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سید  اظهارات  به  واکنش  در  مجلس  نمایندگان 
مبنی  ملی  محاذ  حزب  رییس  گیالنی؛  حامد 
آن  کشور،  در  تروریستی  مراکز  موجودیت  بر 
تاکید  خوانده،  ملی  منافع  خالف  و  متملقانه  را 
از  باید در شرایط کنونی  آقای گیالنی  کردند که 

صحبت های غیر مسؤوالنه خودداری کند.
سید حامد گیالنی؛ رییس حزب محاذ ملی، روز 
گذشته گفته بود که مراکز و النه های تروریسم در 

پاکستان نه؛ بلکه در افغانستان، قرار دارند.
خواستار  اظهارات،  این  به  واکنش  در  نمایندگان 
فراخواندن رییس امنیت ملی به مجلس، در پیوند 
ادعاهای آقای گیالنی  یا غلط بودن  به درست و 

شدند.
مجلس  نمایندگان  رییس  ابراهیمی؛  عبدالرؤوف 
جدی(   ۱۸ )دوشنبه  دیروز  عمومی  نشست  در 
آقای گیالنی را خالف منافع ملی خواند و افزود 
در  تروریسم  النه های  وجود  از  هیچکس  که 

کشورهای همسایه، چشم پوشی نمی تواند.
آقای ابراهیمی تأکید کرد که رهبران سیاسی باید 
در اظهارات خود به منافع  ملی توجه داشته  باشند 
و شهروندان را با اظهارات غیر مسؤوالنه  نرنجانند.
مجلس  عضو  هاشمی؛  شکیبا  حال،  همین  در 
به  توهین  را  گیالنی  آقای  اظهارات  نمایندگان، 
تمام مردم و مجاهدان خواند و افزود: جای تأسف 
است کسی که از جهاد و خون مردم تغذیه شده  
نوکری  برای »آی.اس.آی« غالمی و  اینک  است، 

می کند.
خانم هاشمی افزود که آقای گیالنی به جای دفاع 
از منافع ملی به سخنگوی »طالبان و آی.اس.آی« 

پاکستان  تبدیل شده است و سخنان وزیر خارجه 
را تایید می کند.

ضعف  اظهارات،  این گونه  که  کرد  تأکید  او 
استخبارات و امنیت ملی کشور را نشان می دهد و 
باید رییس امنیت ملی در مورد صحت و سقم این 

 اظهارات، به مجلس فرا خوانده شود.
اکبر ستانکزی؛ دیگر عضو مجلس  نمایندگان نیز 
اظهارات رییس حزب محاذ ملی را برخالف منافع 
به صورت  گیالنی  آقای  که  گفت  و  خواند  ملی 
سخن  مستند  غیر  و  پاکستان  نفع  به  چاپلوسانه 

می گوید.
تنها عوامل حمالت  اینکه  بیان   با  آقای ستانکزی 
گروه های  به  وابسته  کوچک  افراد  و  تروریستی 
به  که  افزود  دارند،  وجود  کشور  در  تروریستی 
همه  جهانیان معلوم است که مراکز تجهیز، تمویل 

و سکونت رهبران مخالفین در کجا قرار دارد.
گفت  هم  مجلس  اعضای  دیگر  از  زکریا؛  انجنیر 
که ما وجود مخالفان را در کشور قبول داریم؛ اما 
النه های اصلی این تروریست ها و مراکز تمویل و 
پاکستان  به ویژه  بیگانه  کشورهای  در  آنان  تجهیز 

وجود دارند.
آقای زکریا گفت که در شرایط حساس کنونی باید 
رهبران گروه ها متوجه اظهارات خود باشند و به 

منافع ملی آسیب نرسانند.
آقای  اگر  که  کرد  تاکید  اما  ناصری  غالم حسین 
آگاهی  کشور  در  تروریست ها  وجود  از  گیالنی 
دارد باید نشانی بدهد و اگر چیزی نمی داند نباید 

اظهارات غیر مسؤوالنه کند.
از  موجی  با  همچنان  گیالنی  آقای  اظهارات 
دولتی،  غیر  و  دولتی  نهادهای  واکنش های شدید 

مواجه شده است.
ریاست امنیت ملی نیز در این رابطه واکنش نشان 
داد و تصریح کرد: اظهارات غیر مسؤوالنه ادعای 
افغانستان  خاک  داخل  در  طالبان  رهبری  حضور 

تمام جهانیان  به  ثابت شده  برعکس واقعیت های 
و مردم افغانستان و ناشی از عدم اطالعات دقیق 

می باشد.
در بیانیه ریاست امنیت ملی خاطرنشان شده است 
که اطالعات موثق این ریاست، نشان می دهد که 
در  تروریستی  و سایر گروپ های  طالبان  رهبران 
آن طرف خط دیورند و در شهرهای بزرگ پاکستان 
حضور دارند و از همان مراکز شان در برابر دولت 
و مردم افغانستان عملیات های تروریستی خود را 

سازمان دهی و هماهنگی می  کنند.

هر چند رابطه روسیه و آمریکا در مورد همکاری 
در افغانستان کاهش یافته است، اما مسکو تمایلی 

به خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان ندارد. 
در  که  نوشته  گزارشی  طی  افیرز  فارین  نشریه 
حالی که همکاری روسیه و آمریکا در افغانستان 
در زمان »باراک اوباما« بسیار افزایش یافته بود، اما 
اکنون مقامات مسکو اعتماد خود را به واشنگتن 

از دست داده اند. 
این گزارش درباره عدم اعتماد مسکو به واشنگتن 
در افغانستان نوشته که پس از تحریم غیرقانونی 
در  اوکراین،  موضوع  در  آمریکا  توسط  روسیه 
نسبت  مقامات روس  تمایل  میالدی   ۲۰۱۴ سال 
این  با  است،  یافته  کاهش  آمریکا  از  حمایت  به 
ناگهانی  به خروج  تمایل  مقامات  این  اما  وجود، 

نظامیان آمریکایی از افغانستان را ندارند. 
ادامه حضور آمریکا  از  با وجود پشتیبانی  مسکو 
جدید  استراتژی  که  است  معتقد  افغانستان  در 
وزیر  سرگی الوروف  است.  گذشته  مانند  ترامپ 
تمرکز  باره گفته که  این  امور خارجه روسیه در 
پایان عمر خود  به  بیشتر  نیروهای  از  استفاده  بر 

رسیده است. 
شدن  جایگزین  هم چنان،  روس  مقامات 
»ام آی۱۷«  با  آمریکا  هاوک«  »بلک  بالگردهای 
مسکو  علیه  واشنگتن  تحریم  دلیل  نیز  را  روسیه 

می دانند.
در جریان سال گذشتۀ میالدی نیروهای امریکایی 
جایگزین  را  امریکایی  هاک«  »بلک  بالگردهای 
افغانستان  نظامیان  برای  روسی  هلیکوپترهای 
به  رابطه  در  که  گفته  هند  کشور  هرچند  کردند، 
را  افغانستان  روسی  نظامی  هلیکوپترهای  ترمیم 

همکاری می کند.
شامل  افغانستان  در  روسیه  مشارکت  افزایش 
پیشنهادهای سرمایه گذاری در زمینه های تجاری، 
فرهنگی  برنامه های  دیپلماتیک،  برنامه ریزی 
و  افغانستان  دولت  از  نظامی  و  مالی  حمایت  و 

کارگزاران قدرت در شمال این کشور می شود. 
در سال ۲۰۱۴ میالدی، روسیه یک مرکز فرهنگی 
میالدی   ۲۰۱۶ سال  از  کرد.  افتتاح  کابل  در  را 
تاکنون دهها هزار کالشینکف و میلیون ها موشک 
با  روسیه  است.  شده  اعطا  افغانستان  دولت  به 

پیگیری این سیاست ها منافع زیادی دارد. 
از  برخی  تکرار  افغانستان  در  روسیه  رویکرد 
در  است.  سوریه  در  موفقش  استراتژی  عناصر 
هر دو کشور، روسیه از درک ضعیف و ناپایدار 
برگزاری  با  روسیه  است.  کرده  استفاده  آمریکا 
مذاکرات در افغانستان، همان طور که با طرف های 
که  داده  اطمینان  داد،  انجام  سوریه  در  درگیر 
و  بود  خواهد  آینده  حل وفصل های  از  بخشی 
درباره  وضعیت،  دادن  تغییر  با  مستقیم  به طور 
نیز  و  می دهد  اطمینان  هم  بلندمدت  در  نفوذش 
آمریکا را به شناختن نقش آن کشور در افغانستان 

مجبور می کند.

روسیه از راهبرد موفقش در سوریه 

در افغانستان کار می گیرد
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تشنج های سیاسی اخیر سبب بلند رفتن 
نرخ دالر در برابر پول افغانی شده است

پاکـستان منـی گذارد طالبـان

پا از گلیـم بیـرون نهنـد

شایـد این متـن را کسی نخـواند!
صفحه 2در سـوگ دوست نامـرادم

واکنش تند مجلس نماینده گان به اظهارات سید حامد گیالنی:

سید حامد گیالنی سخنگوی طالبان و آی اس آی در افغانستان است

دکتر خلیلزاد! 
سخنان از مود افتاده را در جیِب خود نگه دار



میراث مسـعود بـزرگ، ماهیتـًا اسـتمرار مبارزه 
بـا هـر نـوع هژمونی به خصـوص مقابلـۀ ابدی 
بـا هژمونـی غـرب آن هـم از نـوع امریکایی آن 
اسـت. عمـِر ایـن حرف هـا به سـر آمده اسـت.

بـه نظر می رسـد دکتـر خلیلـزاد به عنـوان یک 
»خارجـی«، کمـاکان در ورطۀ قیاس های شـایع 
در سـال های پـس از سـقوط ظاهـری طالبـان 
در  بنیـادی  تغییـرات  او  می زنـد.  دسـت وپا 
و  منطقه یـی  سیاسـت های  افغانسـتان،  داخـل 
باز شـدن مشـِت امریکا در سـوریه و افغانستان 
را نادیـده می گیـرد. لشـکر بازمانـدۀ مقاومـت 
بعد از شـادروان احمدشـاه مسـعود اگر زور و 
ضربـی از خـود نشـان نمـی داد، از همـان آغاز 
تـرور فرمانـده مقاومت، برای همیشـه از جرگۀ 
سیاسـت و قـدرت، محـذوف قیاس شـده بود، 
ایـن نفـوذ و حضـور رزمـی بـه حدی بـود که 
دربرابـر  اولیـه  شکسـت های  از  بعـد  امریـکا 

تلـخ  اجبـار  یـک  روی  از  والقاعـده،  طالبـان 
دسـت به دامـن مارشـال فهیم، روسـیه و ایران 

 . شد
بـدون  افغانسـتان  در  امریـکا  تصورحضـور 
همـکاری همه جانبـۀ نیروهـای ضـد طالـب و 
القاعـده، روسـیه و ایـران یـک خیال خـام بود. 
خشـم امریـکا در آن زمـان که ظاهـراً از فاجعۀ 
حملـه بـر نیویـورک بـاال گرفتـه بـود، همـه را 
به عقب نشـینی و سـازش مؤقتی واداشـته بود؛ 
امـا امـروز می بینیـم کـه مـوج برگشـت علیـه 

امریـکا آغاز شـده اسـت.
تحلیل هـای  از  خلیلـزاد  نظریه تراشـی های 
تاریخـی، اطالعاتی و مطالعـات انتروپولوژیک 
اقـوام  درمـورد  غربـی  دسـتگاه های  قومـی  و 
غیرپشـتون در افغانسـتان متأثـر اسـت. چکیدۀ 
درازمدتـی  نتیجه گیری هـای  و  تحلیل هـا 
مصلحتـی  و  ارزشـمند  میـراث  اساسـًا  کـه 
امپراتـوری بریتانیـا اسـت، اشـعار مـی دارد که 
اقـوام غیرپشـتون هیچـگاه به اسـتراتیژی غرب 
عالیـق  نظـر  از  و  نمی تواننـد  بـوده  وفـادار 
و  جغرافیایـی  نـژادی،  بسـته گی های  تاریـخ، 

فرهنگی، بخشـی از حوزۀ اسـتراتیژیک روسـیه 
و ایـران هسـتند. ایـن فرآورده هـای اطالعاتـی 
کـه  آن  درسـت تر  امـا  درسـت  اندازه یـی  تـا 
واقعیاتـی غیرقابـل حـذف انـد. تاریـخ غـرب 
اشـعار مـی دارد کـه همـاره در برابـر واقعیـات 

دسـت بـه معاملـه می زنـد.

خلیلزاد و شـرکای داخلـی در ارگ فقط بر خر 
لنـگ همـان تحلیل هـای اسـتراتژیک یک طرفه 
سـوار انـد؛ هیچ چیـزی را نمی بیننـد جز آن که 
بـر واقعیـات زنـده سـرپوش بگذارند یـا آن را 
بـه زور و سـبوتاژ مثلـه کننـد. البته کـه در این 
تسـلیخ کاری های سیاسـی و تبلیغاتی درگذشته 
اگـر کم وبیـش دسـتاوردهایی داشـته انـد؛ بعد 

از ایـن نخواهند داشـت.
 

مسـعود با فلسـفۀ مقاومِت خود هنـوز در برابر 

امریکا ایسـتاده است.
از سـال ۱3۷۱ بـه بعـد، ماهیت جنگ مسـعود، 
نیابتـی  لگدهـای  دربرابـر  گریـز  و  جنـگ 
امریـکا بـود. رابـن رافایـل در سـال ۱3۷5 پیام 
پوسـت کندۀ واشـنگتن را در مورد تخلیۀ فوری 
کابـل بـه مسـعود ابـالغ کـرد. هیـچ حقیقتی را 
نمی تـوان بـرای همیشـه کتمـان نگهداشـت. تا 
مسـعود زنـده بـود، پـای امریـکا به افغانسـتان 
نمی رسـید. در جریـان مذاکرات نسـبتًا طوالنی 
در سـال های مقاومـت بیـن نماینـده گان سـی 
آی ای و مسـعود، مطالعـۀ جهانـی در مـورد 
ایـن کـه »بـا مسـعود یـا بی مسـعود« بـه نتایـج 
افغانسـتان  گزینـۀ  می شـد.  نزدیـک  خویـش 
بـدون مسـعود نهایـی شـده بـود. مسـعود نیـز 
از فحـوای دیدارهـا بـا مقامـات امریکایـی بـه 
عصـارۀ  و  بـود  رسـیده  دریافت هـا  آخریـن 
نظریـاِت خـود را در جریـان سـفر بـه اروپـا 

کرد. اعـالم 
هرچـه تماس ها پیـش می رفت، بین مسـعود و 
امریـکا دربـارۀ این که روابـط بین افغانسـتان و 
واشـنگتن بایـد از راه اسـالم آباد بگـذرد یـا پُل 

مسـتقیم رابطـه بیـن واشـنگتن و کابـل برقـرار 
شـود؛ فاصله بیشـتر می شـد. جانـب امریکایی 
هرگـز در ایـن بـاره ابـراز تمایـل نمی کـرد. در 
عـوض، آن هـا موفـق شـدند برخـی اعضـای 
مذاکره کننـدۀ تیم مسـعود را اسـتخدام کنند که 
ما درسـالیان پـس از طالبان نتایـج آن را دیدیم 

و هنـوز می بینیـم.
 

بعـد از مسـعود، امریـکا با یک تن بی سـر وارد 
تعامـل شـد و بـا رویانـدن چند سـِر مصنوعی 
بـه ایـن تـن، راه اردوی امریکا را بـدون تلفات 
بـه کوهسـتانات افغانسـتان باز کرد. روسـیه که 
در آن زمـان تـازه در تـالش خـروج از ته آوار 
شـوک فروپاشـی اتحـاد شـوروی بـود و ایران 
ضعیـِف آن زمـان روی محاسـباتی کـه داشـت 
فرآینـد  ایـن  از  ماسـکو(  بـا  همسـویی  )در 
حمایـت کردنـد. حاال مـا می توانیـم درک کنیم 
کـه روسـیه و ایـران چگونـه برنامـه ریختند تا 
امریـکا را در درازمـدت در همیـن بسـتر مرگ 

امپراتوری هـا بـه دام بیندازنـد.
 

 ایـن که دکتـر خلیلزاد مدعی اسـت که امریکا، 
نیروهـای بازمانـده از مسـعود را از »کـوالب« 
بـر سـریر قـدرت آورد، معـادل همـان دروغی 
اسـت کـه امریکا در اول از نجـات دایمی مردم 

افغانسـتان از شـر تروریـزم دم می زد.
بعـد از حـذف مسـعود، جنـرال تامـی فرانـک 
خیلـی سـعی کـرد اردوی کوچـِک بازمانـده از 
مسعود را در عقب دیوارهای تصمیم گیری های 
انتظـار بی حاصـل بخشـکاند. شـرح  کالن در 
فشـارهای جنـرال تامـی فرانـک بـر مارشـال 
فهیـم در تاجکسـتان در کتـاب »االشـه شـکن« 
بـه قلـم گاری برینتسـن مأمور سـی آی ای قید 
شـده اسـت. امریکایی هـا در اول اجـازه ندادند 
کـه قوت هـای ضـد طالبـان بـه جنـگ زمینـی 
وارد شـوند. در یک ماه اول، کمترین پیشـرفتی 
در تصـرف سـنگرهای طالبـان حاصـل نیامـد. 
فرصـت داشـت از دسـت می رفـت و جنگـی 
شـبکه های  و  پاکسـتان  سـفارش های  بـر  کـه 
بـا  ائتـالف  )یعنـی  امریـکا  خـود  اطالعاتـی 
مشـارکت  بـدون  طالـب  حـذف  بـا  طالـب 
لشـکر مسـعود( متکـی بـود، اشـکال مزمـن به 
خـود می گرفـت و ایـن خطـر وجـود داشـت 
کـه اذهـان عامـۀ مـردم امریـکا کـه از فاجعـۀ 
خونبـار حمـالت یـازده سـپتامبر بـر نیویورک 
چشـم انتظـار یـک پاسـخ یـا انتقـام از القاعده 
بودنـد، در داخـل امریـکا یـک خطر یـا انفالق 

اجتماعـی یـا سیاسـی به وجـود بیـاورد. 
امریـکا از روی ناگزیـری بـه مشـارکت نظامی 
آن هـم  بـا  شـد.  راضـی  مسـعود  قوت هـای 
جـورج بـوش در تبانی بـا آی اس آی پیوسـته 
طالبـان  ضـد  نیروهـای  کـه  می کـرد  اعـالم 
نبایـد وارد پایتخـت شـوند. حـذف تدریجـی 
نیروهـای ضدطالـب از همـان اول در دسـتور 
کار بـود. اجنـدای حـذف بـا ایجـاد نفـاق و 
شـخصی بازی بیـن مسـووالن رده اول مقاومت 
بـه اشـکال دیگر امـا گام بـه گام تـداوم یافت. 
همـان نفراتـی را کـه امریکایی ها بـه خود بخیه 
کردن بودند، در شـرایط حاضر اسـتفاده از آنان 
بـرای تغییـر معادله نظیر آن چـه در ۲۰۰۱ اتفاق 
افتـاد، همـان نتیجـۀ اولـی را بـه بار نمـی آورد. 
امریـکا بـا واقعیـات زنـده و برهنه بایـد معامله 
کنـد. در غیـر آن، خطراتـی بسـیار مهیـب علیه 
حضـور امریـکا در افغانسـتان از چهـار طـرف 

جـوش می زنـد.
مسـعود پیشـاپیش بـه گـوش مـردم و تاریـخ 
در  چـه  مقاومـت  کاروان  کـه  بـود  خوانـده 
حضـور و چـه در غیابـِت وی بـه حرکِت خود 
ادامـه خواهـد داد. از ایـن قـرار، دکتـر خلیلزاد 
بایـد سـخناِن از مـود افتـادۀ خـود را درجیـب 

خـود نگـه دارد!
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دکتر خلیلزاد! 
سخنان از مود افتاده را در جیِب خود نگه دار

 

سـخنگویان ریاسـت جمهوری هرچـه می خواهنـد در موفقیت هـای 
دولـت وحـدِت ملـی مبالغـه کننـد، امـا واقعیِت امـر این اسـت که 
در طـول هفده سـال گذشـته، افغانسـتان هرگز به وضعیـِت بحرانِی 
سـاِل روان نرسـیده بـود. دلیـِل این موضـوع اقدام هایی اسـت که از 

جانـب ارگ بـرای انحصـار قدرت انجام شـده اسـت. 
یکـی از بحران هـای فعلـی کشـور، همیـن بحث هویـت و موضوع 
وارد  تعمـدی  به صـورِت  کـه  اسـت  الکترونیکـی  شـناس نامه های 
توجـه  اصـِل مسـأله  بـه  وقتـی  نبایـد می شـد.  کـه  فضایـی شـد 
چنیـن  کـه  فهمیـد  به سـاده گی  می تـوان  گیـرد، حداقـل  صـورت 
بحثـی نیـاز بـه جنجال های فعلی نداشـت و می شـد به آسـانی برای 
آن راه حـل منطقـی، قانونـی و عرفـی سـراغ کـرد. امـا موضوعی که 
فقـط بـا مقـداری تدبیـر قابـل حـل بود، چنـان به مسـالۀ بنیـادی و 
مناقشـه آمیز تبدیـل شـده کـه حـاال حتـا لـه و علیه آن سـخن گفتن 

هـم می توانـد تبعـاِت ناخوشـایندی داشـته باشـد. 
در مجلـس نماینـده گان روزهاسـت کـه در مـورد واژه گان بـه کار 
آن کـه  بـدون  بحـث  جدیـد،  شـناس نامه های  در  شـده  گرفتـه 
نتیجه یـی در پـی داشـته باشـد ادامـه دارد. برخـی از نماینـده گان 
مجلـس به حـدی فـرو می ریزنـد که بـه نشـانِی قهرمان ملی کشـور 
کـه نمـاد همگرایی، وفـاق، همدلـی و هم صدایِی همۀ آحـاد جامعه 
می توانـد باشـد، حرف هایـی می زننـد که اصـاًل شایسـتۀ خانۀ ملت 
بـوده نمی توانـد. آیـا چنیـن بحثـی، به قهرمـان ملی که هجده سـال 
پیـش به خاطـر عزت و آزادی ُکِل این کشـور خوِن خـود را در طبق 
اخـالص نثـار کرد، مربوط می شـود کـه آن بزرگوارِ عزیـز را چنین 
می خواهیـم خـوار بداریـم؟ آیـا در ُکِل تاریـِخ این کشـور فردی را 
می تـوان سـراغ کـرد کـه بـه اندازۀ شـهید مسـعود خـود را بـه همۀ 
مـردم متعلـق دانسـته باشـد و مردانـه بـرای آنان جـان داده باشـد؟ 
آیـا می تـوان فـرد دیگـری را در ایـن کشـور مثـال آورد کـه چونان 
قهرمـان ملـی خـود را وقـِف مردمـش از همۀ اقـوام کرده باشـد؟ 

بـدون شـک افغانسـتان چهره هـای بـا اعتبـار و بـا عزِت زیـادی را 
در طـول تاریـخ پُرفـراز و نشـیِب خود شـاهد بـوده، ولـی هرگز و 
هرگـز در میـداِن مبارزه و سیاسـت شـخصیتی چون قهرمـان ملی را 
بـه خـود ندیده اسـت. گاهی کـه خارجی هـا در مورد قهرمـان ملی 
سـخن می گوینـد، غبطه یـی را کـه بـه او در نهاِن جان شـان می برند، 
کامـاًل حـس می کنم. گاهـی فکر می کنم کـه اگـر »آمرصاحب« زادۀ 
کشـور دیگـری مثـاًل فرانسـه می بـود، حـاال چـه جایگاهـی در آن 

کشـور می داشـت؟ آیـا به نمـاد آن کشـور مبدل نمی شـد؟ 
مـن حس حسـادِت مثبت به قهرمـان ملی کشـور را در افراد زیادی 
از کشـورهای جهـان دیـده و حـس کـرده ام. گاهی حتا شـنیده ام که 
گفته انـد ای کاش کـه او از آِن مـا می بـود. امـا وقتـی قهرمـان ملـی 
بـا آن وسـعِت نظـر و سـعۀ صـدر و بزرگـواری از آِن ما شـده، چرا 
قـدرش را کمتـر می دانیـم و بـرای نجـات از وضعیـت کنونی خود، 
بـه آرمان هـای قهرمـان ملـی کـه می تواننـد ما را یکـی سـازند، پناه 
نمی بریـم؟ چـرا یـک عـده تـالش می کننـد کـه قهرمـان ملـی را به 
یـک قـوم و منطقـه فـرو بکاهنـد، درحالی که او همیشـه به وسـعِت 

افغانسـتان اندیشـیده و فعالیت کرده اسـت؟
 ایـن وضعیـت بی دلیـل نیسـت و ریشـه در مناسـبات و جاهـاِی 
دیگـری دارد. مـردم افغانسـتان را اگـر بگذارنـد هرگـز در برابـِر 
تحویـل  هـم  بـه  ناخوشـایند  و حرف هـای  نمی ایسـتند  یکدیگـر 
نمی دهنـد. متأسـفانه یـک بخـِش کوچـک به نـام تیکه دارِ سیاسـت 
و زعامـت کشـور، زمینه سـاز چنیـن وضعیـِت خطرناکـی هسـتند؛ 
همان هایـی کـه زیر چنیـن نام هایی فقـط منافع سیاسـی و اقتصادِی 

می کننـد.  را جسـت وجو  خـود 
همیـن بحـث هویت اگر از سـوی همین افـراد چنین با خیره سـری 
و به هـدف منافـع شـخصی کـش داده نشـود، بدون شـک به آسـانی 
راهـی بـرای بیرون رفـت از آن وجـود دارد. راه سـاده ایـن اسـت 
کـه بینیـم دیگـران بـا چنیـن قضیه یـی چگونـه برخـورد کرده انـد. 
مـا نخسـتین مردمـاِن جهـان نیسـتیم کـه می خواهیـم شـناس نامه 
داشـته باشـیم. شـناس نامه سـاده ترین برگـۀ شـهروندِی باشـنده گاِن 
یـک سـرزمین اسـت کـه از دیرزمانـی رواج پیـدا کـرده و بـدون 
اسـتثنا همـۀ شـهرونداِن کشـورهای جهـان چنیـن برگه یـی دارنـد. 
مـا هـم نیـاز داریـم کـه شـناس نامه داشـته باشـیم تـا بـه بسـیاری 
از هدف هـای ملـی خـود برسـیم. همیـن لحظـه موضـوع انتخابات 
بـا جنجال هـای رسـواکننده و افتضاح آمیـز آن، بـه شـناس نامه های 
جدیـد وابسـته اسـت تـا یـک معضـِل کالن حـل شـود. اما اسـاس 
مشـکل شـناس نامه های فعلـی در جـای دیگری نیسـت؛ تنها منشـا 
و مبـدای آن، ارگ اسـت. ارگ بـرای این کـه بتوانـد در انتخابات به 
نتایـِج دلخـواهِ خود برسـد، حاضر نیسـت مشـکل شـناس نامه ها در 

کشـور حل شـود. 
بـدون شـک وضعیـِت فعلـی دیرزمانـی دوام نمـی آورد و بـه زودی 
هدف هـای غیرملـِی کسـانی که به بهـای نابـودی افغانسـتان در پی 

انحصـار قـدرت هسـتند، برمال می شـود.  

دولتی که »افغانستان« را 
نابود می کند
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کـه  کـرده  اعـالم  افغانسـتان  مرکـزی  بانـک 
کشـمکش های اخیـر سیاسـی در کشـور سـبب 
شـده اسـت تا نرخ دالـر در برابر پـول افغانی، به 
صـورت بی سـابقه و نگران کننـده افزایـش یابد.

خلیـل صدیـق، رییـس بانـک مرکـزی دیـروز 
دوشـنبه ۱۸ جدی/ دی،  در یک نشسـت خبری 
در کابـل گفـت: تشـنج های سیاسـی، نوسـانات 
و  همسـایه  کشـورهای  در  خارجـی  اسـعار 
مصـرف بودجه حکومت در پایان سـال مالی، از 

عوامـل عمـدۀ کاهش نرخ پول افغانـی در مقابل 
اسـعار خارجـی بـه ویـژه دالر می باشـد.

اوتاکیـد کرد »تشـنج های سیاسـی کـه در دو ماه 
اخیـر بـه وجـود آمده اسـت، مسـؤول مسـتقیم 
بلندرفتـن نـرخ اسـعار خارجـی در برابـر پـول 

اسـت. افغانی 
آقـای صدیـق گفـت: ایـن تشـنج باعـث ایجاد 
چالـش برای توده های میلیونی افغانسـتان شـده، 
اگـر نرخ هـا بلند مـی رود، اگـر نرخ اسـعار بلند 

مـی رود، تمامـی ایـن مـوارد روی اقتصـاد مردم 
تاثیـر گـذار اسـت و حالـت بـد اقتصـادی را به 

وجود آورده اسـت.
خلیـل صدیـق تأکیـد کـرد کـه افغانسـتان در 
شـرکای  و  همسـایه  کشـورهای  بـا  مقایسـه 
تجـاری، از لحـاظ سـطح انفالسـیون و تنزیـل 
ارزش پول هـای ملـی، در سـطح پایین تـر قـرار 

دارد.
مالـی  سـال  در  مرکـزی  بانـک  کـه  گفـت  او 
۱3۹۶ خورشـیدی، بـه هدف تعیین شـدۀ ذخایر 
اسـعاری که افزایـش صد میلیـون دالر پیش بینی 
شـده بـود، رسـید و تا پایان سـال مالی گذشـته 

5۰۰ میلیـون دالـر ذخیـره کرد.
بـه گفتـه او: آمـار ایـن بانـک نشـان می دهد که 
ذخایـر اسـعار ناخالـص افغانسـتان بـه هشـت 
میلیـارد دالـر می رسـد؛ هم چنـان بانـک مرکزی 

مـاه  تـا  را  در کشـور  پولـی  تـورم  افغانسـتان 
قـوس، 3.۰۸ درصـد اعالم کـردِ، در حالی که در 
پاکسـتان ۴.۶ و در ایـران ۹.۶ درصد بوده اسـت.

و امـا براسـاس آمـار بانـک مرکـزی افغانسـتان، 
در جریـان سـال مالی ۱3۹۶ خورشـیدی، ارزش 
پـول افغانـی در برابـر اسـعار خارجـی چهـار 
درصـد کاهـش یافـت؛ امـا روپیـۀ پاکسـتانی ۶ 
درصـد، ریـال ایرانـی ۱۲ درصـد، روپیـه هندی 
۴ درصـد و لیـره ترکی ۹ درصد در برابر اسـعار 

خارجـی کاهـش یافتـه اند.
ایـن در حالـی اسـت کـه افزایـش نرخ دالـر در 
برابـر پـول افغانـی، سـبب نگرانـی شـهروندان 
افغانسـتان شـده اسـت، براسـاس آمـار سـرای 
دالـر  یـک  دوشـنبه  دیـروز  کابـل،  شـهزاده 
امریکایـی، بـه ۷۰ افغانی و ۲5 پول معامله شـده 

اسـت.
شـماری از شـهروندان کابل با نگرانی می گویند 
کـه بلند رفتـن قیمت دالـر در برابر پـول افغانی 
سـبب افزایش مـواد اولیه شـده و تاثیر مسـتقیم 
روی مـواد خوراکـی بـه ویـژه مواد کـه از بیرون 

وارد می شـود، دارد.

شـهروندان با انتقـاد از حکومت تاکیـد دارند که 
مشـکالت سیاسـی بین ارگ و سیاسـیون سبب 
افزایـش قیمـت دالر و در نهایـت افزایش قیمت 
مـواد خوراکـی شـده و ایـن مـردم هسـتند کـه 

می بینند. صدمـه 
آنـان از حکومـت می خواهنـد که هرچـه زودتر 
و  ارگ  بیـن  کـه  تنش هـای  و  مشـکالت  بـه 
پایـان  دارد،  وجـود  سیاسـت گران  از  شـماری 
داده و مـردم را بیشـتر از ایـن دچـار آشـفته گی 

و نگرانـی نکنـد.
و  ارگ  میـان  اختالفـات  شـهروندان  هـدف 
عطامحمـد نـور والی برکنار شـده بلخ اسـت که 
بیـش از یـک مـاه کشـمکش میـان آنـان جریان 
دارد و پـس از یک هفته مذاکره میان نماینده گان 
ارگ و حـزب جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، به 
نتیجـه دسـت نیافته انـد و در نهایـت قسـمی که 
رییـس بانک مرکزی گفته اسـت، سـبب افزایش 
نـرخ اسـعار خارجـی در برابر پول افغانی شـده 

است. 

آنـان از حکومـت می خواهنـد کـه هرچـه زودتـر بـه مشـکالت و تنش هـای که بیـن ارگ و 
شـماری از سیاسـت گران وجـود دارد، پایـان داده و مـردم را بیشـتر از این دچار آشـفته گی 

و نگرانـی نکند.
هـدف شـهروندان اختالفـات میـان ارگ و عطامحمـد نـور والی برکنار شـده بلخ اسـت که 
بیـش از یـک مـاه کشـمکش میـان آنـان جریـان دارد و پـس از یـک هفتـه مذاکـره میان 
نماینده گان ارگ و حزب جمعیت اسـالمی افغانسـتان، به نتیجه دسـت نیافته اند و در نهایت 

قسـمی که رییـس بانـک مرکزی گفته اسـت

در  ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
واکنـش بـه اظهـارات اخیـر یکـی از اعضـای 
مجلـس نماینـده گان می گویـد، جایـگاه قهرمان 
ملـی فراتـر از افغانسـتان و در سـطح بین المللی 

ثابـت و محفـوظ اسـت.
دکتـر عبـداهلل عبـداهلل کـه دیـروز در نشسـت 
هم چنـان  می کـرد،  وزیـران صحبـت  شـورای 
زمینـۀ  در  تصمیـم  هـر  در  کـه  داشـت  بیـان 
شـناس نامه های برقـی بایـد نگرانی هـای مردم و 
بخش هـای مختلـف جامعـه در نظر گفته شـود.

به شخصیت های ملی باید احترام شود
رییـس اجرایـی در آن نشسـت گفـت: »یکی از 
نماینـده گان مجلس بـدون این که صحبت هایش 
به قضیه پیوند داشـته باشـد در بارۀ قهرمان ملی 
کشـور ابـراز نظـر کـرد. او گفـت: دورۀ جهاد و 
مقاومت یک دوره درخشـان در تاریخ افغانستان 
می باشـد و مـورد احتـرام تمـام مـردم کشـور 

است.
بـه گفتـۀ آقـای عبداهلل، نظـام امـروز و حکومت 
فعلـی نتیجۀ جهـاد و مقاومـت مردم افغانسـتان 
اسـت و نقـش قهرمان ملی در جهـاد و مقاومت 

می باشـد. برازنده 
دکتـر عبـداهلل به ایـن باور اسـت که »افغانسـتان 
اکنـون نیـز مورد تجـاوز و تهاجم قـرار دارد«. او 

می گویـد: مـردم افغانسـتان در برابر ایـن تجاوز 
همـه  بـه  مقاومـت  می رزمنـد.  و  ایسـتاده اند 
مـردم افغانسـتان تعلـق داشـت و از همـه مردم 
افغانسـتان اسـت و باید به شخصیت های ملی و 

ارزش هـای مـردم افغانسـتان احتـرام کنیم.

شناس نامۀ برقی توزیع نمی شود
سـخنانش  از  بخشـی  در  اجرایـی  رییـس 
توزیـع  بـه  پیونـد  در  اخیـر  جنجا ل هـای  بـه 
شـناس نامه های برقـی اشـاره کـرد و گفـت کـه 
توزیـع شـناس نامه های برقـی بـه هویـت ملـی 
مردم افغانسـتان ارتبـاط دارد و این موضوع نباید 

سـبب تفرقـه میـان مـردم شـود.
دکتـر عبداهلل می گویـد که بحث هـای کالن باید 
سـبب اتحـاد مـردم شـود نه اختـالف. بـه گفتۀ 
او: »هـر تصمیـم در ایـن زمینه بایـد نگرانی های 
مـردم و بخش هـای مختلـف جامعـه را در نظـر 
بگیـرد و موجـب وحـدت و اتحاد بیشـتر مردم 
گـردد و مـردم از آن حمایـت و پشـتیبانی کنند.

رییـس حکومـت بـا اشـاره بـه این کـه در زمینۀ 
و  حقوقـی  جنبه هـای  کنـار  در  شـناس نامه ها 
قانونـی مسـأله، نظریـات مـردم افغانسـتان نیـز 
مهـم اسـت، اظهـار داشـت: »بـه حیـث رییـس 
ملـی  اجرایـی کشـور، طـرف دار گفت وگـوی 
در ایـن زمینـه هسـتم تـا رضایت و توافـق تمام 

چگونه گـی  بحـث  در  افغانسـتان  شـهروندان 
توزیـع شـناس نامه های برقـی و هویـت ملی به 

آید.  دسـت 
او هم چنـان تأکیـد کـرد کـه آماده گی هـای الزم 
در زمینـۀ توزیـع شـناس نامه های برقی از سـوی 
حکومـت گرفتـه شـده بـود، ولـی نظریـات و 
دیدگاه هـای مـردم در ایـن عرصـه بـرای ما مهم 
اسـت و تأخیـر در توزیـع آن در مرحلـۀ کنونی 
امـر به جـا و مطلـوب می باشـد، زیـرا بـه بـاور 
آقـای عبـداهلل: مهم تریـن مسـألۀ حفـظ وحدت 
مردم افغانسـتان اسـت. این کار بایـد زمانی آغاز 
شـود که مـورد توافـق اقـوام و مردم افغانسـتان 

باشد.
دکتـر عبداهلل در آن نشسـت به اهمیـِت و اعتبار 
شـناس نامه های برقی اشـاره کرد و  گفت که این 
مسـأله نیز مشـخص است که از شـناس نامه های 
کاغذی سو ءاسـتفاده هایی صورت گرفته اسـت، 
امـا این موضـوع به تمـام مردم افغانسـتان تعلق 
دارد و نبایـد بخشـی از جامعـه خـود را از ایـن 

رونـد بیـرون و جدا احسـاس کند.
ایـن درحالـی اسـت کـه بـا تأییـد شـدن طـرح 
تعدیـل قانـون ثبـت احـوال نفـوس از سـوی 
کمیسـیون مختلـط، تنش هـا میـان مخالفـان و 
موافقـان ایـن قانـون افزایـش یافتـه و یکـی از 
موضوع هـای مهـم در هر جسـلۀ پارلمـان مبدل 

شـده اسـت. هم چنان قرار بـود که رونـد توزیع 
شـناس نامه های برقـی هفتۀ گذشـته آغاز شـود، 
ولـی بـه دلیل همیـن مشـکالت این رونـد آغاز 

. نشد

منافع ملی را در نظر داریم
آقـای  اظهـارات  بـه  ظاهـراً  اجرایـی  رییـس 
عطامحمـد نـور واکنش نشـان داده گفـت که ما 
در صحبت هـا و تصمیم هـای خود همیش منافع 
ملـی را در نظـر گرفته ایـم و هیـچ گاه از منافـع 

نمی کنیـم. و  نکرده ایـم  مـردم چشم پوشـی 
او افـزود: »این کـه مـا صحبت نکرده ایـم و گپ 
نزده ایـم بـه ایـن معنـا نیسـت کـه حرفـی برای 
گفتـن نداریـم. این کـه حکومـت وحـدت ملی 
چگونه شـکل گرفـت و حـوادث و تحوالت به 

کـدام سـو حرکت کرد، مشـخص اسـت«.
نمی خواهـد  کـه  می گویـد  عبـداهلل  دکتـر 
تجربه هـای گذشـته و آسـیب های مراحـل قبلی 
تکـرار شـود. بـه گفتـۀ او: در تصمیم گیر ی های 
خـود بایـد روند کنونـی را تقویت کنیـم تا مردم 
بـه رفـاه و آسـایش دسـت یابنـد. قـوت مـردم 

افغانسـتان در وحـدت آنـان نهفتـه اسـت.
اظهارات گیالنی خالف منافع ملی

رییـس اجرایـی حکومـت وحدت ملـی در بارۀ 

اظهـارات اخیر سـید حامد گیالنـی، رهبر حزب 
محـاذ ملـی اسـالمی واکنـش نشـان داد و آن را 

خـالف منافع ملـی در کشـور خواند.
دکتـر عبـداهلل افـزود کـه خیلـی واضح اسـت و 
نیـاز به بحـث و مذاکره نـدارد و دنیا نیـز به این 
حقیقیت دسـت یافته کـه پناه  گاه هـای طالبان در 

کجا هسـتند.
او گفـت کـه پایگاه هـا تقویتـی رهبـران گـروه 
کشـور  در  آن  اعضـای  پایگاه هـای  و  طالبـان 
همسـایۀ مـا یعنـی پاکسـتان انـد. دکتـر عبـداهلل 
می گویـد کـه حکومـت خواهـان روابـط نیـک 
و حسـن  نیت بـا کشـورهای  همسـایۀ اسـت که 
بـه بـاور او: چنین حسـن نیت از سـوی کشـور 

همسـایۀ مـا صـورت نگرفتـه اند.
گفتنی اسـت که بـه تازه گی سـید حامد گیالنی، 
رهبـر حـزب معاذ ملی اسـالمی در نشسـتی در 
کابـل گفتـه بـود کـه در حـال حاضر، بیشـترین 
افغانسـتان حضـور  در  طالبـان  رهبـران گـروه 
دارنـد، نـه در کشـورهای همسـایه. او هم چنـان 
عـالوه کـرده بـود کـه در آینـدۀ نزدیـک، هیأتی 
را بـرای گفت وگـو بـا طالبـان نـزد ایـن گـروه 

فرسـتاد. خواهد 

رییس اجرایی:

در سطح  جایگاه قهرمان ملی 
است محفوظ  و  ثابت  بین المللی 

رییس بانک مرکزی:
رفتن  بلند  سبب  اخیر  سیاسی  تشنج های 

نرخ دالر در برابر پول افغانی شده است

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری

ــه کــه  ــه ایــن حقیقیــت دســت یافت ــز ب ــا نی ــدارد و دنی ــه بحــث و مذاکــره ن ــاز ب ــی واضــح اســت و نی ــر عبــداهلل افــزود کــه خیل دکت
ــتند. ــا هس ــان در کج ــای طالب پناه  گاه ه

او گفــت کــه پایگاه هــا تقویتــی رهبــران گــروه طالبــان و پایگاه هــای اعضــای آن در کشــور همســایۀ مــا یعنــی پاکســتان انــد. دکتــر 
عبــداهلل می گویــد کــه حکومــت خواهــان روابــط نیــک و حســن  نیت بــا کشــورهای  همســایۀ اســت کــه بــه بــاور او: چنیــن حســن نیــت 

از ســوی کشــور همســایۀ مــا صــورت نگرفتــه انــد.
گفتنــی اســت کــه بــه تازه گــی ســید حامــد گیالنــی، رهبــر حــزب معــاذ ملــی اســالمی در نشســتی در کابــل گفتــه بــود کــه در حــال 
حاضــر، بیشــترین رهبــران گــروه طالبــان در افغانســتان حضــور دارنــد، نــه در کشــورهای همســایه. او هم چنــان عــالوه کــرده بــود کــه در 

آینــدۀ نزدیــک، هیأتــی را بــرای گفت وگــو بــا طالبــان نــزد ایــن گــروه خواهــد فرســتاد

ــده،  ــتان ش ــی افغانس ــای میلیون ــرای توده ه ــش ب ــاد چال ــث ایج ــنج باع ــن تش ای
اگــر نرخ هــا بلنــد مــی رود، اگــر نــرخ اســعار بلنــد مــی رود، تمامــی ایــن مــوارد روی 
اقتصــاد مــردم تاثیــر گــذار اســت و حالــت بــد اقتصــادی را بــه وجــود آورده اســت.
ــایه و  ــورهای همس ــا کش ــه ب ــتان در مقایس ــه افغانس ــرد ک ــد ک ــق تأکی ــل صدی خلی
ــی، در  ــای مل ــل ارزش پول ه ــیون و تنزی ــطح انفالس ــاظ س ــاری، از لح ــرکای تج ش

ــرار دارد ــر ق ــطح پایین ت س



 محمدرضا طلوعی 
آن چـه که مسـلم اسـت سـازمان پیشـرو و موفـق از مجموعه افراد موفق تشـکیل 
شـده اسـت و مطمینـًا مهم تریـن رمـز پیشـرفت در زنده گـی و کار، دانـش باالتر 
و برخـورداری از اطالعـات بیشـتر و اسـتفادۀ بهینـه از آن اسـت؛ چـرا کـه وقتی 
دانـش و اطالعـات بیشـتر باشـد، تصمیـم درسـت تر اتخـاذ می شـود کـه این هم 
بـه نفـع شـخص و هـم بـه نفـع سـازمان خواهد بـود. مـا در عصـر آمـار و ارقام 
و اطالعـات زنده گـی می کنیـم. در دنیـای پیچیـدۀ امـروز، هیـچ فعالیـت و طرح 
اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی، بـدون برنامه ریـزی پیـش نمـی رود و بی تردیـد 
محـور هـر برنامه ریـزی اصولـی و منطقـی، اطالعـات اسـت. کسـی بی نیـاز از 
اطالعـات نیسـت و آگاهـی دقیـق از تحوالتـی کـه در رابطـه بـا کارهـا صـورت 
می گیـرد، نـه تنهـا تضمین کننـدۀ پیشـرفت اسـت، بلکه می توانـد از اشـتباهات و 

زیان هـای ناشـی از کمبـود اطالعـات جلوگیـری کند. 
اگـر دسـت انـدرکاران صـادرات، واردات، تولیـد، بازرگانـِی داخلـی و دیگـر 
امـور اقتصـادی می خواهنـد ذخیـرۀ اطالعاتـی خـود را روز بـه روز غنی تـر و 
فعالیـِت خـود را بـر مبنـای واقعیت هـا، پیـش بـرده و در کار خـود پیشـرفت و 
بهبـود پدیـد آورنـد، یا اگـر می خواهنـد فعالیت اقتصـادی جدیـدی را در قلمرو 
ناشـناخته یی آغـاز کننـد، اگـر به پی گیـری آخرین تحـوالت اقتصـادی، قانونی و 
اداری در رابطـه بـا حرفـۀ خـود عالقه منـد اسـتند، اگر چشـم بـه آینـده دوخته و 
نمی خواهنـد فرصت هـای تکـرار نشـدنی را از دسـت بدهنـد و اگـر نمی خواهند 
در عرصـۀ رقابت هـای اقتصـادی از دیگـران عقـب بماننـد، جز دسترسـی سـریع 

بـه اطالعـات حرفه یـی، چاره یـی وجـود نـدارد. 
چنـد دهـه پیـش، تلیفـون همراه وجـود نداشـت، فکس وجـود نداشـت، انترنتی 
در میـان نبـود و کمپیوترهـا بـه ایـن انـدازه نبودند کـه فقط روی یـک میز فضای 
کمـی بـه خـود اختصـاص دهند یـا حتا شـخصی و قابل حمل باشـند. امـا با این 
وجـود، در پنجـاه یا حتا یک صدسـاِل پیش می شـود افرادی را یافـت که در کار و 
زنده گی شـان پیشـرفت داشـته یا سـرآمد بوده انـد؛ بنابراین نمی تـوان راز موفقیت 
را تنهـا در وجـود ابـزار و امکانـات بیشـتر خالصه کـرد. پس راز پیشـرفت آن ها 
چـه بـود و چـه می کردنـد کـه بـه موفقیـت دسـت می یافتند؟ آیـا در اتاق پشـتِی 
فروشـگاه یـا شرکت شـان، یک دسـتگاه کمپیوتـر نوت بوک داشـتند که به شـبکۀ 
انترنتـی مخفـِی آن زمـان متصل بـود؟ نه! چنین چیـزی آن زمـان امکان پذیر نبود. 
مـا در مـورد زمانـی صحبـت می کنیـم کـه روزنامه هـا هـم آن قـدر فراگیر نشـده 
بودنـد و صنعـت چـاپ یـک صنعت مـدرن و مکانیـزه مثِل امـروز نبـود. اما اگر 
در مـورد افـراد موفـق تحقیـق شـود، خواهیـد دیـد کـه موفق تریـن آن هـا دارای 
شـبکه یی قـوی از ارتباطـات بـا افـراد 
دیگـر بـه ویـژه افـراد موفـق بوده انـد، 
چـرا که افـراد موفـق در کار و زنده گی 
فقـط اجـازه می دادند کـه افـراد موفقی 
چـون خودشـان دور و برشـان باشـند، 
بـا آن ها معاشـرت می کردنـد و از آن ها 
چیـز می آموختنـد. همـواره افـراد موفق 
کسـانی بودنـد کـه اطالعـات و اخبار و 
دانـش و تجربـۀ دیگـران را بـه سـوی 

خـود جـذب می کردند. 
اما چه گونه؟ پاسـخ بسـیار سـاده است، 
چـون، آن هـا جویـای علـم و دانـش و 
بـدون  و  به راحتـی  بودنـد.  اطالعـات 
از  را  نمی دانسـتند  آن چـه  خجالـت، 
پـس  می پرسـیدند.  ناظـران  و  آگاهـان 
یـک راز موفقیـت دیگـر همیـن اسـت 
کـه اگـر چیـزی را نمی دانید، بپرسـید و 
بعـد دربـارۀ آن چـه به دسـت می آورید، 
پرس وجـو کنیـد و اطالعـات خودتـان 

را افزایـش دهیـد. 
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چـه طبقاتـی سـعی دارنـد علـم و دین را 
مخالـِف هـم تلقـی کنند؟ 

دو طبقـه از طبقـاِت مـردم کوشـش کرده انـد 
کـه دیـن و علـم را مخالـِف یکدیگـر جلـوه 
دهنـد: یکـی طبقـۀ متظاهـر بـه دیـن، ولـی 
جاهـل کـه نـان دینـدارِی مـردم را می خورند 
ایـن  می کننـد.  اسـتفاده  مـردم  از جهالـِت  و 
دسـته بـرای این کـه مـردم را در جهـل نگـه 
روی  پـرده  دیـن،  نـام  بـه  ضمنـًا  و  دارنـد 
عیـِب خودشـان بکشـند و بـا سـالح دیـن، 
رقابـت  از صحنـۀ  و  بکوبنـد  را  دانشـمندان 
خـارج کننـد، مـردم را از علم به عنـواِن آن که 
بـا دیـن منافـی اسـت، می ترسـانند؛ یکـی هم 
کـه  دانش آموخته یـی  و  تحصیل کـرده  طبقـۀ 
پشـِت پـا بـه تعهـداِت انسـانی و اخالقی زده 
اسـت. ایـن طبقـه نیـز همین کـه خواسـته اند 
عـذری بـرای القیدی هـای خـود و کارهـای 
خود بتراشـند، بـه علم تکیه کـرده، آن را مانع 

نزدیـک شـدن بـه دیـن دانسـته اند.
 طبقـۀ سـومی هـم همیشـه بـوده اسـت که از 
هـر دو موهبـت بهره منـد بوده انـد و هیچ گونه 
نمی کرده انـد.  احسـاس  تناقضـی  و  تنافـی 
تیره گی هـا  کـه  کرده انـد  سـعی  طبقـه،  ایـن 
آن دو طبقـه،  از طـرف  کـه  را  غبارهایـی  و 
بیـن ایـن دو نامـوس مقـدس برخاسـته، فرو 

. نند بنشا

گفتـار سوم
وجـوب و ضرورت هـای فراگیـري علم از 

نظر اسـالم چیسـت؟ 
و  وجـوب  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در 
اسـالم  نظـر  از  علـم  فراگیـری  ضـرورِت 
چیسـت، بایـد گفـت: از قدیمی تریـن زمانـی 
در  علـم  شـده،  تدویـن  اسـالمی  کتـب  کـه 
قبیـل  از  ردیـِف سـایر دسـتورهای  اسـالمی 
نمـاز و روزه و حـج و جهـاد و امر به معروف 
و نهـی از منکـر، بابـی هم تحت عنـواِن “باب 
وجـوب طلـب العلـم” بـاز کـرده و بـه عنوان 

یکـی از فرایـض شـناخته شـده.۱
     عمده تریـن دالیـل ضـرورِت فراگیـری 

علـم از نظـر اسـالم عبارت انـد از: 
الـف ـ فراگیـري علـم یـك فریضـۀ دینـي 
دیـن  کامل تریـن  عنـوان  بـه  اسـالم  اسـت: 
قایـل  علـم  بـرای  خاصـی  جایـگاه  الهـی، 
اسـت. بـه همیـن دلیل، علـم را در کنار سـایر 
فرایـض یـک فریضه تلقـی نموده اسـت. اگر 
مسـلمانان طبـق تعالیـم دیـن خـود، علـم را 
ماننـد سـایر فرایـض، مثـل نمـاز، روزه، حـج 
و... یـک فریضـه تلقـی کـرده و بـه آن عمـل 
می کردنـد، بـدون تردیـد وضعیِت مسـلمانان 

غیـر از وضعیِت فعلـی بود. امـا دالیل فریضه 
بـودِن علـم از نظـر اسـالم مختصـراً به شـرح 

می باشـد:  ذیـل 
۱ـ اسـالم علـم را نـور و جهـل را ظلمـت 
دانسـته و معتقـد اسـت کـه نـور بـر ظلمـت 
غلبـه خواهـد کـرد. قـرآن کریـم در سـورۀ 
و   ۲۷ آیـۀ  فاطـر،  سـورۀ  و   ۲ آیـۀ  جاثیـه، 
بسـیاری از آیـات دیگر، از جمله سـورۀ بقره، 
آیـۀ ۱۶۴ می فرمایـد: »در آفرینـش آسـمان ها 
و زمیـن، گردش شـب و روز، حرکت کشـتی 
بـر روی آب، آمـدن و ریزش باران که سـبب 
حیـاِت زمیـن می گردد، حیواناتـی که در روی 
زمیـن در حرکـت اند، گردش بادهـا و حالت 
مخصـوِص ابرها کـه در میان زمین و آسـمان 
معلـق انـد، در همۀ این هـا نشـانه های قدرت 
)یعنـی همـۀ  پـروردگار اسـت«.  و حکمـِت 
این هـا، قوانیـن و نظاماتـی دارنـد و شـناختن 
نزدیـک  توحیـد  بـه  را  نظامـات، شـما  ایـن 

می کنـد.(
     قـرآن صریحـًا مـردم را بـه مطالعـه در 
کـه  می دانیـم  و  کـرده  توصیـه  امـور  ایـن 
مطالعـه همین هاسـت کـه منجر بـه علم فلک 
دریاشناسـی،  زمین شناسـی،  و ستاره شناسـی، 
علـم کائنـات جّویّـه، حیوان شناسـی و غیـره 

شـده اسـت.
۲ـ اگـر گفتـه شـود دیـن اسـالم، دیـن دانش 
سـعادت مندانۀ  زنده گـی  بـرای  آمـوزش  و 
دنیـوی و اخـروی بشـر اسـت، سـخنی ناحق 
گفتـه نشـده اسـت. اهمیـت علـم و دانش در 
اسـالم به قدری اسـت کـه اولیـن کلمه یی که 
خداونـد به پیامبر اسـالم صلـی اهلل علیه و آله 
نمـوده؛ کلمـۀ »اقرأ«۲یعنی بخوان بوده اسـت. 
3ـ خداونـد در اولیـن آیاتی که بـر پیامبر نازل 
شـده اسـت، از علـم و قلـم سـخن می گوید: 

الـذی علـم بالقلم علم االنسـان مالـم یعلم.3
کـه  قلـم  بـه  کریـم  قـرآن  در  خداونـد  ۴ـ 
علـم  فراگیـری  ابـزار  و  وسـیله  مهم تریـن 
محسـوب می شـود، سـوگند خورده اسـت. ن 

مایسـطرون.  و  والقلـم 
5ـ قـرآن کریـم کسـانی را کـه می داننـد، بـا 
نمی دانـد:  مسـاوی  نمی داننـد  کـه  کسـانی 
الذیـن  الذیـن یعلمـون و  قـل هـل یسـتوی 

الیعلمـون.۴
۶ـ هوالـذی بعـث فـی االمییـن رسـوال منهـم 
یتلـو علیهـم آیاته و یزکیهـم و یعلمهم الکتاب 
میـان  او کسـی اسـت کـه در   : الحکمـه5  و 
مردمـی اّمـی رسـولی را از خودشـان مبعوث 
کـرد تـا آیـات او را بـر آن هـا بخوانـد و آنان 
را تزکیـه کنـد و کتـاب و حکمـت را به آن ها 

بیاموزد. 

از  انبیـا:  بعثـت  هـدف  علم آمـوزي،  ۷ـ 
جملـه نکاتـي کـه اهمیـِت فوق العـادۀ علم و 
علم آمـوزي را از دیـدگاه قـرآن کریـم اثبـات 
مي کنـد، ایـن اسـت کـه تعلیـم بشـر توسـط 
آنـان ذکـر کـرده  بعثـت  را هـدف  پیامبـران 
ُ َعَلـی الُْمْؤمِنیـَن إِْذ بََعَث  اسـت: »لََقـْد َمـنَّ اهللَّ
فیهِْم َرُسـوالً مِـْن أَنُْفِسـهِْم یَتُْلـوا َعَلیْهِـْم آیاتِِه 
َو یَُزکِّیهِـْم َو یَُعلُِّمُهـُم الِْکتـاَب َو الِْحْکَمَۀ َو إِْن 
کانُـوا مِـْن َقبُْل لَفي  َضـالٍل ُمبیـٍن«۶  : خداوند 
بزرگـی  ]نعمـت  نهـاد  منـت  مؤمنـان  بـر 
بخشـید[ هنگامـی کـه در میان آن هـا پیامبری 
از خودشـان برانگیخـت کـه آیـات او را بـر 
آن هـا بخوانـد و آن هـا را پـاک کنـد و کتـاب 
و حکمـت بیامـوزد هرچنـد پیـش از آن، در 

گمراهـی آشـکاری بودنـد.
بشـر بـدون تعلیـم از سـوي پـروردگار متعال 
در جهالـت اسـت و تنها خالق هسـتي اسـت 
کـه بـه همـۀ خیر و شـرها، صالح و فسـادها، 
و  اسـت  عالـم  و...  شـقاوت ها،  و  سـعادت 
بـر او اسـت کـه دسـِت آفریده هـاي خـود را 
از جهالـت خـارج کنـد و بـه سـوي حـق و 
بي تردیـد خداونـد  سـعادت رهنمـود شـود. 
متعـال بـدون کوچک تریـن اهمـال، هدایـت 
بهتریـن وجـه ممکـن  بـه  را  بشـر  تعلیـم  و 
ْحمُن َعلََّم الُْقـْرآَن َخَلَق  انجـام داده اسـت: »الرَّ
اْلِنْسـاَن َعلََّمـُه الْبَیـاَن؛۷   خداونـد رحمـان، 
قـرآن را تعلیـم فرمـود، انسـان را آفریـد و به 

او بیـان را آموخـت.« 
َ مِْن ِعبـادِهِ الُْعَلماُء؛ از میان  ۸ - انَّمـا یَْخَشـی اهللَّ
بنـده گان خدا، تنها عالمان از او می ترسـند.۸ 

۹ - قـرآن کریـم بـر اهمیت علم، برتـري علما 
و رفعـت مقـامِ آنـان تصریح نمـوده و فرموده 
َِّذیَن  َِّذیـنَ آَمنُـوا مِنُْکـْم َو ال ُ ال اسـت: یَْرَفـِع اهللَّ
أُوتُـوا الْعِْلـَم َدَرجاتٍ ؛۹  خداوند کسـانی را که 
ایمـان آورده انـد و کسـانی را که علـم به آنان 

داده شـده، درجـات عظیمی می بخشـد.
تعییـن  بـدون  »َدَرجـاتٍ « کـه مطلـق و  واژۀ 
حـد خـاص بـراي آن بـه کار رفتـه اسـت، 
در ادبیـات قـرآن کریـم حاکـي از عظمـت و 

بزرگـي آن اسـت.
۱۰ـ نهایتـًا در قـرآن کریم بیـش از ۷۷۰ بار از 

علم و مشـتقاِت آن بحث شـده است.

داكتر محمداكرم عظیمی 

بخش سوم

۱ - مرتضی مطهری، بیست گفتار، انتشارات صدرا،  ص۲5۷ 
۲- قرآن کریم، سوره علق، آیه ۱ 
3- قرآن کریم، سوره علق، آیه 5 
۴- قرآن کریم، سوره زمر، آیه ۹ 

5- قرآن کریم، سوره جمعه، آیه ۲ 
۶- قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۶۴ 

۷- قرآن کریم، سوره الرحمن، آیات ۱- ۴ 
  ۸- قرآن کریم، سوره فاطر، آیه ۲۸ 



ابوعبـداهلل جعفـر فرزنـد حکیـم، فرزنـد عبدالرحمـان، فرزند آدم 
رودکـی در اواسـط سـدۀ سـومِ هجری در قریـه بُنج، بُنـج رود و یا 
پنـج ده از قریه هـای رودک سـمرقند بـه دنیـا آمـد و در همان جـا 
رشـد و نمـو کـرد. بـا وجود شـهرت رودکـی، از آموزش هـاِی او 
معلومـاِت درسـت در دسـت نیسـت. یـک عـده از پژوهش گـران 
باورمندنـد کـه رودکـی تحصیالتـش را در سـمرقند به پایـان برده 
اسـت، امـا عده یـی دیگر بـاور دارند کـه رودکـی در آواِن کودکی 
بـه بخـارا رفتـه و آن جـا دانـش فـرا گرفتـه و بعـد وارد دربـار 

سـامانی ها شـده اسـت.
بـه قـول محمـد عوفـی)۶3۰ق( در تذکـرۀ باب االلبـاب، وی در 
هشت سـاله گی  در  چنان کـه  داشـت،  قوی یـی  حافظـۀ  کودکـی 
قرآن کریـم را از بـر کـرد و قرائـِت آن را آموخـت و نیـز در همان 
سـال ها شـاعری را فـرا گرفـت. افـزون بـر آن هـا، رودکـی بـه 
موسـیقی هم دسترسـی داشـته و گاهی شـعرهایش را با موسـیقی 
خـوش  آواز  موهبـت  از  اسـت.  می خوانـده  و  می کـرده  همـراه 
برخـوردار بـود و بـه همیـن سـبب بـا خنیاگـران و رامشـگراِن 

نـام آور آن دوره آشـنایی یافـت«.)۱(
برخـی از پژوهش گـران و تذکره نویسـان نظیـر عوفـی، ابوزراعـۀ 
گرگانی، ابومنصور دقیقی)سـدۀ ۴ق(، ابوالقاسـم فردوسی)۴۱۶ق(، 
آورده انـد کـه رودکـی از کودکـی نابینـا بـوده اسـت و یـا هـم در 
اشعارشـان تنهـا بـه نداشـتن نیـروی بینایی رودکـی یـاد کرده اند.

کسـانی هـم شـبیه سـمعانی در االنسـاب، نظامـی عروضـی در 
چهارمقالـه و صاحـب تاریخ سیسـتان در نقل اشـعار و بیان احوال 
شـاعر، هیچ گونـه اشـاره یی بـه نابینایـی او نداشـته اند. بـا این همه 
در اشـعار رودکـی قراینـی بـر نابینـا بـودِن او وجـود دارد. امـا به 
گمـان یـک عـدۀ دیگـر از پژوهش گـران، رودکـی در دورۀ پیـری 

توسـط افـرادی کور شـده اسـت.)۲(
سـمرقند و بخـارا کـه مولـد و مسـکِن رودکی بود، پیش از اسـالم 
بـه نـامِ ایالت سـغد یاد می شـده و سـغد از قدیمی ترین شـهرهای 
ایـران قدیـم بـوده کـه در کتـاب اوسـتا هـم ذکـری از ایـن شـهر 

اسـت.)3( رفته 
زمـان  بـا  خـورده  گـره  و  مصـادف  رودکـی،  زنده گـی  دوران 
حاکمیـت سـامانیان )نصـر بن احمـد سـامانی( اسـت. در نزدیک 
سـاختن رودکـی بـه دربار، نقـش وزیردانشـمند ابوالفضـل بلعمی 
سـازنده بـوده و او را در میـان همـۀ شـاعران عـرب و عجـب 
بی نظیـر می دانسـته، بـه همیـن سـبب وی مـورد حمایـت بلعمـی 
بـود و سـرانجام او را بـه دربـار فـرا خوانـد و وی را بـه نصـر 

سـامانی معرفـی کـرد. )رادفـر، ص: ۱۰(
دربـار سـامانیان، محیـط گـرمِ بحـث و برخورد اندیشـه ها شـد و 
شـاعران و فرهنگ مـداران از راه های دور و نزدیـک به آن جا روی 
می آوردنـد. رودکـی فرزنـد چنیـن روزگاری اسـت. وی در دربار 
سـامانی نفـوذی فـراوان یافـت و به ثروتـی افزون دسـت یافت. 

نفـوذ شـعر و موسـیقی او در دربـار نصـر بـن احمـد چنـدان بود 
که داسـتان بازگشـت شـاه بخـارا از هـرات بیان گر آن اسـت. پس 
از ورودش بـه دربـار سـامانی، راه و رسـِم شـاعری در دربـار و 
رفت وآمـد دیوانیـان و اهـل حکومـت، در چندیـن سـال، نـه فقط 
در قلمـرو شـعر، بلکـه در سـبک زنده گـی او نیـز تأثیـر داشـت. 
شـرکت در جشـن های بـزرگ و شـادخواری های پنهان و آشـکار 
و سـرودن شـعرهایی کـه انگیـزۀ سفارشـی داشـت، بخشـی از 

فضـای زنده گـی شـاعر را در بـر می گرفـت.
در واقـع، بخشـی از اشـعار رودکـی را نغمه هـای سرخوشـانه و 
مسـتانه یی شـکل می دهـد که بـه حکـم ضـرورت و در عین حال 

فی البداهـه سـروده شـده اند. )۴( 
کـه  وقتـی  ویـژه  بـه  رودکـی،  اشـعار  از  بسـیاری  مقابـل،  در 
خـزان عمـر او فـرا می رسـد، نغمه هـای فوق العـاده و صریـح و 

گرفته انـد. الهـام  شـاعر  نهـاد  از  کـه  هسـتند  هوشـمندانه یی 
در حقیقـت، مهمتریـن و اصیل تریـن اشـعار رودکـی در آخریـن 
سـال های زنده گـی اش سـروده شـده اند؛ یکـی از آن هـا »کلیلـه و 
دمنـه« کـه از روی نسـخۀ منثور عربـی »ابن مقفع« به نظم پارسـی 
در آمـده اسـت. البتـه ایـن کار بـه خواهـش ابوالفضـل بلعمـی 
صـورت گرفته که وی توانسـت بـا حفظ جانمایـۀ اصلی حکایت 
کلیلـه و دمنـه، اندیشـه ها و ظرافت هـای شـاعرانۀ را حـود نیـز به 

دسـت دهد.)نفیسـی، ۱3۷۶: ۱۴(
زنده گـی رودکـی در دربار، با رویدادهای جالب و شـگفت انگیزی 
همـراه بـود کـه یـک عـده از ایـن رویدادهـا در گنجینـۀ ادبیـات 
فارسـی مانـدگار شـده اسـت. یکـی از ایـن رویدادهـا، حکایـِت 
»بـوی جـوی  و سـرودن  اسـت  هـرات  بـه  نصرسـامانی  رفتـن 
مولیـان« کـه سـعید نفیسـی در کتاب »محیـط زنده گـی و احوال و 
اشـعار رودکـی« ایـن گونه نقـل کرده اسـت: »چنیـن آورده اند که 
نصـر بـن احمد که واسـطۀ عقـد آل سـامان بـود و اوج دولت آن 
خانـدان، ایـام ملـک او بود و اسـباب تمتُع و علل ترفـع در غایت 

سـاخته گی بـود.
 خزایـن آراسـته و لشـکر جـرار و بنـده گان فرمان بردار، زمسـتان 
بـه دارالملـک بخـارا مقـام کردی و تابسـتان بـه سـمرقند رفتی، 
یـا به شـهری از شـهرهای خراسـان. مگـر یک سـال نوبت هری 
بـود بـه فصـل بهـار بـه بادغیـس بـود کـه بادغیـس خرم ترین 
چراخورهـای خراسـان و عـراق اسـت. قریب هزار ناوهسـت 

پـرآب و علـف، کـه هر یکـی لشـکری را تمام باشـد. 
چـون سـتوران بهار نکـو بخوردند و به تـن و توش خویش 
بـاز رسـیدند و شایسـتۀ میـدان و حـرب شـدند، نصـر بن 
احمـد رو بـه هـری نهـاد و بدر شـهر بـه مرغ سـپید فرود 
آمـد و لشـکرگاه بـزد و بهـارگاه بـود، شـمال روان شـد 
و میوههـای مالـن و کـروخ در رسـید کـه امثـال آن در 
بسـیار جای هـا بـه دسـت نشـود و اگـر شـود بـدان 
ارزانی نباشـد. آن جا لشـکر برآسـود و هـوا خوش بود 

و بـاد سـرد و نـان فـراخ و میوه هـا بسـیار. 
مشـمومات فـراوان و لشـکری از بهـار و تابسـتان 
برخـورداری تمـام یافتنـد از عمر خویـش، و چون 
مهـرگان درآمـد و عسـیر در رسـید و شـاه سـفرم 
حماحـم و اقحـوان در درم شـدم، انصـاف از نعیم 
جوانـی بسـتدند و داد از عنفـوان شـباب بدادنـد.

مهـرگان دیـر در کشـید و سـرما قـوت نکـرد و انگـور در غایت 
شـیرینی رسـید و در سـواد هـری صـد و بیسـت لون انگـور یافته 
شـود، هریـک از دیگـری لطیف تـر و لذیذتـر و از آن دو نوعیـت 
کـه در هیچ ناحیت ربع مسـکون یافت نشـود: یکـی پرنیان و دوم 
کلنجـری تنـک پوسـت، خرد تکـس، و بسـیار آب؛ گویـی که در 

او اجـزای ارضـی نیسـت از کلنجـری خوشـۀ پنـج من و هـر دانۀ 
پنـج درم سـنگ بیایـد؛ سـیاه چـون قیـر و شـیرین چـون شـکر و 
ازش بسـیار تـوان خـورد، به سـبب ماییتی کـه در اوسـت و انواع 
میوه هـای دیگـر همـه خیـار. چـون امیـر نصر بـن احمـد مهرگان 
و ثمـرات او بدیـد، عظیمـش خوش آمـد. نرگس رسـیدن گرفت، 
کشـمش بیفکندنـد و در مالـن منقـی و آونـگ ببسـتند و گنجینه ها 

پـر کردند. 
امیـر بـا آن لشـکر بدان دو پـاره دیه درآمد، کـه او را غوره و درواز 
خواننـد، سـراهایی دیدنـد هـر یکـی چون بهشـت اعـال و هریک 
را باغـی و بسـتانی، در پیـش بر مهب شـمال نهاده؛ زمسـتان آن جا 
مقـام کردنـد و از جانـب سجسـتان نارنـج آوردن گرفتنـد و از 

جانـب مازنـدران ترنج رسـیدن گرفت. 
زمسـتان گذاشـتند، در غیات خوشـی. چون بهار درآمد اسـباب به 
بادغیـس فرسـتادند و لشـکرگاه بـه مالـن در میان دو جـوی بردند 

و چـون تابسـتان درآمد، میوه ها در رسـید.
 امیـر نصـر بـن احمـد گفـت: تابسـتان کجـا رویـم کـه از ایـن 
خوش تـر مقامـگاه نباشـد، مهـرگان برویـم و چون مهـرگان درآمد 
مهـرگان هـری بخوریـم و برویـم. و هـم چنیـن فصلی بـه فصلی 
می انداخـت تـا چهـار سـال بر ایـن برآمد؛ زیـرا که صمیـم دولت 
سـامانیان بـود و جهـان آباد و ملـک بی خصم و لشـکر فرمان بردار 
آرزوی خانمـان  ملـول گشـتند و  این همـه  بـا  موافـق.  و بخـت 
برخاسـت، پادشـاه را سـاکن دیدنـد؛ هوای هری در سـر و عشـق 

هـری در دل او. 
در اثنـای سـخن هـری را بـه بهشـت عـدن ماننـد کـردی بلکه بر 
بهشـت ترجیـح نهـادی و از بهـار چیـن زیـادت آوردی. دانسـتند 

کـه: سـر آن دارد کـه ایـن تابسـتان نیـز آن جا باشـد. 
اسـتاد  نزدیـک  بـه  ملـک  مهتـران  و  لشـکر  سـران  پـس 
ابوعبداهلل الرودکـی رفتنـد و از ندمـای پادشـاه هیچ کس محتشـم تر 
و مقبول القول تـر از او نبـود. گفتنـد: پنج هـزار دینـار تـرا خدمـت 
کنیـم، اگـر صنعتـی بکنـی کـه پادشـاه از این خـاک حرکـت کند، 
کـه دل هـای مـا آرزوی فرزنـد همـی بـرد و جـان مـا از اشـتیاق 
بخـارا همـی برآیـد. رودکـی قبـول کرد که نبـض امیـر بگرفته بود 

و مـزاج او بشـناخته. 
دانسـت کـه بـه نثر با او در نگیـرد، روی به نظـم آورد و قصیده یی 
بگفـت بـه وقتـی کـه امیـر صبـوح کـرده بـود، درآمـد و بـه جای 
خویـش بنشسـت و چـون مطربان فرو داشـتند، او چنـگ برگرفت 

و در پـردۀ عشـاق ایـن قصیده آغـاز کرد: 
بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی
پس فروتر شود و گوید:

ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شاد باش و دیر زی
میرزی تو شادمان آید همی

میر ماه هست و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی

 میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی

چـون رودکـی بدیـن بیـت رسـید، امیـر چنـان منفعـل گشـت که 

از تخـت فـرود آمـد و بی مـوزه پـای در رکاب خنـگ نوبتی آورد 
و رو بـه بخـارا نهـاد، چنان کـه مـوزه اش را تـا دو فرسـنگ در پی 
امیـر بردنـد و در آن جـا در پـای کـرد و عنـان تـا بخـارا هیـچ باز 
نگرفـت و رودکـی آن پنج هـزار دینـار مضاعف از لشـکر بسـتد و 

به سـمرقند رسـید... 
عصـر رودکـی از نظـر سیاسـی و تاریخی هم زمان اسـت بـا دورۀ 
اوج اعتـالی حکومـت سـامانی در ماوراءالنهـر و خراسـان، کـه 
بیـش از صـد سـال دوام کـرده اسـت؛ بخـارا عمده تریـن مرکـز 
ایـن  در  آثـار گرانمایه یـی  اسـت.  بـه شـمار می آمـده  فرهنگـی 
دوران نگاشـته شـده اسـت و دانشـمندان و شـاعران زیـادی در 
تاریـخ پـس از اسـالم جغرافیـای )ایـران قدیـم( در همیـن دوران 
سـامانی ها جمـع بوده انـد؛ از جملـه: ابوفضـل بلعمی، ابوالحسـن 
شـهید بلخـی، محمد مرادی، محمـد فراالوی، ابوالعبـاس ربنجنی، 
ابوالمثل بخارایی، ابواالسـحاق جویباری و حبازی نیشـاپوری و... 

برد. نـام  می تـوان 
از سـویی هم فالسـفه و علمـای این روزگار، ماننـد: ابوزید بلخی، 
ابوسـعید سـجزی، ابوسـلیمان منظقـی، ابوجعفر حـازم، ابوالوفای 
جوزجانـی و غیـره بـوده و ابـن سـینای بلخـی و ابونصـر فارابـی 
کـه از پیشـگامان دورۀ اسـالمی خراسـان بـه شـمار می روند، همۀ 

این هـا پـرورش یافتـه گان این عصـر انـد. )آرزو، ۱3۷۸: ۱۴۲(
رودکـی را خیلـی از شـاعران پـس از او، بـه عنوان اسـتاد پذیرفته 
و حرمـت می کـرده انـد، مثـل: دقیقی، کسـایی، فردوسـی، فرخی، 
عنصـری، رشـیدی سـمرقندی و نظامـی عروضـی اورا بـه بزرگی 
مرتبـت سـتوده و بسـا کـه از او بـا عنـوان »اسـتاد شـاعران« و 

»سـلطان شـاعران« یـاد کرده انـد.)5(
فارسـی  ادب  گنجینـۀ  تقدیـم  گرانبهایـی  آثـاری  دوره،  ایـن  در 
شـده اسـت. در ایـن دوره بسـیاری کتاب هـای جالـب بـه نثـر 
فارسـی فراهـم شـده اسـت. از آن جمله شـاهنامه یی که بـه فرمان 
ابومنصـور محمـد بـن عبدالـرزاق طوسـی، سپه سـاالر خراسـان 
کـرده  فراهـم  بلخـی  ابومویـد  کـه  شـاهنامه یی  کرده انـد،  آمـاده 
اسـت، کتـاب عجایـب البلـدان، کتـاب حدودالعالـم من المشـرق 
الـی المغـرب، کتاب البنیه مـن الحقایـق االدویه تألیـف ابومنصور 
هـروی، ترجمـۀ تفسـیر طبـری کـه چندیـن تـن از دانشـمندان 
ماوراءالنهـر انجـام داده انـد، ترجمـۀ تاریخ طبری توسـط عبیداهلل 
بلعمـی، وزیـر دربـار سـامانی و... آثـار ارزشـمند دیگـر بـه نثـر 

)رادفـر، ص: ۱۱( فارسـی درآمده انـد. 
رودکـی طـی سـال های زنده گیـاش سـفرهای زیـادی بـه نواحـی 
گوناگون خراسـان داشـته اسـت و افزون به شـهرهای سـمرقند و 
بخارا، از هرات، سـرخس، نیشـاپور... و دیگر شـهرهای خراسـان 
دیـدن کـرد و یـک بـار هـم بـه بلـخ رفتـه بـوده و در آن جـا بـه 
مالقـات رابعـه بنـت کعب قـزداری شـتافته اسـت. )آرزو، ۱3۸۷: 

)۱۱5
رابعـۀ بلخـی نخسـتین سـرایندۀ زن در زبـان فارسـی اسـت کـه 
تذکره نویسـان وی را معاصـر رودکـی می داننـد. عطار نیشـاپوری 
)شـاعر قرن ششـم هجـری( در الهی نامه از دیـدار رودکی و رابعه 

یـاد کرده:
به راهی رودکی می رفت یک روز

نشسته بود آن دختر دل افروز
اگر بیتی چو آب زر بگفتی

بسی بهتر ازان دختر بگفتی...
در  کـه  گفته انـد  دفتـر شـعری  از صـد  بیشـتر  را  آثـار رودکـی 

قالب هـای قصیـده، غـزل، قطعـه، رباعـی و مثنوی سـروده اسـت. 
و همچنـان دو منظومـه دارد؛ یکـی نظـم کلیلـه و دمنـه و دیگـری 
منظومـۀ سـندبادنامه کـه از جملـۀ ایـن آثـار، خیلـی انـدک به جـا 

اسـت. مانده 
یـک عـده از پژوهش گران، تعداد شـعرهای رودکـی را از صدهزار 
تـا یـک میلیـون بیـت دانسـته  اند، امـا آن چـه تا حـاال به جـا مانده، 
بیـش از هـزار بیـت نیسـت کـه مجموعه یـی از قصیـده، مثنوی و 

رباعـی را در بـر می گیرد.)رادفـر، ص: ۱5(
در منابـع ادبـی و تاریخـی ضمـن آگاهی هایی کـه در زمینۀ احوال 
رودکـی آمـده، یـک سلسـله القـاب و عناویـن نظیـر: آدم الشـعرا، 
سلطان الشـعرا، سـلطان شـاعران، شاعر سـبحان دسـتگاه، سردستۀ 
اسـاتید متقدمین، کاروان سـاالر شعرا، صاحب قران شـاعری و... به 
رودکـی اعطـا شـده کـه بیشـتر از آن ها بـه ویژه گی هـای توصیفی، 
ادای احترام و اعتراف و تأکید مهارت و اسـتعداد شـگرف شـاعر، 
مقـام و جایـگاه واالی او در شـاعری، شـهرت فـراوان اشـعار وی 
و سـهم بـزرگ او در آفرینـش، تکامـل و رواج و رونق انواع شـعر 

فارسـی داللت دارد. 
در ایـن دوره در شـهر بخـارا کـه محـل جمـع آمـدن دانشـمندان 
طـراز اوِل خراسـان بـزرگ بـود، کتابخانـۀ نهایـت بزرگـی وجود 
داشـت کـه ابن سـینا از بزرگـی ایـن کتابخانـه در یادداشـتی یـاد 

کـرده اسـت. )آرزو، ۱3۸۷: 3۴(
در مـورد رودکـی و آثـار و سـبک شـعری اش، ده هـا نویسـنده بـه 
کتابـی  زمینـه  در  راد  ابوالقاسـم  نوشـته اند.  گوناگـون  زبان هـای 
از  بخشـی  در  کـه  دارد  رودکـی«  آثـار  »کتاب شناسـی  نـام  زیـر 
آن می نویسـد: در مقـام رودکـی همیـن بـس کـه چارلـز. جـی. 
پیکرینـگ، شـاعر و دانشـمند انگلیسـی در کتابی با عنوان »چاسـر 
ایرانـی«)۱۸۹۱م( او را از لحاظ شـیوۀ زنده گی و فعالیت درخشـان 
ادبـی بـا یکـی از پایه گـذاران ادبیـات انگلیسـی بـه نـام »جفـری 
چاسر«)۱۴۴۰-۱۴۰۰م(مقایسـه کرده اسـت. به بـاور پیکرینگ، آن 
زمـان کـه بخش بزرگـی از اروپا در تیره گـی فرو رفته بود، سـتارۀ 

تابنـاِک رودکـی در افـق شـعر فارسـی درخشـیدن گرفت.
بـه  برمی گـردد  رودکی شناسـی  سـابقۀ  کـه  درحالی سـت  ایـن 
آلمـان،  اروپـا و در کشـورهای چیـن، روسـیه،  نـوزده در  قـرن 
تاجیکسـتان، ارمنسـتان، ازبکسـتان، افغانسـتان، امـارات، سـوریه، 
کشـورهای آسـیای میانـه، هنـد، و پاکسـتان. نه تنها اشـعار رودکی 
در زنده گـی روزمـرۀ مـردم کارآمد اسـت، بلکه ]در بعضـی از این 
کشـورها[ انجمن های رودکی شناسـی نیز تأسـیس گردیده اسـت.

)۶5  :۱3۸۷ )آرزو، 

سرچشمه ها
رودکـی،  آثـار  کتاب شناسـی  ابوالقاسـم،  رادفـر،   -۱
موسسـۀ تحقیقـات و توسـعۀ علـوم انسـانی، چـاپ اول، ۱3۸۶
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برخـی از آگاهـان بـا اشـاره بـه نامـۀ نشـر شـده از نشـانی گـروه 
طالبـان می  گوینـد کـه طالبان در میان شـان بـا مخالفت  هـای جدی 

هسـتند.   روبرو 
در نامه یـی کـه هفتۀ گذشـته از طرف طالبان در غرب کشـور نشـر 

شـد، ایـن گروه مخالفت شـان را با مـال هیبت اهلل آخونـد زاده رهبر 
کنونی ایـن گروه اعـالم کرده اند.

طالبـان طرفـدار مـال اخترمحمـد منصـور رهبر پیشـین ایـن گروه، 
رهبـری فعلـی ایـن گـروه را متهـم بـه نفـاق افگنـی میـان طالبان 

کـرده اسـت. درهمیـن حـال، آگاهـان در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار تأکیـد می کنند که پاکسـتان از سیاسـت اسـتعماری باالی 
طالبـان اسـتفاده می کند. آنـان باور دارنـد که دو دسـته گی در میان 
طالبـان وجـود دارد، امـا ایـن دو دسـته گی نمی تواند گـروه طالبان 

را بـه صلـح با دولـت افغانسـتان نزدیـک کند.
جنـرال عتیـق اهلل امـر خیـل، آگاه نظامـی، می گویـد: گروه های که 
بـه نیابـت از یـک کشـور می جنگنـد، مورد اسـتفادۀ سیاسـت های 
ظالمانـۀ )زورگویانـۀ(  آن کشـور قـرار می گیرنـد. کشـور حامـی  
بـه  پاکسـتان  نیسـت.  بیـرون  راهبـردی  چنیـن  از  نیـز  طالبـان 
عنـوان حامـی  طالبـان در جهـان می خواهـد کـه طالبـان به اسـاس 
چارچـوب تعیـن شـده حرکـت کننـد، در صـورت عـدول از این 

امـر توسـط یـک شـاخۀ دیگرشـان سـرزنش می شـوند. 
آقـای امـر خیـل تأکیـد می کنـد کـه تـا وقتی کـه مالعمـر رهبری 
پیشـین طالبـان زنـده  بـود، پاکسـتان از ایجـاد چنین راهبـردی در 
میـان طالبـان عاجـز بود، امـا پس از مالعمـر راهبردهـای از طرف 
پاکسـتان میـان گـروه  طالبان راه اندازی شـد و سـبب دو دسـته گی  

در زمـان مـال منصـور رهبـری قبلـی این گـروه نیز شـده بود. 
ایـن کارشـناس نظامـی می گویـد: پاکسـتان از هـر راهبـردی کـه 
بـرای بی ثباتـی افغانسـتان موثـر باشـد؛ اسـتفاده می کنـد و گـروه  
طالبـان را بـرای تحقـق ایـن رونـد آمـاده می سـازد، امـا ایـن بـه 
معنـای اتحـاد طالبـان نیسـت، در میـان طالبـان دو دسـته گی  های 

وجـود دارد کـه از مشـکالت جـدی ایـن گـروه اسـت.  
او گفـت: طرف هـای مختلـف در میـان طالبـان تـالش می کننـد تا 
بـا نزدیک شـدن با پاکسـتان امتیازات بیشـتری به دسـت آورند. در 
غیـر صـورت پاکسـتان نمی گـذارد تـا طالبـان از گلیم شـان بیرون 

قـدم بگذارند. 
بـه گفتۀ او، پاکسـتان بـا ایجاد دو دسـته گی در میـان طالبان تالش 
می کنـد تـا گـروه سـر کـش را توسـط گـروه دیگـر آن مهـار کند 
کـه ایـن یکـی از نمونه هـای سیاسـت زورگویانـۀ پاکسـتان باالی 

طالبان اسـت.
آقـای امرخیـل با اشـاره بـه رونـد گفت وگو های صلح در کشـور، 
گفـت: ایـن دو دسـته گی رونـد صلـح را نیـز بـه چالـش مواجـه 
می سـازد، هـر چنـد او بـاور دارد کـه رونـد صلـح افغانسـتان نیـز 
توانایـی برقـراری صلـح را ندارد، امـا می گوید: ظرفیتی کـه بتواند 
از تنش هـای میـان گروهـی تروریسـتان، به ویـژه طالبـان اسـتفاد 

ببـرد در حکومـت افغانسـتان وجـود ندارد.  

آقـای امـر خیل بـا اشـاره به چنـد  دسـته گی در رهبـری حکومت 
می گویـد: تـا زمانـی حکومت وحدت ملی به شـکل واقعی ترسـیم 

نشـود، نمی توانـد بـه چالش هـای کنونـی رسـیده گی کند.
دو  از  می توانـد  صـورت  در  حکومـت  کـه  می کنـد  تأکیـد  او 
دسـته گی طالبـان اسـتفاده کنـد کـه دارای نهـاد اسـتخباراتی قوی 
باشـد، امـا متاسـفانه، نهادهـای اسـتخباراتی و امنیتی کشـور نیز از 

چالش هـای قومـی، سـمتی و زبانـی رنـج می برنـد. 
او گفـت: رسـیدن بـه صلـح بـا گـروه طالبـان تـا زمانـی کـه ایـن 
گـروه تحـت قیادت پاکسـتان عمـل می کننـد، امکان پذیر نیسـت. 
از  بیشـتر  دارنـد،  فعالیـت  افغانسـتان  غـرب  در  کـه  طالبانـی 
طـرف داران مـال یعقـوب فرزنـد ارشـد مـال عمـر رهبری پیشـین 
ایـن گروه هسـتند. آنـان در زمان رهبـری مال اختـر محمد منصور 
نیـز بـا رهبـری این گـروه مخالفـت کرده بودند و طـرف به قدرت 

رسـیدن فرزنـد مالعمـر بودند.
امـا، وحیـد مژده آگاه مسـایل سیاسـی که اطالعات بیشـتر از گروه 
طالبـان دارد، بـا اشـاره بـه نامه یـی پخـش شـده از طـرف طالبـان 
می گویـد کـه نامـۀ پخـش شـده به نـام گـروه طالبان، جعلی اسـت 
و آقـای مـژده ادعـا می کنـد که ایـن نامـه از طرف ریاسـت امنیت 

ملـی، حکومـت افغانسـتان به شـکل جعلی پخش شـده اسـت.  
آقـای مـژده بـا بیـان این کـه گـروه طالبان در میان شـان مشـکالت 
بـه ایـن حـد ندارنـد، می گویـد: مالمنصـور از اعتمـاد زیـادی که 
بـاالی مـال هبیت اهلل رهبـری کنونی طالبـان داشـت، او را به عنوان 
معاونـش گزیـد و در حـال حاضر طـرف داران منصـور طرف داران 

مالهیبـت اهلل نیز هسـتند. 
بـه گفتۀ او، نشـر چنیـن نامه ها نمی تـوان در صفوف گـروه طالبان 
تفرقـه ایجـاد کنـد و اگـر چنیـن تفرقـۀ هـم ایجـاد شـده باشـد، 

حکومـت افغانسـتان توانایـی اسـتفاده از ایـن فرصـت را ندارد.  
او گفـت: ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه چنیـن نامه هـای نشـر 
می شـود، در صورتـی کـه حکومت نتوانـد از این فرصت اسـتفاده 

کنـد، ایـن کار سـبب افزایـش اتحـاد طالبـان می شـود.  
ایـن در حالـی اسـت کـه چنـد پیـش نیـز برخـی از گـروه  طالبان 
بـه نیابـت از طـرف داری مـال یعقـوب فرزنـد ارشـد مـال عمـر به 

رهبـران ایـن گـروه مخالفت شـان را اعـالم کـرده بودنـد.

شـام گاه روز پنجشـنبه، پیکـِر شـهید نامـرادی را بـه آغـوش خاک 
سـپردیم کـه در اوج موفقیـت قرار داشـت. او دانش آموختۀ رشـتۀ 
روابـط بیـن الملـل از دانشـگاه البرونـی والیـت پروان بـود و یک 
نظامـی شـجاع و ورزیـده. توریالـی نام داشـت و حدود بیسـت و 
سـه سـاله بـود. قـِد متوسـط، انـدام نیرومنـد و همت بلند داشـت. 
از قریـۀ مددخیـل شهرسـتان جبل السـراج والیت پروان بـود. قرار 
بـود روز شـنبه، در بسـِت جدیدی که بر اسـاس لیاقـت برایش در 

نظـر گرفتـه بودنـد حاضری امضـا کند.
تروریسـتان دانـش و لیاقـت، او را در سـی متری پولیس کشـتند و 
نگذاشـتند کـه پرنـدۀ همِت بلنـدش را بر فراز قله هـای هندوکش، 

تماشـا کند. 
***

عقربه هـای سـاعت، 5 صبـح را نشـان مـی داد کـه باصـدای زنـگ 
وقـت صبـح،  ایـن  در  کـه  فهمیـدم  پریـدم،  از خـواب  تلفـون، 
صاحـِب صـدا، جـز صفیـر مـرگ بـوده نمی توانـد. فکـر کـردم 
بـاز هـم فرزندانـی بی مـادر شـده اند و یگانـه تکیه گاه خـود را از 
دسـت دادنـد؛ چـون هفتـۀ پیـش، از پیره زنـی عیـادت کـرده بودم 
کـه بـه سـختی نفـس می کشـید؛ ولـی حدسـم اشـتباه بـود؛ چون 
صاحـب صـدا خبـر مرِگ توریالـِی جـوان را برایم رسـاند. صدای 
خسـته ای را شـنیدم کـه انـگار انـدوه یک قـرن را در گلو داشـت. 
بغضـی گلویـش را انباشـته بـود که که بایـد برای مدتی، در سـینه، 
مدفونـش می کـرد تـا مبـادا ایـن خبـر ناگـوار، بـه گـوِش خالـۀ 
توریالـی برسـد. بدون شـک خبـر ناگهاهی مـرگ توریالـی نامراد، 
تـوان تپیـدن از قلـِب خالـۀ دل شکسـته و پیره زنـش را خواهـد 
گرفـت؛ ناوقت هـای شـب، شـاید یازده شـب از قریۀ »سـه کوتی« 
بـه سـوی »مددخیـل« می رفـت که کسـانی سـِر راهـش را گرفتند 
و او را بـه قتـل رسـاندند. دیگـر تحمل نتوانسـتم و سـرانجام پس 
از تحمـل راه بنـدان زیـاد، بـه جبل السـراج رسـیدم. در گوشـۀ از 
چهارراهـی غرفـۀ کوچکـی بود کـه دو سـماوار بـزرگ، مقابل آن 
دیده می شـد. سـماواری که شـاهد شـنیدِن رویدادهای زیادی بود 
کـه همچـون سـنگ صبـور، تحمـل می کـرد و می سـوخت... باید 
منتظـر بـرادرم می بودم تـا دوتایی به دیـدِن پیکِر این جـوان نامراد 
برودیـم. نزدیـک آن سـماوار، پیرمـردی می گفـت: »پدرلعنت هـا 
نواسـۀ حاجـی ذکریـا را کشـتن. ای چـه قسـم ولسـوال اس و ای 
چـه قسـم قمنـدان امنیـه اس؟« ماجـرا را از او جویـا شـدم چیزی 
نمی دانسـت، کـودک ده یـازده سـاله ای می گفـت کـه »او یک بار با 
سـه نفـر دزد مقابله کرده و هرسـه را زده بـود و خوده خالص کده 
بـود. شـاید همونا باشـن.« ولی آن کـودک هم در مـورد آن دزدان، 
چیـزی نمی دانسـت. منـم کـه هرقدر پیش خـود فکر کـردم؛ ذهنم 
قبـول نکـرد کـه توریالی جـوان، شـکار دزدها شده باشـد؛ چون او 
در سـی متـری پولیس کشـته شـده بـود و پولیس، از دیـدِن ماجرا 

انـکار می کـرد.
***

سـرانجام بـه قریـۀ مددخیل رسـیدیم، قـاری عبدالرافـع حصاری، 
بـرادر توریالـی شـهید، اولین کسـی بود کـه با او دیـدم. در آغوش 
گرفتمـش، می خواسـتم های هـای بگریـم تـا بتوانـم غمـش را بـا 
خـودم قسـمت کنـم؛ اما بـه خود گفتم کـه چه فایده؟ هیچ اشـکی 
جسـد به خـون تپیـدۀ توریالـی جوان را زنـده نخواهد کـرد و هیچ 
تسـلیتی غـم از دل عـزا داران، نخواهـد کاسـت. از سـوی دیگـر، 
چگونـه می گریسـتم؟ می گریسـتم که بر انـدوه ایشـان می افزودم؟ 
می گریسـتم تـا بدانـم کـه قـاری صاحـب، بـا دیـدِن جسـِد برادر 

درخـون تپیـده اش چه گونـه گریسـته بود؟
***

همـه اندوه گیـن بودنـد و آسـمان نیمه ابری بود، شـاید آن قسـمتی 
بـاز کرده بـود بـرای رسـیدن  از آسـمان کـه صـاف بـود راهـی 
گریه هـای بـی صـدای که سرچشـمۀ آشـک های شـان خـون بود. 
بـرای رسـیدن فریادهـای  شـاید آسـمان، دریچـه ای گشـوده بود 

بی صـدا بـه ملکـوت حق! شـاید هم فرشـته گاِن آسـمانی از آن باال 
بـه پائیـن نظـاره می کردنـد تا مـادر سـال خوردۀ توریالـی، چگونه 
گریـه می کنـد. شـاید فرشـته گان از فـراز نیمـۀ صـاف آسـمان، 
به سـوی خواهـراِن توریالـی می دیدنـد که چه گونه گیسـو پریشـان 
سـاخته بـا ناخـن روی خـود را می خراشـند و در فـراق بـرادر 
نامـراد و جوان مرگ شـان، مویـه می کننـد. شـاید فرشـته گان، از آن 
بـاال، بـه شـانه های پیرمـردی می دیدنـد کـه زیـر بـارِ غـم فرزنـد 
چه گونـه می لرزنـد؟ راسـتی پـدر توریالـی، کاکا ضیـا آقـا! مـردی 
کـه در شـکار، میرگـن شـده بود و نیمـه شـب ها بـدون ترسـیدن 
از هیـچ جانـوری، بـا تفنـِگ شـکاری خود سـینۀ جنـگل و کوه را 
می شـگافت و هیـچ گرگی، جرئت جفیدن به سـویش را نداشـت. 
پیرمـردی کـه تـا کنـون هیـچ کسـی شـاهد انـدوه در چهـره اش 
نبـود، حتـا در دشـوارترین روزهایـی کـه خنـده از لب هـای مردم 
کـوچ می کـرد؛ پـدر توریالـی، با بیـاِن یک جملـۀ خنـده آور، کوه 
غـم از دل هـا مـی زدود. پیرمـردی کـه گـذر زمـان، نزدش بـه زانو 
درآمـده بـود و حتـا بـا گذشـِت شصت سـال از عمرش، نتوانسـته 
بـود قامـِت اسـتوار او را خـم کنـد؛ ولـی تنهـا کاری کـه توانسـته 
بـود بکنـد همـان بـود کـه دندان هـا و صـورت ایـن پیره مـرد را 

آمـاج قـرار دهد. 

ایـن پیره مـرد را در میـاِن مـردم دیدم که گـذر زمان، بـه یکباره گی 
پاسـخ خنده هایـش را داده و کوهـی از غـم را روی شـانه هایش 
گذاشـته بود کـه در همـان ثانیه هـای اول، کمـرش را بشـکند. ایـن 
پیره مـرد کمرشکسـته و سـوگمند، در فـراق فرزنـد می لرزیـد و 

می گریسـت.  بی صـدا 
***

از  پـس  شـنیدم.  دردناکـی  حکایـت  جـوان،  توریالـی  مـرِگ  از 
سـاعتی کـه توریالـی از سـه کوتـی به سـمِت مددخیـل می آید، به 
پسـرخاله اش حامـد زنـگ می زند. می گویـد بچۀ خالـه، یک جوره 
لبـاس بـا خودت گرفته بیـا که من زخمی شـدم و در جوی افتادم. 
حامـد با دوسـتش منصـور امامی، به نشـانی که توریالـی گفته بود 
می رونـد. او را درحالـی می یابنـد کـه غـرق در خـون شـده و از 
درد به خـود می پیچـد. سـوارِ موتـراش می کننـد، از زبـان توریالـی 
همن قـدر می شـنوند کـه »تعدادشـان خیلـی زیـاد بـود نتوانسـتم 
بیـش از ایـن مقاومـت کنـم.« صـورت توریالی، شکسـته بود، یک 
چشـمش از کار افتـاده و چشـم دیگـرش بـه سـختی باز می شـد. 
از دماغ هایـش خـون می آمـد. از سـر و صورتـش خـون جـاری 
بـود، و خـون اسـتفراغ می کـرد. هربـاری کـه آب می خواسـت و 
جرعـه ای می نوشـید، در عوضـش خـون بیـرون مـی داد. او را بـه 

کلینیـک مرکـزی شهرسـتان جبل السـراج بردنـد دکتورهـا قبـول 
نکردنـد. به شـفاخانۀ شـهر چاریکار بردنـد دکتورهـا نپذیرفتند. به 
ناچـار در همـان نیمۀ شـب، به سـمِت کابل حرکت کردنـد و او را 
بـه شـفاخانۀ افغـان رسـانیدند. در شـفاخانۀ افغـان، همین که روی 
تسـکره درازش کردنـد. روی دسـتان دوسـتانش حامـد و منصور، 
جـان بـه حق سـپرد. او را دوباره بـه قریۀ شـان در مددخیل آورند 
و جسـد بی جـان اورا پیـش چشـمان پـدر و مـادر و بـرادران و 

خواهرانـش همـوار کردند. 
***

شـاخ شمشـادی کـه تا سـاعات پیـش می خرامیـد؛ اینـک به خاک 
یک سـان شـده و دیگـر نمی توانـد حتـا قیافـۀ قاتلیـن خـود را بـه 
خاطـر بیـاورد. توریالـی، دردِ جان کاهـی را بـه خانـواده اش بـه 
ارمغـان آورد. پیره زن هـای قریـه، بـا دیـدِن نعـِش سـیاه شـدۀ او، 
غـش می کردنـد، مـادرش مالیخولیایـی شـده بود. حکایتی شـنیدم 
کـه صبـح همـان روز، مـادرش را در دهلیـز خانـه دیدنـد کـه بـه 
بـه  می کنـد.  نـگاه  توریالـی،  بی صاحـِب  لباس هـای  و  بوت هـا 
زن هـا می گویـد کـه بوت هـا و لباس هـای فرزنـدم را تیـار کـردم 
تـا بپوشـد و بـه وظیفـه بـرود. شـاید روح توریالی، این خواسـت 
مـادر را پاسـخ گفـت، آمـد و دسـتان مـادر را بوسـه باران کـرد. 
لباس هـای نظامـی اش را بـه تـن کرد و با غـرور شایسـته اش خانه 

گفت. تـرک  را 
***

سـاعت های هشـت صبح، حوزۀ مربوطه خبرشـد که شـِب گذشته 
چنیـن اتفاقـی افتاده اسـت. به خانـۀ او هجوم بردند و جسـد او را 
از الی اشـک های خانـه واده اش بیـرون کرده به طـِب عدلی انتقال 
دادنـد و پس از چندسـاعت، حامد و منصور، کسـانی کـه توریالی 
را از محـل حادثـه به شـفاخانه انتقال داده بودنـد را زندانی کردند. 
اجـازه ندادنـد کـه جسـِد یگانـه رفیق شـان را بـه آغـوش گرفتـه 
فریـاد بزننـد. مـا منتظـر برگشـت جنـازۀ توریالـی از طـب عدلـی 
بودیـم. تمایلـی نداشـتیم تـا بـا هـم حـرف بزنیـم، قریـۀ مدخیل، 
در سـکوت مرگبـاری فـرو رفتـه بـود. همـه بی هدف مقابـل خانۀ 
توریالـی قـدم می زدیـم، جـز یکی که پشـت به دیـوار تکیـه داده، 
پایـش را روی سـنگی گذاشـته دسـت بر پیشـانی به فکـر عمیقی 
انـدر شـده بود. پدرِ کمرشکسـتۀ توریالی بـود. به شـانه هایش دیدم 
کـه زیـر بـار غصه می لرزیـد، خیالـم را به سـویش نشـانه گرفتم تا 
بتوانـم فکـِر ایـن پیرمـرد را بخوانـم؛ ما موفق نشـدم، هیـچ خیالی 
و هیـچ قلمـی نمی توانـد آن لحظـه و آن نوع فکـر را تصور کند و 
بریـزد بیـرون! آفتـاب تـازه چهـره پوشـانده بود کـه کسـانی آمدند 
تـا تکلیـف حامـد و منصـور را روشـن سـازند. انـگار همیـن دو 
جـوان توریالـی را کشـته بودنـد کـه یـک غـم شـان دو غـم شـد. 
پـدر توریالـی، فریاد مـی زد که ایـن دو جوان فرزنـدش را از جان 
بیش تـر دوسـت داشـتند؛ ولی ولسـوالی، هـردو را به اتهام کشـتِن 
توریالـی، زندانـی می سـازد. سـرانجام ایـن دو جـوان بـر اسـاس 
ضمانـت رهـا شـدند و بعـد جسـد توریالـی را بـه خانـواده اش 
تسـلیم کردنـد. از طـب عدلـی هـم هیـچ سـرنخی به دسـت نیامد. 
پـس از ایـن هـم چیزی بـه دسـت نخواهد آمد؛ شـاید کسـی این 
متـن را نخوانـد و پرونـدۀ او در الی هـزاران پرونـده دیگـر بسـته 

ند.  بما
پـس از ادای نمـاز شـام، بـه جنـازۀ توریالـی رفتیـم. بـرای ایـن 
جـوان دعـای مغفـرت کردیـم و سـپس جسـد بی جانـش را روی 
شـانه های خـود گرفتـه طعمـۀ جدیدی به دهان گشـوده و گرسـنۀ 
زمیـن گذاشـتند. زمیـن بـا ولع تمام این جسـد را نیز بلعید. جسـد 
را بلعیـد تـا روز قیامـت در پیشـگاه ایـزد منـان، بازپـس دهـد و 

توریالـی جـوان، قاتلیـن خـود را معرفـی کند.
توریالـی جـوان، بـا صـورت خنـدان به منزل گـۀ ابـدی اش رفت؛ 
انـگار از سـوی فرشـته گانی کـه از فرازِ آسـماِن خاکسـتری جنازه 

اش را بدرقـه می کردنـد برایـش بشـارت بهشـت داده شـده بود.
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پاکـستان نمـی گذارد طالبـان
پا از گلیـم بیـرون نهنـد

را کسی نخـواند! این متـن  شایـد 
نامـرادم در سـوگ دوست 
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ورزش
عبدالخلیل مینوی

قانـون اساسـی، وثیقـۀ ملی کـه باید بـا دید ملـی دنبال 
و تطبیق شـود

هفتۀ تجلیل از قانون اساسـی در کشـور در حالی آغاز شـده 
کـه چگونه گـی تطبیـق قانـون اساسـی به عنـوان مـادر قوانین بـا چالش ها 
و مشـکالت معیـن مواجـه اسـت. هفتۀ تجلیل از قانون اساسـی همه سـاله 
از ۱۴ الـی ۲۰ جـدی در کشـور برگـزار می شـود. قانون اساسـی کشـور به 
عنـوان میثـاق ملـی مردم افغانسـتان، جـز دسـتاوردهای عمدۀ مـردم ما در 
طول شـانزده سـال گذشـته اسـت. بـا تصویـب قانون اساسـی، افغانسـتان 
بـه سـوی یـک دموکراسـی معقـول و گسـتره کـه تمثیـِل ارادۀ مردمـی 
بخشـی از آن اسـت، گام برداشـت. قانـون اساسـی افغانسـتان برتری هـا و 

ویژه گی هـای خـود را در میـان قوانیـن اساسـی کشـور های منطقـه دارد.
ایـن قانـون همان گونـه که گفته شـد، بـه عنوان وثیقـۀ ملی مـورد احترام و 
حمایـت مـردم ما قـرار دارد، ایـن قانون با تعریـف و مواد جامـع که دارد، 
در مدیریـت و سـمت دهی مـردم، نظـام و جامعـه بـه سـوی یـک جامعـۀ 
مردم سـاالر، موثـر عمـل کـرده می توانـد، مگـر بـه شـرط آنکـه زمینه های 
تطبیـق آن مسـاعد شـود و فرصت هـا از آن گرفتـه نشـود. باآنکـه یک دید 
مثبـت تـوأم بـا حمایـت از قانـون اساسـی در میـان مـردم ما وجـود دارد، 
متأسـفانه در مـواردی، برخـی حلقات، افراد و اشـخاص بـه گونه یی عامل 
نقـض و یـا عـدم تطبیـق قانـون اساسـی می شـوند؛ چنان چـه معـاون دوم 
رییس جمهـوری خـود ایـن را اعتـراف می کند کـه تطبیق قانون اساسـی از 
سـوی رده هـای مختلـف از یک مقـام حکومتی گرفتـه تا نهادهـای دولتی، 

افراد و اشـخاص نقض شـده اسـت.
امـروز جامعـۀ مـا بـا ناهنجاری های زیـادی مواجه اسـت. از ناامنـی تا فقر 
اقتصـادی، تبعیـض اجتماعـی، زورگویـی و سـلطه جویی و منفعت طلبـی، 
مـواردی اسـت کـه قانون اساسـی را بـا چالش هـای زیادی مواجه سـاخته 
اسـت. افغانسـتان یـک دورۀ بحرانـی و دشـوار را سـپری می کنـد و در 
حالـی کـه عبـور از ایـن حالـت و وضعیـت تنها بـا رعایت قانون اساسـی 
امکان پذیـر اسـت، بایـد بـا عوامـل نقـض قانـون اساسـی مبارزه شـود. ما 
زمانـی روی آرامـش را خواهیـم دیـد و مـا زمانـی خواهیـم توانسـت کـه 
میـان  از  را  منافـع  اقتصـادی و  اجتماعـی،  تبعیـض  نابرابـر  سـاختارهای 
برداریـم کـه از قانـون اساسـی را تعریـف ملـی کـرده و از آن بـه عنـوان 

وثیقـۀ ملـی حراسـت و تطبیـق کنیم.

عبدالحی خراسانی

تصمیـم بـه توقـف توزیـع شـناس نامه ها از طـرف داکتـر 
عبـداهلل یـک اقـدام مناسـب و به جـا اسـت، اما بایـد متوجه 
توطیه هـا و سـناریوهای رنگارنـگ تیـم فاشیسـم هـم بـود. 
هم اکنـون مطلـع شـدم کـه داکتـر عبـداهلل عبـداهلل دسـتور توقـف کامـل 
پروسـۀ توزیـع شـناس نامه های برقـی را در پـی کنـِش تنـد، احساسـاتی 
و اهانـت نماینـده گان فاشیسـم به سـاحت مقدس سیدالشـهدای رسـتاخیز 
عظیـم ملـی مـردم افغانسـتان )مسـعود عزیـز(، صـادر کـرده اسـت. نفس 
ایـن اقـدام یـک تصمیـم به جـا و درسـت اسـت، امـا تأکیـد بـر توزیـع 
شـناس نامه ها مطابـق قانـون مصـوب مجلـس نماینـده گان می توانـد یـک 

سیاسـت اسـتراتیژیک باشـد.
شـناس نامه های  بـا صـدور  کـه  اسـت  ایـن  قبیلـه  بـرای  تلـخ  حقیقـت 
برقـی مطابـق قانـون مصـوب مجلـس نماینـده گان، نه تنهـا رویـا و توهـم 
اکثریـت افغان)پشـتون( درهـم می ریـزد، بلکـه جلـو هـر نـوع تقلـب و 
تخطـی انتخاباتـی نیـز گرفتـه می شـود. ارگ ریاسـت جمهوری بـا توجـه 
بـه حقیقـت ماجـرا، اول سـعی کـرد قانـون مصـوب مجلـس نماینـده گان 
را بـه گـروگان بگیـرد و بعـد بـا فرمـان تقنینـی غیـر قانونـی، واکنش های 
سیاسـی و اجتماعـی را در جهـت ایجـاد بحـران برانگیخـت و در آخریـن 
پـردۀ سـناریو بـا بسـیج نماینـده گاِن هتـاک، زمینـۀ عبـور از خـط قرمز را 
فراهـم سـاخت. طبیعی اسـت کـه در چنین شـرایطی، توزیع شـناس نامه ها 
براسـاس فرمـان تقنینـی رییـس حکومـت وحدت ملـی، جفـا و خیانت به 
آرمـان بلند مردم افغانسـتان می باشـد. امیـدوارم داکتر عبداهلل تـا حل کامل 
ایـن معادلـه، مصمـم و قاطع از اهداف بلند شـهید مسـعود عزیـز که همان 
اهـداف مـردم مـا اسـت، ایسـتاده باشـد و فرصـت اکـران سـناریو ارگ را 

بیـش ازایـن ندهد.

جمشید یما امیری

مـا مـردم افغانسـتان که در شـانزده سـال گذشـته نتوانسـتیم 
جامعـۀ  همه جانبـۀ  حمایـت  و  تاریخـی  فرصت هـای  از 
جهانـی بـه ویژه ایـاالت متحدۀ امریکا اسـتفاده کنیـم؛ اکنون 
باردیگـر شـانس بـا مـا یاری کـرده و پاکسـتان با فشـار و تهدید کم سـابقۀ 

امریـکا روبرو شـده اسـت. 
امـا منازعـات و کشـمکش های نفس گیـر داخلـی سـبب شـده اسـت کـه 
قشـر سیاسـی افغانسـتان کمتر متوجـه اهمیـت فرصت پیش آمـدۀ تاریخی 
شـود. بـازی قـدرت و درگیری هـای پایان ناپذیـر هویتـی، خطـر از میـان 

رفتـن فرصت هـای طالیـی کنونـی را برجسـته می سـازد. 
مـردم افغانسـتان همانطوری کـه در ۲۰۰ سـال پسـین، همـۀ بـار مالمتی و 
بحـران را بـه گـردن انگلیس هـا می انداختند، در پانزده سـال گذشـته، تمام 
مسـوولیت جنـگ، خون ریـزی، تشـتت و درگیری هـای قومـی- تبـاری را 
بـه گـردن پاکسـتان انداختند. بدون شـک هـم پاکسـتان از تمـام ابزارها و 
گزینه هـا بـرای عملی سـاختن راهبـرد خویـش و تضعیف پروسـۀ دولت- 
موفقانـه  و  کـرد  اسـتفاده  افغانسـتان،  در  بحـران  تشـدید  و  ملت سـازی 

برنامه هایـش را عملـی سـاخت. 
امـا اکنـون، در صـورت عدم بهره بـرداری از فشـارهای امریکا بر پاکسـتان 
و برهم خـوردن مناسـبات منطقـه و جهـان، دیگـر فـرار از مسـوولیت و 
مالمت سـاختن کشـورهای خارجـی بـه ویـژه پاکسـتان توجیهـی نخواهد 

داشت.

شرط گریزمان 
برای پیوستن به منچستریونایتد

افغانستان در یک مسابقۀ تمریناتی کرکت جام جهانی 

بنگله دیش را شکست داد

فیـسبـوک نـــامــه

مهاجــم فرانســوی روخــی بالنکــو در یــک صــورت حاضــر اســت 
بــه شــیاطین ســرخ ملحــق شــود.

ــۀ  ــو عالق ــه ژوزه مورینی ــزارش داد ک ــس گ ــان« انگلی ــریۀ »س نش
ــده دارد و  ــتان آین ــان در تابس ــوان گریزم ــذب آنت ــه ج ــادی ب زی
ــم  ــن مهاج ــن ای ــت گرفت ــه خدم ــرای ب ــتریونایتد ب ــگاه منچس باش
فرانســوی ۸۹ میلیــون پونــد کنــار گذاشــته اســت. شــیاطین ســرخ 
ــا در  ــد، ام ــان بودن ــال جــذب گریزم ــه دنب تابســتان گذشــته هــم ب
نهایــت او تصمیــم بــه مانــدن در اتلتیکــو و تمدیــد قــراردادش بــا 

ــت. ــم گرف ــن تی ای
منچســتریونایتد کــه در راه جــذب ایــن بازیکــن ۲۶ ســاله، بارســلونا 
را هــم کنــار خــود می بینــد، پیشــنهاد دســتمزد هفته گــی ۲۹۰ هــزار 
پونــدی را بــه گریزمــان داده اســت، امــا او درخواســت ۱۰۰ هــزار 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرده اســت. ب ــتر را ک ــی بیش ــتمزد هفتگ ــد دس پون
شــیاطین ســرخ در صورتــی کــه خواهــان بــه خدمــت گرفتــن ایــن 
مهاجــم فرانســوی هســتند، بایــد دســتمزدی در حــدود ۴۰۰ هــزار 

پونــد در هفتــه بــه او بپردازنــد.
یــک منبــع نزدیــک بــه باشــگاه منچســتریونایتد در ایــن خصــوص 
ــه  ــل ب ــتان قب ــتریونایتد تابس ــه منچس ــنهادی ک ــته  پیش ــت: بس گف
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــن ه ــق طرفی ــورد تواف ــرده و م ــه ک ــان ارائ گریزم
بــود، خیلــی پایین تــر از رقمــی اســت کــه گریزمــان بــرای تابســتان 
ــوان  ــده درخواســت کــرده اســت. باشــگاه خواهــان جــذب آنت آین

ــم درخواســتی او بســیار باالســت. ــا رق اســت، ام
ــه منچســتریونایتد در پنجــره  ــود ک ــزارش شــده ب ــن گ ــش از ای پی
نقل وانتقــاالت زمســتانی گریزمــان را بــه خدمــت خواهــد گرفــت، 
ــن موضــوع اعــالم  ــا ای ــش را ب ــد مخالفت ــا باشــگاه اتلتیکومادری ام

کــرد.
ــد از  ــون پون ــال ۲۰۱۴ در ازای ۲۴ میلی ــاله در س ــان ۲۶ س گریزم

ــت. ــو پیوس ــه روخی بالنک ــیه داد ب ــال سوس رئ

تیـم کرکت ۱۹ سـال کشـور در یک بـازی تمریناتی جـام جهانی کرکت ۱۹ 
سـال، تیـم بنگله دیـش را شکسـت داد. قرار اسـت چهار روز بعـد به تاریخ 
۲۲ جـدی، مسـابقات جام جهانـی کرکت ۱۹ سـال، بـا اشـتراک تیم های ۱۶ 

کشـور در نیوزیلند آغاز شـود.
افغانسـتان در گـرو پ )D( در برابـر پاکسـتان، سـریالنکا و ایرلینـد قـرار 
گرفتـه اسـت. فریـد هوتـک، سـخنگوی کرکـت بـورد کشـور دیـروز، ۱۸ 
جـدی بـه رسـانه ها گفت که تیم ۱۹ سـال افغانسـتان یک مسـابقۀ تمریناتی 

بـا تیـم بنگلـدېش برگـزار کـرد که بـه نفع افغانسـتان بـه پایان رسـید.
آقـای هوتـک افزود کـه قرعه را تیم بنگلـدېش از آن خود کرده افغانسـتان 
را بـه بیتنـگ دعـوت کـرد کـه در نهایـت، تیـم افغانسـتان در ۴۹ اور بـا از 

دسـت دادن همـه بازیکنـان ۲۰۶ دوش به دسـت آورد.
از طـرف افغانسـتان، عظمـت اهلل عمـرزی ۸۱، بهیـر شـاه ۴۴ و ابراهیـم 3۸ 
دوش بـه دسـت آوردنـد. تیـم بنگله دیـش نتوانسـت کـه هـدف مذکـور را 
بـه دسـت بیـاورد و همـه تیمـش بـا بـه دسـت آوردن ۱5۰ دوش، از میدان 
خـارج شـدند و افغانسـتان توانسـت ایـن مسـابقه را با تفـاوت 5۶ دوش از 

آن خـود کند.
قابـل یادآوری اسـت که کرکت بازان کشـور بـازی دوم تمریناتی جام جهانی 
را در برابـر نمیبیـا بـه تاریـخ ۱۰ جنـوری انجـام خواهـد داد و قـرار اسـت 

بـازی اول جام جهانـی را در برابـر پاکسـتان انجـام دهد.

چـرا مسـعود را 
قهـرمان ملـی بایـد گفـت؟

هنــوز خــوب بــه ذهــن دارم زمانــی را کــه شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان 
ــه  ــد. ب ــا گرفتن ــی از م ــای جهان ــان و قدرت ه ــتان را هراس افگن ــی افغانس مل
مجــرد شــنیدن خبــر شــهید شــدن او، نه تنهــا مــن، بلکــه همــه مــردم احســاس 
ــا  ــا، عرب ه ــوالی پنجابی ه ــگ هی ــان از جن ــتۀ نجات ش ــه فرش ــد ک می کردن
ــا  ــعود نه تنه ــد. مس ــت داده ان ــتان را از دس ــی در افغانس ــام قبیله ی ــروان نظ و پی
بــرای مردمــش یــک قهرمــان بــود، بلکــه فرشــتۀ نجــات آن هــا از دســت هیوالی 

منکــر انســانیت نیــز بــود.
رمــز مانــدگاری افــراد چــه در ذهــن جمعــی و چــه در مســیر تاریــخ، متناســب 
ــک  ــد. ی ــا می گذارن ــخ به ج ــاع و تاری ــود در اجتم ــه از خ ــت ک ــی اس ــه نقش ب
مبــارز، یــک رهبــر و یــک هنرمنــد یــا دانشــمند، هرکــدام بــه انــدازۀ نقش شــان 

ــود. ــد ب ــزد خواهن ــدگار و زبان ــان ها مان ــی انس در زنده گ
بــدون شــک، مســعود کسی ســت کــه در تاریــخ مبــارزات چهــار دهــۀ 
ــرد او  ــذاری کارک ــت. تأثیرگ ــش را داش ــن نق ــر رنگ تری ــتان، پُ ــوار افغانس دش
ــت نظامــی اش در ســال های  ــر نیروهــای شــوروی، مدیری در مبارزاتــش در براب
ــر دولــت اســالمی(  ــار در براب ــه رهبــری حکمتی توطیــه )جنگ هــای گروهــی ب
ــان  ــیاه طالب ــم س ــر رژی ــی او در براب ــل و حماس ــت بی بدی ــور، مقاوم و همین ط
ــل در  ــای دخی ــر چهره ه ــعود را از اکث ــط مس ــلمًا خ ــتان، مس ــاوز پاکس و تج
ــرا،  ــده  آرمان گ ــک فرمان ــد و از او ی ــدا می کن ــتان ج ــی افغانس ــوالت سیاس تح
ــر  ــرۀ کم ت ــک چه ــتنی و ی ــارز دوست داش ــک مب ــل، ی ــان بی بدی ــک قهرم ی

ــازد. ــار می س ــن دی ــخ ای ــده در تاری ــه ش تجرب
ــت،  ــتان، صداق ــردم افغانس ــزد م ــعود در ن ــت مس ــز محبوبی ــن، رم ــار ای در کن
اراده و مردم گرایــی مســعود اســت. تجربــۀ پــس از مســعود ثابــت ســاخت کــه 
ــت و  ــان داش ــرد، ایم ــت و می ک ــه می گف ــه آن چ ــه، ب ــاوت از هم ــعود متف مس
ــچ  ــه به هی ــود ک ــش ب ــزی برای ــط قرم ــش، خ ــود و مردم ــی خ آزادی و آزاده گ

ــرد. ــه نمی ک ــی آن را معامل بهای
آقای حکمتیار و وکالی ناخیر اندیش!

پیــدا کــردن راز جاودانه گــی و جــا پیــدا کــردن در دل هــای انســان ها کار 
ــدرت و  ــۀ سیاســت و ق ــم از حرب ــه نمی توانی ــم ک ــد بپذیری آســانی نیســت. بای
حاکمیــت در نظــام سیاســی، تابوســازی کنیــم و شــخصیت های کــه نقش هــای 
ــم.  ــا کنی ــان اعط ــی برای ش ــر واقع ــی و غی ــش تقلب ــد را نق ــا کردن ــری ایف دیگ
ــد  ــوب شــدن کار هرکــس نیســت و هرکســی نمی توان ــه محب ــم ک ــد بپذیری بای
ــود  ــه خ ــان را ب ــب قهرم ــد و لق ــا کن ــردم بن ــای م ــق در دل ه ــی از عش خانه ی
ــدن  ــان ش ــد. قهرم ــا را می طلب ــخیر دل ه ــر تس ــا، هن ــخیر دل ه ــد. تس ــم زن رق
ــر را از  ــن هن ــه ای ــار این ک ــعود در کن ــد. مس ــی را می طلب ــای قهرمان ویژه گی ه
ــک شــخصیت  ــای ی ــایر ویژه گی ه ــان داشــت، از س ــه ارمغ ــود ب ــروردگار خ پ
محبــوب نیــز برخــوردار بــود. او قهرمــان واقعــی بــود و از ویژه گی هــای 
ــود  ــرزمین خ ــردم و س ــه م ــه ب ــه؛ بل ک ــود ن ــه خ ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای قهرم

می اندیشــد.
ــه در آن ســربلندی، پیشــرفت،  ــی ک ــد، هدف ــک هــدف واال می رزمی ــرای ی او ب
ــود و ویژه گی هــای  ــر ب ــود. او رهب ــه ب ــادی میهنــش و مردمــش نهفت آزادی و آب
ــت  ــی او و همین هاس ــت راز جاودانه گ ــت و همین هاس ــری را داش ــی رهب اصل
راز محبوبیــت مســعود در دل هــا، امــا درســت اســت کــه امــان اهلل شــاه 
تجددطلــب بــود و می تــوان او را اولیــن و بهتریــن شــاه تجددطلــب بــه ســبک 
ــردمدار  ــوان او را س ــد. می ت ــتان نامی ــنتی افغانس ــی و س ــۀ دین ــی در جامع غرب
نظــام سیکوالریســتی کــه خواهــان جدایــی دو حــوزۀ سیاســت و دیــن اســت، 

ــت. ــی گف ــان مل ــوان او را قهرم ــا نمی ت ــد، ام نامی
ــر  ــرزمینش فک ــش و س ــرای مردم ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــای قهرمان ویژه گی ه
ــد،  ــی بمان ــتوار باق ــا اس ــن ارزش ه ــظ ای ــار حف ــان در کن ــای ج ــا پ ــد و ت کن
کاری کــه شــاه امــان اهلل خــان نکــرد و بــه جــای پذیریــش خواســته های مــردم 
ــا را  ــیک روم ایتالی ــای ش ــی قصر ه ــرار و زنده گ ــش، ف ــار مردم ــودن در کن و ب
ترجیــح داد. مســعود بــه خاطــر همیــن ارزش هــا یعنــی دفــاع از مــردم و وطــن، 
دفــاع از دیــن و ارزش هــای اســالمی، مبــارزه بــرای نرفتــن در یــوغ اســتبداد و 
ــرای  ــه ب ــان ک ــتقالل طلبی اش ج ــره اس ــرب و بالخ ــا و ع ــتعمار پنجانی ه اس
ــه  ــم ک ــم بگوی ــرین اســت را از دســت داد. می خواه ــا ش ــه انســان خیلی ه هم
مســعود در کنــار این کــه آزادی خــواه و چریــک رزمنــده بــرای مــردم و دینــش 
ــران  ــه در دیگ ــوردی ک ــود؛ م ــناخته می ش ــز ش ــتقالل طلبی نی ــادی اس ــود، من ب
ــه  ــردی را ک ــب ف ــه لق ــت ک ــه نیس ــس جوان مردان ــت. پ ــوده اس ــت و نب نیس
قانــون اساســی و مردمــش پــس از مرگــش بــرای او داده انــد را بــرای دیگــران 
ــم  ــده بگوی ــم پوســت کن ــی داد. می خواه ــاری و قوم ــای تب ــل نگرش ه ــه دلی ب
ــی  ــرای غن ــه راه را ب ــود ک ــل و ســخاوت مندی ب ــی بی بدلی ــه مســعود قهرمان ک
و کــرزی و جمعــی تیکنوکرات هــای کــه زنده گــی مجللــی در بیــرون داشــتند، 
ــا  ــردی او را ن ــی و جوان م ــه قهرمان ــه اســت ک ــی رزیالن ــاخت. خیل ــم س فراه

دیــده گرفــت.
آقای حکمتیار و وکالی ناخیر اندیش!

ــدم  ــتان ق ــام افغانس ــه ن ــرزمینی ب ــتاهای س ــا و روس ــی در خیابان ه ــوز وقت هن
ــن  ــعود! و ای ــورد؛ مس ــان می خ ــه به گوش ت ــتر از هم ــام بیش ــک ن ــد، ی می زنی
ــارزی دارد  ــی ب ــه ویژه گ ــعود چ ــه مس ــد ک ــد می آی ــان پدی ــه ذهن ت ــش ب پرس
کــه او را از رهبــران سیاســی ســال های دور و نزدیــک افغانســتان متمایــز 
ــرزمینش  ــش و س ــرای مردم ــعود ب ــی مس ــارز قهرمان ــی ب ــازد؟ او ویژه گ می س
ــی،  ــه نخواه ــی و چ ــه بخواه ــت، چ ــام داده اس ــی را انج ــن قهرمان ــت. ای اس
مســعود ســال ها و نســل ها بــه عنــوان قهرمــان ملــی افغانســتان و رهبــر 
ــچ چــرت و  ــود و هی ــد ب ــی افغانســتان خواه ــۀ ســنتی و دین ــا در جامع کاریزم
پــرت پراگنــی دیگــران تأثیــر بــه شــخصیت و مقــام او نخواهــد داشــت. رابــرت 
کپــالن، نویســندۀ کتــاب »ســربازان راه خــدا«، مســعود را قهرمــان جنــگ ســرد 
ــرت  ــد راب ــتان و مانن ــی افغانس ــی و سیاس ــوزۀ مبارزات ــد ح ــه برس ــد، چ می دان
ــن  ــر از ای ــد و فرات ــر می کن ــه فک ــر او را این گون ــندۀ دیگ ــا نویس ــالن، ده ه کپ

ــد. ــب می دهن ــش لق ــایل برای مس
آقای حکمتیار و وکالی ناخیر اندیش!

ــت  ــدی را جه ــه نســل های بع ــک اندیشــه ک ــب اســت و ی ــک مکت مســعود ی
آزادمنشــی حرکــت و انــرژی می دهــد. مــن فکــر می کنــم حکومتــی کــه 
ــای  ــت و پایه ه ــه اس ــکل نگرفت ــی ش ــی و مردم ــروعیت حقوق ــاس مش براس
ــزاب  ــا و اح ــق گروه ه ــور تواف ــر مح ــت ب ــی اس ــداوم آن مبتن ــتاده گی و ت ایس
سیاســی، پــس عقالنــی نیســت کــه نگرش هــای تبارگونــه از خــود تبــارز دهــد 
و بــه ارزش هــای مردمــی و آزادمنشــانه مــردم افغانســتان توهیــن روا دارد. هنــوز 
در وجــود مــردم سلحشــور کشــور بــه ویــژه پیــروان مکتــب و اندیشــه مســعود 

ــخ وجــود دارد. ــرد تاری ــداوم راه آن رادم ــرای ت ــی ب ــرژی کاف ان

رامش نوری



Year 9 y NO 2182 y Tuesday 9 January  2018

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: نادری -  0744600630 

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

این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

در نشســت روز یکشــبنه ۱۷ جــدی بــا دراالنشــاء شــورای تفاهــم جریــان هــای 
سیاســی ) شــورای حراســت و ثبــات افغانســتان ـ شــورای عالــی ائتــالف بــرای 
نجــات افغانســتان »احــزاب جمعیــت، جنبــش، وحدت« ـ محــور مردم افغانســتان 
ـ جبهــۀ نویــن ملــی افغانســتان ـ حــزب متحــد ملــی افغانســتان ـ لــوی کندهــار 
د یوالــی او هــم ژغــی بهیــر ـ کمیســیون انســجام ملــی متحــد احــزاب سیاســی 
و نهــاد هــای مدنــی کشــور ـ د مشــرقی د والیتونــو هــم غــژی شــورا ـ جنبــش 
گــذار ـ جنبــش رســتاخیز تغییــر(، بــا احمدولــی مســعود، وضعیــت روبوخامــت 
و بحرانــی کشــور، ضــرورت اتخــاذ مواضــع مشــترک میــان نیروهــای سیاســی، 
ــم  ــات تفاه ــتقل انتخاب ــیون مس ــر کمیس ــا تغیی ــالح ی ــت، روی اص در گام نخس

صــورت گرفــت.
مجلــس، نگرانــی خــود را بخاطــر نبــود اراده، توانمنــدی و همچنــان مهندســی و 
عــدم برگــزاری انتخابــات توســط حکومــت ابراز داشــتند. ضــرورت ترســیم نظام 
ــد، متعــادل  ــت ملــی باقاعــده، قانونمن ــه دول ــده، چگونگــی گــذار ب سیاســی آین
ــات و  ــزاری انتخاب ــه برگ ــه ب ــاد از دســت رفت ــای اعتم ــور احی و مشــروع بمنظ

فرآینــد آن، از اولویــت هــای کاری همــۀ نیروهــای سیاســی قلمــداد گردیــد.

مقاومـت مردمـی در مقابـل انحصـار قـدرت، قانـون شـکنی، دیکتاتـوری، سیاسـت قومـی زمامـداری کابـل، و در جهـت تطبیـق قـرار داد دولت 
وحـدت ملـی، توزیـع تذکـرۀ الکترونیکـی و ایجـاد پُسـت صدارت طی یـک جدول زمانی کـه ضمیمـۀ توافقنامه میباشـد، از هر منظـری که به آن 

نگریسـته شـود، انسـانی، ملـی، اسـالمی، منطقـی، قانونـی، قابل حمایت بـی دریغ فـرد فرد ملت افغانسـتان میباشـد.
اگـر رهــبری حکومـت متعهــد به قانـون و صادق میبـود، موافقتنامه را عماًل َدور نمیزد، ذهــنیت قبیلـهء، حرص قدرت و هــوس دیکتاتوری بر 
سـر نمی پرورانید، حاال افغانسـتان یک دولت وحدت ملی باقاعده، مشـروع، پاسـخگو و متعادل میداشـت، کشـور به بحران نمیرفت، جنگهــای 

نیابتی شـدت نمیگرفت و مردم هــرروز تاوان سیاسـت و کیاسـت رسـوای حکومتیـان را با خون خویـش نمیپرداختند.
در هــمین راسـتأ صـدای مقاومـت اسـتاد عطـا محمد نـور، صدای میلیون ها شـهروند این سـرزمین نیز اسـت که مفـادات توافقنامـه، تنها حاصل 

رأی و تضمین سرنوشـت شـان میباشد. 
ایـن صـدأ در گـرو هیـچ گروهـی، تبـاری، مذهبی و سـمتی نیسـت و هــرگز بـا تطمیع، توطئـه، تهدید و تقسـیم چوکی خاموش نخواهــد شـد. 
برعکس باگذشـت هــرروز پرچم مقاومت عدالتخواهــانه بر شـانه شـانۀ هــزاران انسـان از اقوام مختلف در شمال، جنوب، شـرق، غرب و گوشه 

گوشـهء این سـرزمین حمل خواهد شـد. 
نجـات از ایـن باتـالق، بـا فریبـکاری و پوپولیسـم، بـا جنـگ و صلـح دولتـی، با سیاسـت طالب ابـزاری و داعـش پروری، بـا مهندسـی انتخابات 
حکومتـی، هــرگز قابـل حـل پایـدار نیسـت. برون شـدن از ایـن بحران فقـط با توافق هــمه نیروهــا در محـور یک برنامـۀ ملی مقدور اسـت تا 

زمینـه هـای انتخابـات شـفاف و عادالنه را در مسـیر تشـکیل یـک دولت ملـی باقاعـده و قانونمندآماده سـازد.

حکومت      تالش   دارد     که         اذهان  عمومی 
را          از مسایل کالن ملی منحرف، به موارد 

گروهی،قومی، حزبی   و      قبیله یی    تنزیل     بدهد

صدای مقاومت علیه استبداد، منحصر به هـیچ گروهـی، قومی، مذهـبی و سمتی نیست
در نشست های جداگانه با جمعی از اندیشه ورزان، شخصیت ها، مجاهدان و جوانان کشور
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