
دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور 
ــوکت  ــا ش ــدار ب ــکا در دی امری
رییس جمهــور  میرضیایــوف 
ــان خواســت  ازبیکســتان، از طالب
تــا از جنــگ دســت بکشــند 
میــز  بــر  زودتــر  هرچــه  و 
بــا  صلــح  گفت وگوهــای 
حکومــت افغانســتان بنشــینند.
یکــی از  افغانســتان  اوضــاع 
دیــدار  اصلــی  محورهــای 
بــود.  بــا ترمــپ  میرضیایــف 

کــه  می گویــد  ســفید  کاخ 
از  ازبیکســتان  رییس جمهــور 
ــای  ــال نیروه ــد اکم ــۀ رون ادام
از  افغانســتان  در  امریکایــی 
بــه  کمــک  ازبیکســتان،  راه 
صلــح و ثبــات در افغانســتان، 
و جلوگیــری از قاچــاق مــواد 
ــان داد. ــتان اطمین ــدر افغانس مخ
ســفید،  کاخ  خبرنامــۀ  در 
»رییس جمهــور  آمده اســت: 
ازبیکســتان یک بــار دیگــر تأکیــد 

بی درنــگ  طالبــان  کــه  کــرد 
ــت  ــا حکوم ــو ب ــرای گفت وگ ب
ــردو  ــد. ه ــق کنن ــتان تواف افغانس
حمله هــای  رییس جمهــور 
ــان را برضــد  ــۀ هراس افگن بزدالن
ــان  ــی و غیرنظامی ــای امنیت نیروه
ــد  ــش کردن ــتان نکوه در افغانس
ــرای حــل  ــا ب ــد ت ــد کردن و تعه
ــتر  ــتان بیش ــا در افغانس چالش ه

کننــد.« گفت وگــو 
ترمــپ در ایــن بــاره گفــت: »مــا 
باهــم از رهگــذر نظامــی گرفتــه 
ــزات  ــداری تجهی ــمول خری به ش
نظامــی ازســوی ازبیکســتان از 
ایــاالت متحــده، باهــم همــکاری 

ــم.« داری
بــرای  ازبیکســتان  هرچنــد 
نفــوذ  زیــر  چندین ســال 
بــود،  روســیه  سیاســت های 
امــا بــا بــه قــدرت رســیدن 
دل بســته گی  میرضیایــوف 
تاشــکند بــرای گشــودن درهــای 
به یــژه  جهــان  بــا  بســته اش 
غــرب،...   ادامــه صفحــه 6
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حکومـت پاکسـتان۴۸۳ میلیـون دالـر را مصـرف 
حصـار کشـی در امتـداد خط دیورنـد، مرز ۲۴۰۰ 

کیلومتـری آن کشـور بـا افغانسـتان، می کند.
مقـام هـای پاکسـتانی گفته انـد که هـدف این کار 
مبـارزه بـا دهشـت افگنـی و جلوگیـری از تـردد 

تنـدروان در دو سـوی مرز اسـت.
بنـای ایـن حصـار فلـزی مایـۀ خشـم حکومـت 
افغانسـتان شـده اسـت، زیـرا بـه گفتـۀ مقام هـای 
و  اجتماعـات  حصـار  چنیـن  بنـای  افغانسـتان 
خانـواده هـای سـاکن در امتـداد خـط دیورنـد را 

از هـم جـدا می کنـد.
کار سـاختن ایـن دیـوار مـرزی کـه متشـکل از 
دو کتـارۀ فلـزی مـوازی بـه هـم می باشـد، سـال 
و  مـرزی  دوردسـت  روسـتاهای  در  گذشـته 

شـد. آغـاز  پاکسـتان  کوهسـتانی 
ارتفـاع کتـاره ها که در باال و در وسـط آنها سـیم 
خاردار کشـانده شـده اسـت در سـمت افغانستان 
چهـار متـر و در سـمت پاکسـتان ۳.۳ متـر بلندی 

دارد.
نظامیـان پاکسـتانی گفتـه انـد کـه تا کنـون حدود 
۲۴۰ کیلومتـر کتـاره اعمار شـده اسـت و به گفتۀ 
مقام هـا تا پایان سـال ۲۰۱۹ میـادی کار آن بیش 

از ۹۰ درصـد تکمیل خواهد شـد.
با اینحال، خبرگزاری...              ادامه صفحه 6
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وضعیـت  از  فـراه  مـردم  نماینـده گان 
امنیتـی اطراف شـهر فـراه ابـراز نگرانی 

 . می کننـد
اعضـای شـورای والیتـی ایـن والیـت 
می گوینـد، عملیات هـای نظامـی بـرای 
حومه هـای  در  طالبـان  دادن  شکسـت 

شـهر بـه ُکنـدی پیـش می رونـد.
داداهلل قانـع عضـو شـورای والیتـی فراه 
روز جمعـه گفـت، تـا هنـوز نیرو هـای 
در شـمال  کـه  پوسـته هایی  در  امنیتـی 
جابجـا  دارنـد  موقعیـت  فـراه  شـهر 

نشـده اند.
وی افـزود: »پوسـته ها و مأموریت هـای 
پولیس که سـقوط کـرده بودند نیرو های 
نشـده اند،  جابجـا  آن هـا  در  امنیتـی 
مناطقی کـه در آن مخالفیـن انـد تـا حال 
در آن عملیات هـای تصفیـوی صـورت 
نگرفته اسـت، خواسـت ما همین اسـت 

کـه ایـن مناطـق تصفیه شـوند.«
شـهر فـراه در غـرب افغانسـتان شـب 

حملـه  شـاهد  جـاری  هفتـه  سه شـنبه 
بـود. طالبـان  گسـترده 

طالبـان در ایـن حملـه توانسـتند بـرای 
پوسـته های  از  شـماری  سـاعت  چنـد 

شـهر را تصـرف کننـد.
بـر اسـاس گفته هـای مقام هـای محلـی 
در ایـن حملـه ۲۵ نیـروی دولتی کشـته 

زخمـی  هـم  دیگـر  تـن  ده  حـدود  و 
. ند شد

بصیـر سـالنگی والـی فـراه گفته اسـت: 
بـه  شـهر  ایـن  بـه  طالبـان  حملـه 
ناکامـی انجامیـد و شـب چهارشـنبه بـا 
کشته شـدن بیـش از ۳۰۰ طالـب مسـلح 
ایـن گـروه...         ادامـه صفحـه 6
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دالری  میلیون  صدها  هزینۀ 
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ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

آتـش  با     بـازی  
هویتها
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در ایـن چنـد روزی کـه گذشـت ما شـاهد دور 
دیگـری از بـازی با آتش هویت هـا بودیم، امری 
کـه فشـار و حساسـیت برخـی گروه هـا را تـا 
سـرحد مطالبـه بـرای تغییر نام کشـور بـاال برد. 
سیاسی سـازی دیـن و هویـت و اسـتفادۀ ابزاری 
از ایـن دو پدیـدۀ حسـاس و حساسـیت برانگیز 
سیاسـت ورزی  بـارز  شـاخصه های  از  یکـی 
در سـی سـال اخیـر افغانسـتان بـوده اسـت کـه 
تکویـن اجتماعـی و میکانیـزم بسـیج انتخاباتـی 
جامعـۀ سـنتی افغانسـتان زمینـه را بـرای همچو 

بازی هـای خطرناکـی آمـاده سـاخته اسـت. 
قلمـرو  چشـم انداز  مشـخصه های  از  یکـی 
سیاسـِت افغانستان کنونی در سرشت »دوگرایی« 
و یـا آنچـه در زبـان انگلیسـی  “Dualism” و 
در عربـی آن را »ثنویـت« می نامنـد، نهفتـه بـوده 
اسـت، دو گرایی یـی کـه برای پایان بخشـیدن به 
بحـران انتخاباتـی سـال ۲۰۱۴ میادی بـه ایجاد 
پسـتی بـه نام ریاسـت اجرائیـه انجامیـد. این دو 
گرایـی شـاید در تمامـی جوامـع سیاسـی دنیا به 
چشـم خـورد کـه در امریـکا بـه نمونـۀ حـزب 
انگلسـتان  »دموکـرات« و »جمهوری خـواه«، در 
به  حـزب »محافظه کار« و »کارگر«، در پاکسـتان 
همسـایۀ مـا بـه »مسـلم لیـک« و »پیپلـز پارتی«، 
و در ایـران بـه گروه هـای انتخاباتـی »محافظـه 
کاران« و »اصـاح طلبـان« می تـوان اشـاره نمود.  
تـو گویـی در میـدان بازی های سیاسـی هم تنها 

دو تیـم بایـد بـازی کنند. 
ایـن  در   افغانسـتان  توسـعۀ  حـال  در  جامعـۀ 
سـی سـال اخیـر  بـه اشـکال گوناگونـی بـا این 
گاهـی  کـه  اسـت  نمـوده  تعامـل  »دوگرایـی« 
خـود را در مظهـر شـمال و جنـوب بـه نمایـش 
گذاشـته، زمانـی در شـکل تاجـک و پشـتون، 
گاهـی در در چهارچـوب پشـتون و غیر پشـتون 
و وقتـی هـم در قالـب فارسـی و پشـتو. احزاب 
سیاسـی سـنتی و ایدیولوژیـک نیـز در همیـن 
قالب هـا خاصـه شـدند. کار و کاروان برخی از 
ایدیولوژیک تریـن و »بنیادگرا«تریـن رهبـران مـا 
پـس از نیم قـرن »جهاد« و »مبـارزه« و »هجرت« 
و  »شـهادت«  و  »خـون«  و  نشـینی«  »مغـاره  و 
»شـعار » و جنـگ با شـوروی و امریکا و شـعار 
نـه »شـرقی و نـه غربـی« و »حکومـت صـد در 
صـد اسـامی« در همیـن منزلـگاه اتـراق نمـود. 
خاصـۀ سـخن این کـه خیلـی از سیاسـتمداران 
فرصـت طلـب مـا چـه در برهه هـای جنـگ و 
چـه در اوقـات صلـح بر عنصـر هویت سـرمایه 
گـذاری هنگفتـی نمـوده و سـود فراوانـی هم از 

برده انـد.   هویتـی  قطب بندی هـای  ایـن 
دوگرایانـۀ  سرشـت  عطـف  نقـاط  از  یکـی 
ریاسـت   ۲۰۱۴ انتخابـات  افغانسـتان  سیاسـت 
جمهـوری کشـور بـود، انتخاباتی کـه در پایـان 
هیاهـوی آن نـوزادی بـه نام »حکومـت وحدت 

ملـی« با یـک عملیـات قیصری »عمل سـزارین« 
بیرون کشـیده شـد کـه آن هم می توانـد مظهر و 
مصـداق بـارز ایـن »دوگرایی« بوده باشـد که در 
وجـود دو گـروه انتخاباتی هر یکـی »اصاحات 
و همگرایـی« و  »تحـول و تـداوم« ظاهر گردید 
کـه مرکـز ثقـل یکـی جنـوب کشـور بـود و از 

شـمال. دیگرش 
حـال که عمـر آن حکومت در حـال پایان یافتن 
اسـت، بـازی هـای دور دیگـری انتخاباتـی نیـز  
آغـاز گردیـده و بحرانـی که بـا نـام »تذکره های 
برقـی« گره خـورده اسـت، پیونـدی تنگاتنگ با 
همیـن انتخابـات دارد؛ انتخاباتـی کـه بـه گفتـۀ 
آقای اشـرف غنـی احمدزی - که در سـمپوزیم 
جهانـی زنـان افغانسـتان سـخن مـی گفـت- در 

مـاه جـوزای سـال آینده برگـزار خواهد شـد.  
در ایـن چنـد سـال اخیـر شـاهد بوده ایـم کـه 
لحظـات  مهمتریـن  در  هویتـی  حساسـیت های 
سیاسـی دامـن زده می شـوند کـه در بیشـترین 
حالتهـا ایـن کار به هـدف برانگیختـن گروه های 
ایـن  تـا  گیـرد  مـی  قومـی صـورت  مشـخص 
برانگیختن هـا زمینـه را بـرای بسـیج طرفدارانـی 
سـازد.  مهیـا  مشـخصی  سیاسـتمداران  بـرای 
نمـودن  طـرح  راه  از  برانگیختـن حساسـیت ها 
شـعارهای قومـی بـه بـازی گاو بازان اسـپانیایی 
شـباهت دارد کـه بـا برافراشـتن پرچمـی سـرخ 
رنـگ همبـازی خویـش را تـا حـد جنـون بـر 
می انگیزنـد در حالـی کـه خـود می دانند شـکار 

خویـش را چگونـه از پـا در آورنـد. 
ایـن کنش هـای هویتـی در بیشـترین حالت هـا 
حالی کـه  در  بـوده،  شـده  سـنجیده  خیلـی 
برابـر  در  سـنجیده  نـا  و  انفعالـی  واکنش هـای 
واکنـش  شـدن  شـرطی  تجربـۀ  بـه  گاهـی  آن 
فیزیولوژیسـت روسی »پاولوف« شـباهت داشته 
اسـت - دانشـمندی کـه در صـدد ایجـاد رابطـه 
میـان محـرک و پاسـخ بـود - و گاهـی هـم بـه 
تجربـۀ گاو بـازی اسـپانیایی ها. به ایـن معنی که 
آنچـه در تذکـره های برقی آمده اسـت، سـال ها 
پیـش در تذکره هـای کاغـذی و پاسـپورت های 
مـا درج شـده بـود ولـی چـون کسـانی که آن را 
تطبیـق می نمودنـد، در آن زمـان ارادۀ برانگیختن 
گروه هـای مشـخصی و سـپس ایجاد پایـگاه در 
میـان گـروه هـای معیـن دیگـری را نداشـتند، 
از همیـن لحـاظ ایـن برنامـه بـدون هیچ سـر و 
صدایـی تطبیـق گردیـد و تـا هنوز هم کسـی آن 

را احسـاس نکـرده اسـت.  
صفبندی هـای  شـدیم  آور  یـاد  کـه  طـوری 
انتخاباتـی از همیـن حـاال آغـاز گردیـده و خدا 
می دانـد کـه تا یک سـال دیگـر چقـدر انرژی و 
امکانـات دولـت و مـردم در ایـن کارزار بیهوده 
ضایـع خواهـد شـد. بـا اسـتفاده از تجـارب دو 
غنـی  اشـرف  آقـای  گذشـت،  کـه  انتخاباتـی 

احمـدزی تـاش خواهـد ورزیـد تـا در معرکـه 
آرایـی هـای انتخاباتـی پیشـرو، از یکسـو بـرای 
طرفـداران خویـش انگیـزۀ هویتی ایجـاد کند و 
از سـوی دیگـر حریـف انتخاباتـی اش »داکتـر 
عبـداهلل« را خلـع »هویـت« نمایـد. به ایـن معنی 
برقـی  تذکره هـای  در  قومـی  هویـت  اگـر  کـه 
نگاشـته شـود، ایـن امر داکتـر عبـداهلل را مجبور 
خواهـد نمـود تـا در تذکـره اش یـا »پشـتون« 
»پشـتون«  اگـر  »تاجـک«.  هـم  یـا  و  بنویسـد 
نوشـت، با در نظر داشـت شـرایط کنونی کشـور 
کـه جامعـه در تـب قومگرایـی می سـوزد، بـر 
مرکـز ثقل انتخاباتی او در سـمت شـمال کشـور 
تأثیـر بزرگـی خواهـد نمـود، و اگـر »تاجـک« 
نوشـت، در آن صـورت هـم هـدف تیـر طعنـۀ 
حریفـان خویـش قـرار گرفتـه و در بخش دیگر 
کشـور هویتـش زیر سـوال خواهد رفـت. آقای 
عبـداهلل کـه می داند حریفـش چه نقشـه ای برای 
او کشـیده اسـت، از همـان آغـاز کار، مخالفتش 
را در برابـر درج هویـت قومـی در تذکـره هـای 
برقـی اعـام نمـوده بـود کـه تـا هنـوز بـر سـر 
حـرف خویـش ایسـتاده اسـت. بـه بـاور ایـن 
نویسـنده، مخالفـت ریاسـت اجرائیـه بـا طـرح 
تذکـره هـای برقـی از همینجـا منشـأ مـی گیرد. 
بـه هـر حـال، دیـدگاه نویسـندۀ این سـطور در 
پیونـد بـه بحـران تذکره هـای برقـی را می تـوان 

در چنـد نکتـه خاصـه نمود:
خیلـی  بلکـه  نیسـت  لزومـی  هیـچ   -۱
تابعیـت  کارت هـای  در  کـه  اسـت  احمقانـه 
گتگـوری  کشـور،  یـک  پاسـپورت های  و 
خاصـی بـرای »ملـت« بگذارنـد. هـدف از درج 
کتگوری هایـی چـون »سـن« و »سـال تولـد« و 
»جنـس« ایـن بـوده اسـت کـه دارنـدگان کارت 
در  می تواننـد  پاسـپورت  و  تذکـره  و  هویـت 
کتگوری هـای مختلفـی تقسـیم بنـدی گردیده و 
از همدیگر متمایز گردیده و شـناخته شـوند، در 
حالی کـه کتگـوری ملت همه را شـامل می شـود 
و از همیـن لحـاظ ملـت هـای دارای تجربۀ کم 
هـم نیـازی بـه نگاشـتن آن در متـن کارت نمی 
بیننـد. حـد اقـل نگاهـی بـه کارت هویـت اتباع 
اسـرائیلی بیندازیـد کـه حتـی در کارت آن هـا 
کتگـوری ملـت وجـود نـدارد، در حالـی که می 
تواننـد اتبـاع عربـی نـژاد خویـش را بـا همیـن 

شـیوه اسـرائیلی بسـازند. 
پاسـپورت های  و  کارت هـا  در   -۲
دولـت  رسـمی  نـام  مـا  کشـور  شـهروندان 
افغانسـتان سـه بـار تکرار شـده اسـت، یـک بار 
بـه انگلیسـی، یـک بار به فارسـی و یـک بار هم 
بـه پشـتو. آخر دیگـر چه نیـازی وجـود دارد تا 
آن را یـک بـار دیگر در متن کارت و پاسـپورت 

 . ننـد بگنجا
                                      ادامه صفحه 6
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خواجه بشیر احمد انصاری

آتـش  با     بـازی  
هویت ها

 

در ایـن روزهـا، تنش هـا و مباحثاِت خطرناکی فضای کشـور را 
انباشـته اسـت. تأکید بر »افغان«شـدِن همۀ شـهروندان از طریق 
توزیـع غیرقانونـی شـناس نامه های برقـی، نقطۀ آغـازِ این تنش 
و تقابـل اسـت. بعـد از آن کـه آقـای غنـی همـۀ مخالفت هـا با 
درج واژۀ افغـان بـه عنـوان هویـِت همـه و نیـز درج هویـتِ ِ 
سـایر اقـوام به عنـوان زیرمجموعۀ افغـان را نادیده انگاشـت و 
بـه شـکل غیرقانونـی به توزیـع شـناس نامه های برقـی مبادرت 
ورزیـد، زنـِگ خطـر نواختـه شـد. مخالفـِت داکتـر عبـداهلل بـا 
توزیـِع این چنینـِی شـناس نامه های برقـی در داخـِل حکومـت 
و اعتـراِض کتله هـای مردمـی در بیشـتر نقـاط کشـور در برابـر 
چنیـن تصمیمـی، نشـان داد که افغانسـتان هـم در دروِن دولت 
و هـم در بیـرون از آن بـا یـک چالش و رویارویی مواجه شـده 

است.  
حـاال پرسـِش اساسـی این سـت کـه چـرا و بـه کـدام دالیـل 
آقـای غنـی بـا سـماجِت تمام دسـت به ایـن اقـدامِ خطرناک و 

غیرقانونـی زده اسـت؟
پاسـخ بـه آن، هـم ســاده و هم پیچیـده اسـت. از یک طرف در 
شـرایطی که مردم تـازه به سـمت مراکِز ثبت نـامِ رای دهنده گان 
شـوند،  آمـاده  نماینده گان شـان  انتخـاِب  بـرای  تـا  می رفتنـد 
سیاسـِت اسـتبدادی و حذف گرایانـۀ غنـی با توزیع شـناس نامۀ 
غیرمعیـاری برقـی، سـبب شـد کـه مـردم مکـث کننـد و حتـا 
از ثبت نـام در انتخابـات انصـراف دهنـد. مسـلمًا ایـن اقـدامِ 
خـاِف قانـوِن آقـای غنـی در توزیـع شـناس نامه های برقی، به 
یک بـاره ذهـن مـردم را به سـمِت دیگـر قانون شـکنی هاِی او و 
بـه تقلباِت انتخابات ریاسـت جمهوری کشـاند. از سـوی دیگر، 
توزیـع شـناس نامه های برقـی غیرمعیـاری، صحنـۀ جدیـدی را 
فراهـم سـاخت تـا مـردم در آن مصـروِف نـزاع و ابـراز نظـر 
شـوند و ناخواسـته بحِث مهِم انتخابات در حاشـیه قـرار گیرد.
در کنـار ایـن مسـأله، تـاش ارگ در کشـاندِن آمیختـه بـه جبر 
و فشـارِ برخـی از کارمنـداِن دولتـی بـه گرفتِن شـناس نامه های 
برقـِی غیرقانونـی و غیرمعیـاری، سـبب شـد کـه مـردم نسـبت 
بـه آن واکنش هـاِی شـدید داشـته باشـند. در این میـان برخـی 
از حامیـاِن اقـدام رییـس دولـت وحـدت ملـی یـا هـوادراِن 
آقـای غنـی در برابـر مخالفـان توزیـع شـناس نامۀ غیرمعیـاری 
بلنـد کـرده و گفته انـد کـه کسـانی کـه  و غیرقانونـی، صـدا 
خودشـان را افغـان نمی داننـد، باید از کشـور خارج شـوند. این 
صـدا، هـم در مجلـس نماینده گان و هم در رسـانه های کشـور 
به کـرات بلنـد شـده و در مقابـل، عقده هـا و عصبیت هایـی را 
برانگیختـه اسـت. گروه هـای معتـرض هم در مجلـس و هم در 
بیـرون از مجلـس در برابِر ایـن نوع حرکت واکنش نشـان داده  
و در چندیـن والیـت و در پایتخـت کشـور، مجالـس اعتراضی 

برپـا کرده انـد. 
خراسـان خواهی و طـرح تغییـر نـامِ کشـور نیـز واکنشی سـت 
کـه در برابـر افغان سـازِی همـه در قالـِب توزیـع غیرقانونـِی 
شـناس نامه های برقـی صـورت گرفتـه اسـت. حـاال در ادامـۀ 
تظاهراتـی کـه در نزدیـک بـه ده والیـت کشـور بـه راه افتـاده، 
بـا  نماینـده گان  مجلـس  عضـو  یک صدوبیسـت  بـه  نزدیـک 
اشـتراک شـماری از شـخصیت های فرهنگـی و فعـاالن مدنـی 
و سیاسـی، اعتراضـی را در الحاقیـۀ مجلـس نماینـده گان دایـر 
کـرده و خواهـان توقـِف روند توزیـِع غیرقانونـی و غیرمعیارِی 
شـناس نامۀ الکترونیـک شـده اند و از رییـس دولـت وحـدت 
ملـی خواسـته اند کـه بایـد شـناس نامه ها را بـر اسـاِس قانـون 
توشیح شـدۀ ۱۳۹۳ توزیـع کننـد. اما هنوز هـم لجاجت در ارگ 

بـر سـر توزیـع یک جانبـۀ آن ادامـه دارد. 
تحریِک بخشـی از مـردم به دفاع از اقـدامِ غیرقانونِی آقای غنی 
و نیـز مواجـه سـاختِن توده هـای مخالـف و موافـق درحالی که 
گـراِف فقـر و ناامنـی و فـرار و مهاجـرت اوج گرفتـه، امـری 
ســاده و قابـِل مهار نیسـت. توزیـع غیرقانونِی شـناس نامه های 
برقـی ضمـن آن کـه سـیماِی سیاسـی و انتخاباتـی و مصـادرۀ 
قـدرت و صاحیـت بـه نفـِع غنـی را در تحلیـل دارد، یـک 
جرقـۀ عامدانـه بـرای درگرفتـِن جنـِگ هویت هـا در کشـورِ 
چندقومـِی افغانسـتان تلقـی می گردد کـه می تواند افغانسـتان را 

بـه مسـیرهای خطرنـاِک تجزیـه و فروپاشـی سـوق دهد. 
اگـر چنیـن نیسـت، آقـای غنـی باید به این سـوال پاسـخ بدهد 
کـه چـرا در سـخت ترین شـرایطی کـه مـردم بایـد بـه سـمِت 
ثبت نـام بـرای انتخابـات برونـد و دولت بـا تهدیدهـای بیرونِی 
روزافـزون مواجـه اسـت و فقـر و بـی کاری و مهاجـرت بـه 
اوج رسـیده و تلفـات نیروهـای امنیتـی در ارتـش و پولیـس 
مـدام در حـال افزایـش اسـت؛ با توزیـع غیرقانونـی و جنجالِی 
شـناس نامه های برقـی همـۀ اقـوام را در برابـر یکدیگـر قـرار 

داده اسـت؟

غنـی 
مأمور تجزیۀ افغانستان شده است؟

ACKU
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هفتـۀ گذشـته بخشـی هایی از مرکز والیت 
فـراه بـه دسـت گـروه طالبـان سـقوط کرد 
و طالبـان توانسـتند تـا نزدیکـی محبـس، 
نهادهـای امنیتـی و حتـا تعمیـر والیت فراه 
خـود را برسـانند. امـا پس از چند سـاعت 
عقب نشـینی  دوبـاره  طالبـان  درگیـری 

ند.  کرد
درگیـری میـان گـروه طالبـان و نیروهـای 
بـدل  و  رد  و  فـراه  والیـت  در  امنیتـی 
شـدن مرکـز ایـن والیت مـرزی کشـور به 
دسـت گروه طالبـان و نیروهای امنیتی، سـر 

و صداهـای جـدی را در رسـانه ها به دنبال 
داشـت و مسـووالن درجـه یـک نهادهـای 
امنیتـی و رهبـری حکومـت مـورد انتفـاد 

گرفتند.  قـرار 
کابـل  در  امـا  فـراه،   والیـت  سـقوط 
سـخنگویان  داشـت.  جالـب  حاشـیه های 
نهادهـای امنیتـی و ارگ ریاسـت جمهوری 
کـه در رابطـه بـه عملیـات  در والیـت فراه 
پُسـت   اجتماعـی  رسـانه های  طریـق  از 
و  از جریـان کمک رسـانی  و  می گذاشـتند 
بازپس گیـری ایـن شـهر خبر می دادنـد، اما 

ایـن خبـر رسـانی در رسـانه های اجتماعی 
واکنش هـای   تویتـر«  و  فسـیبوک  به  ویـژه» 
دانـش  نجیـب  پی داشـت.  در  را  تنـد 
سـخنگوی وزارت داخلـه پـس از سـقوط 
والیـت فراه تصاویـری از نیروهـای امنیتی 
را نشـر کرده و نگاشـته اسـت که نیروهای 
امنیتـی در حـال داخـل شـده به شـهر فراه 
تصاویـر  ایـن  نشـر  از  پـس  امـا  هسـتند، 
کاربـران رسـانه های اجتماعـی ادعـا کردند 
کـه ایـن تصاویـر از دوسـال پیـش اسـت .
هم چنـان، شـاه حسـین مرتضـوی معـاون 

سـخنگوی ارگ، نیز با گذاشـتن تصاویر از 
جنگ افزارهـای  بجـا مانده، نگاشـته اسـت 
کـه »میـراث طالبـان در میـدان جنـگ«، اما 
بـا گذاشـتن  کاربـران رسـانه های اجتماعی 
تصاویراصلـی ایـن جنگ افزارهـا، گفته انـد 
پیـش  مـاه  چنـد  مربـوط  تصاویـر  ایـن 
از  کـه  مـی رود  آن  امـکان  حتـا  می شـود، 
والیـت فـراه نه بلکـه از والیت هـای دیگر 
ارگ  واکنش هـا سـخنگویان  از  باشـد.پس 
و وزارت داخلـه مجبـور شـده اند تـا ایـن 
تصاویـر را از صفحه هـای خـود بردارنـد.
 کاربـران رسـانه های اجتماعی سـخنگویان 
دولتـی بـه ویـژه ارگ ریاسـت جمهـوری 
و وزارت داخلـه را بـه دروغگویـی متهـم 
تصاویـر  کـه  می کننـد  تاکیـد  و  می کننـد 
نشـر شـده از نشـانی این افـراد مربـوط به 

سـال ها و ماه هـای گذشـته اسـت.
سـخنگویان  کـه  می گوینـد  شـهروندان 
دروغ پراگنـی  بـا  می کننـد  تـاش  دولـت 
و پخـش تصاویـری از سـال های گذشـته 
ایـن  اذهـان عامـه را فریـب دهنـد. آنـان 
کار سـخنگویان ارگ ریاسـت جمهـوری و 
وزارت داخلـه را »ترفنـد شـهروند فریبی و 
گنـد زدن بـه اطاعـات عنـوان کرده انـد«. 
آنـان تاکیـد کرد ه انـد کـه سـخنگویان ارگ 
نظـر  در  را  ایـن  بایـد  داخلـه،  وزارت  و 
داشـته باشـند کـه ترفنـد شـهروند فریبـی 
حـاال دیگـر بـه کم کاری هـا و ندانم کاری ها 
در  کـه  شـهروندانی  و  نیسـت  پاسـخ گو 
عصـر  می کننـد،  زندگـی  امـروزی  عصـر 
و  اطاعـات  انفجـار  عصـر  و  تکنالـوژی 
خبرنـگاری شـهروندی اسـت. نمی توانیـد 
دیگـر شـهروندان را فریـب داد و تصاویـر 
پوشـانیدن  بـرای  گذشـته  سـال های  از 

کنیـد.  نشـر  خویـش  ناتوانی هـای 
آگاهان می گویند که سـخنگویان از نشـانی 
و...،  اجرایـی  امنیتـی،   کان  نهـاد  یـک 
صحبـت می کننـد، بایـد از نشـر تصاویـر 

کننـد. پرهیـز  شـایعه پراکنی  و  دروغ 
سـخنگویان  بی دقتـی  و  ندانـم کاری   
زیـاد  شـماری  کـه  اسـت  شـده  سـبب 
انگشـت انتقـاد را به طـرف آنـان بلنـد و یا 
سـخنگویان را بـه دروغ گویی  متهـم کنند. 
بـه بـاور آگاهـان دروغگویـی سـخنگویان 
امنیتـی  نیروهـای  انگیـزه  مهـم،  نهادهـای 
کـه در خـط مقـدم جبهـه قـرار دارنـد و با 
دشـمن مشـت و یخـن هسـتند را صدمـه 
میـان  را  بی بـاوری  هم چنـان  و  می زنـد 
شـهروندان و سـخنگویان افزایـش می دهد. 
نهادهـای  در  اخـاق سـخنگویی  هرچنـد 
شـکل  بـه  هنـوز  تـا  افغانسـتان  دولتـی 
روشـن تعریـف نشـده اسـت و شـماری 
از سـخنگویان مسـوولیت اصلـی خـود را 
فرامـوش کـرده و به عنـوان دفترچـه بردار 
رییس  هـای خـود به حسـاب می رونـد، امـا 
بایـد درک کننـد کـه شـهروندان امـروزی 
دیگـر شـهروند منفعل نیسـتند و نمی توانند 
در برابـر تمـام چالش هـا و قربانی هـای که 
از اثـر بی مدیریتـی مسـووالن درجـه یـک 

باشـند. بی تفـاوت  می گیـرد  صـورت 
اسـت  شـن  رو  موضـوع  ایـن  هرچنـد 
داخلـه،  وزارت  و  ارگ  سـخنگویان  کـه 
بـه دسـت  فـراه  از سـقوط والیـت  پـس 
ذهنیـت  اغفـال  تـاش  در  طالبـان  گـروه 
کـه  انتقادهـای  بتواننـد  تـا  برآمـده  مـردم 
نهادهـا  ایـن  ناتوانـی  و  بی مدیریتـی  از 
پیـش آمـده را به نحـوی پـوش کننـد و در 
نهایـت تصاویـر جنگ افزارهـا و نیروهـای 
نظامـی را از سـال های گذشـته نشـر کردند 
امـا  کنـد،  فروکـش  کمـی  انتقادهـای  تـا 
انـد  اجتماعـی گفتـه  کاربـران رسـانه های 
در کنـار بحـران  عدیده یی کـه در حکومت 
دروغگویـی،  اخـاق  دارد،  وجـود  فعلـی 
سـخنگویان ارگ و وزارت داخلـه نیـز بـه 
ایـن بحـران افزوده شـده اسـت کـه اعتماد 

را نسـبت بـه آنـان کاهـش می دهـد.

بیـش از صـد عضـو مجلـس نماینـده گان، روز پنج شـنبه، 
تـاالرِ  در  گردهم آیـی  یـک  در  گذشـته  هفتـۀ  ثـورِ   ۲7
شـناس نامه های  توزیـع  کـه  گفتنـد  پارلمـان  »الحاقیـۀ« 
دیجیتالـی از سـوی ارگ غیـر قانـون اسـت و بایـد رونـد 

توزیـع آن توقـف کنـد.
توزیـع  رونـد  ادامـۀ  کـه  می گوینـد  مجلـس  اعضـای 
خلـق  سـبب  قانونـی،  غیـر  صـورت  بـه  شـناس نامه ها 

می شـود. بحـران 
بـه گفتـۀ آنـان، اگـر ارگ ریاسـت جمهـوری ایـن رونـد 
را توقـف نکـرد، ریاسـت اجرایـی بایـد برمبنـای قانـون 
توشـیح شـدۀ سـال ۱۳۹۳ روند توزیـع این شـناس نامه ها 

را آغـاز کند.
داکتـر محی الدیـن مهـدی، عضو مجلـس نماینـده گان که 
بـه نیابـت از نماینده گان دیگر سـخن مـی زد، گفت که در 
روز پایانی اجاس دوم سـاِل ۱۳۹6 شـورای ملی، جمعی 
از نماینـده گان مـردم، قطع نامه یـی را قرائـت کردند که در 
پـای آن، امضـای ۱۲۰ تن از اعضاِی مجلـس نماینده گان، 
در مخالفـت بـا رونـِد غیـر قانونـی تصویـب قانـون ثبت 
ایـن  علی رغـم  امـا  بـود،  شـده  درج  نفـوس،  احـوال 
مخالفـت، حکومـت اقدام بـه توزیع شـناس نامۀ دیجیتالی 
کـرد و در آسـتانۀ انتخابات پارلمانی، بحرانـی ایجاد کرده 

کـه بی گمـان رونـد انتخابـات را لطمـه خواهد زد.
آقـای مهـدی گفـت در مقطـع کنونـی کـه کشـور »دچار 
از  روز  هـر  و  دارد  قـرار  امنیتـی«  بحـران  و  مشـکات 
نیروهـای امنیتـی تا مردم ملکی، قربانی تروریسـم اسـتند، 
نبایـد  حکومـت  اولویـت  شـناس نامه ها،  توزیـع  رونـد 

. شد با
آقـای مهـدی افـزود: روندی کـه }توزیع شـناس نامه های 
دیجیتالـی{ به شـدت سـبب ایجـاد شـگاف های قومی در 
کشـور شـده و خـاف قانـون هـم اسـت، بی درنـگ باید 

توقف داده شـود.
ایـن عضـو مجلـس می گوید در صـورت داوم ایـن روند، 
ریاسـت اجرایـی کـه »ممثل پنجـاه فیصد قدرت سیاسـی 
مـردم« اسـت، مطابق به قانون توشـیح شـدۀ سـال ۱۳۹۳، 
مجلـس  از  را  دیجیتالـی  شـناس نامه های  توزیـع  رونـد 
نماینـده گان افغانسـتان آغـاز کنـد، تـا مـردم در گرفتـن 

شـناس نامه براسـاس قانـون یـا فرمـان »مخیر« باشـند.
داکتـر مهـدی بیـان داشـت در صورتـی کـه حکومـت به 
»خواسـت قانونـی« و »حـق مشـروع« مـردم توجـه نکند، 
هرگونـه عواقـب ناگـوار بر خواهد گشـت بـه بی توجهی 

رهبـری حکومـت در ایـن رابطه.
ایـن گفته هـا در حالی مطرح می شـود که نزدیـک به ۱۲۰ 
نماینـدۀ مجلـس، در روز پایانی اجاس دوم سـال ۱۳۹6، 
نزدیـک بـه سـه مـاه پیـش، قطع نامه یـی را امضـا کردند و 
در آن مخالفـت خـود را بـا آنچـه کـه رونـد »غیرقانونـی 
تصویـب قانون ثبـت احوال نفـوس« می خواننده می شـد، 

بیـان کردند.
در سـال ۱۳۹۲، بعـد از دو سـال جـدال، اعضـای مجلس 
نماینـده گان توافـق کردنـد کـه نام و نـام خانواده گـی، نام 

پـدر، نـام پدربـزرگ، محـل سـکونت فعلـی، سـکونت 
اصلـی، تاریـخ و محل تولـد در شـناس نامه های دیجیتالی 

درج شـود و قانـون تصویب شـد.
محمداشـرف غنـی این قانـون را در سـال ۲۰۱۴ در اولین 
روزهـای آغـاز کارش امضـا و توشـیح کرد. قـرار بود که 
توزیـع شـناس نامه ها آغـاز شـود، امـا در پـی اعتـراض 
برخـی گروه هـای اجتماعـی و سیاسـی، ایـن برنامـه بـه 

افتاد. تأخیـر 
ایـن اعتراضـات سـبب شـد کمیتـۀ قوانین کابینـه درصدد 
تعدیـل مـادۀ ششـم برآیـد. در ایـن تعدیـل عـاوه بـر 
مشـخصات فـردی، ملیـت »افغـان«، قومیت و دیـن افراد 
نیـز در صفحـه نخسـت شـناس نامه های الکترونیـک ذکر 

شـد. خواهد 
ایـن قانـون بعـد از تعدیـل بـرای تصویـب بـه مجلـس 
فرسـتاده شـد که مجلس نماینـده گان فرمان آقـای غنی را 
رد و تصویـب کـرد کـه درج ملیـت و قومیت شـهروندان 

در شـناس نامه های دیجیتالـی ضـروری نیسـت.
بعـد از آغـاز رونـد توزیع شناسـنامه  جنجالـی، گروه های 
گردهم آیی هـای  اجتماعـی  فعـاالن  و  سیاسـی  مختلـف 
اعتراضـی در والیـات مختلـف برپـا کردنـد و خواهـان 

توقـف توزیـع آن شـدند.
پـس از آغـاز رونـد توزیـع شـناس نامه های دیجیتالـی به 
تاریـخ ۱۳ ثـور سـال جـاری، ریاسـت اجرایـی حکومت 
ایـن  توزیـع  رونـد  آغـاز  بـا  همزمـان  ملـی،  وحـدت 
شـناس نامه ها از سـوی ارگ، اعـام کـرد که ایـن تصمیم 

ارگ مشـروعیت نـدارد و نـاکام خواهـد بـود.
از  از والیت هـای کشـور  بسـیاری  در همیـن حـال، در 
جملـه والیـت پنجشـیر، بدخشـان و کاپیسـا تظاهراتـی 
گسـتردۀ مردمـی در برابـر ایـن تصمیـم ارگ راه انـدازی 

. شد
ارگ  تصمیـم  ایـن  نیـز  پارلمـان  اعضـای  از  شـماری 
رونـد  توقـف  خواهـان  و  خوانـده  غیرقانونـی  را 
بـا  امـا  شـدند؛  دیجیتالـی  شـناس نامه های  توزیـع 
وجـود مخالفت هـای زیـاد بـا آغـاز رونـد توزیـع ایـن 
شـناس نامه ها، مسـووالن ادارۀ ثبـت احوال نفوس کشـور 
می گوینـد کـه توزیـع آن به شـکل عـادی جریـان دارد و 
تاکنـون بیـش از یک هـزار نفـر شـناس نامه های دیجیتالی 

گرفتـه انـد.

واکنش ها به پست های فیسبوکی سخنگویان ارگ و وزارت داخله:

اطالعات! به  یا گندزدن  فریبی  شهروند 

ده ها تن از نماینده گان مجلس به ارگ:

توزیع »غیر قانونی« شناس نامه های 
دیجیتالی را توقف دهید

روح اهلل بهزاد

ابوبکرصديق

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2266  شنبه         29 ثو  ر  /   ا رد  يبهشت         y    1397    4 رمضان   مبارک    y 1439  19  می      42018 www.mandegardaily.com

در  اجمـاالً  کـه  اسـت  رشـته یي  جامعه شناسـي، 
تعریـف کارکـردِ خـود مدعي اسـت کـه مي خواهد 
جامعـه را بـه صـورت علمـي مـورد بررسـي قـرار 
دهـد؛ دو نکتـۀ اساسـي و وجـه تمایـز ایـن رشـته 
کـه در قـرن ۱۸ توسـط اگوسـت کنت بنیـان نهاده 
شـده، همانـا تأکیـد بر »شـناختن« و »علمـي بودن« 

 . ست ا
و  »شـناخت  بـر  جامعه شناسـان  تأکیـد  ریشـه 
توصیـف« جامعـه، بـه نیکـوال ماکیاولي، اندیشـمند 
قـرن پانزدهـم میـادي بازمي گـردد و نیـز همیـن 
فلسـفۀ  از  را  جامعه شناسـي  کـه  اسـت  تأکیـد 
اجتماعـي و یـا علـوم اخاقِي پیش از خـود متمایز 

 . مي کنـد
ماکیاولـي در مقـام یـک اندیشـمند سیاسـي، بنیاني 
نـو در دانـش سیاسـت درمي افکند؛ او معتقد اسـت 
کـه عصـر سیاست نامه نویسـي کـه زبانـي تجویزي 
و  نبایدهـاي حکومـت  و  بایـد  بـه  آن  در  و  دارد 
پایـان  بـه  مي پرداختنـد،  شایسـته  حکومـت داري 
رسـیده اسـت و در عوض، راهِ درسـت این اسـت 
کـه مـا نحـوۀ حکومـت فعلـِي حاکمـان را مطالعـه 
کـرده و توصیـف کنیـم تـا از ایـن راه بفهمیـم کـه 
حکومت هـا چه طـور تأسـیس شـده و یـا بقـا پیـدا 

کرده انـد. 
هـدف برتـر ایـن مطالعـات نیـز این اسـت: »تحقق 
و نگهـداري دیرپـاي دولتـي نیرومنـد و بـا تمرکـز 
در مقـام شـرط رونـق بـورژوازي.« )هورکهایمـر؛ 

 )۲۴  ،۱۳۸6
از ایـن پـس بـود کـه ایـن اندیشـۀ متناقض نمـا به 
عالـم علـوم انسـاني و اجتماعـي راه یافـت و بـه 
یکـي از ادعاهـاي جامعه شناسـان نیـز بدل گشـت: 
مـا تنهـا درپي توصیـف جامعه برآمده ایـم و به دور 
از ارزش داوري هـاي اخاقـي ـ ولـي در راسـتاي 
عمـل  ـ  »مـدرن«!  جامعـۀ  حفـظ  مقـدس  هـدف 

مي کنیـم. 
دوم  تأکیـد  بـه  مي توانیـم  نقطـه  همیـن  از 
جامعه شناسـان، یعنـي »علمي« بودن جامعه شناسـي 

بازگردیـم. 
جامعه شناسـي در فضـاي علـم زدۀ حاکـم در قـرن 
هجدهـم و پیشـرفت هاي جـدي دانشـمندان علوم 
ایـن  در  طبیعـت  تکنولوژیـک  تسـخیر  و  طبیعـي 
دوران از یک سـو، و فضـاي آشـفتۀ اجتماعـي ایـن 
قـرن در غـرب ـ به دلیـل فروپاشـیدن هویـت دیني 
اروپـا و نیـاز بـه ارایـۀ بدیلـي مناسـب و تغییـرات 
دیگـر  سـوي  از  ـ  غیـره  و  ارزشـي  و  هنجـاري 
ابتـدا آرزوي رسـیدن  ظهـور مي کنـد و از همـان 
بـه موفقیت هـاي علـم فیزیـک را بـه عنـوان علـم 
مـادر در آن دوران، در سـر مي پرورانـد؛ آرزویـي 
کـه امـروزه بـر طبق شـواهد عینـي، مي تـوان گفت 

کـه آن را بـا خـود بـه گـور برده اسـت! 
جامعه شناسـي کـه ابتـدا کنـت، متأثـر از فضاي آن 
دوران، نـام فیزیـک اجتماعـي را برایـش برگزیـده 
بـود، بـر آن بـود تـا ماننـد فیزیـک بـه قواعـد کلي 
و  صنعتـي  نوظهـور  »جامعـه«ي  شـناخت  بـراي 
مـدرن دسـت یابـد تـا بتوانـد بـه وضـع اجتماعـي 
جامعـۀ  و  دهـد  سروسـاماني  دوران،  آن  آشـفتۀ 
علمـي،  هـاي  پیشـرفت  دوشـادوش  را  غربـي 

فرهنگـي  ـ  اجتماعـي  عقب مانده گي هـاي  از 
نیـز نجـات داده و تاریـخ را بـا تمدنـي عظیـم و 

بخشـد.  پایـان  سـعادت بخش! 
قـرن  فرانسـۀ  در  کـه  جامعه شناسـي  پـس،  آن  از 
هجدهـم بنیـان نهـاده شـده بـود، در سـایر نقـاط 
بـا  امریـکا،  اروپـا و سـپس  یعنـي  دنیـاي مـدرن 

کـرد.  ظهـور  دیگـرش  متفـاوت  مکاتـب 
امـا وضـع جامعه شناسـي در کشـورهاي شـرقي و 
اسـامي، چه طـور مي توانسـت باشـد؟ آیـا اساسـًا 
پـي  در  »علمـي«  عنـوان  بـه  »جامعه شناسـي«یي 
»توصیـف«! جهـان انسـاني بـا هدف »حفظ سـلطۀ 
بـورژوازي و مدرنیتـه«، مي توانسـت پدیـد آیـد؟ 
همان طـور که گفته شـد، جامعه شناسـي در شـرایط 
تاریخـي قـرن هجدهـم میـادي در غـرب ظهـور 
کـرد؛ ایـن زمـان مصادف اسـت بـا قـرن دوازدهم 

هجـري در باد اسـامي.
پیشـرفت هاي  از  کـه غـرب سرمسـت  حالـي  در 
جـدي علمـي خویش و براي یافتن مـواد خام اولیه 
و نیـروي کار و غیـره جهـت گسـترش تولیدات و 
بازارهـاي خویـش، بـه اسـتثمار سـایر کشـورهاي 
جهـان روي آورده بود، اوضاع در شـرق عالم و در 
جهـان اسـام بـه گونه یي اسـف بار رقـم مي خورد؛ 
مسـلمانان عـاوه بـر مشـکل اخیـر )اسـتثمارگري 
اروپاییـان( بـا بحران هاي متعدد داخلـي و خارجي 
دسـت وپنجه نـرم کرده بودنـد )نظیر حملـۀ مغول، 
اختافـات داخلـي و حکومت هـاي متعـدد ظالـم، 

اختافـات فرقه یـي و مذهبـي و غیره(. 
هم زمـان بـا ایـن دوران کـه رکـود و آشـفتگي در 
سـرزمین هاي اسـامي گروه هایـي از مـردم را بـه 
سـمت صوفي مسـلکي و انزواگرایـي کشـانده بود، 
جامعه شناسـي در غـرب مراحـل تکویـِن خویـش 
را سـپري مـي کـرد، تـا آن که پـس از قرن هـا و در 
گـذر از فـراز و نشـیب هاي بسـیار بـه کشـورهاي 

اسـامي »وارد« شـد. 
ایـن نکته یـي اساسـي اسـت کـه جامعه شناسـي در 
کشـورهاي مسـلمان، به عنوان مکتبـي در کنار مثًا 
مکتـب فرانسـه، آلمـان، انگلیـس و غیـره »تکوین« 
پیـدا نکـرد، بلکـه بـا همـان مختصات ذکر شـده و 
همـان ویژه گي هـاي فرهنگـي- اجتماعـي خـاص 
بـه دانشـگاه ها وارد شـد و متأسـفانه روشـن فکران 
خویـش  دیریـِن  »خودباخته گـي«  روح  همـان  بـا 
دل باختـۀ آن شـدند و ایـن در حالـي بـود کـه در 
جوامـع به شـدت دینـي، ضدیت جـدي بـا بنیان ها 
مـدرن  رشـتۀ  ایـن  اساسـي  پیش فرض هـاي  و 
وجـود داشـت. امـا البتـه ایـن ضدیت ماننـد امروز 
یـک ضدیـت آگاهانـه نبـود؛ یعنـي از آن جایـي که 
برخـورد مـا بـا مدرنیتـه، تـا مدت هـا برخـوردي 
از  شـکل  بـدان  شـاید  کسـي  بـود،  غیرفلسـفي 
نداشـت  اطاعـي  بنیان هـا  و  پیش فرض هـا  ایـن 
تـا بـا آ هـا بـه مبـارزۀ اندیشـه یي برخیـزد، بلکـه 
مشـکلي در ایـن حـوزۀ خـاص )جامعه شناسـي(، 
کارآیـي و  بـروز کـرد: عـدم  بـه گونه یـي دیگـر 

جامعه شناسـان.  و  جامعه شناسـي  کژکارکـردي 
دانشـجویان  کـه  اسـت  از مسـایلي  یکـي  ایـن  و 
جامعه شناسـي در مواجهـه بـا جامعـه، همـواره بـا 
آن دسـت وپنجه نـرم مي کننـد؛ از یک سـو انتظـار 

و از سـوي دیگـر مقبولیتـي کـه جامعه بـراي نقش 
آن هـا بـه عنـوان جامعه شـناس قایـل اسـت. اکنون 
کـه  کسـي  از  چه طـور  کـه  این جاسـت  پرسـش 
جامعه شناسـيـ  بـا همـان تعریـف و کارکـردي که 
در قسـمت نخسـت براي آن ذکر شـد را ـ خوانده 
اسـت، مي تـوان انتظار داشـت کـه اوالً جامعۀ خود 
را بشناسـد و ثانیـًا بـراي مشـکاتش راه حـل ارایه 

دهد؟! 
پرسـش مهـم دیگـري کـه از بحـث بـاال حاصـل 
مي شـود، این اسـت کـه آیا نتیجـۀ این بحـث، این 
اسـت که دیگـر نیـازي به خوانـدن جامعه شناسـي 

نداریـم و بایـد ایـن رشـته را تعطیـل کنیم؟ 
اسـت؛  منفـي  پرسـش  ایـن  بـه  نگارنـده  پاسـخ 
جامعه شناسـي را نبایـد تعطیـل کـرد، بلکـه بایـد 

نمـود.  مشـخص  را  آن  خوانـدِن  از  هـدف 
را  سـوال  ایـن  کـه  به جاسـت  شـرایط  ایـن  در 
پرسـید کـه چـرا بایـد جامعه شناسـي خوانـد؟ بـه 
نظـر مي رسـد نیـاز بـه خوانـدِن ایـن رشـته نـه از 
جهـت اسـتفاده عملـي از آن در جامعـه بـراي حل 
مشـکات و یـا حتـا توصیـف شـرایط اجتماعـي، 

بلکـه بیشـتر بـه دالیـل دیگـري اسـت. 
اول این کـه هـدف از خوانـدِن جامعه  شناسـي، باید 
شـناخت »دیگـري« خـود باشـد. »جامعه شناسـي« 
اسـت.  »تجددشناسـي«  مثابـۀ  بـه  مـا  بـراي 
از  مـدرن  جهـاِن  فهـم  معنـاي  بـه  تجددشناسـي 
نـگاه خـود غربي هاسـت، یعنـي آن طـور کـه آن ها 
هسـتي،  و  مي شناسـند  را  خودشـان  خودشـان، 
تاریـخ، جامعـه و انسـاِن مدرن را تعریـف مي کنند؛ 
جامعـه شناسـي نیـز علم فهـم جهان مـدرن و ادارۀ 

آن اسـت. 
پـس مـاي »مسـلمان«، از جهـت لـزوم »شـناخت« 
موانـع موجـود و سـپس »مبـارزه« و »گـذر« از آن 
در راسـتاي تحقـق اسـام و تمـدن اسـامي، الزم 
اسـت تـا دیگـري »غـرب« را خـوب بشناسـیم و 
بـراي ایـن منظـور بایـد قبل از هـر چیـز بدانیم که 
آن ها، خودشـان، چه طور خودشـان را مي شناسـند. 
و  غربـي  خودشناسـي  ایـن  بـه  رسـیدن  بـراي 
دسـت یابي بـه امـکان گـذر از مدرنیتـه از طریـق 
درک و فهـم و شـناخت جامعـۀ مـدرن، رجـوع به 
جامعه شناسـي موجـود ضـروري بـه نظر مي رسـد. 
)بـراي مطالعـۀ بیشـتر رجـوع کنید به کتـاب تجدد 
متضـاد،  حقیقت هـاي  غرب شناسـي؛  و  شناسـي 
نوشـتۀ دکتـر حسـین کچویـان، ۱۳۸۹، انتشـارات 

امیرکبیـر.( 
دومیـن دلیـل مطالعـۀ ایـن رشـته نیـز ایـن اسـت 
کـه بـه مـا در سـاختن دانـش اجتماعـي جدیـدي 
و  اسـامي  فرهنـگ  و  جامعـه  از  برخاسـته  کـه 
میهنـِي خـود باشـد، یـاري رسـاند؛ بدیـن معني که 
مـا بـراي سـاختن تمدنـي جدیـد، نیـاز بـه دانـش 
اجتماعـي متناسـب بـا آن تمـدن داریـم که نـه تنها 
در »تشـکیل« و برپایـِي آن مـا را یـاري دهـد، بلکه 
در بازتولیـد مـداوم و »بقـا«ي آن نیـز مؤثـر افتـد. 
بنابرایـن، الزم مي آیـد در ایـن راسـتا، از تجربه هـا 
و شکسـت و موفقیت هـاي دیگرانـي کـه زمانـي 
دانشـي جدید و متناسـب با شـرایط تمدني خویش 
تولیـد کرده انـد، اسـتفاده کنیـم. پـس الزم اسـت 
کـه هـدف از خوانـدن جامعه شناسـي، واقع بینانـه 
باشـد و نیـز سـطح و نوع توقعـي که از این رشـته 
مـي رود، متناسـب بـا توانایي هـا و شـأِن او باشـد. 

فرامـوش نکنیـم که جامعه شناسـي، بنا بـر ادعاهاي 
خـود جامعه شناسـان، تاشـي معرفتـي بـراي حفظ 
پیش فرض هـا،  و  بـوده  مـدرن  جامعـۀ  بنیان هـاي 
وفـاداري  ضامـن  آن،  مـدرن  مبانـي  و  بنیان هـا 

همیشـه گِي او بـه سـلطۀ مدرنیتـه اسـت. 

در نظریــۀ آشــوب، از مفهومــی بــه نــام اثــر پروانه یــی بحــث می شــود کــه 
ــال زدن یــک پروانــه در چیــن می توانــد برانگیزاننــدۀ توفانــی  می گویــد: ب
بــزرگ در امریــکا باشــد. بنابرایــن چگونــه می تــوان گفــت کــه مــن بــرای 
خــود یــا ســازماِن خــود و یــا در نهایــت بــرای بخــش مربــوط بــه خــود 
ــدار، کــه  ــه پن ــۀ مســایل نیســتم؟ این گون ــرم و مســوول بقی ــم می گی تصمی
ــد، اغلــب ناشــی از  ــد می کن ــک ُکل تهدی ــوان ی ــه  عن ــی جامعــه را ب کارای
رویکــردی اســت کــه در زبــان محــاوره بــه جزءگرایــی موســوم اســت و به 
ــر  ــرد در براب ــن رویک ــود. ای ــده  می ش ــرای)۱( نامی ــفی، تقلیل گ ــان فلس زب
ــه  ــت، ب ــک کلی ــب ی ــایل را در قال ــه مس ــرد ک ــرار می گی ــرای)۲( ق کل گ
ــدگاه  ــژه از دی ــد. نگــرش کل گــرا، به وی ــده می بین ــه و در هــم تنی هــم بافت
ــک و  ــواه کوچ ــری خ ــر تغیی ــت. ه ــت اس ــز اهمی ــر، حای ــت تغیی مدیری
بــزرگ، در گوشــه یی از یــک ســازمان یــا جامعــه، گاه بــه آرامــی و گاه بــه 

ســرعت، بــر همــه شــؤون ســازمان یــا جامعــه تأثیــر می گــذارد. 
کل گرایــی بــه  عنــوان یکــی از ۱۰ مهــارت نــو، همــۀ مــا را بــه باز نگــری 
ــرا  ــور ف ــازمان محور و بخش مح ــور، س ــی فردمح ــای ذهن در چارچوب ه
می خوانــد. بــا نــگاه کــردن بــه مســایل از ایــن منظــر، نتایــج متفاوتــی بــه 

دســت می آیــد کــه امتحــان آن مشــکل نیســت.
آلــن ســاوری، زیست شــناس حیــات وحــش زیمبابوه یــی، در ســال ۱۹۹۲ 
ــن  ــن رفت ــی از بی ــۀ آن، عامــل اصل ــر پای ــی را مطــرح کــرد کــه ب فرضیه ی
ــادی و  ــی، اقتص ــبات اجتماع ــب مناس ــی و تخری ــتی، بیابان زای ــوع زیس تن
ــردم  ــای( م ــا پارادایم ه ــری )ی ــای تصمیم گی ــه چهارچوب ه ــی، ب عاطف
ــه  ــد ب ــگاه کنی ــت )ن ــر اس ــی و جزء نگ ــفانه خط ــه متأس ــردد ک برمی گ
ــاوری  ــن س ــری؛ آل ــرای تصمیم گی ــو ب ــی ن ــت: چارچوب ــاب مدیری کت

ــرس، ۱۹۹۹(.  ــد، آیلندپ ــا ترفیل وجــودی ب
ســخن پــول هاوکــن نیــز در کتــاب اکولــوژی و بازرگانــی جالــب توجــه 

اســت: 
اگــر از هــر گروهــی در هــر نقطــۀ زمیــن بپرســند کــه چنــد نفــر از شــما 
امــروز صبــح بــا نیــت تخریــب طبیعــت از خــواب برخاســته  اســت؟ کســی 
دســتش را بلنــد نخواهــد کــرد. بنابرایــن اگــر ایــن کار را بــدون قصــد قبلی 
انجــام می دهیــم و هنــوز هــم بــه هــر حــال طبیعــت را تخریــب می کنیــم، 
معنایــش ایــن اســت کــه چنیــن قصــدی ـ  درســت بــر خــاف آن چــه کــه 

می خواهیــم  ـ در رفتــار مــا نهادینــه شــده اســت. 
ــت را، و  ــیم، طبیع ــر باش ــم تخریب گ ــه بخواهی ــدون آن ک ــرا ب ــتی، چ راس
ــم؟ پاســخ  ــب می کنی ــی را تخری ــی و عاطف مناســبات اقتصــادی و اجتماع
ــر  ــا کل نگ ــد؛ م ــاوری می گوی ــن س ــه آل ــت ک ــان اس ــش هم ــن پرس ای

نیســتیم. 
بــه  عنــوان مثــال صنعت  گــران فقــط صنعــت صنعــت را می بیننــد و 
کاری بــه ایــن ندارنــد کــه توســعه یــک صنعــت و بــه طــور کلــی توســعۀ 
صنعتــی چــه تأثیراتــی بــر محیــط زیســت، فرهنــگ، ترافیــک، عواطــف و 

ــردم دارد.  ــات م احساس
هــم  اجتماعــی  و  ترافیکــی  فرهنگــی،  زیســت محیطی،  محافــل  در 
ــت ها  ــه سیاس ــد ک ــا ببین ــد ت ــت و نمی کوش ــت نیس ــران صنع ــی نگ کس
و عملکردهــای ایــن محافــل چــه تأثیراتــی می توانــد بــر توســعۀ 
ــراری را از  ــۀ تک ــن جمل ــراوان ای ــه ف ــه ک ــذارد. همان گون ــی بگ صنعت
ــذور،  ــم و مع ــا مأموری ــه م ــنویم ک ــی می ش ــوران دولت ــی مأم ــان بعض زب
نیــز هــرگاه در برابــر  متصدیــان بخش هــا و ســازمان های مختلــف 
ــک  ــع ی ــًا مداف ــود را صرف ــد، خ ــرار می گیرن ــم ق ــای مه تصمیم گیری ه
ــد کــه مــا  ــه اظهــار می دارن ــد و قاطعان ــا ســازمان خــاص می بینن بخــش ی
ــه  ــراد ب ــه اظهــارات، اف ــا این گون ــع ب ــز نیســتیم! در واق مســوول همــه چی
ــا  ــه تنه ــد ک ــده اند و مأمورن ــت  ش ــا تربی ــه آن ه ــد ک ــوش زد می کنن ــا گ م
بــه یــک جــزء از کلیتــی بــه نــام جامعــه نــگاه کننــد. ایــن رفتــار حاکــی 
از آن اســت کــه تصویــر بــزرگ در جامعــه مــا ناپدیــد شــده  اســت و هــر 
یــک از مــا بــه منزلــۀ نقاشــانی هســتیم کــه جــزء کوچکــی از ایــن تصویــر 
ــداری و  ــه ناپای ــم. ب ــت آن، نقاشــی می کنی ــدون شــناخت و درک کلی را، ب
آشــفته گی جوامــع انســانی بنگریــد و پیامد هــای نامبــارِک ایــن نــوع نــگاه 

ــد.  ــان ببینن ــه جــای جه ــًا در هم را، تقریب

بخش نخست

ُکل گـرایی 
در       بـرابـر      تقلیـل   گرایـی

»جامعه شناسي« 
به مثابۀ »تجددشناسي«

الهام ربیـعي 

عقیل ملکی فر ---------------------------
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پیرامـون زنده گـی فردوسـی، نظری واحـد وجود نـدارد. خیلی از 
تذکره نویسـان، شـرح حال نگاران و... تأکیـد بـر نظم کردن شـهنامه 
بـه دسـتور سـلطان محمود دارند؛ امـا عده یی از پژوهش گـران این 
مـورد را افسـانه و حتـا جعـل می داننـد. دکتـر ذبیـح اهلل صفـا در 
کتـاب تاریـخ ادبیات ایـران، چنین می نویسـد: این کاربـزرگ )کار 
نظـم شـاهنامه( به امر هیـچ یک از سـاطین، خواه سـامانی، خواه 
غزنـوی انجـام نشـد، بلکـه اسـتاد طـوس بـه ظرافـت طبـع بدین 
مجاهـدِت عظیـم دسـت زد و در آغاز کار فقط از یاوری دوسـتان 
بهـره  ایرانی نـژاد محلـی در طـوس  مقتدریـن  از  یکـی  خـود و 
منـد شـد کـه نمی دانیـم کـی بـود، ولـی چنان کـه فردوسـی خود 
می گویـد، او دیـر نمانـد و بعد از او مـردی دیگر هـم از متکنان و 
بـزرگان محلـی طـوس به نـام »ُحیـا« یا »حسـین« بن قتیبه، شـاعر 
را زیـر بـاِل رعایـت گرفـت و در امـور مـادی حتـا خراج سـاالنه 

نمود:  یـاوری 
یحی)حسین( قتبیه است از آزادگان

که از من نخواهد سخن رایگان
ازویم خور و پوشش و سیم و زر

بدو یافتم جنبش و پا و پر
...

و مـردی دیگـر بـه نـام »علی دیلمـی« هـم در این گونـه یاوری ها 
شـرکت داشت: 

بدین نامه چون دست بردم فراز
یکی مهتری بود گردن فراز

جوان بود و از گوهر پهلوان
خردمند و بیدار و روشن روان

... امـا این هـا از بـزرگان و فرهیختـه گان طابـران طـوس بودنـد و 
هیـچ یک هـم سـلطان و یـا حاکـم نبودند.

»هرچنـد، معـروف چنان اسـت که، فردوسـی شـاهنامه را در زمان 
سـلطنت محمود و به فرمان او از ۳۸۹ اال ۴۲۱، پس از سـی سـال 
رنـج بـه نظـم آورد، ولـی ایـن سـخن خطـا و از پیرایـۀ صـواب 
عاطـل اسـت، زیـرا شـاهنامه بـه تصریـح خـود فردوسـی درسـنه 
۴۰۰ بـه انجـام رسـیده و ایـن سـال، یازدهمیـن سـال سـلطنت 
محمـود اسـت و رنـج سـی سـال هم به نـِص خـودش ثابت، پس 
بایـد شـهنامه بـه فرمان محمود، آغاز نشـده باشـد، بلکه فردوسـی 
قسـمت مهـم شـهنامه را در زمـان سـامانیان منظـوم و بـه احتمال 
قـوی بعـد از کشـته شـدن دقیقـی در سـال ۲67 نظـم آن را آغـاز 

اسـت.«)7( کرده 
دکتـر صفـا، علـت بـه خطـا رفتـِن تذکـره نویسـان و شـرح حال 
نویسـان را در ایـن مـورد، در این جـا می دانـد و می نویسـد: تذکره 
نویسـان در شـرح حـال فردوسـی نوشـته اند کـه او بـه تشـویق 
سـلطان محمـود بـه نظـم شـهنامه پرداخـت. و علـت ایـن اشـتباه 
آن اسـت کـه نـام محمـود، در نسـخ موجـود شـهنامه کـه دومیـن 
نسـخۀ موجود شـهنامۀ فردوسـی اسـت، توسط خود شـاعر نوشته 

است. شـده 
بنابـر دریافـت هـای دکترذبیـح اهلل صفـا، فردوسـی دو نسـخه از 
شـهنامه را ترتیب داده بوده اسـت. »زمانی که نسـخۀ منثورشـهنامۀ 
بـه دسـت اش  از دوسـتان فردوسـی  ابومنصـوری توسـط یکـی 
رسـید، فردوسـی آن را در سـال ۳۸۴ بـه مدت سـیزده یـا چهارده 
سـال، بـه نظـم کشـید. یعنـی ده سـال قبـل از معرفی شـدندش با 
دربـار غزنویـان کـه تاریـِخ ایـن مـورد، در نسـخ قدیمـی شـهنامه 

دیـده می شـود.«) صفـا، ۱۳7۹، ص: ۱6۳(.
فردوسی و دربار محمود

آشـنایی فردوسـی بـا دربار،)گویا( به وسـیلۀ ابوالعباس اسـفراینی، 
نخسـتین وزیـر محمـود و برادر سـلطان یعنی نصر بـن نصرالدین 

سـبکتگین، صورت گرفته اسـت. 
تا سـال های ۳۹۴ و ۳۹۵ شـهنامۀ نسـخۀ اولی خیلی شـهرت پیدا 
کـرد. در چنیـن اوضاعـی بود کـه نزدیـکان محمود نزد فردوسـی 
آمدنـد و بـا تقدیرهـا و تمجیدهـای فـروان، از وی خواسـتند کـه 
شـهنامه را بنـام محمـود کند، فردوسـی از سـرمجبوری و ناچاری 
تهـی دسـتی، پذیرفـت. فردوسـی دوبـاره بـه تجدیـد نظرنهایی و 
افـزودن داسـتان هـای نوسـروده بـرآن و گنجانیدن مـدح محمود 
غزنوی، در مواردی مختلفی از آن پرداخت و نسـخۀ دوم شـهنامه 
در سـال ۴۰۰ و ۴۰۱ هجـری، آمـادۀ تقدیم به دسـتگاه ریاسـت و 
سـلطنت محمودی شـد و فردوسـی از ارتکاب این اشـتباه، آن دید 

که مـی بایسـت.)صفا، ۱۳7۹، ص: ۱6۵( 
 پـس از تکمیل نسـخۀ دوم، شـهنامه محصول تجدیـد نظِر چندین 
سـالۀ فردوسـی در منظومۀ خـود و افزایش مطالبی بـر آن از ماخذ 
دیگـری مخصوصـًا از اخبار رسـتم )تألیف »آزادسـرو«نامی اسـت 
کـه در اواخـر قـرن سـوم و اوایـل قـرن چهارم می زیسـته اسـت( 
در همـان سـال و یـا چندی بعد بـرای تقدیم آن به سـلطان جانب 
غزنـه رفـت که مگـر به پـاداش نظِم آن نامـۀ بـزرگ و رنج خطیر 
صلتـی بیکـران دریابـد کـه مایۀ آسـایش او تـا آخر عمر یا وسـیۀ 
تهیـۀ جهـاز دخترش یا بسـتن آب طوس باشـد، ولی مـورد توجه 

سـلطان قرار نگرفت. )فروزانفـر، ۱۳7۸، ص: ۵6(
»فردوسـی، شـاهنامه را در مدت سـی سـال تمـام کرد، پایـان این 
سـی سـال کـه مواجـه بـا دوران پیری شـاعر بـود، مقارن بـا بروز 
قحطـی و گرانـِی فـوق العـادۀ شـد)۴۰۵( که ظاهـراً تجربـۀ آن یا 
عواقـب و تبعـات دردناک آن، شاعرخسـته را به فکـر آن انداخت، 
کـه شـاید بـا اهـداء کار یـک عمرسـی سـاله، بـه درگاه سـلطان 
محمـود نـه فقـط برای زندگی سـخت خود سـرمایۀ حاصـل کند، 
بلکـه شـاید بـه هم شـهری هـای خـود نیـز کـه احیـای یـک نظام 
آبیـاری اسـتوار می توانسـت آن را از قحطـی هـا و سـختی هـای 
مشـابه برهانـد و آن گونـه کـه تا مـدت ها بعـد از مرگ شـاعر در 
افـواه شـایع بـود، اقدام بـه بنای یک سـد عظیم در اطـراف طوس 
از سـال هـا پیـش جـزو آرمـان هـای اجتماعی بـود، نیـز از محل 
آن چـه عطای سـلطان کـه توقع داشـت در مقابل این هدیـۀ عالی، 
تـا حـدی مناسـب با عظمـت آن به هـر حـال کرامند باشـد.«)۸(

 در چنین شرایطی قاصدان دربار غزنه نزد فردوسی آمدند.
روایـت هایـی وجـود دارد پـس از ختم شـاهنامه، چنان کـه نظامی 
عروضـی گفتـه اسـت، علـی دیلمـی آن را در هفت مجلد نوشـت 
و فردوسـی آن را از طـوس بـه غزنیـن بـرد و بـه محمـود تقدیـم 
کـرد و خـاف توقـع و انتظاری که داشـت، محل توجـه و محبت 
پادشـاه غزنیـن قـرار نگرفـت و بـا آن کـه بنابـر روایـات مختلف، 

پادشـاه غزنیـن تعهـد کـرده بـود کـه در بـدل هـر بیت یـک دینار 
دهـد و بجـای دینـار درهـم داد و ایـن کار مایۀ خشـم دهقان زادۀ 
بـزرگ منـش طـوس گشـت، چنان کـه بنابر همـان روایـات، همه 

دراهیـم محمـود را به حمامـی و فقاعی بخشـید.
پژوهش گـران، دالیـل زیـادی را در اختـاف محمـود و فردوسـی 
فهرسـت کرده انـد، امـا دکترصفـا در تاریـخ ادبیـات فارسـی ایـن 
مسـئله را چنیـن خاصـه کـرده اسـت: مهم تریـن دلیـل اختـاف 
نظـر آن هـا بر سـر مسـایل سیاسـی، نـژادی و هویتی بوده اسـت. 
عـاوه بـر ایـن، فردوسـی در شـاهنامه همیشـه بـر تُـرکان تاختـه 
بـود، حال انکـه محمـود تـرک زاده بـوده اسـت.)صفا، ۱۳7۹، ص: 

)۱66
از سـویی هـم، احتمـال مـی رود، محمود طـرح ریختن غـزوات و 
غـارت هـای خویـش را کـه در هند، مولتـان، ری، اصفهان داشـته 
بـود را در شـاهنامه داشـته اسـت. ایـن هـم می توانـد دلیـل دیگر 
باشـد بـرای اختـاف و تـن نـدادن فردوسـی بـه خواسـت هـای 

. د محمو
امـا دکتر جـال الدین کزازی، در مسـئلۀ تیره بـودن رابطۀ محمود 
و فردسـی، حسـادت و شـیطنت رقیبـان فردوسـی در درون دربار 
را بیشـتر از عواملـی دیگـر تاثیـر گـذار می دانـد، آن هـا )رقیبـان 
فردوسـی( می گفتنـد: فردوسـی در شـاهنامه تورانیان را نسـبت به 
ایرانیـان خوار می شـمارد، در آن، تورانیـان بیدادگراند و خونریز و 

امـا ایرانیـان، دادگسـتر و پسـندیده کار و به پـروا و پرهیز.
 آنـان اهریمنـی انـد و اینـان اهورایـی، آنان پیوسـته در دشـمنی و 
ریمنـی انـد و اینـان همـواره در پارسـایی و مهرآرایـی. آنـان تیـز 
تازنـد و کیـن تـوز، اینان جـان افرازنـد و دالفروز. ایران بـوم و بِر 

پـاک و خجسـتۀ روشـنایی و پیروزی اسـت.
 تـوران، کشـوری آکناف و ُگجسـتۀ تاریکـی و تیـره روزی. ایران 
بـوم بنـام شـرزه خوی اسـت و تـوران تیـره کنـام روباهـان هرزه 
ایـران گلشـنی راسـتی و روشنی سـت و تـوران گل خـن  پـوی. 
کاسـتی و کودنـی. ایران بهشـت اسـت و تـوران دوزخ. آن برچهر 
جهـان خـال اسـت و ایـن آژخ. سـلطانا! در کالبـد گیتـی جانـا! 
هـر آیینـه فردوسـی و شـهنامه اش، غزنویـان را، شـرنگی اسـت 
جانگـزای و فرمان روایـی آنـان را از بیخ و بن فرسـای. او ایران یان 
را بـا شـاهنامه اش، برمـا برخواهـد انگیخـت و در جـام مـان زهر 
خواهـد آمیخـت و ارج و آبـروی مان را خواهـد ریخت...)کزازی، 
۱۳۹۱، ص: ۱۳۵(. این گونـه بـود کـه آتـش خشـم محمـود را در 
برابـر دهقـان زادۀ طـوس برانگیختنـد و وی را و کار وی را نـزد 
شـاه بـی مقـدار و تعصب آلود خواندند که سـبب طـرد محمود از 

دربـار غزنـه شـد.)کزازی، ۱۳۹۱، ص: ۱۳۴(
»فردوسـی چـون بـا برخـورد ناجوان مردانـۀ محمود مواجه شـد و 
ناگهـان حربـۀ تکفیـر را بـاالی سـر خود دیـد و تهدید شـد که به 
جـرم الهـاد در زیرپـای پیـان سـاییده خواهـد شـد، پـس ناگزیر 
از دام بـا گریخـت و از غزنیـن بـه هـرات رفـت و بـه اسـماعیل 
وراق پـدر ارزقی)شـاعر( پنـاه برد و شـش مـاه در خانـه آن آزاده 
مـرد پنهـان بـود تـا طالبـان محمـود رسـیدند و بازگشـتند و چون 
فردوسـی ایمـن شـد، از هرات بـه طـوس و از آن جا به طبرسـتان 

نزد پادشـاه سـپهبد شـهریار رفت.«)صفـا، ۱۳7۹، ص: ۱67(
در مدتـی کـه نـزد سـپهبد شـهریار مانـد، ایـن هجونامۀ هـم برای 
محمـود نوشـت، شـهریار از فردوسـی گفـت: بـه هیـچ روی بـا 
محمـود در مپیـچ و هـم اوردی و سـتیز را بـا او مـی ارای، زیـرا 
نـه تـو رادر برابـر شـاهی چـون او تـوش و تـاب هسـت و نـه 
مـن را. شـاهنامه را هم چنـان بـه نـام او وانِـه، و آن صـد بیـت 
نکوهـش را بـه مـن ده تا به آب شـان بشـویم و تو را بـه پاس این 
شایسـته کار، سـپاس بگویـم. هـر بیـت را مـن هـزار درم می خرم 
و می سـتانم و نیـک می دانـم و بی گمانـم کـه محمـود، پژمـان و 

پشـیمان خواهد شـد.
فردوسـی گفـت: شـهریارا! بـه پاس مهـری که بـر تـو دارم، تو را 
فرمـان بـرم و از تـو سـپاس گـزارم کـه تو در اندیشـۀ بهـروزی و 

بـی کزنـدی منی.
بعـد اسـتاد صـد بیـت را بـه شـهریار فرسـتاد و شـهریار هـم در 
برابـر، صدهـزار درمـی را کـه وعـده سـپرده بـود، داد. و آن صـد 
بیـت شسـته شـد. از آن صـد بیـت تنها این شـش بیت باقـی ماند:

مرا غمز کردن کآن پر سخن
به مهر نبی و علی شد کهن«
اگر مهرشان من حکایت کنم

چو محمود را صد حمایت کنم
پرستار زاده نیاید بکار

وگرچند باشد پدر شهریار
ازین در، سخن چند رانم همی؟

چو دریا کرانه ندانم همی
به نیکی نبُد شاه را دستگاه

وگرنه، مرا در نشاندی به گاه
چو اندر تبارش بزرگی نبود

ندانست نام بزرگان شنود.
فردوسـی بـه خراسـان بازگشـت و بعـد از هفـت روز بـه »بـاژ« 
رسـید. »همیـن کـه بـه بـاژ رسـید، دختـرش، آن کـه تنها یـادگار 
بـود، یـادگاری بـه خرمـی نوبهـار شـکوفه بـار، دختـر بلنداختـر 
ایسـتاده بر آسـتانۀ سـرای، به پیش واز پدر شـتافت و اشـک ریزان 
از شـادی، بـر دسـت و روی اوی، بوسـه زد. پـدر نیـز بـی پـروا 
وپرهیـز می گریسـت. اشـک هـای پـدر و دختـر بـا هم دیگـر در 
آمیخت و شـوری در دل نگرندگان آن نمای مهرآمیز و شـورانگیز 
بـر انگیخـت. اسـتاد آن گاه بـه سـرای خویـش در آمـد و برخـاک 
افتـاد و افریـدگار را، بـا دلی روشـن و اندیشـه یی تابناک، سـپاس 
گـزارد و نیایـش بُـرد کـه تندرسـت و بـی گزنـد، پـس از دیـری 
زیسـتن در بیـم و امیـد و نگرانـی و نویـد، بـه کاشـانۀ خویـش بر 

گشـته اسـت. )کـزازی، ۱۳۹۱، ص: ۱۵۹(
بعـد از ایـن حـوادث، فردوسـی آخریـن سـال هـای نومیـدی و 
ناکامـی خـود را بـه تجدیـد نظرهای نهایـی در شـاهنامه و بعضی 

افزایـش هـا بـر ابیـات آن، گذرانید. 
در ایـن هنـگام محمـود کـم کـم بـه اشـتباه خـود پـی می بـرد، به 
فکـر این شـد که چگونـه بتواند اشـتباهی را که انجام داده اسـت، 
جبـران کنـد، تصمیم گرفت مبلغ بیسـت هزار درم را به فردوسـی 
بفرسـتند. فرسـتادۀ محمود نزد اسـتاد رسـید و مبلغ را با پوزش و 
معـذرت فـراوان، تقدیـم اسـتاد کرد و اسـتاد هم مبلغ یاد شـده را 
بـرای کارگـران و کیسـه ماالن حمـام بخش کرد، خبر ایـن رویداد 
به غزنین رسـید، محمود از این برخورد اسـتاد براشـفته شـد و اما 

ایـن بار خشـم خود را فـرو برد.
»سـال های دیگری هم گذشـتند و فردوسـی روز به روز آوازه اش 
بـه گوشـه و کنـار ایـران پخـش می شـد و در ایـن هنـگام محمود 
هـم مصـروف جهان گیـری و دین گسـتری به سـرزمین هنـد بود.

محمـود از هنـد بـاز می گشـت و در راه، بـه دژی اسـتبری رسـید 
و او بـه پیش گاهـش نیامـد، بـه خواجـه حسـن میمنـدی کـه در 
پهلویـش راه می رفـت گفـت: سـزای او چـه باشـد؟ بـه وی چـه 

گفت:  بایـد 
اگر جز به کام من آید جواب

من و گرز و میدان و افراسیاب
بـا  بیـت  ایـن  پرسـید،  فـرو نشسـت و شـگیفتی زده  خشـمش 
چنیـن شـیوایی از کیسـت؟ میمنـدی گفت، ایـن بیتی از شـاهنامه 
فردوسـی اسـت، شـاهنامه خـود گنجی سـت بـس بزرگ...محمود 
از خواجـه خواسـت کـه هنـگام رسـیدن بـه غزنـه یـادش آورد. 
حسـن چنـان کرد و شـصت هـزار دینار به اشـتران گذاشـت تا به 
طـوس بفرسـتند و از آن اسـتاد بـزرگ پوزش بخواهنـد که در این 

کار دیـری و درنگـی افتاده اسـت.
خواجـه حسـن کاروانـی بـا اشـتران بـار نیـل)در آن وقـت کاالی 
گـران بهایـی بـود کـه شـصت هـزار دینـار مـی ارزیـد( به سـوی 
طـوس بـه راه افتـاد. کاروان در راه بـود کـه اسـتاد طوس به بسـتر 
بیمـار غلطیـد و سـرانجام در گذشـت. از یـک سـوی کاروان نیل 
محمـود بـه شـهر رسـید کـه در سـوی، پیکـر آن پیـر پـاک زاد را، 

مویـه کنـان بـه سـوی گورسـتان می بردند. 
هنگامـی کـه دالور)دختـر فردوسـی( فردوسـی، آیین سـوگ پدر 
را بـه شایسـتگی گـزارد و بـه انجـام رسـانید، فرسـتادۀ محمود با 
کاروان سـاالر نـزد او رفـت، تـا پـاداش محمـودی را بدو سـپارد، 

دختـر از پذیرفتـن آن سـر بـر تافـت و فرسـتاده را گفت: 
مـرا نیـازی بـه ایـن پـاداش نیسـت، بـه همـان سـان کـه پـدرم را 
نبـود. ایـن خبـر به محمـود رسـید و محمـود گفـت آن دارایی را 
در میانـۀ نیشـابور و مـرو، در مـرز طوس کاروان سـرایی بسـازد تا 
راه یـان آسـوده باشـند بـه آن فرزانۀ یگانۀ روزگار، اسـتاد اسـتادان 

درود گویند.«)کـزازی، ۱۳۹۱، ص: ۱7۳(
سـران جام آن پیـر خردمنـد، پـس از 7۸ سـال عمر پـر بارش)بنابر 
روایـت هایـی( در سـال ۴۱۱ در زادگاهـش، »بـاژ« در گذشـت. با 

غـروب آن آفتاب درخشـان شـعر و ادب سـتاره بیت هـای متعدد 
شـاهنامه اش هنـوز هـم روشـنی بخـش زوایـای تاریـک و مبهـم 
ذهـن و ضمیـر پارسـی زبانـان در پیونـد به هویـت و اصالت های 
تاریخـی اسـت و پیکـر پاکـش  را در باغـی کـه ملـک او بـود، به 
خـاک سـپردند جایـی که بـه زیـار گاه شـیفته گان فرهنـگ و ادب 

مبدل شـده اسـت.
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امنیـت ملـی افغانسـتان ایـن دو تـن را کـه 
مسـوول جلب و جـذب گروه تروریسـتی 
داعـش گفتـه شـده اند، از ناحیـه یازدهـم 

شـهرکابل بازداشـت کـرده اسـت.
امنیـت  عمومـی  ریاسـت  خبرنامـۀ  در 
ملـی افغانسـتان آمـده اسـت کـه قطعـات 
خـاص ایـن اداره در یـک عملیـات ویـژه، 
داعـش  گـروه  و جـذب  جلـب  مسـوول 
همـراه بـا یـک عضـو دیگر ایـن گـروه را 
در مربوطـات ناحیـه یازدهـم شـهر کابـل 

کرده انـد. بازداشـت 
ایـن خبرنامـه  امنیـت ملـی در  مسـووالن 
گفته انـد کـه عبدالمهین فرزند سـید محمد 
و صفـی اهلل فرزنـد فضل الرحمـن اعضـای 
گـروه داعش کـه مصروف جلـب و جذب 
بـرای ایـن گروه بودنـد از سـوی کارمندان 
قطعـات ویـژۀ این اداره بازداشـت شـدند.

در بخشـی از خبرنامـۀ امنیـت ملـی آمـده 
در  شـده  بازداشـت  افـراد  کـه  اسـت 
تحقیقـات ابتدایـی اعتراف کرده انـد که به 
دسـتور عبدالسـتار به نام مسـتعار سـیف اهلل 
ولسـوالی  در  داعـش  گـروه  فعـال  عضـو 
فامیل هـای  جوزجـان  والیـت  درزآب 
اعضـای گـروه داعش را از شـهر جال آباد 
بـه کابـل و سـپس بـه والیـت جوزجـان 

انتقـال دهنـد.
چنـدی پیـش نیز گروه دیگری از داعشـیان 
از  بخشـی  کـه  کابـل  ناحیـۀ  همیـن  از 
خیرخانه را در بر می گیرد، بازداشـت شـده 
بودنـد. این گروه مسـوول طراحی و عملی 
کـردن حملـۀ تروریسـتی بـه مسـجد امـام 
زمـان در قلعـۀ نجارهـای خیرخانـه بودنـد 
کـه در این حملۀ تروریسـتی شـمار زیادی 

از نمازگـزاران بـه شـهادت رسـیدند.
گـروه  افغانسـتان  ملـی  امنیـت  ریاسـت 
دومـی را »کلیدی تریـن« سـازمان دهنده گان 
حمـات گروه تروریسـتی داعـش، معرفی 

اسـت. کرده 

باایـن وجـود، معلـوم نیسـت چه شـمار از 
اعضـای دیگـر ایـن گـروه تروریسـتی در 
خیرخانـه حضـور دارند و مصـروف جلب 

و جـذب جوانـان و نوجوانـان انـد؟
دو اتفـاق مشـترک میـان دو گروه داعشـی 
بازداشـت شـده از خیرخانـه وجـود دارد. 
اول، اعضـای هـر دو گروه، دانـش آموختۀ 
انـد  خصوصـی  و  دولتـی  دانشـگاه های 
و دوم، هـر دو گـروه در بخشـی از کابـل 
دسـتگیر شـده اند که پیشـینۀ این سـاحه و 
باشـنده گان آن نشـان می دهـد کـه مخالف 

افـکار و رفتـار تروریسـتی بـوده اند.
در مورد سـربازگیری گروه های تروریسـتی 
و  پژوهش هـا  دانشـگاه ها،  در  تنـدرو  و 
دالیـل  و  شـده  زده  فراوانـی  حرف هـای 
نفـوذ  بیـان چگونه گـی  بـرای  بی شـماری 
اکادمیـک  نهادهـای  افـکار تروریسـتی در 
و در میـان دانشـجویان گفتـه آمـده اسـت؛ 
امـا در مـورد دوم، بـه عنـوان کسـی کـه 
بـه  کابل-خیرخانـه-  بخـش  ایـن  در 
دنیـا آمـده و تاهنـوز هـم در همیـن جـا 
در  بگویـم:  می توانـم  می کنـم،  زنده گـی 
گروه هـای  از  شـماری  اخیـر،  سـال های 
سـلفی-وهابی، تکفیرگـرا و جریـان حزب 
التحریـر در خیرخانـه فعال شـده و دسـت 
گروه هـا  ایـن  زده انـد.  سـربازگیری  بـه 
مصـروف جلـب و جـذب افـراد انـد و از 

لحـاظ فکـری آنـان را تغذیه می کننـد. این 
جـذب شـده ها پـس از دریافـت راه هـا و 
راه کارهـای ارایـه شـده توسـط جریان های 
از  را  آن  راه عملـی شـدن  تنهـا  یادشـده، 
طریـق گـروه تروریسـتی داعـش و طالـب 

می پیوندنـد. آنـان  بـا  و  می داننـد 
فریب خورده گان

و  از جوانـان  شـماری  بـا  ایـن،  از  پیـش 
را  گروه هـا  ایـن  فریـب  کـه  نوجوانانـی 
خورده و در حلقات »درسـی« آنان اشتراک 
می کردنـد، صحبت کـرده ام. آنـان که دیگر 
عاقه یـی بـرای پیوسـتن دوبـاره بـه ایـن 
جریان هـا ندارنـد، می گویند کـه گروه های 
از  اسـتفاده  بـا  آسـانی  بـه  بسـیار  تنـدرو 
احساسـات دینـی جوانـان و کـم آگاهـی 
آنـان از مسـایل دینـی، جوانـان ترغیـب به 

حضـور در حلقـات خـود می کننـد.
بـه گفتـۀ آنـان، ایـن گروه هـا در مکاتب و 
مسـاجد این جوانـان و نوجوانـان را پیدا و 
از راه هـای سـاده یی تـاش به جـذب آنان 

می کننـد. 
در صحبـت بـا اینانـی کـه حـاال خـود بـه 
منتقـدان عملکـرد جریان هـای شـده انـد، 
افـکار  دارای  گروه هـای  کـه  دریافتـم 
تندروانـه بـه شـکل صریـح این جوانـان را 
بـه کارهـای تروریسـتی دعـوت نمی کنند، 
امـا از لحـاظ فکـری آنـان در برابـر نظـام 

قـرار می دهنـد، بـا مطـرح کردن مسـایل و 
موضوعاتـی در پـی آن انـد تـا نشـان دهند 
کـه تمام کارهـای دولت افغانسـتان خاف 
موازیـن و آموزه هـای دیـن اسـام اسـت. 
کننـده گان  اشـتراک   مذکـور،  جریان هـای 
گونه یـی  بـه  را  خـود  درسـی«  »حلقـات 
تربیـت می دارنـد که آنـان تنها راه رسـیدن 
بـه »آرمان های« ترسـیم شـدۀ ایـن حلقات 
را در عضویـت گروه هـای تروریسـتی پیدا 

می کننـد.
مغازه داری؛ جایی برای سربازگیری

وقتـی دوباره به سـراغ برخی از کسـانی که 
پیشـینۀ حضـور در حلقات ایـن گروه ها را 
داشـتند، رفتـم و از آنـان پرسـیدم کـه از 
چـه راه هـای بـا اعضای ایـن گروه ها آشـنا 
شـده اند، گفتنـد: »اعضـای ایـن گروه ها در 
تکـه  بـوت،  موبایـل،  فـروش  مغازه هـای 
و میـوۀ خشـک کار می کننـد، امـا وظیفـۀ 
و  آنـان جلـب و جـذب جوانـان  اصلـی 

نوجوانـان اسـت«.
چنـد روز پیش، وزیـر داخله نیز در یکی از 
نشسـت های خبری گفت منسـوبان کشـف 
و اسـتخبارات ایـن وزارت در بسـا مـوارد 
فعـاالن اصلی گروه هـای تروریسـتی را در 
مغازه داری دسـتگیر کرده انـد. ویس احمد 
برمـک در آن نشسـت یادآور شـد، وزارت 
داخلـه اعضـای یـک گـروه تروریسـتی در 
دوکانـی بـه ظاهـر »حلبی سـازی« دسـتگیر 

کرده اسـت.
گفتنی اسـت کـه فعاالن جریان هـای تندرو 
و افراط گـرا، حلقات درسـی خود را مخفی 
می کننـد.  برگـزار  مختلفـی  در جاهـای  و 
صحن پـارک حصـۀ اول خیرخانـه، برخی 
ایـن  مسـاجد و خانه هـا، آموزش گاه هـای 

اند. گروه هـا 
در  کشـفی،  و  امنیتـی  نهادهـای  حـاال، 
کنـار دسـتگیر فعـاالن رسـمی گروه هـای 
هـم  و  خیرخانـه  در  هـم  تروریسـتی 
بخش هـای دیگـر، بایـد جلـو فعالیـت زیر 
زمینـی جریان هایـی کـه از لحـاظ فکری با 
گروه هـای تروریسـتی همکار انـد را بگیرد 
تـا دسـت آنـان از تولیـد چـوب سـوخت 
بـرای گروه هـای تروریسـتی گرفتـه شـود.

د بریتانيـې حکومـت پـه افغانسـتان کـې د خپلـو رستېـرو د 

شـمېر پـه زیاتولـو غـور کوي.

بریتانـوي رسـنۍ وايـي، د دې هېـواد د دفـاع وزیـر ګویـن 

ویلیامسـون لـه صدراعظمـې ټـرزا مـې غوښـتي دي چـې 

رستېـري  اضـايف  ترمنـځ   ۴۵۰ او   ۴۰۰ د  تـه  افغانسـتان 

واسـتوي.

کـه څـه هـم د بریتانيـې حکومـت تراوسـه افغانسـتان تـه د 

اضـايف رستېرو د اسـتولو پـه هکله پریکړه نـه ده کړې، خو د 

امریـکا جمهـور رئیـس او ناټو تړون پر لندن فشـار راوسـتی 

دی چـې په افغانسـتان کـې خپـل ځواکونه زیـات کړي.

بریتانیـا دا مهـال په افغانسـتان کـې شـاوخوا ۶۰۰ رستريي 

لـري چـې د ناټـو د غوڅ مالتـړ د ماموریت په چـوکاټ کې 

فعالیـت کوي.

پـه  چـې  ویـي  حوالـه  پـه  چارواکـو  د  رسـنیو  بریتانـوي 

افغانسـتان کـې د رستېـرو د زیاتولـو هـدف د افغـان دولـت 

وسـله والو مخالفینـو د فعالیتونـو مخنیـوی او د القاعـده او 

داعـش ډلـو پـر ضـد مبـارزه پراخـول دي.

پـه افغانسـتان کـې د بریتانـوي ځواکونو محـارب ماموریت 

پـه ۲۰۱۴ میـالدي کال کـې پای ته ورسـېد.

رستېـرو  بریتانـوي  د  وايـي،  وزارت  دفـاع  د  افغانسـتان  د 

زیاتېـدل د هغـو موافقـو او ژمنـو برخـه ده چې افغانسـتان، 

امریـکا او ناټـو تـړون مخکـې کـړي دي.

د دفـاع وزارت د ویانـد د دفـر رسپرسـت جـرال محمـد 

کـه  تـه وویـل،  راډیـو  ازادي  پـه ورځ  د جمعـې  رادمنـش 

څـه هـم ال دقیقـه نـه ده معلومه چـې څومـره نـور بریتانوي 

رستېـري افغانسـتان تـه اسـتول کېږي؟ خـو دا عسـکر به په 

څلـورو برخـو کـې دنـده تـررسه کـړي.

نوموړي زیاته کړه:

»د تعلیم او تربیې، مشـوره ورکولو، مايل مالتړ او د دښـمن 

د ځپلـو لپـاره د هوايـي عملیاتـو د هم غـږۍ لپاره بـه له دې 

پخوانیـو  پـه  مسـؤلیتونه  دا  کېـږي.  اخېسـتل  کار  رستېـرو 

موافقـو او تفاهم نامـو کـې موجـود دي.«

د افغانسـتان د دفـاع وزارت وايـي، د جګـړې د ډګـر لپـاره 

ټګنالوژیـو،  پوځـي  موډرنـو  د  خـو  لـري،  رستېـري  کايف 

عـري تجهیزاتو او الزمو مشـورو لپـاره د نړیوالو ځواکونو 

مرسـتې او همـکارۍ تـه اړتیـا لـري.

د افغانسـتان او جنـويب اسـیا پـه اړه د امریـکا د ولسـمرش 

د سـراتیژۍ تراعـالن وروسـته امریـکا افغانسـتان تـه ۴ زره 

اضـايف رستیـري واسـتول او امریکايـي مقاماتـو او د ناټـو 

رسمنـي پـه مکـرر ډول د دې تـړون له غړو وغوښـتل چې 

افغانسـتان تـه د غـوڅ مالتـړ د ماموریـت پـه چـوکاټ کـې 

واسـتوي. نـور رستیري 
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.... آتـش  با     بـازی  
گفتن هـا  افغـان  افغـان،  ایـن  از  هـدف  اگـر   -۳
نهادینه سـاختن این واژه در اسـناد رسـمی و هویتی شـهروندان 
باشـد، ایـن هـدف هـم نمی توانـد با ایـن شـیوه تطبیـق گردد. 
اسـراف در مصـرف ایـن واژه پرسـش ها و مشـکاتی را به بار 
خواهـد آورد کـه حـل آن از تـوان طراحـان تذکره هـای برقـی 

بـاال بـوده اسـت.
بـه ایـن بـاور هسـتم کـه حتی ثبـت کتگـوری قوم   -۴
هـم در کارت هـای هویـت مشـکاتی را بـه بار خواهـد آورد 
و بـه جـای آن ایـن معلومـات را می تـوان در »دیتا بیـس« و یا 

»پایـگاه داده« تذکـره هـا ثبـت نمـود.  
در ایـن میـان آنچـه بـرای من خسـته کن بـوده، موعظـه هایی 
اسـت کـه در همچو مناسـبت هـا از زبان دوسـتانی می شـنوم 
کـه خیلـی تاش مـی ورزند تا عصـا را از میـان گرفته و خیلی 
»خوب« و »دلسـوز« و »مسـلمان« و »ملی« جلـوه نمایند. روش 
ایـن دوسـتان در بیشـترین حالتهـای آن خیلـی سیاسـی اسـت 
کـه تـاش مـی ورزنـد تـا دل همـه را بـه دسـت آورده و بـر 
شـمار طرفـداران خویـش در میـان همـه اقشـار بیفزاینـد. این 
بزرگـواران بجـای آنکـه دیـدگاه »قانـون« و »دیـن« و »منطـق« 
و »عقـل سـلیم« و »تجـارب« ملـت هـای دیگـر را معیـار قرار 
دهنـداز حـل مشـکل طفره رفته و دسـت بـه موعظه مـی زنند 
و بـا ایـن شـیوه هـم از مسـئولیت فـرار مـی کننـد و هـم در 

جایـگاه یـک نصیحتگر دلسـوز جلـوه مـی نمایند. 
سیاسـتمدارانی که بـاال بـردن تـب هویتـی و بـه وجـد آوردن 
گـروه هـای قومـی را کوتـاه ترین و کـم هزینه تریـن راه برای 
ایجـاد پیونـد بـا جامعـۀ مـورد نظر شـان مـی دانند بـی خبر از 
ایـن انـد کـه با ایـن کار خویش شـاید شـور و شـوق و »ننگ« 
و هیجانـی را در میـان گـروه هایـی ایجـاد کننـد، هیجانـی کـه 
آن هـا را بـه سـوی صنـدوق هـای رأی خواهـد کشـاند، ولـی 
عواقـب خطرنـاک ایـن کار در دراز مـدت خرمن هسـتی همه 
را بـه آتـش خواهـد کشـید. اگـر آن هـا خواسـته باشـند تـا با 
تشـدید تضـاد هـای قومـی و دامـن زدن بـه آتـش هویـت ها 
ریشـه هـای خویـش را در عمق جامعه بگسـترانند بایـد بدانند 
کـه ریشـه های بیمـار و گندیده تعصـب شـاید روزی تمامیت 
ارضـی کشـور را تهدیـد نمایـد، و حلقـۀ خبیثـه تعصـب بـه 
آتشـی می مانـد که پیـش از »دیگـران« خرمن هسـتی »خویش« 

را خواهد سـوخت.  
ماتـادور هـای سیاسـت افغانسـتان بایـد بداننـد کـه بـا وجـود 
همـه مهـارت و اعتمـاد بـه نفسـی کـه یـک بازیکن مـی تواند 
داشـته باشـد ولـی گاهـی هـم می شـود کـه گاوی خشـمگین 
ماتـادوری را از زمیـن برداشـته، بـر سـر شـاخ چرخانـده بـر 
زمینـش کوبـد، و سـپس شـاخ بـر قفسـۀ سـینه اش فـرو برده 

نماید. زمینـش  نقـش 
بهرام که گور می  گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

دالری... میلیون  صدها  هزینۀ 
ان بـی سـی از قـول مقام هـای پاکسـتانی گـزارش داده اسـت 
کـه تـا کنـون فقـط پنـج کیلومتـر از خـط ۱۲7۰ کیلومتـری 
مرزی در ایالت بلوچسـتان پاکسـتان، حصارکشـی شده است.
خبرگـزاری ان بـی سـی از قـول مقام هـای پاکسـتانی گزارش 
داده اسـت کـه پاکسـتان در نـوار ۱۸۰ کیلومتـری مـرزی 6۴ 
پوسـته و موضـع سـاخته اسـت امـا به ادعـای آنـان از جانب 
افغانسـتان در عیـن مسـیر فقـط هشـت پوسـته سـاخته شـده 

ست. ا
مقام هـای امریکایـی و افغانسـتان مدعـی انـد کـه پاکسـتان به 
گـروه هـای دهشـت افگنی که در افغانسـتان شورشـگری می 
کننـد، پنـاه داده و آنـان را تمویـل و تجهیـز می کنـد، برعکس 
پاکسـتان مدعـی اسـت کـه حمـات دهشـت افگنـی کـه در 
پاکسـتان بـه وقـوع می پیونـدد، در افغانسـتان طراحـی مـی 

. د شو

رؤسای جمهور امریکا و...
 بیشتر شده است.

یک ونیــم  در  رییس جمهــور،  »آقــای  گفــت:  میرضیایــوف 
ســال گذشــته مــا از نزدیــک بــا ایــاالت متحــده دربــارۀ 
ــده  ــاالت متح ــا از ای ــم و م ــکاری می کنی ــرمایه گذاری ها هم س
ــن  ــان ای ــتیم در جری ــا توانس ــم. م ــاد خریده ای ــای زی فناوری ه
ــم.« ــا کنی ــا را امض ــر پیمان ه ــارد دال ــه ارزش ۱۲میلی ــدار ب دی
درهمین حــال، رییس جمهــور ازبیکســتان تعهــد ســپرد کــه 
ــتان،  ــات افغانس ــح و ثب ــد صل ــه رون ــک ب ــرای کم ــکند ب تاش

ــرد. ــد ک ــاش خواه ت
ــه ایجــاد  ــا وعده هــای پی هــم از کمــک ب ــد ب ازبیکســتان جدی
ثبــات در افغانســتان، به دنبــال کســب جایــگاه منطقه یــی اســت 
یاهــم از اوضــاع بدامنیتــی در شــمال افغانســتان نگــران اســت؟

ــت  ــک نشس ــال روان، از ی ــارچ س ــاه م ــر م ــکند در اواخ تاش
ــا  ــرد و حت ــی ک ــتان میزبان ــارۀ افغانس ــی درب ــح بین الملل صل
تأکیــد کــرد کــه بــرای میزبانــی از آغــاز گفت وگوهــای صلــح 

ــی دارد. ــان آماده گ ــروه طالب ــا گ ــل ب کاب

هارون مجیدی

تالشی خانه  به خانه...
به شکست مواجه شد.

به گفته آقای سالنگی، در این حمله حدود ۲۰۰۰ طالب مسلح دست داشتند.
والـی فـراه می گویـد کـه شـهر فـراه بـه گونـه کامـل تصفیـه شـده و نیرو هـای 
نظامـی وظیفـه گرفته انـد تـا عملیات هـای نظامـی و تصفیـوی را ادامـه دهند و در 

پوسـته هایی کـه قبـًا سـقوط کـرده بودنـد، جابجـا شـوند.
آقـای سـالنگی گفـت: »گروپ ها توظیف شـدند و شـورای نظامی فیصلـه کرد که 
تمـام مناطـق تصفیـه و تاشـی شـوند، هیـچ نـوع نگرانی نیسـت، در سـاحاتی که 
مـا قبـًا بودیـم تمـام همان سـاحات به دسـت ما اسـت، جا هایـی که قبـًا طالبان 

بودنـد نیـز تصفیه و تاشـی خواهند شـد.«
فـراه تنهـا والیتی نیسـت که گروه های مسـلح مخالـف دولت به خصـوص طالبان 

در آن فعالیـت می کنند.
بـه گـزارش رادیـوی آزادی، محمـد رادمنـش سرپرسـت دفتر سـخنگوی وزارت 
دفـاع روز جمعـه گفـت، امروز چهـارده عملیات در سـیزده والیت افغانسـتان راه 

شده اسـت. اندازی 
بـه گفتـه وی، نیروهـای امنیتـی بـرای شکسـت دادن گروه هـای مسـلح مخالـف 

دولـت در فـراه و والیت هـای دیگـر سـرگرم اجـرای عملیـات  انـد.
رادمنـش اطمینـان می دهـد کـه با اجـرای ایـن عملیات هـا، وضعیـت در مناطق نا 

ACKUآرام بـه حالـت عادی برخواهد گشـت.
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عبداهلل دانش

برخــی وکیــان پــروان در شهرســتان بگــرام، بــرای کســب 
ــن  ــد. ای ــع می کنن ــناس نامه توزی ــا ش ــرای کوچی ه رأی، ب
ــان را  ــوس و عکاس ــوال نف ــت و اح ــوران ثب ــان مأم وکی
ــی  ــک آب، چنزی ــل ســه دوکان، باری در مناطــق کوچی نشــین بگــرام، مث
ــرده  ــع شــناس نامه اســتخدام ک ــرای توزی و ســایر مناطــق چادرنشــین، ب
ــرای کوچی هــا توزیــع  ــه ده هــا شــناس نامه ب ــد و ایــن مأمــوران روزان ان

می کننــد.
ــوس  ــوال نف ــت و اح ــر ثب ــا در دفت ــه کوچی ه ــب و دردآور این ک جال
ــه  ــا ب ــب، آن ه ــل صاح ــش وکی ــه فرمای ــر ب ــد، مگ ــه ندارن ــرام ریش بگ
ریشــه های قــوم، دوســت و رفیق هــای شــان پیونــد داده می شــوند. 
ــه  ــراد مجهول الهوی ــا اف ــن کوچی ه ــان ای ــه در می ــد ک ــع می گوین مناب
زیــاد اســت کــه کســی از آن هــا شــناختی نــدارد، امــا در بــدل یــک رأی 

ــود. ــه او داده می ش ــرام ب ــناس نامۀ بگ ــا! ش ــزز م ــل مع ــه وکی ب
بــاور بنــدۀ حقیــر ایــن اســت کــه شهرســتان بگــرام، دیــری نکــذرد کــه 
بــه )دشــت ارچــی( دوم مبــدل گــردد. بحــث اصلــی مــان این کــه، وقتــی 
یــک آدم بــرای رســیدن بــه کرســی، اجنــی را بــر مــادر بــزرگ )وطــن( 

مســلط ســازد، توقــع مــان از او چــه خواهــد بــود؟

فخرالدين قاری زاده

صیاد با سربازان متقلب به جهاد می رود !
طــرح جدیــد کمیســیون انتخابــات کــه بدیلــی بــرای 
خوانــده  شناســنامه ها  کاپــی  در  اســتیکر  نصــب 
شــده، بازهــم تقلــب زا اســت و زمینــۀ تقلــب و دســتبرد گســترده 
ــرح،  ــن ط ــاس ای ــد. براس ــم می کن ــات را فراه ــد انتخاب در رون
شــهروندان کــه از نصــب اســتیکر بــر شناســنامه های اصلــی خــود 
ــز ادارۀ  ــر و مراک ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد، می توانن ــراس دارن ه
ثبــت احــوال نفــوس، شناســنامۀ اصلــی مثنــا بگیرنــد کــه بــه ایــن 
ــنامه  ــتر از آن شناس ــا بیش ــد دو و ی ــرد می توان ــک ف ــب، ی ترتی
بگیــرد، در مراکــز مختلــف انتخاباتــی ثبــت نــام کنــد و روز 
ــاور  ــب ب ــه تقل ــه ب ــی ک ــد. دل های ــات رأی بده ــزاری انتخاب برگ
و دســت های کــه بــه دســتبرد در پروســۀ ملــی انتخابــات عــادت 
کــرده انــد، نمی تواننــد انتخابــات شــفاف و عادالنــه برگــزار 
ــه و تطبیــق  ــا ارای ــه همیــن دلیــل، ســخت می کوشــند ب ــد و ب کنن
طرح هــای ناقــص، غیرمنطقــی و تقلــب زا، انتخابــات برگــزار 
ــه میــل دل شــان در کرســی های مجلــس نماینــده گان و  کننــد و ب

شــورای ولســوالی ها، مهره چینــی کننــد.
ــس  ــاد، ریی ــع صی ــوی عبدالبدی ــراً مول ــه اخی ــت ک ــان اس یادم
کمیســیون انتخابــات، از فــراز منبــر مســجد جامــع حاجــی 
ــد  ــاد خوان ــات را جه ــل، مشــارکت در انتخاب ــن در کاب عبدالرحم
و از مــردم خواســت کــه بــا ثبــت شناســنامه های خــود بــه ســوی 
جهــاد بشــتابند؛ امــا ممکــن اســت بــا ســربازان کــه اکثریــت شــان 
بــا اخــذ دو و یــا چنــد شناســنامه بــرای تقلــب کمــر بســته انــد، 
ــای  ــزد ماه ــی در ن ــی اســت؛ ول ــًا پاســخ منف ــرد؟ قطع ــاد ک جه

ــد. ــر می رس ــه نظ ــن ب ــاد ممک ــای صی ــون آق چ

خلیل پژواک

نوحه خوانی نمایندگان 
وقتــی کنــدز ســقوط می کنــد، چنــد نماینــدۀ پارلمــان 
بــا چهره هــای مضطــرب و صــدای بلنــد در رســانه ها، 
در فضــای مجــازی و حتــا بــا وزرا و مقامــات امنیتــی از ســقوط و 
فاجعــه و کمــکاری شــکایت می کننــد. در فــراه هــم همیــن  طــور. 
ــا و  ــا حت ــور. آن ه ــن ط ــم همی ــار ه ــرات و قنده ــی و ه در غزن
ــمگین  ــوالی ها خش ــقوط ولس ــًا از س ــتثنایی واقع ــورت اس ــه ص ب
ــن  ــم. همی ــده گان تعجــب می کن ــن کار نماین ــن از ای ــوند. م می ش
نماینــده گان کمــر مقامــات امنیتــی را از پارلمــان می بندنــد. 
ــا  ــد. همین ه ــاد می دهن ــی رأی اعتم ــات امنیت ــه مقام ــا ب همین ه
در عــزل و نصب هــای امنیتــی بــه ویــژه در ســطوح میانــی نقــش 

ــد. و ســهم دارن
ــی خــراب اســت. پاســخ  ــه چــرا وضــع امنیت ــه این ک ــم ب برگردی
ــات  ــت، مقام ــر اس ــت مقص ــه حکوم ــت ک ــن اس ــده گان ای نماین
ــه ُهشــدارها توجــه نمی شــود. خــوب  ــد و ب ــی بی کفایــت ان امنیت
پرســش ایــن اســت کــه چــه کســی بــه این هــا رأی اعتمــاد داد و 
ــه دســت  ــا ب ــزی خواســت ی ــدل آن چه چی ــرد و در ب ــت ک حمای
ــی رأی اش را  ــول فروخــت؟ ک ــر پ ــی رأی اش را در براب آورد؟  ک

بــا پســت و مقــام معاملــه کــرد؟
چــرا مثــًا نماینــده گان غزنــی یــا فــراه و بدخشــان و هلمنــد رأی 
شــان بــه رییــس امنیــت، وزیــر دفــاع و وزیــر داخلــه را مشــروط 
بــه بهتــر شــدن وضــع امنیتــی مناطــق و مــوکان شــان نکردنــد؟ 
ــی  ــک طــرح مشــخص امنیت ــدل ی ــی چــرا در ب ــًا وکای غزن مث
ــر  ــه در بدت ــه این ک ــیم ب ــد؟ می رس ــه نکردن ــان را معامل رأی ش
شــدن وضعیــت امنیتــی کی هــا مســوول انــد. بزرگ ترینــش 
ــاه اســت،  ــرای مــردم کــه دســت شــان از حکومــت کوت ــل ب الاق
ــم  ــد و ه ــی ان ــریک ناامن ــم ش ــه ه ــت ک ــی اس ــن وکای همی

نوحه خــوان قربانیــان.

فیـسبـوک نـــامــه

از»زیـن«فـرودآییـد!
مردمــان شــمال افغانســتان بــرای کســانی 
ــد از  ــد و بع ــوده ان ــدرت ب ــی در ق ــه مدت ک
در  کــه  می پندارنــد  هنوزهــم  برکنــاری، 
ــخص از  ــان ش ــد: ف ــد، می گوین ــدرت ان ق
ــه! ــن ن ــا از زی ــده اســت، ام ــرود آم اســپ ف
ــان  ــه حــال شــماری از »مدعیی ــاال، ب ــار ب گفت
ــد،  ســیادت صفــوف مقاومــت« صــدق می کن
ــعود،  ــاه مس ــهادت احمدش ــد از ش ــرا بع زی
صفــوف مقاومــت دچــار ورشکســته گی شــد 
ــانی  ــه کس ــه، بلک ــوف ن ــل آن، صف ــه عام ک
بودنــد کــه خــود را میــراث دار ســیادت 

صفــوف مقاومــت می دانســتند.
دیــدگاه کوچــک، دالرهــای حکومــت امریــکا، 
ــرایی  ــق و مدیحه س ــی، تمل ــای دولت منصب ه
عــدم  اطرافیــان،  زرانــدوزی  زیردســتان، 
ــد  ــبب ش ــر، س ــل دیگ ــد عام ــوره و چن مش
کــه ایــن »بزرگــواران«، هــر کــدام بــه تنهایــی 
کمــال  پنــدار  یــا  دچــار خودبزرگ بینــی 
شــدند و هــر یــک، خــود را شایســتۀ رهبــری 
دانســتند، اقــدام بــه تخریــب یکدیگــر کردند، 
از یکدیگــر  در خوش خدمتــی خارجی هــا 
ســبقت جســتند، خــود را ملــی پنداشــته، بــه 
رانــدن یکدیگــر اقــدام و یــا تبانــی کردنــد و 
بــه قــدرت رســاندن کــرزی در لویــه جرگــۀ 
اضطــراری، نظــام ریاســتی و قــدرت متمرکــز 

ــون اساســی را دســت آورد دانســتند. قان
ــود  ــد، خ ــت بودن ــور حکوم ــه مأم ــی ک زمان
ــی  ــد و زمان ــداد کردن ــام قلم ــب نظ را صاح
کــه از مأموریــت رانــده شــدند، بــه منتقــدان 
ــه  ــردادند ک ــا س ــده، غوغ ــل ش ــام تبدی نظ
نیســت. فکــر  مجاهدیــن شــامل دولــت 
آن هــا طــوری اســت کــه شــخص خودشــان، 
بــرادران، ارجمندی هــا، اعضــای خانــواده 
از  عبارتنــد  شــان  اطــراف  دلقک هــای  و 
نماینــده گان واقعــی مجاهــدان کــه ایــن 
ــه درســتی درک  طــرز فکــر را عامــۀ مــردم ب

می کننــد. درک  و  می کردنــد 
ــه خــرد جمعــی توهیــن  ایــن »بزرگــواران« ب
ــدۀ بامنازعــۀ  کــرده، هنوزهــم خــود را نماین
و  پنداشــته  مقاومت گــران  و  مجاهدیــن 
ــر ســر قــدرت از  معرفــی می کننــد. رقیبــان ب
ایــن کوتاه بینــی، کم ظرفیتــی، ســاده لوحی، 
جبــن و پول پرســتی آن هــا اســتفاده کــرده، هر 
یــک را باربــار بــه کرســی های کذایــی نصــب 
ــاح  ــع س ــا در خل ــد و از آن ه ــزل کردن و ع
ــوف  ــن از صف ــذف مجاهدی ــن و ح مجاهدی
دولــت بــه ویــژه از صفــوف نیروهــای امنیتــی 

ــد. اســتفادۀ دلخــواه کردن
ــانده  ــی ش ــه کرس ــرورت، ب ــورت ض در ص
شــدند، اهــداف ارگ را عملــی کردنــد، رشــوه 
ــه  ــاد پیش ــد، فس ــدوزی کردن ــد، زران خوردن
ــده  شــدند و باخــره مشــبوع و مســت گردی
ــط  ــتاندند. توس ــود رو گش ــنگران خ از هم س

خــود  از  فوق الذکــر  ناشایســت  اعمــال 
دوســیه های فســاد اداری بــه جــا گذاشــتند و 
در ماهیــت امــر، بــه اشــخاص فاقــد شــجاعت 

ــدل شــدند. مب
ــتۀ  ــدا و گذش ــرس خ ــواران؛ ت ــن جیره خ ای
جهــاد و مقاومــت را فرامــوش کــرده بودنــد، 
زیــرا احمدشــاه مســعود زنــده نبــود تــا آن هــا 
ــن  ــرد. ای ــب می ک ــوا تادی ــه تق ــا تازیان را ب
»بزرگــواران« از جهــاد و مقاومــت بــه عنــوان 
خاطــره یــاد می کردنــد، آن هــم در عــدم 

ــان. ــان ش ــا و ترجمان ــور خارجی ه حض
ایــن »بزرگــواران« شــخصیت های  اکنــون 
ــاد و  ــراد جه ــدن اف ــا ران ــرا ب ــد، زی ــی ان مل
ــی  ــان؛ مل ــر ش ــت ام ــت از ادارات تح مقاوم
بــودن خــود را بــه نمایــش گذاشــتند، از انتقاد 
ــاغ  ــل دم ــه خل ــدان را ب ــد، منتق ــرت دارن نف
متهــم می کننــد، تحمــل شــنیدن حقیقــت 
را در ردیــف  ندارنــد و حقیقت گویــان  را 
دشــمنان درجــۀ اول خویــش قــرار می دهنــد. 
ــت  ــواران« از مأموری ــن »بزرگ ــه ای ــی ک زمان
ــد  ــر، منتق ــد، مقاومت گ ــدند؛ مجاه ــده ش ران
از  شــماری  و  می شــوند  اصاح طلــب  و 
افــراد بــه دالیــل مختلــف در نقــش هــر 
ظاهــر  آن هــا  چک چکی هــای  و  دری هــا 

گردیــده، ایشــان را همراهــی می کننــد.
ــرایط  ــادآورده، ش ــرمایه های ب ــت س موجودی
تعــارف  متملقــان،  موجودیــت  رفاهــی، 
اطرافیــان و چندیــن دلیــل دیگــر، ســبب 
می شــود کــه ایــن »بزرگــوران« احســاس 
فــرود آمــدن از اســب قــدرت را نکننــد و بــر 
ــر  ــن ب ــه زی ــد ک ــته، می پندارن ــن« نشس »زی

ــال دارد! ــدرت اتص ــب ق ــت اس پش
ــای  ــل، باغ ه ــای مجل ــتن خانه ه ــا داش آن ه
ســال،  مــدل  زرهــی  وســایط  تفریحــی، 
کثــرت محافظیــن و »کــش و فــش« رایــج را 
ــد؛ حــاالن کــه مــوارد  عــزت خــود می پندارن
ــدان و  ــا وج ــردم ب ــزد م ــود ن ــل مزب و دالی
ــه  ــتند، بلک ــزت نیس ــباب ع ــا اس آگاه، نه تنه
ــمه های  ــودی و چش ــه های وج ــا درک ریش ب
و  ننــگ  لکه هــای  همــه  آن،  عایداتــی 

می شــوند. محســوب  شــرف باخته گی 
از »زیــن« فــرود آییــد! و بپذیریــد کــه 
ــرت  ــی، کث ــت، وســایط زره ــروت، مأموری ث
محافظیــن از جملــۀ وســایل انــد، امــا عزت و 
مصئونیــت نمی باشــند، عــزت شــما در تقــوا، 
تــان  آزاده گــی  و  یک پارچه گــی  غــرور، 
ــان سیاســی  ــه رقیب ــد ک ــه اســت! بپذیری نهفت
ــی،  ــش خیال ــب و داع ــه طال ــبت ب ــان نس ت

ــدارد. ــۀ اول می پن ــمنان درج ــما را دش ش
اگــر دشــمن بخواهــد، در  بپذیریــد کــه 
و  می بــرد  بیــن  از  را  شــما  حالــت  هــر 
کــرده  هــم  کاری  هیــچ  تــان  محافظیــن 
نمی تواننــد. بپذیریــد کــه مخالفیــن تــان فکــر 

ــر  ــی وحــذف در ســردارند و کمت برتری جوی
طــرف  کــه  بپذیریــد  نمی خواهنــد.  آن  از 
ــمن  ــه دش ــه، بلک ــان ن ــق ت ــان رفی ــل ت مقاب

ــت. ــان اس ت
ــون،  ــان قان ــل؛ زب ــرف مقاب ــه ط ــد ک بپذیری
ــان  ــز زب ــد و ج ــدارا را نمی فهم ــت و م مدنی
ــت.  ــا نیس ــدن واقعیت ه ــادۀ فهمی ــل، آم بالمث
بپذیریــد کــه النه هــای طالــب و داعــش 
ــادۀ  ــواره آم در پایتخــت کشــور اســت و هم
ــوادث  ــد. ح ــما می باش ــودی ش ــذف و ناب ح
ســال های اخیــر بــه ویــژه انفجــار چهارشــنبۀ 
ــان  ــتن معترض ــار بس ــه رگب ــوزا، ب ــم ج ده
و  جــوزا  دوازدهــم  جمعــه  روز  مدنــی 
ــازۀ  ــذاران جن ــر نمازگ ــاری ب ــات انتح حم
محمــد ســالم ایزدیــار، ثابــت کننــدۀ آن اســت 

ــد. ــما ان ــی ش ــر حــذف جمع ــه در فک ک
ــی  ــرد جمع ــه خ ــد و ب ــرود آیی ــن« ف از »زی
توهیــن نکنیــد! منتقــدان را دشــمن نپنداریــد، 
از معامله گــری بپرهیزیــد، بــا توجــه بــه 
ــد و  ــه خداون ــوع ب ــا رج ــهدا و ب ــان ش آرم
ــژه  ــه وی ــهدا ب ــون ش ــا خ ــان ب ــد پیم تجدی
ــت را  ــر هم ــعود؛ کم ــاه مس ــهید احمدش ش
ببندیــد و عــزت خــود را در تقــوا، مجاهــدت، 
کنیــد و  اســتقالیت جســت وجو  آزادی و 

ــد! ــاد نبری ــهدا را از ی ــده گان ش بازمان
و  جوانــان  مشــروع  اهــداف  از 
حمایــت  آزادی خــواه  دانش آموختــه گان 
کنیــد و فکــر اســتفادۀ ابــزاری از دیــن، جهاد، 
مقاومــت و نیروهــای مردمــی تــان را از ســر 
بیــرون کنیــد. شــگاف و فاصلــۀ ایجــاد شــده 
ــرده،  ــان خــود و نســل جــوان را از بیــن ب می
ــدۀ  ــه دی ــه گان ب ــان و دانش آموخت ــه جوان ب
غــام و دشــمن ننگریــد، آن هــا را پیشــگامان 
عــزت و آزادی محاســبه کنیــد، در فکــر 
ــات،  ــید، زحم ــان باش ــتباهات ش ــاح اش اص
ــد  ــاس بداری ــان را پ ــون ش ــا و خ فداکاری ه

ــد. ــاد کنن ــما اعتم ــر ش ــا ب ــا آن ه ت
بــر  و  نیاییــد  فــرود  »زیــن«  از  اگــر 
نی ســواری های طفانــۀ تــان ادامــه دهیــد، در 
بنــد توهــم و پنــدار کمــال باقی بمانیــد، عزت 
تــان را در ســرمایه و مأموریــت جســتجو کنید 
نبریــد؛  بیــن  از  را  و فضــای بی اعتمــادی 
روزی توســط یــک ســرباز مربوطــۀ خودتــان 
کــه ناگزیــر بــه تطبیــق دســتور باشــد، 
تیربــاران خواهیــد شــد. طــوری کــه چندیــن 
بــار توســط ســخنگویان حکومــت توهیــن و 

ــد. ــده ای ــر ش تحقی
از »زیــن« فــرود آییــد و بــر پــای خــود 
ــگاه  ــت: جای ــی اس ــل یاددهان ــتید! قاب بأیس
ــه  ــی ک ــن و مقاومت گران ــده از مجاهدی آن ع
ــرده  ــظ ک ــود را حف ــای خ ــزت کارنامه ه ع
انــد، نــزد مــردم فراموش شــدنی نیســت.

موالنا عبداهلل محمدی
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 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

برجستۀ  شخصیت  و  سیاستمدار   ، ادیب  شاعر،  قناعت،  مومن  استاد 
سرزمین تاجیکستان جهان را وداع گفت.

شادروان مؤمن قناعت )۱۹۳۲- ۲۰۱۸(، نمادی از خردورزی و حکمت 
در ادبیات زبان پارسی بود. او داستان های حماسی را با وام گیری از بحر 

بیکران حکمت و فلسفه آرایش و نمایش دیگر می داد.
در اشعار و داستان های حماسی او تمام نمادهای تمدنی و ارزش های 

واالی انسانی فات ایران و باد خراسان متجلی بود.
شادروان مومن قناعت سال ها در شهرک نفت تهران به عنوان یک مهاجر 
بارانی  با یک جهان آرمان و حسرت در یک صبح  زیست و سرانجام 

تهران را برای همیشه ترک کرد.
سنگینی  آهی  می کردم،  خداحافظی  مهرآباد  فرودگاه  در  او  با  زمانیکه 

کشید و گفت:
و  ایرانی  عرفان  و  زبان  مشترک،  تاریخ  تمدن،  فرهنگ،  هویت،  »ما؛ 
خراسانی را به ائدیولوژی فروخته ایم و سرانجام نظام های ائدیولوژیک 

خی معلوم است اما نمی دانند...«
آخرین بار در سال ۲۰۰۸ در سفر به دوشنبه او را در منزلش ماقات 
کردم که از اوضاع سیاسی و روزگار با همه دشواری ها لبخند تلخ به 

لب داشت.
کابل  در  مسعود  شهید  بنیاد  امیدوارم  و  است  »مسعودنامه«  خالق  او 

محفلی سزاوار شأن او به یاد و گرامی داشت او برپا نماید.
اینگونه  می داند  تمدنی  تاجیک  نماد  که  را  خود  بلندی  شعری  در  او 

تعریف می نماید:
به تندی خشم دریایم

به تمکین صبر صحرایم
به نرمی چون دل عاشق
به سختی سنگ خارایم

به سودا رفته دنیا چون سمرقند و بخارایم
مکن دیگر تو سودایم

که در سودای تو از دست دادم سست و سختم را
که دارا بودم و از دست دادم تاج و تختم را

ستایش می کنم کوه بلند روح انسان را
فرود می آورم من قله کوه بدخشان را

به پای تو

فـراه، تراژیـدی تـازۀ دولـت وحـدت ملـی پـس 
از کنـدز اسـت. ایـن دولـت از بـدو تولـد تـا بـه 
از  یکـی  حـال همه سـاله شـاهد حداقـل سـقوط 
والیت هـای کشـور به دسـت همـان گروهی سـت 
کـه تـاش دارد آن را بـه میـِز آشـتی و مذاکـره 
بنشـاند. امـا پاسـخ طالبـان همـواره به نـدای صلح  
بـدون پای بسـت دولـت، جنـگ با تمـامِ قـوا بوده 
اسـت. نمونـۀ روشـن آن، همیـن والیـت فـراه در 
غـرب کشـور اسـت کـه اگـر نـه به صـورت کامل 
امـا بـه صـورِت نسـبی بـه تصرِف گـروه شـیطانِی 
طالبـان درآمـد. در این حملۀ تهاجمـی، بخش هایی 
از این شـهر ویران شـده و خسـاراِت جانی و مالِی 

زیـادی بـه سـاکناِن آن وارد آمـده اسـت.
 رعب و وحشـت هنوز بر فضای فراه حاکم اسـت 
و باشـنده گان آن، هـر لحظـه این هـراس را با خود 
دارنـد کـه بـاز چـه زمانـی طالبـان حمـاِت بعدِی 
خـود را آغـاز خواهند کرد. این تشـویش و نگرانی 
زیـاد دور از ذهـن هم نیسـت. فـراه در حداقل پنج 
والیت هـای  ناامن تریـن  از  یکـی  گذشـته،  سـال 
غـرِب کشـور بوده اسـت. ولسـوالی های زیادی در 
ایـن والیـت عمـًا در اختیـار طالبان قـرار دارند و 
در بخش هـای مهمـی از آن هـا، جنـگ به یـک امر 

معمولـی و همه روزه تبدیل شـده اسـت. 
وارد شـدن طالبـان بـه شـهر فـراه، یـک امـِر آنی و 
تصادفـی نبـود. حتا کسـانی کـه کمتریـن اطاعات 
در مـورد مسـایل نظامـی دارنـد، چنیـن احتمالـی 
باالبلـوک،  ولسـوالی های  نمی دانسـتند.  بعیـد  را 
پرچمـن، قلعـۀ کاه، الش جوینـد و خـاک سـفید، 
از ناامن تریـن قسـمت های ایـن والیـت بـود کـه 
در آن هـا طالبـان و دیگـر گروه هـای شورشـی و 
تروریسـت حضور پُررنگ داشـتند. گاهی از مسـیر 
همیـن ولسـوالی ها، طالبـان تـا نزدیکی هـای شـهر 
خـود را می رسـاندند و گاهـی نیز شـاهراه هرات- 

کابـل را ناامـن می سـاختند.
و  دولـت  بـرای  تازه یـی  چیـِز  طالبـان  تهدیـد   
مقام هـای محلـی فـراه نبـود. آن هـا همیشـه از این 
تهدیدهـا سـخن می گفتنـد. فـراه از سـه سـال بـه 
ایـن  و  داشـت  قـرار  سـقوط  آسـتانۀ  در  این سـو 

به خوبـی  سـپیدار  هـم  و  ارگ  هـم  را  موضـوع 
می دانسـتند. امـا سـوال این جاسـت کـه بـا وجـود 
بـه  این همـه اطاعـات، چـرا مانـع ورود طالبـان 

نشـدند؟ فـراه  شـهر  از  بخش هایـی 
 بـر اسـاس برخـی گزارش ها، در زمانـی که آصف 
ننـگ والـی فـراه مقـرر شـد، بیشـترین تحـرکاِت 
از  برخـی  یافـت.  آغـاز  والیـت  ایـن  در  طالبـان 
تحلیل گـران در همـان زمـان نسـبت بـه عملکـردِ 
او هشـدار دادنـد و حتـا گفتنـد کـه آقـای ننـگ 
بـا طالبـان تبانـی دارد و راه را بـرای ورودشـان بـه 
والیـت فـراه باز گذاشـته اسـت. این که چقـدر این 
ادعاهـا صحـت دارنـد هنـوز معلـوم نیسـت، ولـی 
به طـور قطـع طالبـان در زمانـی کـه او در والیـت 
فـراه بـه عنـوان والـی کار می کرد، بیشـترین فضای 

جـوالن را به دسـت آوردنـد. 
طالبان با برنامۀ حساب شـده وارد فراه شـدند. آن ها 
شـاید قصـد تصـرِف کامـِل ایـن شـهر را همچون 
کنـدز نداشـتند ولـی می خواسـتند کـه بـا چنیـن 
مانـوری نشـان دهنـد کـه می توانند سرنوشـِت این 
والیـت را بـه سرنوشـت والیـت کنـدز در شـمال 
تبدیـل کننـد. فـراه بـرای طالبـان از اهمیـِت باالیی 
تهدیـد  ایـن والیـت می توانـد  اسـت،  برخـوردار 
خوبـی بـرای والیـت ِ غربـی و جنوبـی و بالعکـس 
بـه شـمار رود. از والیـت هلمنـد به آسـانی طالبـان 
وارد فـراه می شـوند و از آن جـا بـه والیـت هـرات 
می رونـد. گـروه طالبـان موفـق شـده که طـی چند 
میـان والیت هـای شـمالی،  تونلـی  سـال گذشـته 
جنوبـی و غربـی از طریـق فـراه بـه وجـود آورد و 
همیـن مسـأله سـبب می شـود کـه ایـن والیـت در 
محـراِق توجـه گـروه دهشـت افکِن طالبـان قـرار 

باشد. داشـته 
 دولـت در حـال حاضـر با فرسـتادن نیـرو از کابل 
و والیت هـای نزدیـک بـه فـراه، حملـۀ طالبـان را 
عقـب زده ولـی کامـًا آن را منتفی نسـاخته اسـت. 
هـر آن احتمـال این کـه طالبـان بـه افـراد تازه نفس 
دوبـاره حملـه را آغـاز کنند، وجـود دارد. سـاکنان 
شهرشـان  فضـای  در  را  وحشـت  و  رعـب  فـراه 
احسـاس مـی کننـد. برخـی از سـاکنان فـراه کـه 

توانایـی تـرِک ایـن شـهر را داشـته اند، بـه هـرات 
و کابـل رفته انـد و شـاید ایـن رونـد در روزهـای 

آینـده تشـدید گردد. 
تهدیـد طالبـان بر شـهر فـراه، موقتـًا متوقف شـده 
امـا ولسـوالی های ایـن والیـت همچنـان در اختیارِ 
ایـن گـروه قـرار دارد و تـا زمانی که دولـت موفق 
نشـود کـه ولسـوالی های ناامـِن فـراه را از تصـرِف 
ایـن گروه بیـرون کند و امنیـت دوام دار را در آن ها 
سـخن  فـراه  امنیـِت  از  نمی تـوان  سـازد،  تأمیـن 
گفـت. وزارت معـارف همیـن حـاال مکتب هـای 
شـهر فـراه را تعطیـل کـرده اسـت، آیـا ایـن بـه 
بـاز  و  باشـد؟  می توانـد  امنیـت  تاأمیـن  معنـای 
چقـدر شـرم آور اسـت کـه ارگ ریاسـت جمهوری 
تصویرهـای نادرسـت از جنـگ فـراه بـرای فریب 
اذهـان عمومـی نشـر می کند تـا موفقیت هـای خود 

را بـه رخ بکشـد!
در این کـه طالبـان در جنـگ فـراه متحمـل تلفـات 
زیـادی شـده اند، جـای شـک نیسـت امـا معـاون 
در  کـه  را  آن چـه  ریاسـت جمهوری  سـخنگوی 
صفحـۀ فیسـبوکش از تلفـات طالبـان نشـر کـرده، 
بـا  حتـا  ارگ  نیسـت.  والیـت  ایـن  بـه  مربـوط 
نمی فهمـد  این قـدر  دنیـا  متفکـر  دومیـن  داشـتن 
خـاک  به آسـانی  نمی شـود  امـروز  جهـاِن  در  کـه 
بـه چشـم مـردم زد و هـر دروغـی را منتشـر کرد. 
مـردم به آسـانی مشـِت دروغ گویان را بـاز می کنند. 
آقـای غنی حداقل هشـتاد سـال بـا اسـتالین فاصله 
دارد کـه می توانسـت یـک تصویر را به شـکل های 
مختلفـی روتـوش کنـد تـا موفقیت هایـش را بـه 

نمایـش بگـذارد. 
نیـز  ارگ  قومـی  سیاسـت های  دیگـر،  جانـب  از 
در تنش هـای فـراه بی تأثیـر نبـوده اسـت. ارگ بـا 
حمایـت از برخـی گروه هـای نزدیـک بـه خـود، 
رویارویی هـای قومـی را در فـراه دامـن می زنـد و 
ایـن مسـأله سـبب می شـود کـه بخـش بزرگـی از 
مـردم این والیـت خـود را محکـوم بی عدالتی های 
ارگ احسـاس کننــد. فـراه برای امن شـدن نیاز به 
توجـه، بازسـازی، عـدم دامـن زدن بـه اختافـاِت 

قومـی و مدیریـت سـالِم نظامـی دارد.  

چـرا 
فاجـعۀ فراه به وقـوع پیـوست؟

مومن قناعت درگذشت 
احمد عمران

خراسانی

بـزرگان ولسـوالی موسـاخیِل والیـت خوسـت در تجمعی روز گذشـته 
خانواده هایـی کـه مانـع رفتـن دختران شـان به مکتـب می شـوند را به ۵ 

هـزار افغانی جریمـه کردند.
رسـم ورواج های  و  ناامنـی  کـه  می گوینـد  ولسـوالی  ایـن  باشـندگان 
ناپسـند دلیـل ممنوعیـت دختـران بـه مکتـب در ایـن ولسـوالی اسـت.
آنـان از ایـن اقـدام بـزرگان ولسـوالی اسـتقبال می کننـد و از باشـندگان 
چنیـن  بـه  تـا دسـت  می خواهنـد  ایـن والیـت  ولسـوالی های  دیگـر 

بزننـد. فعالیت هایـی 
موسـاخیل یکی از ولسـوالی های نسـبتًا ناامن والیت خوسـت به شـمار 

می رود.

اقدام کم سابقۀ مردم موسی خیل خوست: 
پنج هزار جریمۀ خانواده هایی که 

دختران شان به مکتب نمی روند
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