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صفحه 6

ــل  ــه دلی ــی حــزب جمعیــت اســامی اعــام کــرد کــه ب رییــس اجرای
ــر اســتبداد حکومــت  ــردم در براب ــن کشــور، م ــت جــاری در ای وضعی

ــد. ــار نکنن ــی خاموشــی اختی وحــدت مل
عطامحمــد نــور والــی بلــخ و از منتقــدان دولــت اشــرف غنی در مراســم 
افتتاحیــه مســجدی در شــهر مزارشــریف بــار دیگــر از حکومــت انتقــاد 

. د کر
وی گفــت: مــا در وضعیتــی قــرار داریــم کــه همــه در کنــار یکدیگــر 
ــرای تامیــن عدالــت اجتماعــی و تحقــق مشــارکت سیاســی در  ــد ب بای

ــم. ــتادگی کنی ــت ایس ــری های حکوم ــر خودس براب
والــی بلــخ در ادامــه تصریــح کــرد: در مقابــل خشــونت، ظلــم، اســتبداد 

و نقــض ارزش هــای دینــی آرام نخواهنــد نشســت.
ــرای  ــت ب ــراد در حکوم ــی از اف ــرد: برخ ــار ک ــور اظه ــد ن عطامحم

نابــودی ارزش هــای دینــی در ایــن کشــور تــاش می کننــد.

والی بلخ:

استبداد پذیرفتنی نیست
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صفحه 3

 د افغان ښځو وړتیاوو ته باید 

پاملرنه ډېره يش

چیـن و افغـانستان اعـالم 

هم کـاری کـردند

شکست در موصل و انتقام گیری در کابل

شاه صلح طلب افغانستان

ظاهــر شــاه كــه چهــل ســال در افغانســتان زمامــداری كــرده اســت و بــه پادشــاهان متعــادل 
و صلح  طلــب مشــهور اســت، پــس از پیــروزی حکومــت پــس از طالبــان لقــب بابــای ملــت را 

كســب كــرد و ایــن لقــب براســاس قانــون اساســی كشــور بــه وی داده شــده اســت. 
باورهــا برایــن اســت كــه در زمــان زمامــداری محمــد ظاهرشــاه كشــور در وضعیــت خوبــی 
بــه ســر می بــرد و مــردم در آســایش بودنــد، جنــگ و نفــاق وجــود نداشــت و از درگیــری و 

جنــگ خبــری نبــود. 
ــان  ــه او در زم ــدارد ك ــود ن ــی وج ــناد و مدارك ــچ اس ــه هی ــت ك ــن اس ــم ای ــاله مه ــا مس ام
زمامــداری خــود در برابــر تحــوالت مهــم منطقــه و جهــان كــه در آن زمــان رخ داده بــود؛ از 
جملــه جنــگ جهانــی دوم، چگونــه موقفــی داشــت و سیاســت اش در برابــر تحــوالت جهــان و 

منطقــه چــه بــوده اســت

اسـت،  انسـان  انکارناپذیـر  ویژه گی هـای  از  اندیشـه 
اندازهـای  چشـم  و  بـاور  نگـرش،  می تـوان  را  اندیشـه 
برخاسـته از سـنجش خردورزانـه انسـان معنـا كـرد كـه 
در حوزه هـای مختلـف از ذهـن انسـان متبـادر می گـردد. 
اندیشۀ سیاسـی در حقیقت پرداختن انسان اندیشه ورز 
را بـا توجـه به تعریف بـاال در قلمرو سیاسـت معنا كرد كه 

می كوشـد، در كنـار معناسـازی بـه تغییـر نیـز بپـردازد
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نویسندۀ »اندیشۀ سیاسی شناسی 
در افغانستان«:

سیاست افغانستان فاقد 
اندیشه و خرد سیاسی است

رضــا؛
 محصول نظام آموزشِی ناکـارآمد
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از  ناگهــان  کانکــور،  اول نمــرۀ  رفعــت  رضــا 
ــه  ــد و ب ــرون ش ــی بی ــی و ناشناس ــای گمنام دنی
ــرای  ــین برانگیز ب ــده و تحس ــی شناخته ش چهره ی
همــه مبــدل شــد. او ظــرِف چنــد ســاعت راهــی 
ــا ســال ها تــاش  را پیمــود کــه شــاید دیگــران ب
ــا او  ــانه ها ب ــد. رس ــی کنن ــن راه را ط ــد ای نتوانن
و پــدرِ فقیــرش گفت وگــو کردنــد. مقام هــای 
ــد و  ــه حضــور پذیرفتن ــدرش را ب ــی، او و پ دولت
موجــی از تحســین و تشــویق فضــای مجــازی و 

ــت. ــازی را انباش غیرمج
 وقتــی رضــا رفعــت را دیــدم، بــه یــاد ســال های 
درس  مکتــب  در  خــودم  کــه  افتــادم  دوری 
و  نزدیــکان  به جــز  ســال ها  آن  می خوانــدم. 
وابســته گان، کمتــر کســی باخبــر می شــد کــه اول 
ــه  ــت و چگون ــت، از کجاس ــور کیس ــرۀ کانک نم
ــرای  ــده اســت. اگــر تاشــی هــم ب مکتــب خوان
تقدیــر از چنیــن فــردی صــورت می گرفــت، 
ــی  ــی در یک ــا مصاحبه ی ــاه و ی ــری کوت ــر خب نش
ــل  ــه دلی ــم ب ــه آن ه ــود ک ــی ب از رســانه های دولت
ــه  ــه ک ــت از آن چ ــرات اکثری ــودن نش ــدود ب مح
اتفــاق افتــاده بــود، بی خبــر می ماندنــد. یــادم 
هســت کــه آن ســال ها اگــر از اول نمره هــای 
ــتر  ــد، بیش ــر می ش ــی نش ــر و مطلب ــو تصوی کانک
ــس".  ــو انی ــام "د کمکیان ــه ن ــود ب ــی ب در مجله ی

ــت؟  ــه اس ــاال چگون ــا ح ام
حــاال خــاِف آن ســال ها از نشــریه و رســانه هیــچ 
ــر آن، فضــای مجــازی  ــم. عــاوه ب کــم نمی آوری
نیــز بــه انــدازۀ کافــی بــرای اکثریــِت جامعــه ایــن 
امــکان را فراهــم کــرده اســت کــه نظــراِت خــود 
را بــا دیگــران شــریک ســازند. شــاید ایــن یکی از 
ــه می شــود  ــدرن اســت ک ــای م ــای دنی ویژه گی ه
بــه گفتــۀ خارجی هــا" ســلبریتی" شــد. رضــا نیــز 
ــادی  ــای زی ــلیبرتی" شــد و حرف ه ــک "شبه س ی
مــوردش  در  مجــازی  دنیــای  و  رســانه ها  در 
ــًا همــه او را می شناســند.  نشــر شــد. حــاال تقریب
ــدرش  ــت، پ ــی اس ــه قوم ــه از چ ــند ک می شناس
کیســت، در کجــا زنده گــی می کنــد، چگونــه 
خیلــی  و  اســت  کــرده  کار  و  خوانــده  درس 

چیزهــای دیگــر. 
نوشــته هایی کــه در دنیــای مجــازی نیــز در مــورد 

ــب  ــیار جال ــوند، بس ــدند و می ش ــر ش ــا نش رض
ــورش  ــود و کش ــه خ ــودش ب ــی از وج ــد. یک ان
ــرده، دیگــری آن را الگــوی افغانســتاِن  افتخــار ک
ــای  ــه انگیزه ه ــومی ب ــت و س ــته اس ــد دانس جدی
ــع درس  ــا مان ــر ام ــا وجــود فق ــه ب ــه ک او پرداخت
بــه  هــم  برخی هــا  انــد.  نشــده  او  خوانــدِن 
ــه  ــا توج ــِت رض ــری از سرنوش ــای دیگ جنبه ه
ــد،  ــروف ش ــبه مع ــه یک ش ــه این ک ــد. ب ــرده ان ک
ــاره  ــد و دوب ــاد می برن ــردا همــه او را از ی ــی ف ول
همــه چیــز بــه جــای اوِل خــود برمی گــردد. 
برخــی دیگــر نیــز بــه دولــت توصیــه کــرده انــد 
کــه متوجــه رضــا و کســانی مثــل او باشــد، بــرای 
ــِر تحصیلــی فراهــم کننــد و  آن هــا زمینه هــای بهت
نگذارنــد کــه چنیــن اســتعدادهایی پژمــرده شــوند. 
این هــا همــه خــوب اســت. بایــد از رضــا و 
دیگرانــی که توانســته اند در کانکور ســال گذشــته 
نمره هــای خــوب بیاورنــد، تقـــدیر به عمــل آیــد. 
ــه افــراد دیگــری هــم کــه در زمینه هــای دیگــر  ب
ــه  ــد ب ــد، بای ــان می دهن ــته گی نش ــود شایس از خ
ــه  ــرد. این گون ــورت گی ــه ص ــدازه توج ــن ان همی
توجــه نشــان دادن هــا ممکــن اســت بــار جنــگ را 
ــردارد و روزی  ــا ب ــانه های م ــته از ش آهسته آهس
ــگ  ــونت ورزی و تفن ــای خش ــه ج ــه ب ــد ک برس
ــا  ــی ب ــی و فرهنگ ــای علم ــیدن، در عرصه ه کش
هــم رقابــت کنیــم. شــاید بــه ایــن صــورت روزی 
ــی و  ــای قوم ــر از برتری جویی ه ــه دیگ ــد ک برس
ــه ارزش هــای  ــم و همــه خــود را ب ــی بگذری زبان

دیگــری متعلــق بدانیــم و دوســت بداریــم. 
ــد در  ــد روز بع ــه چن ــا آن ک ــا ب ــتاِن رض ــا داس ام
ــد،  ــش می کن ــازی فروک ــانه یی و مج ــای رس فض
ــتان را  ــن داس ــد. ای ــان نمی یاب ــا پای ــن ج در همی
ــد ادامــه  ــا نگاهــی دیگــر بای در جــای دیگــر و ب

داد.
 فــرض کنیــم کــه اگــر رضــا بــرای ادامــۀ تحصیل 
بــه یــک کشــور دیگــر فرســتاده شــود، آیــا 
خواهــد توانســت بــه آســانی در آن کشــور درس 
بخوانــد؟... مــن فکــر نمی کنــم کــه رضــا بــا همــۀ 
ــش  ــِس درس های ــد از پ ــود بتوان ــودِن خ ــه ب نخب
در کشــوری مثــل هنــد بــه آســانی بیــرون شــود. 
چــرا؟ چــون نظــام آمــوزش و پــرورِش مــا او را 

ــک  ــون ی ــد همچ ــه بتوان ــاورده ک ــار نی ــن ب چنی
دانش آمــوز فعــال در ســطحی قــرار داشــته باشــد 
ــد.  ــرار دارن ــورها ق ــر کش ــوزان دیگ ــه دانش آم ک
آمــوزش و پرورش در افغانســتان چنان ســطحی و 
غیرمعیــاری اســت کــه فقــط بــرای دانش آمــوزان 
ــاِت دســت چندم و در برخــی  ــک ســری اطاع ی
بهتریــن  می دهــد.  انتقــال  را  کهنــه  مــوارد 
ــپری  ــی س ــا در مکتب های ــِی م ــال های زنده گ س
ــِم باســواد دارد  ــه معل ــه شــوربختانه ن می شــود ک
)همــه البتــه منظــور نیســتند ولــی اســتثنا هــم کــه 
قاعــده نیســت!( و نــه نظــام آمــوزِش معیــاری و نه 
ــا چنیــن مکتب هایــی  نصــاب آموزشــی مــدرن. ب
چگونــه می تــوان انتظــار داشــت کــه رضــا بتوانــد 
ــف  ــر در صن ــورهای دیگ ــوزاِن کش ــا دانش آم ب
ــا  ــدازۀ آن ه ــه ان ــد و ب ــویه باش ــطح و هم س هم س

بدرخشــد؟ 
ــب و روز  ــد و ش ــاش کن ــی ت ــر خیل ــا اگ  رض
نظــام  کاســتی های  می توانــد  فقــط  بخوانــد، 
ــد  ــران کنـ ــا حــدی جب آموزشــی افغانســتان را ت
دانشــجویاِن  از  یکــی  ســطح  در  را  خــود  و 
ــی از اول  ــا زمان ــد. رض ــا ده ــف ارتق ــر صن آخ
نمــره بــودِن خــود مأیــوس می شــود کــه در 
صنــف یکــی از دانشــگاه های خــارج کشــور، 
"فرهنــگ"،  "وطن دوســتی"،  مضمــون  او  از 
مضمون هــای  و  زنده گــی"  "مهارت هــای 
ــی از  ــد. رضــا زمان ــوال نکنن ــا را س ــابه این ه مش
ــه در  ــود ک ــد می ش ــود ناامی ــودِن خ ــره ب اول نم
ــور از  ــارج کش ــگاه های خ ــی از دانش ــف یک صن
ــوژی و دیگــر  ــا، بیول ــک، کمی ــات، فیزی او ریاضی

ــد. ــوال کنن ــه را س ــومِ دقیق عل
 رضــا آن گاه متوجــه می شــود کــه بخــش بزرگــی 
از چیزهایــی کــه در مکتــب بــه زور برایــش تلقین 
ــه در زنده گــی اش دارد  ــری ن ــچ اث ــد، هی کــرده ان
و نــه بــرای ادامــۀ تحصلیــش کارســاز اســت. آن 
ــی  ــواِن باهوش ــا ج ــر رض ــه اگ ــت ک ــت اس وق
ــِم خــود  ــای چیزفه ــزد صنفی ه ــی رود ن باشــد، م
ــد  ــه، بای ــد؛ وگرن ــذ می کن ــا تلم ــزد آن ه و در ن
دوبــاره بــه خانــه برگــردد و دوبــاره ســر از کارگاه 
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قبــل از ظهــِر روز گذشــته، ســاعت 11 صبــح یــک گــروه 
چهارنفــری از تروریســتان انتحــاری، بــه ســفارت عــراق در 
ــا  ــر ب ــرِی نفس گی ــد و پــس از 4 ســاعت درگی ــل حملــه کردن کاب

ــد.  ــا درآمدن ــی، از پ ــای امنیت نیروه
بــر اســاس خبرنامه هــا، در ایــن حملــه دو محافــظ امنیتــی 
ــفارت و   ــدان س ــه کارمن ــی ب ــدند، ول ــته ش ــراق کش ــفارت ع س

ــت. ــیده اس ــیبی نرس ــتان آس ــی افغانس ــای امنیت نیروه
ــن  ــوولیِت ای ــش( مس ــامی )داع ــت اس ــه دول ــوم ب ــروه موس گ
ــع و تحلیل گــران  ــه اســت. همچنیــن برخــی مناب ــه را پذیرفت حمل
ــن  ــه در ای ــی ک ــه محفل ــش ب ــه در واکن ــن حمل ــه ای ــد ک گفته ان
ســفارت خانه بــه تجلیــل از شکســِت نیروهــای داعــش در موصــل 
و پیــروزی حکومــِت عــراق برگــزار شــده بــود، صــورت گرفتــه 
اســت. ایــن حرکــت یعنــی هماهنگــی و همــکاری و اتحــادِ 
نیروهــای تروریســتی فــارغ از مرزهــای قومــی، زبانــی و سیاســی.
شکســت در موصــل و انتقام گیــری در کابــل، یــک نمونــۀ بســیار 
ــای  ــم از قالب ه ــوِل تروریس ــوِس تح ــًا ملم ــا کام ــک ام کوچ
ســنتی بــه نویــن اســت و ایــن تحــول، ضمــِن آن کــه از خطــراِت 
ــر ضــرورِت تحــول  ــد، ب ــت می کن ــده حکای ــن پدی ــزوِن ای روزاف

ــذارد. ــت می گ ــز انگش ــم نی ــا تروریس ــارزه ب ــیوه های مب در ش
ــوژی ارتباطــات، افزایــش  ــوازاِت گســترش تکنال ــه م تروریســم ب
نتیجــه  در  و  پیچیــده  متقابــِل  وابســته گی های  روزافــزوِن 
رونــد جهانی شــدن، از پویایــی و شــدن بازنمانــده و امــروزه 
بــه شــبکه یی فرامــرزی بــا ســازمان دهِی ویــژۀ برخــوردار از 
قابلیت هــا و امکانــاِت مــدرِن جهانــی تبدیــل شــده کــه نــه پایــگاهِ 
واحــد دارد و نــه قــدرِت مرکــزِی ملمــوس کــه بتــوان بــا حملــه 

ــرد.  ــو ک ــِت آن را مح ــر آن، موجودی ب
ــی  ــا عناوین ــد ب ــه بای ــدا از آن ک ــر را ج ــن و متأخ ــِم نوی تروریس
چــون تروریســم انتحــاری، تروریســم شــبکه یی، تروریســم 
پســامدرن و تروریســم رایانه یــی توصیــف و ارزیابــی کــرد، بایــد 
ــِی آن درنــگ  ــر رویکــردِ هویت محــور، جهانی شــده و آخرالزمان ب
و تأمــل کــرد و در ایــن چهارچــوب، بــرای مبــارزۀ جهانــی بــا آن 

برنامــه ریخــت.
ــبکه یی و  ــِم ش ــال در تروریس ــۀ اتص ــک نقط ــط ی ــتان فق افغانس
ــفارت  ــر س ــته ب ــۀ روز گذش ــت و حمل ــر اس ــدۀ متأخ جهانی ش
ــش،  ــد. داع ــول می باش ــن تح ــر ای ــک ب ــاهدی کوچ ــراق، ش ع
القاعــده و حتــا طالبــان هیچ کــدام در مرزهــای فرضــی و سیاســی 
محــدود نمی شــوند، داعیه هــا و آرمان هــای آن هــا خصلــِت 
ــده را  ــوژی جهانی ش ــذر تکنال ــن  رهگ ــد و از همی ــی دارن جهان
ــن رویکــرد  ــد. ای ــت می گیرن ــه خدم ــِق اهداف شــان ب ــرای تحق ب
اســتخدامی از یک طــرف و بازی هــای اســتخباراتی بــا آن از دیگــر 
طــرف، تروریســم را بــه بزرگ تریــن تهدیــد بــرای جهــان و حتــا 
ــت. ــرده اس ــل ک ــم( تبدی ــا آن )تروریس ــران ب ــن بازیگ بزرگ تری

ــازی  ــا، ب ــی روایت ه ــه برخ ــا ب ــپتمبر را بن ــۀ 11 س ــر حادث  اگ
ــو  ــی ن ــِن طرح ــم و ریخت ــا تروریس ــدرت ب ــک فراابرق ــزرِگ ی ب
بــرای مدیریــِت جهــان بدانیــم، مــوِج جدیــدی از حمــاِت 
ــا و  ــهرهای اروپ ــتی در ش ــزرِگ تروریس ــدان ب ــک و نه چن کوچ
ــه  ــِی تروریســم در ب ــی و کّم ــِش کیف ــه جه ــوان ب ــکا را می ت امری

ــرد.  ــر ک ــی تعبی ــِت جهان ــم و امنی ــیدِن نظ ــش کش چال
ایــن پُرگویی هــا در ایــن مقــاِل کوتــاه بــرای آن اســت کــه بگوییــم 
کــه تروریســم دیگــر از دایــرۀ بــازِی قدرت هــا بیــرون شــده و بــه 
ــده  ــل ش ــل تبدی ــام بین المل ــا در نظ ــدی و پوی ــِر ج ــک کنش گ ی
اســت. تروریســِم نویــن بــا اســتخدام قابلیت هــای جهــان معاصــر 
ــارِ جهــان آمــده و  ــِگ تمام عی ــه جن ــری شــبکه یی، ب و انعطاف پذی
خشــونت و ویران گــری را غایــت و هویــِت خــود انتخــاب کــرده 
اســت. تروریســم نویــن از کابــل تــا واشــنگتن نقطــۀ اتصــال ایجاد 
ــدان دور  ــای نه چن ــه در آینده ه ــی رود ک ــال م ــن احتم ــرده و ای ک
بــا فشــارِ یــک دکمــه، جهــان را بــه دوراِن ماقبــِل تاریــخ برگردانــد. 
معرکــۀ اصلــِی داعــش و تروریســم و کانــوِن انتقام گیــری و ابــراز 
وجــودِ آن هــا اگرچــه امــروز کشــورهای اســامی و خاورمیانه یــی 
ــد  ــه زودی می توان ــاِی خــود ب ــا در چرخــۀ ســیال و پوی اســت، ام
اروپــا و امریــکا را بــه میــدان اصلــِی نبــرد خویــش تبدیــل کنــد. 
دانــش  کــه  وحشــت ناک  پیش بینی هــای  و  دغدغه هــا  ایــن 
روابــط بین الملــل بــر درســتی آن صحــه می گــذارد، زمانــی 
ــا  ــد از دایــرۀ امــکان و اتفــاق خــارج گــردد کــه مبــارزه ب می توان
ــزرگ، از  ــای ب ــِت قدرت ه ــی و مصلح ــام جهان ــم در نظ تروریس
بازی هــای اســتخباراتی و رقابت هــای اســتراتژیک بیــرون شــود و 
ــه  ــا گروه هــای تروریســتی و ویران گری هــاِی آن هــا در خاورمیان ب
ــوت برخــورد  ــا شــدت و ق ــدازه ب ــان ان ــه هم ــان اســام ب و جه
شــود کــه بــا ویران گری هــای آنــان در شــهرهای اروپایــی و 

ــود.   ــورد می ش ــی برخ امریکای

تـروریسم شبـکه یی 
از کـابل تـا واشنـگتـن

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2074   سه    شنبه      10ا سد   /   مرد ا د        y    1396   9 ذ ی  القعد ه   y 1438  1ا گست    2017

آمــوزش و پــرورش در افغانســتان چنــان ســطحی و غیرمعیــاری اســت كــه فقــط بــرای دانش آمــوزان یــک ســری 
اطالعــاِت دســت چندم و در برخــی مــوارد كهنــه را انتقــال می دهــد. بهتریــن ســال های زنده گــِی مــا در مکتب هایــی 
ســپری می شــود كــه شــوربختانه نــه معلــِم باســواد دارد )همــه البتــه منظــور نیســتند ولــی اســتثنا هــم كــه قاعــده 
نیســت!( و نــه نظــام آمــوزِش معیــاری و نــه نصــاب آموزشــی مــدرن. بــا چنیــن مکتب هایــی چگونــه می تــوان انتظــار 
داشــت كــه رضــا بتوانــد بــا دانش آمــوزاِن كشــورهای دیگــر در صنــف هم ســطح و هم ســویه باشــد و بــه انــدازة 

آن هــا بدرخشــد؟
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ــي، د  ــارو وزارت وای ــځو چ ــتان د ښ د افغانس

ــره يش. ــه ډې ــد پاملرن ــه بای ــاوو ت ــځو وړتی ښ

یــاد وزارت پــه بېالبېلــو برخــو کــې د ښــځو د 

ــي،  ــوي او واي ــګار ک ــو ټین ــه لوړول ــاوو پ وړتی

ــراتېژیکو  ــو س ــه خپل ــوږ پ ــه م ــره ک ــر څوم ه

پالنونــو کــې د مېرمنــو ونــډه زیاتــه کــړو، خــو 

ــه  ــودې، ګټ ــه وي موج ــاوې ن ــې کاري وړتی چ

نه لــري.

د ښــځو چــارو وزارت مســلکي مرســتیالې 

ســپوږمۍ وردګ د دوشــنبې پــه ورځ پــه کابــل 

ــوړ  ــوه ج ــوا ی ــروژې له خ ــوټ پ ــې، د پروم ک

ــځو د  ــې د ښ ــل چ ــه ووی ــس ت ــوي کنفران ش

وړتیــاوو د لوړولــو پــه برخــه کــې، د دغــه ډول 

ــد  ــوي او دوی هیله من ــی ک ــو هرکل پروګرامون

ــو  ــورو والیتون ــه ن ــې دا ډول پروګرامون دي چ

ــه هــم وغځــوي. ت

اغلې وردګ زیاته کړه:

"یــوه الره یــې همــدا ده چــې مــوږ ځوانــو 

مېرمنــو تــه د دوی د وړتیــاوو د لوړولــو پــه 

برخــه کــې کار وکــړو، دوی تکــړه کــړو، څــو 

ــوي  ــه مقایس ــه وو رسه پ ــه نارین ــړای يش ل وک

ــو يش." ــه چمت ــت ت ډول رقاب

د افغانســتان د ښــځو چــارو وزارت پــه داســې 

ــو  ــه لوړول ــاوو پ ــځو د وړتی ــې د ښ ــال ک ح

ــې د  ــواد ک ــه هې ــه دغ ــې پ ــوي چ ــګار ک ټین

ښــځینه فعالینــو یــو شــمېر بنســټونو وخــت پــه 

ــي او  ــه حکومت ــې پ ــړې چ ــه ک ــت دا نیوک وخ

نــورو مهمــو او لویــو هېوادنیــو مســایلو کــې د 

ــه ده. ــډه کم ــځو ون ښ

افغــان حکومــت د خپــل کار پــه لومړیــو کــې 

ویــي وو چــې پــه حکومــت کــې بــه ۳۰ ســلنه 

څوکــۍ ښــځو تــه ورکــول کېــږي.

ــايي  ــه ښ ــت ت ــي، حکوم ــځې واي ــان ښ افغ

چــې دوی تــه د ورکــړل شــویو ژمنــو پــه برخــه 

ــدل کــړي. ــه عمــل ب ــل شــعارونه پ کــې خپ

ــرام  ــوټ پروګ ــې، د پروم ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــال  ــرې لی ــم م ــږۍ د ټی ــودو د همغ د کارښ

ــې دوی  ــل چ ــه ووی ــس ت ــاد کنفران ــي ی رحیم

شــااوخوا ۵۰۰ ښــځو تــه د ملکــي خدمتونــو 

پــه برخــه کــې زده کــړې ورکــړي چــې اړونــدو 

حکومتــي ادارو تــه به یــې د کارښــودو پــه 

ــړي. ــريف ک ــه مع توګ

اغلې رحیمي زیاته کړه:

"هغــه ځوانــې مېرمنــې چــې مــوږ یــې د خپــل 

ــښ  ــل پوښ ــر خپ ــې ت ــه ک ــه برخ ــرام پ پروګ

ــري  ــو، هغــوی مشــخص عمــر ل ــدې راول الن

او زمــوږ هــدف دا دې چــې پــه کابــل او هغــو 

والیتونــو کــې چــې فعالیــت کــوو ۳۰۰۰ 

ــو." ــدې راول ــښ الن ــل پوښ ــر خپ ــې ت مېرمن

د اغلــې لیــال پــه خــره، اوس مهــال دوی 

تــه ۲۵ وزارتونــو او نــورو اړونــدو ادارو د 

۱۰۰۰ خــايل پوســټونو وړاندیــز کــړی چــې د 

پرومــوټ پروګــرام له خــوا بــه ورتــه وړ کســان 

معــريف يش.

ــي ادارې  ــکا پراختیاي ــې ده چــې د امری د یادون

"یــو. اس. اې. ای. ډي" پــه ۲۰۱۴ میــالدي 

د  افغــان ښــځو  د  یــا  پرومــوټ  کــې  کال 

ــړ. ــل ک ــرام پي ــا پروګ پیاوړتی

ــه پنځــو  ــه پ ــق رسه ب ــه تطبی د دغــه پروګــرام پ

کلونــو کــې ۷۵ زره افغانــې ښــځې چــې 

وي،  کلونــو   ۳۰ تــر   ۱۸ لــه  عمرونه یــې 

وړتیــاوې یــې لــوړې کــړای يش.

چنـد سـاعت پـس از آن کـه  نـادر خـان بـه 
قتـل رسـید، بـرادرش سـردار شـاه محمـود 
خـان وزیـر حربیه، محمـد ظاهر یگانـه فرزند 
شـاه مقتـول را بـه حیث پادشـاه معرفـی کرد. 
آن روز، 16 عقـرب سـال 1312 خورشـیدی 
بـود. هنـگام انتخـاب محمـد ظاهـر بـه مقـام 
پادشـاهی، صدراعظـم سـردار محمـد هاشـم 
کسـب  بـرای  تمایلـی  و  آرزو  اگـر  خـان، 
پادشـاهی داشـت، آن را از دسـت رفتـه دیـد. 
صفحـات  سـوی  بـه  مسـافرتی که  در  زیـرا 
شـمال داشـت، به مـزار شـریف رسـیده بود.
نادرشـاه، روز  فرزنـد  محمـد ظاهـر دومیـن 
دوشـنبه 22 میزان سـال 1293 خورشـیدی در 
کابـل تولد شـد. در شـش سـالگی بـه مکتب 
رفت. سـه سـال نخسـتین را در مکتـب حبیبه 

درس خوانـد )1299-1301(. بـا بنیانگـذاری 
مکتـب اسـتقال، تا سـال 1303 در آن مکتب 
بـه آمـوزش ادامـه داد. هنگامـی کـه پـدرش 
محمـد نـادر بـه حیـث سـفیر افغانسـتان در 
فرانسـه  روانـۀ  او  بـا  شـد،  تعییـن  پاریـس 
شـد ) 19 سـرطان 1303(. درفرانسـه نیـز در 
در  سـال  دو  خوانـد.  درس  مکتـب  چندیـن 
مکتـب  اینـه ژانسـون ده سـالی  شـاگرد بـود. 
پـس از آن که محمد نادر خـان از عهده داری 
سـفارت افغانسـتان در فرانسـه/ پاریس، کناره 
گرفـت و به جنوب فرانسـه رفـت، مدت یک 
سـال و شـش مـاه همـراه بـا او بـود. بعـداً به 
پاریـس برگشـت، در مکتبـی بـه نام  باسـتور  
بـه فراگیـری درس ادامـه داد. مدتـی هـم در 
مکتـب" کولیـژ دومـون پـی نـی شـامل شـد. 
در آن هنـگام کـه محمد نادرخـان و برادرانش 
هنـوز در جنوب فرانسـه بودنـد، محمد ظاهر 
بـا یک خانوادۀ فرانسـوی، موسـوم بـه " دانیه 

لـو" زندگـی مـی نمود.
تصاحـب  از  پـس  چنـدی  ظاهـر  محمـد 

قـدرت بـه وسـیلۀ نادرخـان، در حالـی کـه 
سـال  میـزان   20 تاریـخ  بـه  بـود،  سـاله   16
برگشـت.  افغانسـتان  بـه  خورشـیدی   1309
در تعلیمـگاه پیـادۀ عسـکری که تازه تأسـیس 
شـده بـود، یـک سـال آمـوزش نظامـی دیـد. 
بـا فراغـت از آن تعلیمـگاه در هفـده سـالگی 
کفالـت وزارت حربیه به او سـپرده شـد. وزیر 
حربیـه عمـش شـاه محمود خـان بـود. افزون 
بـر آن وکالـت وزارت معـارف افغانسـتان را 

نیـز عهـده داربـود.
را  فرانسـوی  زبـان  بیشـتر  ظاهـر  محمـد 
می دانسـت تـا زبـان فارسـی دری. بـا زبـان 
پشـتو آشنایی نداشـت. سـپردن وظایفی چون 
وزارت حربیـه و وزارت معـارف بـه چنـان 
جـوان و در چنـان سـطح را بایـد در طرح هـا 

بـه  خاندانـی  حکومتـداری  نقشـه های  و 
جسـت وجو نشسـت. بقیـه جوانـان خانـواده 
نیـز درهمیـن سـن و سـال و حتـا کوچک تـر 
از آن، جنـرال و وزیـر می شـدند. زیـرا سـعی 
بـزرگان خانـوادۀ آن هـا این بود کـه در خال 
اشـتغال در چنـان وظایـف، صاحـب تجربـۀ 
بیشـتر بـرای حکومتـداری شـوند و مقام های 
خانـدان  اعضـای  دسـت  در  نیـز  را  کلیـدی 

بگذارنـد. سـلطنتی 
افغانسـتان  در  سـال  چهـل  کـه  شـاه  ظاهـر 
زمامـداری کرده اسـت و به پادشـاهان متعادل 
و صلح  طلـب مشـهور اسـت، پـس از پیروزی 
حکومـت پـس از طالبـان لقـب بابـای ملـت 
را کسـب کـرد و ایـن لقـب براسـاس قانـون 

اساسـی کشـور بـه وی داده شـده اسـت. 
باورهـا برایـن اسـت کـه در زمـان زمامداری 
محمـد ظاهرشـاه کشـور در وضعیـت خوبـی 
بـه سـر می بـرد و مـردم در آسـایش بودنـد، 
جنـگ و نفـاق وجود نداشـت و از درگیری و 

جنـگ خبـری نبود. 

امـا مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه هیـچ اسـناد 
زمـان  در  او  کـه  نـدارد  وجـود  مدارکـی  و 
مهـم  تحـوالت  برابـر  در  خـود  زمامـداری 
منطقـه و جهان کـه در آن زمـان رخ داده بود؛ 
از جملـه جنـگ جهانـی دوم، چگونـه موقفی 
تحـوالت  برابـر  در  سیاسـت اش  و  داشـت 

جهـان و منطقـه چـه بـوده اسـت.
از بابـای ملـت افغانسـتان هیـچ نوع یاداشـت 
و خاطره یـی وجـود نـدارد که دیـدگاه وی در 
مـورد تحوالت منطقـه و تحوالتی کـه پس از 
زمامداری وی در افغانسـتان رخ داده اسـت را 

بازگـو کند.
ضـروری اسـت کـه در مـورد دیـدگاه بابـای 
ملـت افغانسـتان نسـبت به تحـوالت منطقه و 
کشـور در زمان پادشـاهی و پس از آن تحقیق 
نظریـات اش  و  دیـدگاه  و  گیـرد  صـورت 
بازتـاب پیـدا کنـد؛ زیـرا نسـل جـوان امـروز 
بنابرایـن  ندارنـد؛  او  از  نـوع شـناختی  هیـچ 
بایـد بـا بازتـاب دیـدگاه و نظریـات وی، او 
به نسـل نو شـناختانده شـود تا جوانـان امروز 
بدانند که ظاهرشـاه  و شـخصیتی کـه بیش از 
چهل سـال در افغانسـتان پادشـاهی کرده بود، 
چگونـه فردی داشـت و دیدگاه اش نسـبت به 
منطقـه و تحـوالت زمـان زمامـداری و پس از 

پادشـاهی چگونـه بوده اسـت.
از  پـس  اینکـه  دیگـر  مهم تـر  مسـاله  امـا  و 
گذشـت ده سـال از وفـات بابـای ملـت کـه 
کـرده  پادشـاهی  افغانسـتان  در  سـال  چهـل 
وی  سـالیاد  از  تجلیلـی  نـوع  هیـچ  اسـت، 
صـورت نمی گیـرد. بنابرایـن بایـد بـه بهانـه 
تجلیـل از سـالیات وفـات وی؛ او را به نسـل 
جـوان معرفـی کـرده و دیـدگاه اش را بایـد با 

نسـل جـوان شـریک سـاخت.
در  نویـن  رقـم زدن حکومـت  در  ظاهرشـاه 
افغانسـتان نقش برازنده داشـته اسـت. او علی 
رغـم نفـوذ و تأثیرگـذاری بـر شـخصیت های 
حکومت هـای  و  بـن  نشسـت  در  حاضـر 
انتقالـی و موقـت، بـه فکر موقعیـت و جایگاه 

نبود.  خویـش 
بـر بنیـاد آن چـه رهبران سیاسـی افغانسـتان از 
جملـه حامـد کـرزی گفتـه اسـت: ظاهرشـاه 
آرامـش  و  صلـح  تأمیـن  دنبـال  بـه  پیوسـته 
از  او  اسـت.  بـوده  افغانسـتان  در  عمومـی 
مقاومـت بـه رهبـری قهرمـان ملی افغانسـتان 
و  کـرده  دفـاع  مسـعود  احمدشـاه  شـهید 

اسـت.  سـتوده  را  او  مقاومـت 
در خصوصـت شـخصیت شـاه سـابق کار در 
خور دانشـگاهی و پژوهشـی صـورت نگرفته 
نهادهـای  کـه  اسـت  ضـرور  حـاال  اسـت. 
پژوهشـی در خصـوص تأثیـر او در تحـوالت 
راه  را  پژوهش هایـی  پسـین  سـال  پانـزده 

اندازنـد. 

3 www.mandegardaily.com2017    1ا گست  y 1438   9 ذ ی  القعد ه   y    1396        سه    شنبه      10ا سد   /   مرد ا د   y 2074     شما  رة y        سا  ل    نهم گزارش
شاه صلح طلب افغانستان

معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت 
ــای  ــمی مقام ه ــوت رس ــه دع ــه ب ــی ک مل
ــن کشــور ســفر کــرده اســت،  ــه ای ــی ب چین
ــه  ــور گفت ــن کش ــای ای ــا مقام ه ــدار ب در دی
اســت کــه چیــن می توانــد در تأمیــن امنیــت 
منطقــه و افغانســتان نقــش موثــر داشــته ایفــا 

ــد. کن
چــن کوانگــو، دبیــر اول حــزب کمونیســت 
ســین کیانــگ، والــی و مقامــات محلــی ایــن 
ــه  ــش گفت ــای دان ــا آق ــدار ب ــت در دی ایال
اســت کــه زمینه هــای همــکاری بیــن چیــن 
و افغانســتان گســترده اســت و کشــورش 
خواهــان همــکاری در زمینه هــای چــون 
مبــارزه بــا تروریســم، امنیــت منطقه یــی 
و  فرهنگــی  اقتصــادی،  همکاری هــای 

ــت. ــی اس آموزش
رساســت  دوم  مقــاون  دانــش،  ســرور 
اســت:  گفتــه  ملــی  حکومــت وحــدت 
ــال  ــتان در ح ــن و افغانس ــان چی ــط می رواب
اســت و در ده ســال گذشــته  گســترش 
حــدود 60 ســند حقوقــی و همــکاری میــان 

دو کشــور امضــا شــده اســت.
ــش  ــت: "نق ــرده اس ــد ک ــش تأکی ــای دان آق
ــی  ــی و بین الملل ــبات منطقه ی ــن در مناس چی
کشــور  ایــن  و  اســت  اهمیــت  دارای 
ــژه  ــه به وی ــت منطق ــن امنی ــد در تأمی می توان
امنیــت افغانســتان ســهم داشــته باشــد و 
ایــن کشــور در گفت وگوهــای  اشــتراک 
چهارجانبــه بیــن افغانســتان، ایــاالت متحــده، 
پاکســتان و چیــن دلیــل بــر اهمیــت و 
جایــگاه ایــن کشــور اســت و امیدواریــم کــه 
ــه ایفــا کنــد". ــری در ایــن زمین نقــش مهم ت
ــه افغانســتان  ــته ک ــار داش ــش اظه ــای دان آق
ــاب  ــاور دارد و از ســوی هــم ب ــح ب ــه صل ب
در  امــا  نگه داشــته؛  بــاز  را  گفت وگوهــا 
خــط مقــدم بــر ضــد تروریســم بــا 20 
گــروه مســلح کــه از ســوی کشــورهای 
ــال  ــز در ح ــوند نی ــل می ش ــی تموی خارج

ــت. ــگ اس جن
معــاون دوم ریاســت حکومــت وحــدت 
ــن  ــی همــکاری اقتصــادی و تجــاری چی مل
عنــوان کــرده و  مهــم  را  افغانســتان  بــا 
ــک  ــد ی ــک کمربن ــرح ی ــزوده اســت: "ط اف
ــه  ــت ک ــادی اس ــرح اقتص ــن ط راه، مهم تری
بیــن دو کشــور مشــترک اســت و افغانســتان 
متعهــد بــه حفاظــت از آن در منطقــه اســت".
ســرور دانــش بــا اشــاره بــه نقــش تاریخــی 
ــه در  ــت ک دو کشــور در جــادۀ ابریشــم گف
ــادی، دو  ــزرگ اقتص ــرح ب ــن ط ــوکات ای چ
ــور  ــج کش ــن پن ــن بی ــم خط آه ــروژۀ مه پ
افغانســتان، چیــن، ترکمنســتان، تاجیکســتان، 
ــبکۀ  ــن ش ــم چنی ــتان و ه ــران و قرقیزس ای
فیض آبــاد  بــه  کاشــغر  از  نــوری  فایبــر 
ــم در  ــش مه ــه نق ــرار دارد ک ــتان، ق افغانس
رشــد اقتصــاد منطقــه و جهــان خواهــد 

ــت. داش
ــب  ــازار مناس ــتان را ب ــش؛ افغانس ــای دان آق
بیــان  بــرای کاالهــای چینــی دانســته و 
ــا  ــتان ب ــزرگ افغانس ــای ب ــت: پروژه ه داش
ــار  ــرارداد شــده و انتظ ــی ق ــای چین کمپنی ه
مــی رود کــه ســهولت های بیشــتر بــرای 
بازارهــای  در  افغانســتانی  ورود کاالهــای 

ــردد. ــم گ ــن فراه چی

در ایــن دیــدار آقــای دانــش بــر حــل 
مشــکات مســافران، بازرگانان، دانشــجویان، 
ــد  ــتانی ها تأکی ــی افغانس ــرکت های تجارت ش
ــه  ــن زمین ــز در ای ــن نی ــب چی ــرده و جان ک

ــت. ــرده اس ــت ک موافق
چالش های بازرگانان در چین

معــاون دوم رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــا  ــان ب ــن هم چن ــور چی ــه کش ــفرش ب در س
بازرگانــان افغانســتانی در ایالــت ســین کیانگ 

آن کشــور دیــدار کــرده اســت.
ریاســت  دوم  معــاون  رســانه های  دفتــر 
نشــر  بــا  ملــی  وحــدت  حکومــت 
اعامیه یــی گفتــه اســت کــه در ایــن دیــدار 
بازرگانــان کشــور مقیــم در چیــن گفتــه 
انــد کــه در زمینــۀ تمدیــد ویــزای اقامــت و 
ــا  ــور ب ــن کش ــان در ای ــت شرکت های ش ثب

ــد. ــه رو ان ــکاتی روب مش
ــه در ســال 2009  ــد ک ــح داده ان ــان توضی آن
میــادی در حــدود 200 شــرکت افغانســتانی 
ــه 2۵  ــون ب ــت و اکن ــت داش ــن فعالی در چی

شــرکت تقلیــل یافتــه اســت.
ــکات  ــه مش ــد ک ــه ان ــان گفت ــن بازرگان ای
تجــاری  فعالیــت  کاهــش  ســبِب  اداری 

اســت. شــده  چیــن  در  افغانســتانی ها 
ایــن  کــه  اســت  گفتــه  دانــش  آقــای 
مشــکات از طریــق ســفارت کشــور در 
چیــن و ادارات ذیربــط در کابــل دنبــال شــده 
می گیــرد. آن رســیده گی صــورت  بــه  و 
ــی  ــاط خوب ــه ارتب ــزوده ک ــش اف ــرور دان س
ــود دارد،  ــتان وج ــن و افغانس ــان چی ــه می ک
ایــن مشــکات فــراه راه افغانســتانی های 

ــود. ــته می ش ــن برداش ــم در چی مقی
در خبرنامــه هم چنــان آمــده اســت کــه 
معــاون دوم رییــس حکومــت هم چنــان ایــن 
مشــکات را بــا سرمنشــی حزب کمونیســت 
ایالــت ســین کیانــگ نیــز در میــان گذاشــته 
و او گفتــه اســت کــه بــه ایــن مشــکات از 
ــۀ  ــی و وزارت خارج ــای محل ــق مقام ه طری

ــود. ــیده گی می ش ــور رس ــن کش ای
همکاری در تولید برق

معــاون دوم ریاســت حکومــت در ایــن ســفر 
از مرکــز ســاخت ترانســفرمرهای پـُـر قــدرت 
ــرد محصــوالت  ــدن و از کارب ــز دی ــن نی چی

آن آگاهــی حاصــل کــرده اســت.
در ایــن دیــدار، رییــس مرکــز ســاخت 
ترانســفرمرهای پُــر قــدرت چیــن گفتــه 
ــه در  ــت ک ــاده اس ــورش آم ــه کش ــت ک اس
ــک  ــتان کم ــا افغانس ــرق ب ــرژی ب ــد ان تولی

ــد. کن
ــر  ــفرمرهای پُ ــاخت ترانس ــز س ــس مرک ریی
ــه  ــت ک ــه اس ــان گفت ــن هم چن ــدرت چی ق
ــی  ــاص جغرافیای ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ب
کــه  دارد  وجــود  آن  امــکان  افغانســتان، 
تولیــدات بــرق حرارتــی، آفتابــی و بــادی در 
آن کشــور افزایــش داده شــده و بــرای تمــام 
رفــع نیازمند ی هــای خویــش بــرق ارزان 

ــاورد. ــه دســت بی ــری ب ت
همزمــان بــا ایــن، آقــای دانــش بیــان داشــته 
کــه مشــکات شــرکت های چینایــی در 
و  می گــردد  حــل  زودی  بــه  افغانســتان 
حکومــت وحــدت ملــی حاضــر اســت 
ــۀ  ــی را در زمنی ــرکت های چینای ــور ش حض

ــد. ــم کن ــرق فراه ــرژی ب ــد ان تولی

چین و افغانستان اعالم هم کاری کردند

ناجیه نوری 
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ــده اســت کــه  ــن بحــث، یــک بحــِث پیچی ای
ــِت  ــدگاه و برداش ــا دی ــف ب ــای مختل از زوای
ــا  ــرد. ام ــرار می گی ــورد بررســی ق ــاوت م متف
ــی، پیشــینۀ  ــۀ اجمال ــه گون ــد ب ــل از آن بای قب
در  آن هــا  حضــور  و  هویــت  تاجیک هــا، 
ــن  ــا ای ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــه م منطق
ــابقۀ  ــا س ــا ب ــه تاجیک ه ــود ک ــه روش ش نقط
ــی  ــود، بخــِش مهم ــِن تاریخــی خ ــیار که بس
یــک  حکومت گــراِن  و  مدنیت ســازان  از 
جغرافیــای بــزرگ و یــک حــوزۀ بــزرِگ 
ــه  ــیای میان ــه، آس ــه در خاورمیان ــِی منطق تمدن
و آســیای جنوبــی و حتــا آســیای صغیــر 

بوده انــد. 

ــتان و  ــر پاکس ــاکام در براب ــت ن ــف: سیاس ال
ــران  ای

ــوان  ــه عن ــعود ب ــاه مس ــی و احمدش ــتاد ربان اس
ــن  ــت مجاهدی ــارِ دول ــی تاجیک تب ــران اصل رهب
نتواســتند  افغانســتان  اســامی  دولــت  و 
پاکســتانی ها را قانــع بســازند کــه بــا آن هــا 
خصومــت و مشــکِل الینحــل ندارنــد. وزارت 
ــاع  ــر دف ــاه مســعود وزی ــتان، احمدش ــاع پاکس دف
دولــت اســامي و شــخصیت اصلــِي حاکمیــت را 
در اســد 1371)جــوالي 1992( رســمًا بــه دیــدار 
ــه  ــا وی در پاســخ ب از پاکســتان دعــوت کــرد، ام
دعــوت وزارت دفــاع پاکســتان، جنــرال عبدالرحیم 
ــش را فرســتاد.  وردک رییــس ســتاد مشــترک ارت
ــرات  ــراي مذاک ــاعد ب ــت مس ــوت فرص ــن دع ای
ــاه مســعود  اساســي و گســترده از ســوي احمدش
ــد  ــي پاکســتان محســوب مي ش ــات نظام ــا مقام ب
کــه گرداننــدۀ اصلــي سیاســت کشورشــان در 
مــورد افغانســتان بودنــد. مســلم بــود کــه جنــرال 
رحیــم وردک نــه صاحیــِت چنیــن مذاکراتــي بــا 
ــه  ــه مســوولیت آن را و ن اســام آباد را داشــت، ن
تمایــل و اراده یــي کــه عاقــه و اطمینــان پاکســتان 
ــري  ــه رهب ــامي ب ــت اس ــرش دول ــراي پذی را ب
ــعود  ــاه مس ــي و احمدش ــن ربان ــتاد برهان الدی اس

ــد.  ــب کن جل
ــو  ــه جل ــود ک ــددِ آن ب ــعود در ص ــاه مس احمدش
کشــورهاي  طریــق  از  پاکســتان  مداخــات 
امریــکا  متحــدۀ  ایــاالت  به خصــوص  غربــي 
ــه سیاســِت  ــاکان ب ــکا کم ــا امری ــه شــود؛ ام گرفت
ــک  ــگاه از عین ــه ن ــتان ک ــورد افغانس ــود در م خ
ــه  ــود، ادام ــتان ب ــه افغانس ــس ب ــتان و انگلی پاکس
ــه  ــدند ک ــر نش ــچ گاه حاض ــا هی داد. امریکایي ه
اعتــراض و مطالبــاِت احمدشــاه مســعود در مــورد 
ــه آن کشــور  مداخلــۀ پاکســتان و اِعمــال فشــار ب

ــد.  ــنوند و بپذیرن ــه را بش ــن مداخل ــع ای در قط
نکتــۀ قابــل تأمــل و پرســش انگیز ایــن اســت کــه 
ــای  ــد و اعض ــار مجاه ــت مداراِن تاجیک تب سیاس
گروه هــای  و  افغانســتان  اســامی  جمعیــت 
برآمــده از جمعیــت اســامی پــس از ســقوط 
حکومــت طالبــان و تشــکیل حکومــت جدیــد بــا 
حمایــت امریــکا، چــه در درون دولــت افغانســتان 
ــا  ــدید ب ــِت ش ــل خصوم ــرون، طب ــه در بی و چ
پاکســتان را می کوبنــد و هنــوز نتوانســتند موضــع 
عقانــی و درســت در رابطــه بــا پاکســتان اتخــاذ 

ــد.  کنن
ــا جمهــوری  ــران تاجیــک دولــت اســامی، ب رهب
ــک و  ــز نتوانســتند رابطــۀ نزدی ــران نی اســامی ای
ــداران  ــای دولت م ــد و پ ــن کنن ــتراتژیک تأمی اس
اســامی ایــران را بــه حمایــت از خــود بکشــانند. 

ب: رویکرد ایدیولوژیک در سیاست خارجی 
اســتاد ربانــی و احمدشــاه مســعود در آغــاز 
حاکمیت شــان در سیاســت خارجــی، رویکــرد 
ایدیولوژیــک داشــتند. ایــن رویکــرد یکــی از 
خصومــِت  و  ســوءظن  کــه  بــود  اشــتباهاتی 
ــکا و روســیه  کشــورهای خارجــی همچــون امری
ــت  ــه دول ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای را برانگیخ
برخــاف  آن  رهبــران  و  افغانســتان  اســامی 
ــع  ــه مناب ــران از هیچ گون ــامی ای ــوری اس جمه
خــود  هزینه هــای  تأمیــن  بــرای  عایداتــی 

برخــوردار نبودنــد. 
ــال  ــامي در دو س ــت اس ــک دول ــران تاجی رهب
نخســت بــه حمایــت از حــزب نهضــت اســامي 
و  رحمــان  امام علــی  برابــر  در  تاجکیســتان 
روس هــا دســت زدنــد. اعضــای نهضــت اســامی 
تاجیکســتان در تخــار و بدخشــان تعلیــم نظامــی 
برخــی  همراهــی  و  اســلحه  بــا  و  می یافتنــد 
بــرای  اســامی  جمعیــت  تنظیــم  مجاهــدان 
ــی  ــتاد ربان ــد. اس ــتان می رفتن ــه تاجکیس ــگ ب جن
و احمدشــاه مســعود بــا ایــن حمایــت، روســیه و 
ــِت  ــر حاکمی ــه را در براب ــیاي میان کشــورهاي آس
خــود قــرار دادنــد. روس هــا در حالــي کــه مناطــق 
بدخشــان  و  تخــار  والیــات  در  را  مختلفــي 
ــرار  ــي ق ــاران هوای ــورد بمب ــرر م ــورت مک به ص
ــرال  ــت ژن ــه تقوی ــا ازبکســتان ب ــد، همــراه ب دادن
ــي و  ــد و از سرکش ــتم پرداختن ــید دوس عبدالرش
ــه منظــور تضعیــف حکومــِت آن هــا  بغــاوِت او ب
ــداً  ــه بع ــد ک ــد. هرچن ــل آوردن ــه عم ــت ب حمای
ــس  ــي از ریی ــا میزبان ــل ب ــت اســامي در کاب دول
جمهــور تاجیکســتان و ســید عبــداهلل نــوري رهبــر 
ــي  ــت واقع گرایانه ی ــامي آن، سیاس ــان اس مخالف
در پیــش گرفــت و در نهایــت صلــح را در آن 

کشــور برقــرار کردنــد. امــا تــا آن زمــان 
ــي  ــوان نظام ــتم، ت ــت دوس ــگ و خصوم جن

ــود.  ــرده ب ــف ک ــیار ضعی ــت را بس دول
در حالــی کــه اســتاد ربانــی و احمدشــاه 
مســعود نــه تنهــا قبــل از دسترســی بــه قدرت 
سیاســی و تشــکیل دولــت اســامی در کابــل 
نتوانســتند بــا امریکایی هــا رابطــۀ مــورد نیــاز 
و الزم در جهــت حمایــت از دولــت مذکــور 
کســب کننــد، بلکــه در دوران حکومــِت خــود 
بــا اشــتباهاتی چــون تأمیــن رابطــه بــا دولــت 
ــیحیان  ــا مس ــه ب ــی ک ــن تراب ــودان و حس س
ــم  ــد و ه ــود می جنگیدن ــور خ ــوب کش جن
میزبــان اســامه بــن الدن بودنــد، ســوءظن 
و  خصومــت امریکایی هــا را برانگیختنــد؛ 
هرچنــد کــه احمدشــاه مســعود بــا ایــن رابطــه 

ــود.  موافــق نب
ــدگاه و سیاســت  ــر دی ــی در تغیی ج: ناتوان

ــکا  امری
ــی  ــتاد ربان ــران آن اس ــامی و رهب ــت اس دول
دیــدگاه  نتوانســتند  مســعود  احمدشــاه  و 
ــد.  ــر دهن ــر خــود تغیی ــا را در براب امریکایی ه
ــال های  ــی در س ــچ توفیق ــا هی ــه تنه ــا ن آن ه
بــر  کابــل  در  دولت داری شــان  نخســت 
ــدگاه  ــت و دی ــض سیاس ــر و تعوی ــر تغیی س
در  بلکــه  نیاوردنــد،  به دســت  واشــنگتن 
ــت  ــه دس ــل ب ــقوط کاب ــس از س ــال های پ س
ــان و ســال های مقاومــت کــه زمینه هــای  طالب
ــاِن دیگــر ایجــاد  ــل از هــر زم ــر قب ــن تغیی ای
شــده بــود، بــه چنیــن مهمــی دســت نیافتنــد؛ 
درحالی کــه امریکایی هــا پــس از حمــات 
القاعــده بــر نایروبــی و دارالســام در آگســت 
ــط نزدیــک  ــا احمدشــاه مســعود رواب 1998 ب
ــاد  ــن الدن ایج ــامه ب ــر اس ــر س ــی ب اطاعات
ایــن  از  را  ناکامــی  ایــن  عمــق  کردنــد. 
ــاران و  ــحاق از ی ــر محمداس ــر انجنی اظهارنظ
ــنده و  ــعود، نویس ــاه مس ــنگراِن احمدش هم س
ــس از  ــه پ ــرد ک ــوان درک ک ــات می ت دیپلم
انســداد ســفارت افغانســتان در واشــنگتن، در 
ــان از  ــه طالب ــت علی ــر مقاوم ــال های اخی س
ــر  ســوی احمدشــاه  مســعود نماینده گــی دفت
جبهــۀ مقاومــِت ضــد طالبــان را در واشــنگتن 

ــده داشــت:   ــه عه ب
ــه  ــی ک ــت اســتاد ربان ــر دول »امریکایی هــا در براب
ــت،  ــت داش ــن را به دس ــت مجاهدی ــری دول رهب
ــه  ــِت او ب نفــرت داشــتند. هیــچ گاه در مــورد دول
حیــِث دولــت از 1992 تــا 199۵ فکــر نمی کردند. 
در واقــع آن هــا افغانســتان را بعــد از ســقوط 
ــای  ــه در جنگ ه ــرو رفت ــب اهلل ف ــت نجی حکوم
داخلــی می دانســتند. رژیــم طالبــان را بعــداً بهتــر 
از حکومــت مجاهدیــن می پنداشــتند. در دوران 
مقاومــت ضــد طالبــان هــم وضــع بــه همین گونــه 
ــط  ــاه مســعود( فق ــا آمرصاحــب )احمدش ــود. ب ب
یــک رابطــه بــرای موضــوع بــن الدن پیــدا کردنــد. 
ــن  ــتند از بی ــوری می خواس ــن الدن را ط ــا ب آن ه
ــان و  ــا طالب ــکلی ب ــچ مش ــر هی ــه دیگ ــد ک ببرن
پاکســتان پیــدا نشــود. بــا احمدشــاه مســعود 
ــه دســت  ــم ب ــتند. او را مته ــی نداش ــط خوب رواب
ــد و در  ــواد مخــدر می کردن داشــتن در قاچــاق م
ــه  جنگ هــای کابــل مســؤول می پنداشــتند. مــن ب
توافــق خودشــان بــه حیــث نماینــدۀ جبهــۀ متحــد 
نمی دادنــد.  انجــام  کاری  کــدام  بــودم،  رفتــه 
فقــط  در برابــر پرداخــت شــصت دالــر هــر ســه 
ــات در  ــگان ماق ــی ی ــد. گاه ــزا می دادن ــاه وی م
ســطح  پاییــن صــورت می گرفــت کــه گپ هــای 

ــد... .« ــه می ش ــال گفت متحدالم
وقتــی رهبــران تاجیــک دولــت اســامی و جبهــۀ 
ــه  ــال هایی ک ــا در س ــان حت ــد طالب ــِت ض مقاوم
طالبــان بــه عنــوان گــروه تروریســتی ضــد منافــع 
امریــکا از اســامه بــن الدن و اعضــای ارشــد 
ــده  ــد و القاع ــی می کردن ــده میزبان ــازمان القاع س
حملــه بــر ســفارت امریــکا را در نایروبــی و 
طالبــان  کنــار  در  و  افغانســتان  از  دارالســام 
ســازمان دهی کــرد و انجــام داد، موفــق بــه تغییــر 
ــود و  ــورد خ ــکا در م ــِت امری ــدگاه و سیاس دی
ــه  ــی می توانســتند ب تاجیک هــا نشــدند، چــه زمان

ــد؟  ــت یابن ــت دس ــن موفقی ای
جانشــینان احمدشــاه مســعود پــس از اقتــدار 
ــه  ــکا علی ــۀ امری ــا حمل ــه ب ــل ک ــر کاب ــدد ب مج
بازهــم  میســر شــد،  طالبــان در ســال 2001 
ــری  ــکا از رهب ــِت امری ــب حمای ــه جل ــق ب موف
سیاســی  قــدرت  در  تاجیک هــا  محوریــِت  و 
نه تنهــا  آن هــا  نشــدند.  افغانســتان  دولــت  و 
ــی در  ــتند و تاش ــورد نداش ــن م ــی در ای برنامه ی
ــددِ  ــه برعکــس در ص ــد، بلک ــت نکردن ــن جه ای
ــِت  ــدگاه و سیاس ــا دی ــود را ب ــا خ ــدند ت آن ش
سیاســی  حاکمیــت  مــورد  در  امریکایی هــا 
ــات و  ــع تمای ــد و مطی ــگ کنن ــتان هماهن افغانس

ــند.  ــکا باش ــاِت امری مطالب
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گسترش کار فرهنگی 
ــر ولســوالی  ــاغ  قاضــی کبی ــۀ ب ــنبلۀ 1380  خورشــیدی، در منطق ــاه س ــل م اوای
خواجــه  بهاءالدیــن، آمرصاحــب جهــت ســاختِن یــک ســتاد بــزرگ فرهنگــی، 
شــمار زیــادی از فرهنگیــان را در شــهرک خواجــه  بهاءالدیــن جمــع کــرد. ایــن 

کار فقــط چنــد روز پیــش از شــهادت ملکوتــِی ایشــان صــورت گرفــت.
ــم  ــران، محمدعل ــۀ  میهــن در ای ــر مســوول مجل ــی، مدی ــی غیاث مهنــدس توریال
ــر محی  الدیــن مهــدی  ــران، داکت ــار از پنجشــیر، عبدالحــی خراســانی از ای ایزدی
و داکتــر صاحب  نظــر مــرادی از تاجیکســتان، عبدالحفیــظ منصــور، فهیــم 
دشــتی و داوود نعیمــی از پنجشــیر و شــماری دیگــر از چهره هــای فرهنگــی در 

ــد.  خواجــه  بهاءالدیــن ِگردهــم آمدن
احمدشــاه مســعود در صحبتــی گفــت: در گذشــته ها و به ویــژه در دوران 
ــود، روی کارِ فرهنگــی تمرکــز صــورت نگرفــت و  ــاد، طــوری  کــه الزم ب جه
ــم کارِ فرهنگــی  ــا حــاال می  خواهی ــود. ام ــا ب ــای کاِن م ــن یکــی از نقیصه  ه ای

ــم. را گســترش دهی

در حضور آمرصاحب
در مــاه اســد ســال 1380  خورشــیدی، شــبی در خواجــه  بهاءالدیــن بــا شــماری 
از همــکاران؛ مهنــدس توریالــی غیاثــی، داوود نعیمــی، یوســف جان نثــار، داوود 
عارفــی، و شــیرزی، ظاهــر اغبــر و قومانــدان گدامحمــد خالــد، پــای صحبــِت 

آمرصاحــب نشســتم. 
راســتی صحبــت کــردن بــا آمرصاحــب بســیار لذت بخــش بــود؛ دِل  آدم 

می خواســت کــه او ســاعت  ها صحبــت کنــد و تــو شــنونده باشــی.
در جریــان خبرنــگاری و مســوولیت  های دولتــی، بــا بســیاری از مقامــات 
ــِت شــهید احمدشــاه  ــت و صداق ــت، صاب ــت، دق ــا هیب ــت داشــته  ام؛ ام صحب

ــده ام.  ــس ندی ــی را در هیچ ک ــان مل ــعود قهرم مس
در ایــن مجلــس، آمرصاحــب ضمــن شــوخی های بامــزه، در مــورد خبرنــگاری 
ــه  ــا پرســید ک ــِک م ــرد. او از تک  ت ــی ک ــتِ   جالب ــق و مســلکی صحب و کارِ دقی

ــد. ــوزش دیده ای ــدر آم چه ق
ــت  ــان و ثب ــخ را بی ــما تاری ــت: ش ــود گف ــِت خ ــی از صحب ــپس در جای و س
ــار  ــان معی ــوده، حــق برای ت ــارِ خــود صــادق و نتــرس ب ــد در گفت ــد، بای می  کنی

باشــد.

پلتۀ اشتوب
ــازارک  ــل ب ــۀ ماخی ــق معمــول از قری ــزان 1380 خورشــیدی، طب صبــح 23 می
پنجشــیر، طــرف وظیفــه یعنــی بــه  کمیتــۀ فرهنگــی در منطقــۀ دشــتک می رفتــم. 
خانمــم گفــت کــه پلتــۀ اشــتوب کار داریــم، در بازگشــت از بــازار آن را بخــر. 
ــتوب«.  ــۀ اش ــتم »پلت ــتم نوش ــِف دس ــود، در ک ــم نش ــه فراموش ــرای این ک ب
ــع دشــتک ولســوالی ُرخــه  ــۀ فرهنگــی واق ــه کمیت ــح ب ــی ســاعت 9  صب حوال
ــه شــده اســت.  ــل گرفت ــه  کاب ــن ب ــرای رفت ــدم همــۀ آماده  گی هــا ب رســیدم. دی
هرچنــد شــب از رادیوهــای مختلــف در مــورد شکســت خطــوط اول طالبــان، 
خبرهایــی شــنیده بــودم؛ امــا ایــن موضــوع چــون بــار بــار تکــرار شــده بــود، 
فکــر نمی کــردم کــه بــه ایــن زودی، تغییــر مهمــی در جبهــاِت جنــگ رخ دهــد.
از اســتاد محمداســحاق فایــز، همــکار مــا در هفته نامــۀ پیــام مجاهــد در 
ــِی  ــاط اساس ــام نق ــی، تم ــای دولت ــب نیروه ــت: ش ــیدم، وی گف ــاره پرس این ب
ــما  ــا و ش ــاخته اند، م ــراری س ــل ف ــان را از کاب ــرده و طالب ــرف ک ــل را تص کاب

ــم.  ــل می  روی ــروز کاب ــر ام بخی
همــراه بــا اســتاد اســحاق فایــز و عبدالوحیــد دژکوهــی بــا یــک موتــر جیــب که 
بلندگویــی در بــامِ آن نصــب شــده بــود و نیــز همــراهِ عکس هــای آمرصاحــب 
ــم،  ــت کردی ــراج حرک ــرِف جبل الس ــیر ط ــد، از پنجش ــام  مجاه ــۀ پی و هفته نام
ــه اولیــن موتــر  ــِل خیرخان بعــد از توقــف کوتاهــی در جبل الســراج، از راه کوت

ملکــی بعــد از نظامیــان بودیــم کــه وارد کابــل شــدیم. 
ــی در  ــراِت کان ــردم تظاه ــیدیم، فکــر ک ــه رس ــِل خیرخان ــه ســر کوت ــی ب وقت
حــال شــکل گیری اســت. امــا آن گونــه نبــود؛ مــردم بــه اســتقباِل مــا و نیروهــای 
ــه  ــردم ب ــۀ م ــره و قیاف ــد. چه ــده بودن ــرون ش ــرک ها بی ــِر س ــه س ــت ب مقاوم
مــن خیلــی عجیــب معلــوم می شــد؛ هیــچ آدمــی بــدون ریــش در شــهر دیــده 

ــتند.  ــن داش ــه ت ــان ب ــه پیراهن وتنب ــد، هم نمی ش
ــان  ــدادی از جوان ــد و تع ــده بودن ــدی مان ــیقی بلن ــی، موس ــای تکس موتره
ــِت  ــد. حال ــرده بودن ــغول ک ــود مش ــه خ ــردم را ب ــی، م ــص و پای کوب ــا رق ب
عجیبــی بــود، تعــدادی حتــا شکســِت نیروهــای ظالــم و جاهــِل طالبــان را بــاور 

نمی کردنــد. 
ــی در  ــه خانه ی ــور ک ــرار رامزپ ــتاد ابواالح ــای اس ــم آق ــن از هم صنفان ــک ت ی

ــرد:  ــگ دارد، قصــه ک ــل دهمزن ــل پ مقاب
ــه رادیوهــا را گــوش نکــرده بــودم و از موضــوع خبــر نداشــتم، ســاعِت ده  "ب
ــه نظــرم عجیــب آمــد. صــدای  ــز ب ــه بیــرون شــدم، هــر چی صبــح کــه از خان
موســیقی از گوشــه یی شــنیده شــد، فکــر کــردم مــن اشــتباه کــرده ام. روبــه روی 
خانــه ســِر پــل آرتــل را دیــدم کــه چندیــن موتــر بــا هــم یــا تصــادم کــرده و 
ــد،  ــه دیواره هــای ســرک خــود را زده و موترهای شــان از حرکــت مانده ان ــا ب ی

ــود.  ــده نمی ش ــدام دی ــیِن هیچ ک ــا سرنش ام
از دکان دار ســِر کوچــه پرســیدم: "اســتاد خیرتــی اســت، ای موترهــا چــرا ایقــه 
ــان را  ــداری، طالب ــر ن ــم خب ــتاد به خیال ــت: اس ــدار گف ــد؟" دکان تصــادم کرده ان
ــی،  ــرس و وارخطای ــرار، از ت ــرد، قوماندان هــای آن هــا در حــال ف خــدا گــم ک

موترهــای خــود را تکــر داده انــد! 
آن زمان بود که فهمیدم طالبان از شهر کابل فرار کرده اند.«

ــه در  ــی ک ــیدیم. زمان ــگ رس ــات و فرهن ــه  وزارت اطاع ــاعت  4 ب ــی س حوال
ــِف  ــه ک ــم ب ــی نگاه ــاده شــدم، تصادف ــگ پی ــات و فرهن ــل وزارت اطاع مقاب
دســتم افتــاد کــه در آن »پلتــۀ اشــتوب« را یادداشــت کــرده بــودم. حیــران مانــدم 
ــرده  ــا آدم تصــورش را ک ــا می کشــاند، حت ــه  کجاه ــی را ب ــه سرنوشــت، آدم ک

نمی  توانــد! 
بــه یــاد ایــن  قــوِل حضــرت علــی کــرم اهلل وجهــه افتــادم: "مــن خــدا را از فســِخ 
اراده  ام شــناختم، زیــرا چیــزی را کــه مــن اراده کــردم، خــاِف آن واقــع شــد؛ 

دانســتم کــه کســی اســت کــه مــرا هدایــت می کنــد."
ــن  ــو باالتری ــدرِت ت ــتی، ق ــا هس ــادر و توان ــو ق ــا! ت ــم: خدای ــود گفت ــا خ ب
ــرد.  ــم ک ــرون خواه ــان بی ــدام دام ــر از ک ــردا س ــم ف ــت، نمی  دان قدرت  هاس

پاره اهی ویپستهبخشپنجاهوپنجم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

تاجیـکان افغانستان 
تمو چالش اقتـدار سیاسی
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وضعیت زن در عصر انحطاط 
غنوشــی از انحطــاط ایــن تعریــف را ارایــه می کنــد: 
ــت  ــر طبیع ــِی او در براب ــان و ناتوان ــی انس ــرش منف »نگ
ــن  ــه پُرفروغ تری ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــه«. وی ب و جامع
ــروش  ــوزش و پ ــکل آم ــی در »ش ــن منفی گرای ــر ای مظه
ــراِت  ــتون فق ــه زن س ــردد ک ــدا می گ ــی هوی خانواده گی ی
ــاط، زن  ــن انحط ــان، 6۵(. و ای آن را تشــکیل می دهد«)هم
ــگاه  ــه خــود ن ــار آورده اســت کــه ب ــه ب ــه گونه یــی ب را ب
ــود  ــه او موج ــدارد ک ــن مي پن ــوده و چنی ــز نم تحقیرآمی
ــر و  ــوع تحقی ــر ن ــد ه ــه بای ــی اســت ک ــف و ناتوان ضعی
ــان  ــر انحطــاط، زن ــه عص ــرد. کمــا این ک ــتم را بپذی س
را در تنگنــا قــرار داده و از همــوم جامعــۀ فرهنگــی و 
ــد  ــیلۀ زاد و ول ــه وس ــدل ب ــته و مب ــاز داش ــان ب سیاسی ش
کــرده اســت. همچنیــن تربیــت خانواده گــی در ایــن 
ــدۀ اســتبداد در مســجد، مدرســه و  عصــر وســیلۀ بارآورن
ــه -  ــی ک ــوده اســت؛ وضعیت ــاد اقتصــادی و سیاســی ب نه
ــرای  ــی ب ــت اجتماعی ی ــه نهض ــم هرگون ــر می خواهی اگ
ــه  ــد ک ــا الزم می گردان ــر م ــم - ب ــان به وجــود آوری امت م
پیــش از آن، بــه انقــاب تربیتــی در ســطح خانــواده دســت 
زنیــم تــا بتوانیــم زن را از رســوباِت انحطــاط آزاد ســازیم. 
بــرای این کــه »هــر تحــول واقعــی در قلــِب جامعــه بایــد 
از خانــواده کــه عنصــر اصلــی آن زن اســت، عبــور کنــد.« 

ــان، 66(  )هم
در ایــن فصــل، غنوشــی بــه وضعیــت زِن غربــی معاصــر 
نیــز پرداختــه اســت و بــه ایــن بــاور اســت کــه وضعیــت 
زن غربــی، خیلــی بهتــر از همتــای خــود در جهــان اســام 
ــه در  ــی ک ــاب آزادی خواهانه ی ــه انق ــرای این ک نیســت؛ ب
ــا  ــر سیســتمی از ارزش ه ــت، اســتوار ب ــق یاف غــرب تحق
نبــود کــه بتوانــد زن را از بهره برداری هــای نهادهــای 
ــم زن را  ــه جس ــی ک ــد؛ نهادهای ــات ده ــرمایه داری نج س
ــه دکوراســیون محصــوالِت خــود ســاخته اســت  ــدل ب مب
ــا ایــن کار، همــان ایــدۀ قدیمــی را نهادینه تــر ســاخته  و ب
ــا زن جســم اســت«.  ــال اســت و ی ــد: »زن م ــه می گفتن ک
ــد آمــدِن وضعیــت  عصــر عقب مانده گــی تنهــا علــت پدی
ــان اســام نیســت، بلکــه  ــان در جه ــرای زن غیرانســانی ب
ــا در راه  ــی آن ه ــنتی و ناتوان ــی س ــای دین ــف نهاده ضع
ــود  ــی یی در به وج ــش اساس ــود نق ــم، خ ــح مفاهی تصحی
آمــدن ایــن وضعیــِت نابســامان بــازی کــرده اســت. 
زمانی کــه نهادهــای دینــی ســنتی در زمینــۀ تصحیــح 
مفاهیــم کاری انجــام ندادنــد و زِن مســلمان را در وضعیــت 
ــوی از  ــتعمارگراِن فرانس ــد، اس ــا کردن ــارش ره فاکت ب
ایــن نقطه ضعــف اســتفاده کــرده و بــرای تغییــر وضعیــت 
رقت بــار موجــود، دســت بــه کارهایــی زدنــد تــا از 
ــی و  ــگ دین ــی را از فرهن ــلماِن تونس ــق، زن مس آن طری
ارزش هــای اخاقــی دور ســازند. بــه همیــن لحــاظ، مــردم 
را بــه مهاجــرت از دهکده هــا بــه شــهرها تشــویق کردنــد 
تــا از ایــن طریــق، موانعــی را کــه از ارزش هــای اخاقــی 
محافظــت می کــرد، از ســر راه بردارنــد و بــا شــهری 
ــِر  ــش و نش ــا پخ ــته ب ــد آهسته آهس ــا بتوانن ــدِن آن ه ش
ــا  ــانه ها، آن ه ــق رس ــی از طری ــگ غرب ــای فرهن ارزش ه
ــِی  ــه غرب ــم ب ــد و کم ک ــو بدهن ــی خ ــِگ غرب ــه فرهن را ب
ــد و در  ــن ش ــفانه چنی ــه متأس ــد ک ــدل نماین ــار مب تمام عی
ــد، به ویــژه در زمینــۀ رابطــۀ مــرد  ایــن زمینــه موفــق بودن

ــان، 67(  و زن. )هم
ــه  ــام بورقیب ــتعمارگران فرانســوی، نظ ــس از خــروج اس پ
ــرد  ــت  ک ــی محافظ ــای غرب ــدرت از ارزش ه ــام ق ــا تم ب
و خــود او کــه از شــیفته گان تمــدن غربــی بــود، راه 
ــد از غــرب  ــی را در تقلی ــه کاروان تمــدن جهان رســیدن ب
ــت را  ــوع مخالف ــر ن ــاظ، ه ــن لح ــه همی ــت. ب می دانس
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــدور ب ــرد وحتی المق ــرکوب می ک س
ارکان جامعــۀ ســنتی از هیــچ تاشــی فروگــذار نکــرد. او 
ــۀ احــوال شــخصی« تأســیس  ــامِ »مجل ــی تحــت ن مجله ی
کــرد و شــعایر دینــی تعبــدی ماننــد روزه را مــورد هجــوم 
قــرار داد و نهادهــای دینــی ماننــد دانشــگاه زیتونــه، 
ــی را از  ــان عرب ــاف را مصــادره کــرد، و زب کتاتیــب و اوق
ــور را از  ــرد و کش ــی دور ک ــی و تربیت ــای تعلیم حوزه ه
نــگاه سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی وابســتۀ غــرب نمــود. 

ــان، 69(  )هم
ــۀ مســخ  ــی در زمین ــام بورقیب ــۀ نظ ــن کار دیکتاتورمآبان ای
ــه  ــس، جنبــش اســامی را واداشــت ک ــردم تون ــت م هوی
ــن و  ــل خش ــه عکس العم ــت ب ــام دس ــن نظ ــر ای در براب
ــه  ــام فاصل ــن اس ــت دی ــه از حقیق ــد ک ــنجیده بزن ناس
ــا شــدت در  ــه جنبــش اســامی ب ــود ک ــن ب داشــت. همی
ــا  ــان ب ــاط زن ــه و اخت ــارج از خان ــر کار زن در خ براب
ــود  ــاع نم ــدد زوجــات دف ــرد و از تع ــراض ک ــردان اعت م
و آن چنــان در ایــن زمینــه پیــش رفــت کــه آدمــی تصــور 
ــا تعــدد زوجــات واجــب دینــی اســت،  می کــرد کــه گوی
نــه عــاج اســتثنایی، و زنــان را بــه حــد اندکــی از آموزش 
ــه  ــردان، ب ــان و م ــان زن ــط می ــام رواب ــرد و تم تشــویق ک

ــت.   ــوع دانس ــت را ممن ــۀ ازدواج و قراب ــز رابط ج
امــا در درون جنبــش اســامی تونــس در ســال های 
هفتــاد میــادی، حرکــت خودانتقــادی ظهــور کــرد و 
ــه  ــش اســامی ب ــه جنب ــث شــد ک ــادی باع ــن خودانتق ای
ــه  ــایل از جمل ــی از مس ــود در برخ ــای خ موضع گیری ه

ــن  ــِر ای ــه در اث ــد، ک ــه کن ــاره مراجع ــان دوب ــألۀ زن مس
ــألۀ  ــۀ مس ــدی در زمین ــِم جدی ــه مفاهی ــود ک ــا ب مراجعه ه
ــان و نقــش آن هــا در زنده گــی و جامعــه وارد اندیشــۀ  زن
ــن نتیجــه  ــه ای ــه ب ــن مراجع ــد. ای ــش اســامی گردی جنب
دســت یافــت کــه زن، شــخصیِت کامــل داشــته و در 
انســانیت و مکلفیت هــای شــرعی مســاوی بــا مــرد اســت، 
ــه  ــلطۀ ظالمان ــه زن از س ــد ک ــث ش ــت باع ــن برداش و ای
ــاِن  ــود به س ــانِی خ ــگاه انس ــد و در جای ــی یاب ــرد رهای م
ــدا در روی  ــۀ خ ــوان خلیف ــه عن ــادوِش او ب ــرد و دوش م

ــان،73(. ــد. )هم ــی کن ــن زنده گ زمی
کار زن

ــان،  ــألۀ کار زن ــه مس ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب غنوش
ــا  ــر روابــط مســلمانان ب مســألۀ جدیــدی اســت کــه در اث
ــده اســت و فقهــای گذشــته  ــه وجــود آم ــی ب تمــدِن غرب
قیدوبندهــای خاصــی بــرای منــع زن از انجــام فعالیت هــای 

ــع نکرده انــد. اقتصــادی وض
ــام،  ــان اس ــد در جه ــی جدی ــوض و پیچیده گ ــن غم ای
ــان  ــی زن ــف اساس ــه وظای ــی دارد ک ــرح نوین ــه ط ــاز ب نی
و  کودکــی  دوران  مراقبت هــای  از  عبــارت  کــه  را 
آماده ســازی نســل های جدیــد اســت، مــورد توجــه 
ــه، دو  ــت از خان ــادری و مراقب ــد... م ــرار ده ــش ق خوی
ــد در  ــه حــق دارن ــان اســت ک ــِم زن ــۀ اجتماعــی مه وظیف
ــا  ــان،7۵ (. کم ــت کنند)هم ــبی دریاف ــزد مناس ــر آن م براب
ــاز  ــوت اســامی نی ــه دع ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه غنوش این ک
ــای  ــژه در نهاده ــامی به وی ــۀ اس ــر زنان ــه عنص ــرم ب مب
ــاز، گاهــی  صحــی، تعلیمــی و اجتماعــی دارد کــه ایــن نی
ــش  ــه جنب ــبت ب ــادی نس ــای اقتص ــر از نیازمندی ه مهم ت
اســامی اســت. واقعــًا جوامــع مــا چقــدر نیــاز بــه رهبــراِن 
ــازی  ــانس ممت ــی، ش ــکار عموم ــرای اف ــه ب ــه دارد ک زنان
بــرای مقایســه میــان مــدل آزادی اســامی و نمونــۀ آزادی 

ــان، 76( ــود. )هم ــم ش ــی فراه غرب
ــمند را  ــاک و هوش ــاِن پ ــه زن ــت ک ــردان الزم اس ــر م  ب
بــرای رســیدن بــه مقــام رهبــری در تمــامِ ســطوح کمــک 

ــان، 77(  ــد. )هم کنن
آموزش زنان

ــیاری از  ــاِن بس ــی می ــور ابتدایی ی ــی، تص ــر غنوش از منظ
مســلمان شــایع اســت و آن ایــن اســت کــه زن، به خاطــر 
ــه داری مشــغول می شــود، پــس  ــه خان این کــه آخراألمــر ب
نیــازی بــه نایــل آمــدن بــه درجــات علمــِی بلنــد نــدارد و 
تنهــا برایــش کافی ســت کــه خوانــدن و نوشــتن را بیامــوزد 
ــی،  ــن برداشــت ابتدای ــه گمــان غنوشــی ای ــا ب ــس. ام و ب
ــی  ــوع مصلحت ــچ ن ــدارد و هی ــن ن اصــل و اساســی در دی
را هــم تحقــق نمی بخشــد. بــه بــاور وی، هرگونــه ایجــاد 
موانــع در راه رســیدن زِن مســلمان بــه آمــال و آرزوهایــش 
کــه توانایــی ذهنــی آن را نیــز داراســت، مخالفــت صریح با 
آموزه هــای دینــی و مانعــی بــزرگ در برابــر آزادی انســان 
و معطــل ســاختن توانایی هــای مســلمانان و ســهم گرفتــن 
ــی  ــگ عصــر عقب مانده گ ــۀ فرهن ــه ادام ــه ب ــو ناآگاهان ول
اســت؛ فرهنگــی کــه در زن مســلمان، احســاس ضعــف و 
ــه  ــاخت ک ــی س ــه گونه ی ــرد و او را ب ــه ک ــت را نهادین ذل
کار تربیتــِی خــود را بــدون داشــتن ابتدایی تریــن معرفــت 
ــادر  ــادران ق ــه م ــرای این ک ــذا ب علمــی انجــام می دهــد؛ ل
بــه ابــاغ رســالت دینــی خــود باشــند و بتواننــد بــه گونــۀ 
ــد  ــاز دارن ــد، نی ــی کنن ــدان خــود را راهنمای درســت فرزن
ــر  ــد. و اکث ــل کنن ــی تحصی ــن مراحــل علم ــا آخری ــه ت ک
شــاگردان موفــق در پشت شــان مــادران تحصیلکــرده انــد 
ــد.  ــارغ ســاخته ان ــدان ف ــت فرزن ــرای تربی کــه خــود را ب

)همــان، -78 79(
اختالط زنان و مردان

از منظــر غنوشــی، مســألۀ اختــاط از مســایل نوینــی اســت 

ــد.)81(  ــادی نمی کن ــم از آن ی ــه قدی ــای فق ــه کتاب ه ک
ــای  ــان جریان ه ــه در می ــاط غربی گون ــری و اخت اباحی گ
غــرب زده باعــث شــد کــه جنبــش اســامی در برابــر آن 
ــن درحالی ســت کــه  عکس العمــل جــدی نشــان دهــد. ای
ــرده  ــع نک ــًا من ــان را مطلق ــا زن ــردان ب ــاع م ــام، اجتم اس
ــه،  ــرار گرفت ــوع ق ــام ممن ــه در اس ــه آن چ ــت، بلک اس
خلــوت و اجتمــاع در فضایــی گنه آلــود اســت کــه 
ــر تمــاس می یابنــد و صفــای دل و  ــا همدیگ ــا ب بدن ه
ســامِت آبــرو زیــر ســوال مــی رود. »در نمــاز، در مجلــس 
ــور  ــورت در ام ــس مش ــاد، در مجل ــدان جه ــم، در می عل
مســلمانان، جدایی یــی میــان مــردان و زنــان وجــود نــدارد، 
ــا  ــد و ب ــی کن ــواده پذیرای ــاِن خان ــد از مهمان زن می توان
ــد  ــد، می توان ــان باش ــد و در خدمت ش ــت کن ــا صحب آن ه
تمــام ایــن کارهــا را در چارچــوب اســام و تعالیــم واالی 
آن انجــام دهــد«. پاک ســازی روابــط میــان مــردان و زنــان 
ــخت گیری در  ــه »س ــامی ب ــای اس ــازی ارزش ه و فعال س
زمینــۀ حجــاب و مبــدل ســاختن خانــه بــه زنــداِن زنــان و 
ــه مرتکــب فاحشــه یی  ــی ک ــا به ســان زنان ــا آن ه ــل ب تعام
شــده انــد« تحقــق نمی یابــد، بلکــه از طریــق آگاهی دهــی 
و تربیــت »و گســترش فضــای پــاک و عفــت و همــکاری 
بــر خیــر در روابــط بشــری«)82( می تــوان بــه ایــن 
ــی  ــد عموم ــول دســت یافــت. از منظــر غنوشــی، رون مأم
روابــط بشــری در جهــان معاصــر و در آینــده، بــه ســوی 

ــط بشــری روان اســت. اختــاط و رواب
بــر کســانی که در عرصــۀ اســامی کار می کننــد، الزم 
ــۀ بشــری  ــد پیشــرفت و ســنت های جامع ــه رون اســت ک
ــوِض  ــه ع ــتفاده از آن، ب ــخیر و اس ــرای تس ــد و ب را بدانن
تصــادم و اکتفــا بــه واکنــش احساســاتی و عجوالنــه، 

ــد. ــاش نماین ت
زن در اســام به ســان مــرد، دارای رســالتی اســت و بــرای 
ــران  ــا دیگ ــه ب ــاز دارد ک ــش نی ــالِت خوی ــانیدن رس رس
دادوگرفــت و مخالطــت داشــته باشــد و ایــن کار را 

می توانــد مطابــق شــرایط اســامِی آن انجــام دهــد. 
بــا در نظرداشــت حساســیت و اهمیــِت نقــش زن در 
تحــول اجتماعــی و تمدنــی، نیــاز اســت کــه زنــان 
مســلمان، آفــاق معرفت شناســِی خــود را توســعه دهنــد و 
ــان و اظهــار  ــرای آن هــا به خاطــر بی ــز فضــا را ب مــردان نی
استعدادهای شــان در تمــام زمینه هــا فراهــم ســاخته و 
زنــان را در حوزه هــای تنــگ محبــوس نســازند. ایــن 
ســخِن درســتی نیســت کــه می گوینــد زن موجــود ضعیــف 
ــه  ــامی را ب ــوت اس ــراِن دع ــار گ ــد ب ــت و نمی توان هس
دوش کشــد. کســانی کــه چنیــن فکــر می کننــد، حتمــًا از 
تاریــخ اســام و از نقشــی کــه خدیجۀالکبــری و أســماء و 
ــخ  ــي و کســاِن دیگــر در تاری ــب الغزال ــعادالفاتح و زین س
دعــوت اســامی و انســانی بــرای تقویــِت مــردان و 
ــد.  ــی ندارن ــد، آگاه ــا کردن ــت ایف ــق و عدال ــرت ح نص

تعامل انتزاعی با مسألۀ زنان
بــه بــاور غنوشــی، عادتــًا موضــوع زن در اســام بــه گونــۀ 
ــاختار  ــزا از س ــی و مج ــۀ انتزاع ــه گون ــی ب ــتباه یعن اش
ــه  ــام ب ــه اس ــود؛ درحالی ک ــرح می ش ــام مط ــی اس کل
ــۀ  ــد قضی ــس بای ــت. پ ــر نیس ــام تجزیه پذی ــوان اس عن
ــر  ــر، مطــرح شــود. در غی زن در چارچــوب اســام فراگی
ــارج از  ــان خ ــألۀ زن ــژه مس ــأله به وی ــر مس ــرح ه آن، ط
چارچــوب کلــی اســام، طرحــی عقیــم بــوده و منتــج بــه 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــج بیهوده ی نتای
مثــًا در مســألۀ لبــاس اســامی، الزم بــه یــادآوری 
اســت کــه ایــن موضــوع بایــد بــه دور از نــگاه کلــِی یــک 
مســلمان بــه هســتی و زنده گــی و جامعــه مطــرح نشــود. 
ــاختن  ــاه س ــا کوت ــان از دراز ی ــا زن ــود را ب ــام کارِ خ اس
ــی  ــه زنده گ ــگاه زن را ب ــه ن ــد، بلک ــروع نمی کن ــاس ش لب
ــازد  ــوری می س ــد و آن را ط ــوض می کن ــداِف آن ع و اه
ــب  ــرای کس ــز ب ــابقۀ جنون آمی ــی را مس ــه وی زنده گ ک
ــی  ــه زنده گ ــد، بلک ــذر نمی دان ــای زودگ ــذ و لذت ه لذای
را حوزه یــی بــرای ترقــی و تعالــی انســان از ســطح 
ــه مرحلــۀ انســانیت می پنــدارد. پــس زمانی کــه  بهیمیــت ب
ایــن نگــرش در درون زن نهادینــه شــد، بــدون تردیــد کــه 
آثــار آن، در راه و روش و روابــط او بــا مــردم و در لبــاس 
الهــی،  اوامــر  از  موضع گیری هایــش  و  یافتــه  تجلــی 
موضع گیــرِی مومنانــه و صادقانــه خواهــد بــود و خواهــد 

ــان، 94(  ــم.« )هم ــت کردی ــنیدیم و اطاع ــه »ش ــت ک گف
غنوشــی نیــز بــه ایــن بــاور اســت کــه »هــرگاه زن، مفاتــِن 
ــوق و  ــش ش ــث افزای ــر باع ــن ام ــاند، ای ــود را می پوش خ
ــی  ــد عقل ــۀ رش ــردد و زمین ــه او می گ ــبت ب ــه نس عاق
درحالی کــه  می ســازد..  فراهــم  وی  بــه  را  روحــی  و 
برهنه گــی باعــث تضعیــِف ایــن شــوق و عاقــه گردیــده 

ــان، 94( ــردد. )هم ــودی آن می گ ــه ناب ــی ب و منته
کمــا این کــه شــکل لبــاس بــا حشــمت، »بیشــتر بــا تمــدن 
بیشــتر  لباس هایــی کــه  ترقــی همخوانــی دارد... و  و 
ــاع  ــِر ارتج ــد، بیانگ ــه می باش ــت و برهن ــم در آن لخ جس
و عقب گــردی اســت کــه دامن گیــر مدنیــِت معاصــر 
ــی  ــه و ابتدای ــی اولی ــان زنده گ ــه زم ــان را ب ــده و انس ش

برمی گردانــد.« )همــان، 96(

کامیاب سیاست مداری و اندیشـــه ورز  غنـوشـی؛ 

احمد ذكی خاورنیا
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و  سیاســی  اندیشــۀ  روی  تحقیــق  اشــاره: 
ــای  ــواره از بحث ه ــتان هم ــت داری در افغانس حکوم
غریــب در کانون هــای پژوهشــی و نــزد پژوهشــگران 
بــوده اســت. بــه بــاور شــماری از آگاهــان، ایــن امــر 
ســبب شــده تــا حــوادث تلــخ در تصمیم گیری هــای 
محی الدیــن  شــود.  تکــرار  افغانســتان  سیاســِی 
فرهمنــد کــه از پژوهشــگران جــوان کشــور اســت، به 
ــۀ  ــامِ اندیش ــر ن ــر پژوهشــی خــود را زی ــی اث تازه گ
ــه نشــر رســانده و  سیاســی شناســی در افغانســتان ب
گفتــه اســت کــه بــا انجــام ایــن کار در تــالش رفــع 

ــت. ــوده اس ــود ب ــن کم ب ای
بــرای دانســتن زنده گــی و فراینــد پژوهــش تــازه اش 
ــد انجــام داده ایــم کــه  ــا آقــای فرهمن گفت وگــوی ب

می خوانیــد.
*ممنـون از این  کـه بـرای ایـن پرس وشـنید فرصـت 
می گذاریـد. در آغـاز اگـر در پیونـد بـه زنده گـی و 

بگوییـد. آموزش های تـان 
بـا عـرض درود و مهر، من در مرکز شـهر بامیان روسـتای 
تـی بوتـی  در 12ثـور 1369 چشـم بـه هسـتی بـاز کردم. 
در جریـان جنگ هـای داخلـی بـه کابـل آمـدم و مکتب را 
تـا صنـف ششـم در لیسـۀ عاشـقان و عارفـان شـهر کابل 
خوانـدم، سـپس تـا پایـان مکتـب در شـهر بامیـان ادامـۀ 
آمـوزش دادم. از بخـش علوم سیاسـی دانشـگاه هرات در 

سـال 1392 فارغ شـده ام. 
*چـه کارهـای پژوهشـی از شـما تـا حـال بـه نشـر 

رسـیده اسـت؟
در حـوزۀ اجتماعـی و سیاسـی اثرهـای ماننـد: 
ماملـت می شـویم، گفت وگوهـای بـی مخاطب، 
نیایـش؛ گفت وگـو باخـدا ج و اندیشـۀ سیاسـی 
شناسـی در افغانسـتان و در حوزۀ شـعر دو دفتر 
شـعری بـه نام هـای: بـرای تـو و نیلوفـر آبـی از 

مـن به نشـر رسـیده اسـت.
حـوزۀ  در  بیشـتر  یافتـه  انجـام  پژوهش هایـم 
سیاسـت متمرکـز بـوده اسـت. حـوزۀ سیاسـت 
مـورد  اسـت،  الزم  کـه  آنچنـان  افغانسـتان  در 
ضـرورت  بنابرایـن،  نگرفتـه،  قـرار  پژوهـش 
پرداختـن بـه سیاسـت و پژوهـش در ایـن مورد 
یـک نیـاز جـدی افغانسـتان پنداشـته می شـود. 
نوشـته مـا ملـت می شـویم در حقیقـت پرداختن 
بـه نظریه هـای مطـرح در گفتمـان ملت سـازی با 
رویکرد  پژوهش میدانی در افغانسـتان می باشـد، 
آن چـه کـه امـروز از همه مـردم افغانسـتان رنج 
می بـرد، تغییـر سـاختار اجتماعی-سیاسـی قومی 
نیـز  پژوهـش  تازه تریـن  در  اسـت.  ملـت  بـه 
کوشـیده ام تـا امـر اندیشـه سیاسـی را در قلمرو 
افغانسـتان بـه بررسـی بگیریـم و چراغ هـای راه 
بـرای بهبـود در افغانسـتان بـا توجـه بـه احیـای 
را  افغانسـتان  در  سیاسـی  اندیشـه ورزی  سـنت 

کنـم. کاووش 
* باتوجـه بـه پژوهـش تازه یـی تـان به نـام 
اندیشـۀ سیاسـی در افغانسـتان، اگـر بگوییـد 
که اساسـًا اندیشـۀ سیاسـی چیسـت و چگونه 

در افغانسـتان شـکل گرفته اسـت؟
انسـان  انکارناپذیـر  ویژه گی هـای  از  اندیشـه 
اسـت، اندیشـه را می توان نگرش، باور و چشـم 

اندازهـای برخاسـته از سـنجش خردورزانـه انسـان معنـا 
کـرد کـه در حوزه هـای مختلـف از ذهـن انسـان متبـادر 
می گـردد. اندیشـۀ سیاسـی در حقیقـت پرداختـن انسـان 
اندیشـه ورز را بـا توجه بـه تعریف باال در قلمرو سیاسـت 
معنـا کـرد کـه می کوشـد، در کنار معناسـازی بـه تغییر نیز 

بپردازد.
ایـن کـه در جغرافیای افغانسـتان اندیشـۀ سیاسـی چگونه 
شـکل گرفتـه اسـت، می تـوان از ایـن جـا آغـاز کـرد کـه 
اندیشـه هم زاد انسـان زایش یافته اسـت و اندیشـۀ سیاسی 
از آن جایـی کـه زنده گـی جمعـی انسـان رقـم می خـورد، 
زاده می شـود. بـا توجـه بـه قلمروهـای اندیشـۀ سیاسـی 
می تـوان آغازیـن نشـانه ها از زایـش اندیشـۀ سیاسـی در 
افغانسـتان را بـا توجـه پژوهش هـای تاریخـی و باسـتان 
شناسـی در چهلسـتون واقـع تی بوتی شـهر بامیـان حدود 
بیسـت هـزار سـال پیـش از امـروز بـا گـواه مرحـوم غبار 
دانسـت. اندیشـه در حقیقـت دو بُعـد اساسـی دارد. بُعـد 
نخسـت ذهنـی و بُعـد دوم آن عینـی می باشـد، بـه ایـن 
معنـی که میان حالت ذهنی اندیشـه و عینی آن وابسـته گی 
عمیـق وجـود دارد که یکی بـدون دیگـری نمی تواند معنا 
شـود. چهلسـتون نخستین نشـانه زیسـت جمعی و زایش 
نظـم اجتماعـی و سیاسـی کـه در قالب یک نظـام زنده گی 
ریختـه شـده در یـک شـبکه غارهـای سـازمان مند در دل 
کـوه پایه هـای هندوکـش اسـت. امـا بـه مفهـوم تازه تـر، 
اندیشـۀ سیاسـی کـه یـک حـوزۀ خاص تر بـا اندیشـه ورز 
خـاص معنـا می شـود، در کنار زرتشـت و بُعـد معنوی او، 

از ابونصـر فارایابـی نـام بـرد. در حالت نخسـت، شـرایط 
زنده گـی بـر انسـان افغانسـتانی او را وادار بـه اندیشـه و 
رهایـی کـرد تـا در راسـتای خلق نظـم اجتماعی و شـبکۀ 
دفاعـی در دل کـوه تـاش کند. در حالت دوم، نیز شـرایط 
انسـانی و سیاسـی موجود در جهان آن زمان این فیلسـوف 
سیاسـی را واداشـت تـا بـه نظام منـد سـازی دیدگاه هـای 

سیاسـی خود بپـردازد. 
* پیـش از شـما چه کسـانی چه کارهـای را در پیوند 
بـه معرفـی اندیشـه ورزی سیاسـی در افغانسـتان انجام 

اند؟ داده 
پژوهش هـای انجـام یافته در حوزۀ سیاسـت در افغانسـتان 
بسـیار ناچیـز و انـدک اند. اندیشـۀ سیاسـی در افغانسـتان 
یـک بخـش کامـًا ناشـناخته و تقریبـاً بکر بـرای پژوهش 
می باشـد. ایـن کـه اندیشـه سیاسـی بـا روش شناسـی که 
مـن کوشـیده ام بـرای آن روش شناسـی علمی طـرح کنم، 
پیشـینۀ پژوهشـی وجود نداشته اسـت. پژوهش های انجام 
شـده نیز بیشـتر تاریخ در محور و اندیشـه در حاشـیه بوده 
کـه می توانیـم از منابـع تاریخی یـاد کنیم، اما بـا محوریت 
اندیشـۀ سیاسـی و حاشـیه بـودن محتوایـی تاریخـی ایـن 

نخسـتین پژوهـش انجام شـده در ایـن زمینه می باشـد.
*شـما در فراینـد تحقیق تـان بـرای پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش: سـیر تحـول از زایش تـا زوال اندیشـه ورزی 
سیاسـی در افغانسـتان بـا توجه بـه این که چـه چیزی 
در زوال آن تأثیرگـذار بـوده، چگونـه بـوده، بـه چـه 

رسـیدید؟ نتیجه 
آری، آنچـه که من برای تبین سـیر اندیشـه ورزی سیاسـی 

در افغانسـتان بـه کار بـرده ام اصطـاح زایـش و زوال یـا 
زیگزاکی اسـت.  اندیشـه ورزی سیاسـی در سیاست کشور 
یـک امـر غایـب بـوده اسـت کـه غیابـت آن آفـت بزرگی 
بـرای تلخ کامی هـای پـی هم در سرنوشـت سیاسـی ما نیز 
دانسـته می شـود. تاریـخ نشـان می دهـد، ملت هایـی کـه 
رفتـار سیاسـی شـان برخاسـته از خرد و اندیشـۀ سیاسـی 
بـوده اسـت، سـرانجام بـه سـعادت نسـبی دسـت یافته یا 

حداقـل در مقایسـه بـا مـا به سـعادت رسـیده اند.
پیـش  از  مـا  سیاسـی  ابتدایـی  اندیشـه های  خلـق  آغـاز 
قـراوالن اندیشـه ورزی سیاسـی بـوده ایـم، سـپس فارابی 
یک اندیشـه ورز بزرگ جهان اسـام و نخسـتین فیلسـوف 
مسـلمان از دیار ما برخاسـته اسـت ک یک اوج در مقیاس 
ُکل جهـان به خصوص جهان اسـام نشـان می دهد. سـید 
بانـی اندیشـه های  جمـال پـس از قرن هـا بـار دیگـر او 
جـدی سیاسـی در شـرق و ُکل جهـان شـد، او گفتمـان 
نوسـازی شرقی، مردم ساالری اسـامی و آزادی خواهی در 
سـتیز با اسـتعمار و اسـتبداد داخلی را بنا نهاد، اندیشه های 
نجات بخـش ملت هـای زیـادی گردیـده اسـت، از الهـام 
بخـش مبـارزات جنبـش مشـروطه خواهی در افغانسـتان.

جـوالن گاه  مردم سـاالری  دهه هـای  و  مشـروطه خواهی 
سـطح  در  سیاسـی  اندیشـه های  زایـش  بـرای  دیگـری 
افغانسـتان بـوده کـه از دوره هـای طایـی اندیشـه ورزی 
سیاسـی برای افغانسـتان پنداشـته می شـود. اما سرنوشـت 
اندیشـه ورزی سیاسـی ایـن کـه چگونـه بـه زوال گرایید، 
پرسشـی اسـت کـه باید هنـوز بـدان آن پرداخـت. آن چه 

کـه در زوال و ایسـت دهی اندیشـه ورزی سیاسـی نقـش 
اساسـی را بـازی کـرده اسـت، حاکمـان بـوده اسـت کـه 
در سـاختار قبیله یـی و متأثـر از خوانـش خـرد سـتیزانه از 
آموزه هـای دیـن مقـدس اسـام کوشـیده اند، تـا خلق هر 

گونـه اندیشـه سیاسـی را در جـا ایسـت دهنـد.
* نقـش و رویکـرد دیـن با اندیشـه ورزی سیاسـی در 

افغانسـتان چگونـه بوده اسـت؟
دیـن در اندیشـه سیاسـی در جغرافیای افغانسـتان و تقریبًا 
ُکل جهـان یـک پارادایـم انـکار ناشـدنی اسـت، دین نقش 
جهـت دهندۀ اندیشـه ورزان سیاسـی را بازی کرده اسـت، 
سـید  و  فارابـی  ابونصـر  سیاسـی  اندیشـه های  چنانچـه 
جمال الدیـن متأثـر از آموزه هـای اسـامی بـوده و دیـن 
آن جایـگاه جدی داشـته اسـت. ایـن رویکـرد در مواردی 
بـا توجـه بـه رشـد جزم اندیشـی دینـی و قـدرت گرفتـن 
خوانـش خردسـتیز از دیـن - نـه البتـه خـود محتوایـی 
زیربنایـی دیـن مقدس اسـام- نقـش مانع و ایسـت دهنده 
را بـازی کـرده اسـت. چنانچـه جریانـی کـه پـس از نشـر 
شـکل  اسـام  جهـان  در  ابونصـر  سیاسـی  اندیشـه های 
گرفـت، کوشـید تـا فلسـفه و فیلسـوف سیاسـی مسـلمان 
چـون او را نخسـت زیـر پرسـش و سـپس رد و در نهایت 
مخالـف اسـام معرفـی کنـد. رویکـرد برداشـت اسـام 
هم سـویی خـرد سـبب خلـق اندیشـه های واالی سیاسـی 
شـده اسـت و در مقابـل رویکرد برداشـت خردسـتیزانه از 

اسـام نقـش ایسـت دهنده و مانـع را داشـته اسـت.
* قـدرت سیاسـی چـه نقشـی در پویایی و ایسـتایی 

اندیشـۀ سیاسـی در افغانسـتان داشـته است؟
از  کـه  حـال  عیـن  در  سیاسـی  قـدرت 
قلمروهـای پرداختن اندیشـه سیاسـی اسـت، 
یکـی از مولفه هـای موثـر در زایـش، پویایـی 
و ایسـتایی آن نیـز می باشـد. قـدرت سیاسـی 
بـا خـود فرهنـگ سیاسـی را نیـز بـه همـراه 
دارد، فرهنـگ نقـش جهـت دهنـد و معناگـر 
رفتارهـای سیاسـی قـدرت را بـازی می کنـد. 
بـه میزانـی کـه فرهنگ هـای سیاسـی مبتنی بر 
خـرد محـوری در جامعـه نفوذ داشـته باشـد، 
زمینـه بـرای بالنده گی اندیشـه ورزی سیاسـی 
قـدرت  سـاختار  می باشـد.  گسـترده  نیـز 
سیاسـی و فرهنـگ وابسـته قـدرت سیاسـی 
می کنـد،  بـازی  را  کننده یـی  تعیـن  نقـش 
چنانچـه در افغانسـتان سـاختار سیاسـی وقتی 
مطلقـه و متمرکـز بـوده، زمینه بـرای بالنده گی 
اندیشـه ورزی در تنگنـای تاریکی قرار داشـته 
اسـت، در مقابـل فرانسـه و امریـکا و مصـر 
کـه در گذشـته و حـال سـاختار مردم سـاالر 
و فرهنـگ سیاسـی خردگـرا داشـته، در رشـد 
و شـکوفایی قرار داشـته اسـت. نقـش قدرت 
سیاسـی مطلقـه در افغانسـتان، یـک نقـش به 
زنـدان کشـنده اندیشـه های سیاسـی را داشـته 
اسـت، از  جنبـش مشـروطه خواهی تـا آغـاز 
بیشـتر  نقـش  ایـن  مردم سـاالری  دوم  دهـه 
قابـل درک می باشـد. معرفـت سیاسـی ارتباط 
مسـتقیم با قـدرت سیاسـی دارد، اگر سـاختار 
نیـز  سیاسـی  معرفـت  بـود،  مطلقـه  قـدرت 

مطلقـه بـوده و در زنـدان به سـر می بـرد.
*گفته های تـان بـرای اندیشـه ورزان امروز 
سیاسـت در افغانسـتان بـرای ایـن کـه راه بـرای بـه 
زیسـتی ملـی و جهانی آماده سـاخته شـود، چیسـت؟
مـن نمی توانـم نقش یـک ناصح را داشـته باشـم، اما آنچه 
کـه بـاور دارم و فکـر می کنـم را می توانـم شـریک کنـم. 
سیاسـت افغانسـتان فاقـد اندیشـه و خرد سیاسـی اسـت، 
امـر اندیشـه سیاسـی در افغانسـتان یـک امر غایـب و حتا 
ناشـناخته می باشـد، اندیشـه ورزان سیاسـی و کسـانی که 
دانـش سیاسـی دارنـد، در چنیـن شـرایط مسـوول انـد تا 
بیشـتر در ایـن حـوزه کار کننـد، در مقابـل سیاسـت گران  
در  را  سیاسـی  خـرد  و  اندیشـه  از  تـا  انـد  مسـوول تر 
سیاسـت گذاری ها و سیاسـت ورزی ها بیشـتر جریان دهند 
و ایـن جریـان بخشـیدن آغازی باشـد برای زایـش دوباره 
اندیشـه های کـه کمـک کنـد تـا انسـان بـا سـعادت را در 
جامعـه تجربـه کنیـم. افغانسـتان زمینه هـای اندیشـه ورزی 
را  زیـادی  شناسـانه  سیاسـی  اندیشـه  کاووش هـای  و 
دارد، چنانچـه در فصلـی از پژوهـش ام بـه طـرح گفتمـان 
ایـن  ام،  پرداختـه  سیاسـی  ایدیولوژی هـای  گفت وگـوی 
ایدیولوژی هـای  گفت وگـو  زمینه هـای  بررسـی  مـا  کـه 
چهارگانـه تجربـه شـده در افغانسـتان ماننـد، خوانش های 
اسـام سیاسـی، ملی گرایی، لیبرالیسـم و مارکسیسـم روی 
دسـت گیریـم و بـه چیزی دسـت یابیـم که نسـخه بهتری 
بـرای ُکل جهـان نیـز باشـد، هنـوز بکـر و دسـت نخورده 

ست. ا
*ممنون از این که برای ما وقت دادید، خدانگه دار.
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مهاجمـان مسـلح ظهـر روز دوشـنبه بـر سـفارت عـراق در کابل 
حملـه کردنـد. گـروه داعـش مسـوولیت ایـن حمله را بـه عهده 
گرفتـه اسـت. در پانـزده سـال اخیـر ایـن نخسـتین بار اسـت که 

سـفارت عـراق در کابـل مـورد حملـه قـرار می گیرد.
وزارت داخلـه افغانسـتان بـا نشـر خبرنامه یـی گفـت کـه چهـار 
عـراق حملـه  سـفارت  بـر  ظهـر  از  قبـل   11 سـاعت  مهاجـم 
کرده انـد. ابتـدا یـک مهاجم انتحـاری خـود را در دروازه ورودی 
سـفارت منفجـر کرده و سـه مهاجـم دیگر وارد محوطه سـفارت 
شـدند. خبرنامـه گفته اسـت کـه نیروهای ویـژه پولیـس خود را 
بـه محـل رویداد رسـانده و کارمندان سـفارت عـراق را به مکان 

کرده اند. منتقـل  امـن 
ایـن حملـه سـاعت 3 بعـد از ظهـر پایـان یافـت. وزارت داخلـه 
گفتـه اسـت کـه در این حملـه تنها چهار مهاجم کشـته شـده اند. 
امـا شـاهدان عینـی گفته اند کـه در ایـن حمله پولیس نیـز تلفات 
داده اسـت. از تلفـات احتمالـی ملکـی هنوز گزارشـی در دسـت 

. نیست
در همیـن حـال وزارت خارجـه افغانسـتان بـا نشـر اعامیه یـی 
آیینـی  هیـچ  در  دیپلوماتیـک  اماکـن  بـر  »حملـه  اسـت:  گفتـه 
قابـل توجیـه نیسـت و تروریسـتان وحشـی بـار دیگـر از چهـره 
زشـت شـان نقـاب برداشـته و ثابت سـاختند کـه بـه هیچ یک از 
ارزش هـای انسـانی پابنـدی نداشـته و دشمنی شـان بـا بشـریت 

نمی شناسـند.« را  مـرز و جغرافیایـی  هیچ گونـه 
وزارت خارجـه عـراق اعـام کرد، برای بررسـی ماجـرای حمله 
تروریسـتی بـه سـفارت ایـن کشـور در کابـل یـک هیـات ویژه 
راهـی افغانسـتان خواهـد کرد.  احمـد جمال سـخنگوی وزارت 
خارجـۀ عـراق همچنیـن اضافه کرد کـه وزارت خارجـه به دنبال 
اجـرای تدابیـری بـرای نجـات کارکنان سـفارت عـراق از طریق 
تمـاس بـا طرف های دولـت افغانسـتان و نیز دولت های دوسـت 

می باشـد.
برخـی منابـع از جراحـت شـدید سـفر و شـماری از کارکنـان 

سـفارت عـراق خبـر داده انـد.
داعـش بـا نشـر اعامیـه ای در دسـتگاه تبلیغاتـی اش »اعمـاق«، 
مسـئولیت ایـن حملـه را بـه عهـده گرفتـه امـا نگفتـه اسـت که 

چـرا ایـن سـفارت را هـدف قـرار داده اسـت.
سـفارت عـراق در شـهر نـو کابـل کـه یکـی از مناطـق حفاظت 
از شکسـت  اخیـراَ  دارد. سـفارت عـراق  موقعیـت  شده اسـت، 
گـروه داعـش در شـهر موصل عراق تجلیـل کرد و ایـن گروه را 
بسـیار بی رحـم و ویران گـر خوانـد. گـروه داعـش بعـد از ماه ها 
جنـگ سـنگر اصلـی اش در عراق، شـهر موصل، را از دسـت داد 

و شکسـت سـنگینی را تجربـه کرد.
خبـر موجودیـت گـروه داعـش در افغانسـتان دو سـال پیـش بر 
سـر زبان هـا افتـاد. در آن زمـان کسـی بـاور نمی کـرد کـه داعش 
بـه انـدازه ای توانمند شـود کـه بتواند انتقـام شکسـتش در عراق 
را از کابـل بگیـرد. نیروهای امریکایی بـه تاریخ 11 جوالی اعام 
کردنـد کـه یکی از رهبـران گروه داعـش در نتیجـه حمله هوایی 

در شـرق افغانسـتان کشته شـده است.
آگاهان مسـایل سیاسـی به این باورند که پس از شکسـت داعش 
در عـراق و سـوریه، شـماری از جنگ جویان این گـروه به مناطق 
قبایلـی پاکسـتان سـرازیر شـده و در مناطقـی از افغانسـتان نیـز 
بـه فعالیـت آغاز کـرده اند. براسـاس اظهـارات مقام هـای امنیتی، 
داعـش در والیـات ننگرهار، کنـر، جوزجان و غـور حضور دارد 

و هـر از گاهـی دسـت به حملـه می زند.
شـهر کابـل در ماه هـای اخیر شـاهد ناامنی ها و حمـات خونینی 
اسـت. چنـد روز پیـش موتـر حامـل کارمنـدان وزارت معـدن 
هـدف قـرار گرفـت و بیـش از 30 تـن جـان شـان را از دسـت 
دادنـد. حکومت افغانسـتان هنوز نتوانسته اسـت امنیت این شـهر 
را تامیـن کنـد. پـس از حمله خونیـن در نزدیکی سـفارت آلمان، 
حکومـت افغانسـتان تصمیـم گرفـت تـا دروازه های آهنـی را در 
دروازه هـای شـهر کابـل نصـب کنـد امـا این طـرح زمانـی ناکام 
شـد کـه هنـگام آتش سـوزی وسـایط اطفاییـه نتوانسـتند از ایـن 
موانـع عبور کننـد. حتا آمبوالنس هـای وزارت داخلـه و دفاع نیز 

هنـگام عبـور از ایـن موانـع با مشـکل روبـرو بودند.
حکومـت مجبـور شـد ایـن موانـع را دوبـاره بـردارد. از سـوی 
دیگـر ایـن روزهـا موانع امنیتـی کـه در اطـراف ادارات دولتی و 
منازل شـخصی مقامات دولتی گذاشـته شـده، برداشـته می شوند. 
آگاهـان می گوینـد ایـن اقـدام می توانـد رسـیدن تروریسـتان بـه 

اهـداف شـان را آسـان تر کند.

نویسندۀ »اندیشۀ سیاسی شناسی در افغانستان«:

سیاست افغانستان فاقد اندیشه و خرد سیاسی است
گفت وگو كننده: هارون مجیدی

شکست در موصل 
و انتقام گیری در کابل
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حکومـت  در  تقرری هـا  و  تعیینـات  از  یـک  هیـچ  تقریبـًا 
وحـدت ملـی، به هـدف خدمت گـذاری یـا مثـًا بلندبـردن 
کیفیـت ارایـۀ خدمـات صـورت نگرفتـه و نمی گیـرد. تمـام 
اهـداف  از  مهره چینی هـا و جابه جایی هـا، کامـًا سیاسـی و هـدف غیـر 

کمپاینـی و انتخاباتـی را دنبـال نمی کنـد.
دو سـال از عمـر حکومـت وحدت ملی در کشـمکش گذشـت و دو سـال 
انتخاباتـی پیشـرو  دیگـر هـم صـرف مهره چینی هـای اسـتراتژیک بـرای 
خواهـد گذشـت. در ایـن حکومـت، توطیـه، دروغ و شـرارت زیاد اسـت؛ 
امـا از خدمـت بـه مـردم و تغییـر در دسـترخوان مـردم خبـری نیسـت. 
سیاسـت مداران تـوان و انـرژی صددرصدی شـان را در امـورات سیاسـی و 
کسـب قـدرت بیشـتر صـرف می کنند؛ اما کسـی حاضـر نیسـت ده درصد 
وقـت و انـرژی خـود را در جهـت بهبـود وضعیـت مملکـت صـرف کند. 
گاهـی بـه ایـن فکـر می کنـم ایـن مملکـت واقعـًا »بـه ایلـه خـدا« پیـش 
مـی رود و گرنـه از ایـن سیاسـت مداران و مسـووالن، آبـی گرم نمی شـود.
بـرای  بلدنـد  فقـط  خوش خدمتـی  بـا  حکومـت  رهبـران  حواریـون 
ولی نعمت شـان تربیون سـازی کننـد و رهبـران هـم جـز لفاظـی و حـرف، 
چیـزی دیگـری به مـردم ندارنـد. بـرای همیـن اسـت کـه شـما رهبـران و 
مسـووالن درجـه یـک حکومـت را بیشـتر از دفتـر و پشـت میز کارشـان، 
در فیس بـوک و تلویزیـون می بینیـد. البتـه اسـتثنایی هم وجـود دارد؛ اما در 
ُکل در ایـن مملکـت کسـی کار نمی کنـد. همـه حـرف می زنند و سیاسـت 
بـازی می کننـد: سیاسـت بـرای حفـظ کرسـی و موقـف، سیاسـت بـرای 

از دور. رقیـب  بیرون کـردن 

لینا روزبه حیدری

ــعودی،  ــتان س ــدس در عربس ــن  مق ــد اماک ــر می خواه قط
ــن و  ــن اماک ــتان از ای ــا عربس ــردد ت ــی گ ــن بین الملل اماک
درآمــد حــج، بــه ســود سیاســی خــود اســتفاده نکنــد؛ آیــا 
ایــن تقاضــای یــک کشــور ســنی مذهــب جــدی گرفتــه خواهــد شــد؟ 
ــعودی،  ــۀ س ــی های دوگان ــاد از پالس ــه انتق ــر گون ــته ه ــون در گذش چ
برچســب شــیعه را می خــورد و دلیــل آن دشــمنی تلقــی می شــد و بــه آن 
ــک کشــور ســنی مذهــب  ــه ی ــت.. حــال ک ــی صــورت می گرف بی اعتنای
اعتــراض علیــه عربســتان را آغــاز کــرده اســت، آیــا تحولــی در سیاســت 
شــرق میانــه را بــه میــان  خواهــد آورد..ایــا در آمــد حــج و اماکــن مقــدس 

ــوادۀ ال ســعود رهایــی خواهــد یافــت. در عربســتان از کنتــرل خان

سید جعفر راستین

از افراط پرهیز کنیم
بـه  تنهـا  اسـت؛  شـده  مأنـوس  کـه  چنـان  افراط گرایـی 
کارگیـری تندروانـه از آموزه هـای دینی نیسـت که خشـونت  
را بـه شـکل مرسـوم خلق کند، بـل ابعاد مختلـف دارد و بخش هـای دیگر 

را نیـز شـامل می شـود.
شـماری از »ویراسـتاران مـدرن« چسـپیده انـد به جدانویسـی بـا »رویکرد 
افراطـی« و نتیجـه ایـن افراط گرایـی، رسـایی و شـیوایی متـن را برهم زده 

ست. ا
دو نمونه ارایه می کنم:

یـک: جایـی خوانـدم که دوسـتی »نانوایی« را به این شـکل نوشـته اسـت: 
»نـان وایی«

دو: در جـای دیگـر خوانـدم کـه دوسـتی »تنهـا« را بـه ایـن شـکل نوشـته 
اسـت:» تن هـا« 

در مـورد اولـی معنـای واژه مورد نظـر، خواننـده را دچار انحـراف می کند 
و ایـن جدانویسـی بـه رسـایی واژه صدمـه زده اسـت. در مـورد دومـی، با 
جدانویسـی بـا رویکـرد افراطی، معنای واژه به کلی دسـتخوش تغییر شـده 
اسـت. »تنهـا« چیـزی دیگـر اسـت و»تن هـا« حالـت جمـع »تن« اسـت. از 
ایـن روی، از جدانویسـی و پیوست نویسـی افراطـی پرهیز کنیم تا سـامت 

متن حفظ شـود.

امراهلل صالح

بـه روایـت تاریـخ، بـه روایت ده هـا هزار عنـوان رسـاله، به 
روایـت هـزاران کتاب و بر اسـاس تجارب تازه و خروشـاِن 
چتـر  زیـر  بی اتفـاق  جامعه یـی  این کـه  افغانسـتان؛  ملـت 
حکومـت بی انسـجام و پُـر از گسسـت نمی توانـد بـر گروه هـای کوچـک 
باغـی و تروریسـت کامیابـی ملمـوس بـه دسـت آورد. حاکمیـت قانـون 
تقلیـل می یابـد بـه حاکمیـت از نـام قانـون، خودسـری، گریـز از قانـون و 
مالیه دهـی، گسـترش عدالـت غیـر رسـمی و خیابانـی و در نهایـت نبـود 
اهـداف واحـد و مـورد قبـول بـرای همه؛ نشـانه های ایـن بدبختی اسـت.
در چنیـن شـرایط، بیشـتر مسـووالن و مقام هـای بلندپایـه رو می آورنـد به 
ریـاکاری و ُطمُطـراق. ایجـاد انسـجام داخلـی مهم تریـن اصـل در چنیـن 
شـرایط اسـت. اگـر دولـت فریکسـیون ها و شـاخه های کوچـک خودسـر 
را در داخـل خـودش مدیریـت و یـا مهـار نکنـد، اگـر دولـت فراتـر از 
محدویت هـای خودسـاخته و سـلیقه یی فکـر نکنـد و اقـدام نکنـد؛ امیـد 

بـرای بهبـود در وضعیـت نخواهـد بـود.
مشـت نمونـۀ خـروار این کـه در باالمرغـاب والیـت بادغیـس یعنـی در 
مهم تریـن ولسـوالی آن دیـار ولسـوال دولتـی بـرادر سـکه )از یـک مادر و 
پـدر( ولسـوال طالبـان اسـت. آیـا فکـر می کند کـه بـرادر دولتـی در برابر 
بـرادر طالـب اش جنـگ خواهـد کـرد و یـا او را ضعیـف خواهد سـاخت. 
تصفیـۀ درون صـف بسـیار مهـم اسـت. دیـروز طالبـان بـه رهبـری بـرادر 
ولسـوال بـر ضـد پوسـته های دولتـی حملـه کـرده بودنـد و شـاید هـم به 
اشـاره ولسـوال صاحبـی کـه از خـون ملت ما معـاش و امکانـات می گیرد.

مشعل:
افغانستان تا پایان امسال نخستین بازی 

»تیست« را انجام می دهد

نخستین میدان فوتبال استندرد 

برای بانوان در کابل

فیـسبـوک نـــامــه

عاطــف مشــعل، رییــس فدراســیون کریکــت افغانســتان در نشســت خبــری 
ــۀ  ــال زمین ــان امس ــا پای ــد ت ــاش ان ــان در ت ــه آن ــد ک ــل می گوی در کاب
ــر  ــت« براب ــازی »تیس ــتین ب ــتان را در نخس ــت افغانس ــم کریک ــور تی حض

کننــد.
ــتین  ــزاری نخس ــرای برگ ــان ب ــوی آن ــعل، گفت وگ ــای مش ــۀ آق ــه گفت ب
بــازی تیســت ادامــه دارد و بــه زودی تیــم رقیــب افغانســتان هــم مشــخص 

خواهــد شــد.
ــن  ــه ای ــد ک ــر داده می گوی ــم خب ــگ »APL« ه ــارۀ لی ــای مشــعل در ب آق
ــی  ــدۀ عرب ــارات متح ــی ام ــه میزبان ــادی ب ــال 2018 می ــابقات در س مس

برگــزار می شــود.
ــوی  ــز از س ــتان نی ــت افغانس ــیون کریک ــاس نامۀ فدراس ــد، اس او می گوی
ــورد کریکــت تأییــد شــده اســت کــه پــس از ایــن فدراســیون  اعضــای ب

ــد. ــدا می کن ــی پی ــتان ارزش حقوق ــت افغانس کریک
ــطح  ــه س ــاری ب ــدان معی ــاخت می ــرای س ــه ب ــد ک ــعل می افزای ــای مش آق
جهــان 9 میلیــون دالــر هزینــه کــرده انــد، امــا در بــارۀ ایــن میــدان کــه در 

ــد. ــات نمی ده ــود معلوم ــاخته می ش ــا س کج
بــه گفتــۀ رییــس فدراســیون کریکــت افغانســتان اعضــای بــورد کریکــت 
ــای  ــا بازیکن ه ــک ب ــه و کم ــای خیری ــردآوری کمک ه ــرح گ ــور ط کش
ــرای  ــن طــرح کمــک ب ــاد ای ــر بنی ــه ب ــد ک ــد کردن ــز تأیی بازنشســته را نی

ــود. ــردآوری می ش ــان گ بازیکن

ــی  ــر بنای ــادی و زی ــای بنی ــتای کاره ــور در راس ــال کش ــیون فوتب  فدراس
ــت.  ــانده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــوان ب ــژۀ بان ــدان وی ــتین می ــود نخس خ

شــمس امینــی، معــاون نشــرات فدراســیون فوتبــال کشــور بــه رســانه های 
گفتــه اســت: کار ســاخت ایــن میــدان اســتاندارد بــا کمــک مالــی شــرکت 
ــا  ــته ب ــام گذش ــاز شــده و ش ــل آغ ــاه قب ــار م ــی الکــوزی از چه بین الملل

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــه بهره ب ــی ب ــل ویژه ی ــی محف برپای
ــال افغانســتان در ســال های گذشــته  ــزود: فدراســیون فوتب ــی اف ــای امین آق
توانســته اســتدیوم فدراســیون فوتبــال، دفاتــر اداری فدراســیون، جمنازیــم 
فوتســال، اســتدیوم ســاحلی، ســه میــدان ویــژه بــرای جوانــان و اســتدیوم 
والیــت هــرات را ســاخته و در اختیــار جامعــه فوتبالــی کشــور قــرار دهــد. 
ــدۀ نزدیــک کار  ــا در آین امینــی ادامــه داد: ایــن فدراســیون در نظــر دارد ت

ســاخت چمــن مصنوعــی والیــات بلــخ و غزنــی را نیــز آغــاز کنــد.
ــوان،  ــال بان ــدان فوتب ــتین می ــاح نخس ــم افتت ــه در مراس ــت ک ــی اس گفتن
کرام الدیــن کریــم، رییــس فدراســیون فوتبــال، شــیر محمــد بهــادر، مشــاور 
ریاســت جمهــوری، داکتــر میرویــس بهــاوی، معــاون فنــی ریاســت تربیــت 
ــوش  ــور، ان ــال کش ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی ــتر، س ــای اوتوفیس ــی، آق بدن
دســتگیرزاده، کمــک مربــی تیــم ملــی، علی عســکر لعلــی، مربــی تیم هــای 
ــال افغانســتان،  ــیون فوتب ــری فدراس ــأت رهب ــال افغانســتان، هی ــی فوتب مل
روســای فوتبــال والیــات بامیــان، پــروان و کندهــار، مســتوره آرزو رییــس 
ــوان  ــی بان ــم مل ــکاران و دو تی ــای ورزش ــون، خانواده ه ــیون بدمینت فدراس

ــتند.  ــاالن حضــور داش ــال و بزرگ س ــده س هف
در پایــان ایــن مراســم نیــز دو تیــم ملــی فوتبــال بانــواِن 17 ســال؛ در یــک 
دیــدار دوســتانه بــه مصــاف یک دیگــر رفتنــد کــه ایــن بــازی در نهایــت بــا 

پیــروزی یــک بــر صفــر تیــم ملــی بزرگســاالن بــه پایــان رســید.

در کـارگـاه هستـی
 از کـفر نـاگـزیـر است

کمــر  خشونت پیشــه،  بنیادگراهــای  و  تنــدرو  اســام گراهای 
ــوکت  ــد و ش ــلمان تر کنن ــلمانان را مس ــا مس ــا نه تنه ــد ت ــته ان بس
ازدســت رفتۀ تمــدن اســامی را بــر گرداننــد، بلکــه تمــام 
ــر از  ــان را پُ ــازند و جه ــلمان بس ــم مس ــران را ه ــرکان و کاف مش
ــدرو و  ــن، اســام گراهای تن ــر ای ــن ســازند؛ عــاوه ب ــدل و ام ع
بنیادگراهــای خشونت پیشــه، مســلمانان زیــاد دیگــری هــم هســتند 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــام می پرورن ــاغ خ ــد و دم ــال می کنن ــه خی ک
ــد. از  ریشــۀ کفــر و الحــاد را بزننــد و درخــت آن را خشــک کنن
ــش،  ــن و تاریک اندی ــادی کوته بی ــی زی ــم، عده ی ــر ه ــرف دیگ ط
ــن و اســام  ــا ریشــۀ دی ــد ت ــرزده ان ــد و آســتین ب کمــر بســته ان
ــان  ــان را از دســت مســلمانان و متدین ــان و جهانی ــد و جه را بزنن
خــاص کننــد و بشــریت را از شــر خدابــاوران رهایــی بشــخند. 
ــار خیال اندیشــی نشــویم و در راه  ــا گرفت ــود ت ــه هــوش ب ــد ب بای
ــود  ــون از خ ــی، جن ــت نیافتن ــی و دس ــر نیامدن ــوب ب ــک مطل ی

ــم. ــه خــرچ ندهی ــت ب ــم و حماق نشــان ندهی
ــان  ــن داری و ایم ــخ دی ــع و در ُکل، تاری ــریت، در واق ــخ بش تاری
ــر قدســی  ــا ام ــدو خلقــت خــود ب ــوده اســت. بشــر از ب ورزی ب
ــو زده  ــکی پهل ــادی مناس ــایل عب ــن داری و مس ــا دی ــته و ب زیس
ــه  ــن ب ــاکنان زمی ــر س ــه اکث ــد ک ــان می ده ــخ نش ــت. تاری اس
نحــوی از انحــا، دیــن دار بــوده و شــعایر و مناســک دینــی را انجام 
مــی داده انــد و کافــران و ملحــدان نســبت بــه دیــن داران و مؤمنــان 
ــتر  ــم بیش ــرکان ه ــد. مش ــوده ان ــت ب ــان در اقلی ــه خدا/خدای ب
ــود،  ــک معب ــه ی ــون ن ــر و ملحــد. چ ــا کاف ــد ت ــوده ان ــن دار ب دی
بلکــه معبــودان بی شــماری را ســجده می کردنــد و عبــادت و 
نیایــش می کــرده انــد. ایــن نشــان می دهــد کــه در طــول تاریــخ، 
دیــن داران اکثریــت را تشــکیل مــی داده انــد و کافــران و ملحــدان 

ــد. ــوده ان در اقلیــت ب
ــا  ــه م ــز ب ــده را نی ــۀ آموزن ــن نکت ــی، ای ــای تاریخ ــن داده ه همی
نشــان می دهــد کــه در درازای تاریــخ، ایــن اکثریــت مطلــق 
دیــن داران و خدابــاوران، نتوانســته انــد اقلیــت کافــران و ملحــدان 
ــه اصطــاح، کفــر و  ــاوران را از صحنــه نابــود کننــد و ب و خداناب
الحــاد را در جوامــع انســانی ریشــه کن کننــد. عکــس ایــن قضیــه 
هــم درســت اســت. یعنــی ایــن اقلیــت خدانابــاور و ملحــد هــم 
نتوانســته انــد کــه دیــن و ایمــان دینــی را از جامعــۀ انســانی و از 
ــد.  ــراً برچینن ــم آن را کًا و ط ــد و گلی ــود کنن ــان ها ناب ــان انس می
ــرف  ــودی ط ــدازی و ناب ــر بران ــه خاط ــه ب ــوی قضی ــر دو س ه
ــد،  ــه ان ــه راه انداخت ــا ب ــرده، جنگ ه ــا ک ــود، مبارزه ه ــل خ مقاب
ســرها بریــده انــد و پاهــا و دســت ها شکســته انــد، امــا مؤفــق بــه 
ــوده و  ــا جهــان ب ــد. ت ریشــه کن کــردن یک دیگــر خــود نشــده ان
انســان، هــم کفــر بــوده و هــم دیــن و ایمــان. چــه ایــن را ســاخته 
و خواســتۀ خداونــد بدانیــم و چــه ســاختۀ طبیعــت و چــه ناشــی 
از سرشــت و سرنوشــت انســان و جوامــع انســانی، فــرق چندانــی 

نمی کنــد.
تجــارب تاریخــی بــه مــا می گویــد و می آمــوزد کــه نابودســازی و 
برانــدازی تــام و تمــام کفــر و ایمــان، کارِ نشــدنی و دســت نیافتنی 
ــه  ــان چ ــر و ایم ــازی کف ــدازی و نابودس ــر بران ــه خاط ــت. ب اس
مبــارزات طوالنــی و تــوان فرســایی کــه صــورت نگرفتــه اســت 
و چــه اســتعدادها، و توانایی هــای کــه نابــود نشــده اســت و چــه 
ــن  ــه زمی ــه ب ــای ک ــه قامت ه ــده و چ ــده نش ــه بری ــرهای ک س
نخــورده اســت؟ امــا در آخــر کفــر همــان کفــر باقــی مانــده اســت 
و ایمــان و دیــن همــان ایمــان و دیــن. نه تنهــا ایــن، بلکــه تاریــخ 
ــر  ــان داران ب ــران ایم ــدان کاف ــه از خان ــد ک ــان می ده ــان نش ادی
خواســته انــد و از خانــدان ایمــان داران کافــران عــرض انــدام کرده 
ــدان  ــد و فرزن ــری رســیده ان ــه پیامب ــران ب ــدان کاف اســت و فرزن
پیامبــران بــه کافــری گرویــده انــد. اگــر کفــر نابــود شــدنی بــود، 
تــا حــاال نابــود می شــد و اکــر ایمــان و دیــن نابــود شــدنی بــود؛ 
تــا هــم اکنــون نابــود می شــد. امــا چنیــن نشــده اســت و تاریــخ 
چنیــن چیــزی را نشــان نمی دهــد. بــه قــول حافــظ شــیرازی: در 
ــر اســت. عکــس ایــن هــم درســت  کارگاه هســتی از کفــر ناگزی

اســت. در کارگاه هســتی از ایمــان ناگزیــر اســت.
ــی از آن  ــم، یک ــزی بیاموزی ــخ چی ــا از تاری ــت م ــرار اس ــر ق اگ
چیزهــای کــه بایــد آموخــت ایــن اســت: در کارگاه هســتی از کفــر 
ــد  ــر می میرن ــن و کاف ــان های مؤم ــت و انس ــر اس ــان ناگزی و ایم
ــود نمی شــوند، مگــر  ــر ناب ــان و کف ــی ایم ــود می شــوند؛ ول و ناب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی نمان ــان باق ــانی در جه ــچ انس ــه هی این ک
اســت کــه خردمنــدان آزاده و روشــن فکران آگاه و دردمنــد، 
ادیــان  پیــروان  مســالمت آمیز  هم زیســتی  در  را  کار  صــاح 
نقــد ســازنده و آرام  نیــک و  و بی دینــان و در گفت وگــوی 
ــد و  ــد ان ــه آن فراخوان ــاوران را ب ــاوران و خداناب ــته و خداب دانس
ــی و از  ــد و از هم دیگرکش ــرده ان ــد ک ــریت تأکی ــاد بش ــر اتح ب

ــد.  ــرده ان ــر ک ــوزی تحذی هم دیگرس

فاعتبروا یا أولي األلباب
فاعتبروا یا اولی االبصار

عبدالکبیر ستوده
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ابوبکر صدیق
سـاحات غیـر ماسـتر پان شـهر کابل، بـا هزینۀ کمتر به سـاحۀ 

پان شـده تبدیل می شـوند.
مسـووالن در ادارۀ انکشـافی زون پایتخـت به روزنامـۀ ماندگار 
می گوینـد که ادارۀ مسـتقل انکشـاف زون پایتخـت، روی طرح 

به سـازی سـاحات غیـر پانی شـهر کابـل کار می کند.
عطـا محمـد، سـخنگوی ادارۀ مسـتقل انکشـاف زون پایتخـت، 
می گویـد کـه بررسـی های ابتدایـی روی ایجـاد "گریـن زون"  

در سـاحۀ وزیـر اکبرخـان جریـان دارد. 
آقـای عطـا گفت کـه تمرکـز ادارۀ انکشـافی زون پایتخت روی 
بهبـود وضعیـت زنده گـی مـردم، به سـازی سـاحات غیـر پانی 

و ایجاد سـاحات سـبز یـا “ گرین زون” اسـت.  
ایـن در حالـی اسـت که 70 درصد منـازل و شـهرک ها در کابل 
را سـاحات غیـر پانـی تشـکیل می دهـد. خانه هـای غیـر منظم 
در دامنه هـای کوه هـای کابـل کـه از  گل سـاخته شـده اسـت 
بـه فقـدان راه هـای مواصاتـی،  نبـود آب و برق روبرو اسـتند.
 از سـویی هـم، شـهر کابـل، از نبود کاناالزسـیون معیـاری رنج 
می بـرد، حتـا برخـی از شـهر ک های تازه اعمار شـده نیـز دارای 

آب رو هـای منظم و کاناالزسـیون معیاری نیسـتند.  
امـا، سـخنگوی ادارۀ انکشـافی زون پایتخـت بـا اشـاره بـه این 
مواصاتـی  راه هـای  سـازی  فراهـم  کـه  می گویـد  مشـکات 
خانه هـای غیرپانـی دامنه هـای کوه های کابل و رفع مشـکات 
فاضـاب آنـان، دسترسـی به آب و برق و عرضـه خدمات بهتر، 

از برنام هـای ایـن اداره اسـت.
بـه گفتـۀ او، ادارۀ انکشـافی زون پایتخـت، در حـال حاضـر در 
سـاحۀ دشـت برچـی، یکـه تـوت و پکتیـا کـوت برنامه هـای 

به سـازی خـود را شـروع کـرده اسـت. 
اعمـار و ترمیـم راه هـای مواصاتـی، کاهش ازدحـام ترافیکی و 
ایجـاد سـاحۀ سـبز در سـاحات غیـر پانـی از برنامه هـای ادارۀ 

انکشـاف زون پایتخت گفته شـده اسـت. 
آقـای عطـا خاطـر نشـان کـرد که طرح به سـازی سـاحۀ دشـت 
برچـی از طـرف رییـس حکومـت وحـدت ملی تأیید شـده  در 

مرحلـۀ اجرا قـرار دارد. 
کـه  کـرد  تصریـح  پایتخـت  زون  انکشـافی  ادارۀ  سـخنگوی 
راه هـای بدیـل بـرای به سـازی سـاحات غیـر پانی شـهر کابل، 
چهـار قلعـۀ وزیر آبـاد، یکه تـوت، پکتیاکوت، چهلسـتون روی 

دسـت قـرار دارد. 
آقـای عطـا بیـان داشـت کـه طرح هـا به سـازی سـاحات غیـر 
پانـی طـوری ارایـه می شـود کـه بـا هزینـۀ و ضـرر کـم ایـن 

سـاحات بـه سـاحۀ پانـی تبدیـل شـود.
او گفـت کـه هر سـاحۀ غیر پانی یی کـه تحت برنامۀ به سـازی 
مواصاتـی،  راه هـای  به سـازی  سـبز،  سـاحۀ  می گیـرد،  قـرار 
دسترسـی بهتـر بـه عرضـۀ خدمـات، بـرق، آب و ...، در نظـر 

گرفتـه می شـود.  
ادارۀ مسـتقل انکشـاف زون پایتخـت، بـه اسـاس فرمـان رییس 
حکومـت وحدت ملی، در سـرطان سـال 139۵ آغـاز به فعالیت 
کـرد.  ایـن ادارۀ روی به سـازی سـاحات غیـر پانـی ناحیه های 
کابـل، میـدان شـهر مرکز والیـت وردک، لوگر، کاپیسـا و پروان 

می کند.  فعالیـت 
در همیـن حـال، برخـی از شـهروندان، کارهـای ایـن نهـاد را 
نمادیـن عنـوان می کننـد، به باور آنـان، تا هنـوز حکومت قانون 
تکسـی را در شـهر نتوانسـته معیاری سـازد و از عضب زمین ها 

جلوگیـری کنـد، چگونـه می توانـد، 70 درصـد کابـل کـه غیـر 
پانـی اعمـار شـده را به سـازی کند.

جمع آوری دیوار های سمنتی
بـه  کابـل  داری  شـهر  جلیـل صالحـی، سـخنگوی  هم  چنـان، 
دیوار هـای  آوری  جمـع  کار  کـه  ماندگارمی گویـد  روزنامـۀ 
سـمنتی از اطـراف نهادهـا و منـازل کـه از اول ماه سـرطان آغاز 

شـده بـود کـه بـه صـورت عـادی جریـان دارد. 
آقـای صالحـی افـزود کـه درحـال حاضـر دیوارهـای سـمنتی 
از  برخـی  اطراف خانه هـای  از  ملـی،  شـورای  پیشـروی  از  را 

برداشـته اند.  وخصوصـی  دولتـی  نهادهـای  و  شـخصیت ها 
پیشـرفت  دقیـق  درصـدی  مـورد  در  هرچنـد  آقـای صالحـی 
تأکیـد  امـا  نمی گویـد،  چیـزی  سـمنتی  دیوارهـای  برداشـت 

بـه پیـش مـی رود.  ایـن پروسـه موفقانـه  می کنـد کـه 
نصب دروازه ها،

هم چنـان، آقـای جلیـل صالحـی، با شـاره بـه نصـب دروازه در 
برخـی از جاده هـای داخـل شـهر کابـل می گویـد کـه ایـن کار 
مربـوط ایـن ادارۀ نمی شـود.  حـدود سـه هفته پیـش حکومت 
دسـت بـه نصـب دروازه  در برخـی از جاده های داخـل پایتخت 
زد، امـا پـس از واکنش هـای شـهروندان برخـی از ایـن دوازه ها 

دوبـاره جمع آوری شـدند.  
بـه گفتـۀ شـهروندان، ایـن دروازه هـا بـرای عبـور مـرور، آتش 
نشـان ها، موترهـای نظامـی، امبوالنس هـا و بس هـای شـهری 

موانـع ایجـاد کرده اسـت.
آگاهـان بـاور دارنـد کـه جاده هـای پایتخـت از چنـد نـگاه بـا 

نصـب چنیـن دروازه  هـای مشـکل دارد.
لین کشـی در سـاختمان های کابـل معیـاری   1 - سـامانه های 
نیسـت و هـر از گاهـی باعـث شـارتی بـرق و آتـش سـوزی 
ارتفـاع  بـه موترهـای آتـش نشـان دارد و  نیـاز  می شـود کـه 
دروازه هـای نصـب شـده به اندازۀ نیسـت کـه موتر آتش  نشـان 

و امبوالنس هـا بتوانـد از آن عبـور کننـد.
2 - سـامانۀ کاناالزسـیون در پایتخـت وجـود نـدارد و چاه های 
سـبتیک )فاضـاب( در هر گوشـۀ شـهر در خانه های رهایشـی 
و سـاختمان های شـهری وجـود دارد کـه نیـاز بـه تصفیـه بـا 
تانکرهـا دارد کـه ایـن تانکرهـا نیـز نمی تواننـد از دروازه هـای 

مذکـور عبـور کنند. 
3- در شـهر کابـل بیشـتر از بس های شـهری اسـتفاده می شـود 

کـه بس هـا نیـز نمی تواننـد از ایـن درواز هـا عبـور کنند.
شـهروندان در واکنـش  بـه نصـب دروازه هـا گفتـه انـد کـه این 

رونـد ناکام اسـت. 
شـفیق بابـر یکـی از کاربـران فیسـبوک، نگاشـته کـه ایـن یـک 

اسـت.  ناکام  پـروژۀ 
هم چنـان، ظاهـر قـادری در واکنـش بـه نصـب دروازه  هـا در 
جاده هـای داخـل شـهر، طنـز گونـه نوشـته کـه کشـور جاپـان 
پـس از طـرح پـروژۀ نصب دروازه هـا در جاده های داخل شـهر 
کابـل، نـوع کوچـک موتر هـای آتـش نشـان را بـه افغانسـتان 

عرضـه می کنـد.
امـا، جلیـل صالحـی سـخنگوی شـهر داری کابـل می گویـد که 
برنامـۀ نصـب دروازه هـا بـاالی جاده هـای داخـل شـهر کابل از 

طـرف شـهرداری کابـل صـورت نگرفته اسـت. 
امـا، آقـای صالحـی اضافـه کرد کـه بـرای رفع مشـکات عبور 
موترهـای آتش نشـان، امبوالنس و ...، ایـن دروازه های متحرک 

می شوند. سـاخته 

ادارۀ انکشافی زون پایتخت:

ساحات غیر پالنی کابل به سازی می شود 

نواز شـریف، نخسـت وزیر سرنگون 
رهبـری  واگـذاری  پاکسـتان  شـده 
کشـور به بـرادرش را توصیـه کرده تا 
بدین وسـیله تـداوم یک بـه اصطاح 
نظام سیاسـی خاندانی را در کشـوری 
یـک  بـه  شـبیه  دولـت  آن  در  کـه 
شـرکت خانگـی اسـت تضمیـن کند.
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه، در 
نیمـه  و  شـده  بنـدی  دسـته  جامعـه 
و  خویشـاوندی  پاکسـتان،  فئـودال 
توصیـه و سـفارش نقـش بزرگـی در 
عرصـه سیاسـت ایفا می کنـد و اغلب 

بـر ایدئولـوژی نیـز حاکـم اسـت.
کـه  می گوینـد  تحلیلگـران  برخـی 
بیـش از نیمی از کرسـی های مجالس 
پاکسـتان چه در سـطح ملی و چه در 
سـطح اسـتانی بـه نوعـی از پـدر بـه 
پسـر و یـا از بـرادر بـه بـرادر انتقـال 
پیـدا می کنـد تـا تعامات سیاسـی را 
به شـکلی سـفت و سـخت در داخل 

یـک خانـواده حفـظ کند.
کوچکتـرش  بـرادر  شـریف  نـواز 
در  عنـوان جانشـینش  بـه  را  شـهباز 
از  پـس  روز  یـک  وزیـری  نخسـت 
آنکـه از جانـب دادگاه عالی بـه اتهام 
فسـاد سـلب صاحیـت شـد معرفی 
کـرد. ایـن اقـدام او سـبب شـد کـه 
تسـلط حزب مسـلم لیگ نـواز متعلق 
بـه نواز شـریف در قـدرت ادامه پیدا 
کنـد و همچنان نواز شـریف در نقش 
یـک اربـاب عروسـک خیمـه شـب 
بـازی از موضـع رهبـری حـزب بـه 

کارش ادامـه دهـد.
تحلیلگـر سیاسـی مـی  امیـر جـواد، 
گویـد: پیـش زمینه همه ایـن اتفاقات 
ایـن اسـت که نـواز شـریف همچنان 
دسـت کم تـا انتخابـات بعـدی و چه 
اداره  بـر  نفـوذش  آن  از  بعـد  بسـا 
امـور را حفـظ کنـد. او به این شـکل 
حزبـش را قانـع کـرد کـه نـام ایـن 
خانـواده هنـوز بـه عنـوان یـک برنـد 

دارد. موجودیـت 
از طرفـی دیگـر شـهباز نیـز کـه در 
پنجـاب،  اسـتان  سـروزیر  سـمت 
پایـگاه قـدرت این خانـواده منصوب 
اسـت؛ قـرار اسـت پیـش از آنکـه به 
نخسـت وزیـری در یـک رای گیـری 
پارلمانی گماشـته شـود کرسـی خالی 
را  ملـی  مجلـس  در  بـرادرش  شـده 

تصاحـب کنـد.
محلـی  رسـانه های  حـال  عیـن  در 
گـزارش دادنـد که شـهباز قصـد دارد 
بـه نوبـه خـود پسـرش حمـزه را بـه 
سـروزیری  در  جانشـینش  عنـوان 
هـر  کنـد.  منصـوب  پنجـاب  اسـتان 
چنـد کـه او نیـز بایـد اول در یـک 
کرسـی  بـه  دوره ای  میـان  انتخابـات 
پـدرش در مجلـس اسـتانی انتخـاب 

شـود.
هرالـد  مجلـه  دبیـر  عالـم،  بـدر 
می گویـد: ایـن اطمینـان یـک خاندان 
سیاسـی بـه قدرتش اسـت کـه به آن 
اجـازه می دهـد همـه ایـن اقدامات را 
اتخـاذ کنـد. آنها احسـاس می کنند بر 
برخـی نقـاط کشـور تسـلط خاندانی 
آنهـا بـه قـدری قدرتمنـد اسـت کـه 
را  آنهـا  نمی توانـد  چالشـی  هیـچ 

تضعیـف کنـد.
بـا این حال عـده ای هشـدار می دهند 

که حزب مسـلم لیگ نواز پشـت سـر 
شـهباز متحـد نخواهد شـد چراکه او 
شـریف  نـواز  بـرادرش  انـدازه  بـه 
کاریزماتیـک نیسـت و احتمـاال باعث 

انشـقاق در حـزب خواهد شـد.
خبرنـگار  و  مفسـر  وارایـش،  عمـر 
دارای  شـریف  نـواز  اسـت:  معتقـد 
یـک جذبـه سیاسـی شـخصی اسـت 
کـه بـرادرش آن را نـدارد. مـن فکـر 
تحـت  خانـدان  ایـن  کـه  می کنـم 
دولـت بـرادر او دچار تزلـزل خواهد 

. شد
پیـش از ایـن خانـواده بوتـو و حزب 
مردم پاکسـتان متعلق به ایـن خانواده 
خاندان هـای  قدرتمندتریـن  از  یکـی 
سیاسـی در پاکسـتان بـود کـه بعد از 
کشـته شـدن رهبرش بـی نظیـر بوتو 
از  را  در سـال 2007 جایـگاه خـود 
پاکسـتان  مـردم  حـزب  داد.  دسـت 

کـه از سـوی ذوالفقـار علـی بوتـو، 
پـدر بـی نظیر بوتـو پایه گذاری شـد 
زمانـی یک نیـروی سیاسـی قدرتمند 
بـرای حـدود  بـود کـه  پاکسـتان  در 
چهـار دهـه بـر سیاسـت این کشـور 
مسـلط بـود. اما حزب مردم پاکسـتان 
بـا  بوتـو  نظیـر  بـی  تـرور  زمـان  از 
وجـود آنکـه تحـت رهبری پسـرش 
بـه  تبدیـل  داشـت  قـرار  بیـاوال 
شـبحی از چیـزی کـه قبا بود شـد و 
76 کرسـی در مجلس پاکسـتان را در 
انتخابـات سـال 2013 از دسـت داد.
پاکسـتان  در  می گویـد:  وارایـش 
برنـد  احـزاب  نسـبت  بـه  رهبـران 
می شـوند.  محسـوب  قدرتمندتـری 
خیلـی  برنـد  یـک  بوتـو  نظیـر  بـی 
قدرتمندتـر از حـزب مردم پاکسـتان 
شـریف  نـواز  و  می شـد  محسـوب 
قدرتمندتـر   بسـیار  برنـد  یـک  نیـز 
از حـزب مسـلم لیـگ نـواز اسـت. 
مخالـف  حـزب  مشـابه  طـرزی  بـه 
حـزب  یعنـی  پاکسـتان  در  اصلـی 
تحریـک انصـاف که نیز خـود را یک 
جنبـش مردمـی نشـان می دهـد حول 
عمـران  یعنـی  رهبـرش  شـخصیت 
کـه  کریکـت  سـابق  بازیکـن  خـان، 
عمـل  شـد،  سیاسـتمدار  بـه  تبدیـل 
جذابیت هـای  از  یکـی  می کنـد. 
عمـران خـان این اسـت کـه می تواند 
ایـن تسـلط خاندانی را درهم بشـکند 

امـا او نیـز می تواند تنها ایـن کار را با 
اسـتفاده از یـک بـه اصطـاح "کیش 

دهـد. انجـام  شـخصیت" 
عمـران خـان از زمان تاسـیس حزب 
تحریـک انصـاف در حـدود دو دهـه 
پیـش تاکنـون رهبـر این حـزب بوده 
رای  تـا  تـاش می کـرده  و همـواره 
جوانـان و طبقـه متوسـط شـهری را 
بـا وعـده ریشـه کنـی فسـاد بـه خود 
جلـب کنـد. بـا ایـن وجـود ناظـران 
می گوینـد او هنـوز نتوانسـته حـزب 
تحریـک انصـاف را تبدیـل بـه یـک 
حـزب ملـی واقعـی و چالشـی برای 
تسـلط حـزب مسـلم لیگ نـواز کند.

اواخـر روز یکشـنبه عمـران خان یک 
تجمـع بـا حضـور هـزاران هـواداری 
که مشـغول جشـن و بعضـًا رقصیدن 
بودنـد برگزار کـرده و درآن از ماهیت 
خاندانـی انتقـال قدرت از سـوی نواز 

انتقـاد کـرد. او خطـاب بـه  شـریف 
شـرکت کننـدگان ایـن جشـن گفت: 
آیـا واقعـا هیـچ کـس در حزب شـما 
نیسـت کـه نخسـت وزیر شـود؟ این 
پادشـاهی  بلکـه  نیسـت  دموکراسـی 
بایـد  اکنـون  شـریف  نـواز  اسـت.  
بـا اتهامـات فسـادی کـه سـه تـن از 
فرزنـدان او را هـم درگیر کرده مواجه 
شـود. این فرزندان شـامل مریم نواز، 
دختـر او کـه مدت هاسـت بـا عنـوان 
وارث سیاسـی مفـروض پدرش تلقی 
می شـود، هسـتند. احتمـاال در طـول 
شـش ماه آینـده ایـن خانـواده مکررا 
در محل دادگاه مشـاهده خواهند شـد 
جزئیـات  کوچکتریـن  بازرسـان  تـا 
ثروت بـزرگ و سـبک زندگی مجلل 

آنهـا را مشـخص کند.
در  سیاسـی  مفسـر  حسـین،  زاهـد 
داون  روزنامـه  در  اخیـرش  مطلـب 
پاکسـتان بـا اشـاره بـه قاضـی دادگاه 
عالـی کـه نـواز شـریف را سـرنگون 
کـرد گفت: ایـن یک ضربـه جدی به 
سیاسـت خاندانـی اسـت کـه تبدیـل 
توسـعه  بـرای  مانـع  بزرگتریـن  بـه 
ارزش هـا و نهادهـای دموکراتیـک در 
کشـور شـده اسـت. او بـا ایـن حـال 
اطمینـان  نمی تـوان  هنـوز  گفـت 
داشـت که حکومـت این خانـواده به 

پایـان رسـیده باشـد.

بازی تاج و تخت در پاکستان
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