایــن پایگاه هــا کــه در 
غورمــاچ در محاصــرۀ طالبــان قــرار داشــتند، ایــن پایگاه هــا 

ــد. ــرک کرده ان را ت
بــا  گذشــته  شــب  نیروهــا  ایــن  منبــع،  گفتــۀ  بــه 
جنگ افزارهای شــان بــه کنــدک ســوم ارتــش کــه در 
ــع  ــن منب ــد. ای ــرار دارد، آمده ان ــا ق ــن پایگاه ه ــی ای نزدیک
ــار  ــگاه در اختی ــن 4 پای ــال حاضــر ای ــه در ح ــد ک می گوی

ــت. ــان اس ــروه طالب گ
ــارۀ   ــاب در ب ــی فاری ــخنگوی وال ــدار، س ــد بی احمدجاوی
ــۀ او،  ــه گفت ــد، امــا ب تــرک ایــن پایگاه هــا چیــزی نمی گوی
ــاع خــودی نیروهــای ارتــش  ــه خاطــر دف ــن پایگاه هــا ب ای
ــا  ــود آن ه ــه وج ــدی ب ــاز ج ــه نی ــد ک ــده بودن ــاد ش ایج

نیســت.

ــری  ــات پس گی ــاز عملی ــا آغ ــه ب ــد ک ــدار می گوی ــای بی آق
ولســوالی غورمــاچ، پایگاه هــای تازه یــی در بخش هــای 

مناســب ایــن ولســوالی ایجــاد خواهــد شــد.
ــد کــه نیروهــای  ــی ادعــا می کنن ــا نشــر خبرنامه ی ــان ب طالب
ــد و  ــرار کرده ان ــک ف ــۀ آبگرم ــگاه در منطق ــش از 6 پای ارت
ــرار  ــروه ق ــن گ ــراد ای ــار اف ــون در اختی ــا اکن ــن پایگاه ه ای

دارنــد.
گفتنی ســت کــه شــماری از ســربازان کنــدک ســوم ارتــش 
ــه این ســو در ولســوالی غورمــاچ فاریــاب  کــه از چنــدی ب
ــدار  ــته هش ــد، روز گذش ــرار دارن ــان ق ــرۀ طالب در محاص
داده بودنــد کــه اگــر مــواد خوراکــی و تجهیــزات بــه آنــان 

ــرد. ــد ک ــرک خواهن ــای خــود را ت نرســد، پایگاه ه

امیدوار  و  استوار  مرد 
دور افق های                  به 

نیروهای ارتش 4 پایگاه را در غورماچ فاریاب ترک کردند
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