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مقام هـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 
 ۲۵( شـنبه  امـروز  کـه  می گوینـد 
ثبـت  و  فهرسـت  تهیـۀ  رونـد  حمـل( 
نـام رأی دهنـدگان انتخابـات پارلمانـی 
والیـت   ۳۴ در  ولسـوالی  شـوراهای  و 

می شـود. آغـاز  رسـمًا 
عضـو  هاشـمی،  اهلل  حفیـظ  سـید 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفـت که 
بـرای  کامـل  آماده گـی  ایـن کمیسـیون 
نـام رأی دهنـدگان  ثبـت  پروسـۀ  آغـاز 
دارد و ایـن رونـد در دو مرحلـه انجـام 

. می شـود
بـه گفتـۀ او، رونـد ثبت نام تـا ۲۳ جوزا 

می یابد.  ادامـه 
ثبـت  آقـای هاشـمی، رونـد  بـه گفتـه 
نـام رأی دهنـدگان نخسـت در مراکـز 
ولسـوالی ها  در  آن  از  پـس  و  والیـات 

می گیـرد. صـورت 
ایـن عضـو کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
گفـت کـه این کمیسـیون بـرای ثبت نام 
رأی دهنـدگان یـازده هزار تـن را به کار 
گماشـته اسـت و ۲۲ هـزار تـن دیگـر، 
گماشـته  کار  بـه  دوم  دور  بـرای  نیـز 

شـد. خواهند 

ترتیـب فهرسـت رأی دهنـدگان بربنیـاد 
تذکـرۀ تابعیـت صـورت می گیـرد.

حکومـت  رییـس  غنـی،  محمداشـرف 
وحـدت ملـی نیـز آغـاز روند ثبـت نام 
ایـن  شـهروندان  بـه  را  رأی دهنـدگان 

کشـور تبریـک گفتـه اسـت.
جمهـوری  ریاسـت  مطبوعاتـی  دفتـر 
افغانسـتان، با نشـر خبرنامـه ای می گوید 
کـه رئیـس جمهورغنـی روز پنجشـنبه 
مسـتقل  کمیسـیون  رئیـس  بـا حضـور 
انتخابـات، بـا والیـان و قومندانـان قـول 
 ۳۴ در  پولیـس  زون هـای  و  اردوهـا 
ویدیـو  طریـق  از  افغانسـتان  والیـت 

کـرد. صحبـت  کنفرانـس 
رئیـس  ارگ،  خبرنامـه  ای  بربنیـاد 
جمهورغنـی بـه والی ها دسـتور داده که 
با کمیسـیون مسـتقل انتخابات همکاری 

نماینـد.
در ایـن خبرنامـه آمـده اسـت کـه آقای 
نظامـی  و  ملکـی  مسـؤوالن  از  غنـی، 
خواسـته کـه در همـکاری با کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات، جلو هرنـوع مداخله 
»برخـورد  بـا عامـان آن  بگیرنـد و  را 

جـدی و قانونـی« نماینـد.

ثبتنـامرأیدهنـدهگانامروزآغازمیشـود

دادگاه عالــی پاکســتان دیــروز اعــام کــرد کــه 
ــر  ــر از ب ــور مادام العم ــه ط ــریف را ب ــواز ش ن
منــع  حکومتــی  ســمت های  عهده گرفتــن 

ــرده اســت.  ک
بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، نــواز شــریف، 
ــاه  ــتان در م ــده پاکس ــار ش ــت وزیر برکن نخس
ــر  ــی ب ــه دادگاه عال ــس از آن ک ــوالی و پ ج
ــدم  ــه ع ــد او، ب ــخص درآم ــع نامش ــر مناب س
صاحیــت وی رای داد، اســتعفا کــرد امــا 
تســلط خــود را بــر حــزب حاکــم مســلم لیــگ 
ادامــه داد و بــرادرش بــه عنــوان کفیــل ریاســت 

ــن حــزب انتخــاب شــد. ای
ــن  ــق ای ــتانی، طب ــانه های پاکس ــه رس ــه گفت ب
حکــم نــواز شــریف از عهــده دار شــدن هرگونه 
ســمت دولتــی بــه طــور مــادام العمــری ممنــوع 

شــده اســت.
پیــش از ایــن نیــز دادگاه عالــی پاکســتان نــواز 
شــریف را از رهبــری حــزب حاکــم هــم 

ــرد. ــار ک برکن

ایـاالت  خارجـه  وزارت  نامـزد  پومپیـو،  مایـک 
متحـده می گویـد که حضـور نظامی کشـورش در 

افغانسـتان ادامـه خواهد داشـت.
پومپیـو روز پنجشـنبه در جلسـۀ اسـتماعیه کمیته 
روابـط خارجـی مجلـس سـنای امریـکا کـه بـه 
منظـور بررسـی تاییـد نامزدی وی بـه حیث وزیر 
خارجـه ایـن کشـور برگـزار شـده بـود گفت که 
امریـکا اکنـون در موقفی نیسـت که افغانسـتان را 

کند. تـرک 
پومپیـو در حـال حاضر رییـس اداره اسـتخبارات 
مرکـزی امریـکا )سـی آی ای( اسـت و او پس از 
برکنـاری ریکـس تیلرسـن نامـزد وزارت خارجه 

این کشـور شـد.
تیلرسـن در ۱۳ مـارچ از مقـام وزارت خارجـه 

امریـکا توسـط دونالـد ترمـپ برکنـار گردیـد.
مایـک پومپیو در جلسـه اسـتماعیه مجلس سـنای 
امریـکا همچنیـن گفـت کـه ایـن کشـور بایـد تا 

ایجـاد ثبـات بیشـتر در افغانسـتان باقـی بماند.
پومپیـو  مایـک  از  پـاول  رانـد  سـناتور  زمانیکـه 
پرسـید کـه نظـر او در مـورد خـروج نیـرو هـای 
امریکایـی از افغانسـتان چیسـت، پومپیـو گفـت: 
»...امریـکا تـا زمانـی در افغانسـتان باقـی خواهـد 

مانـد کـه تهدید دهشـت افگنی علیه خـاک ما که 
ممکـن از آنجـا )افغانسـتان( سـر چشـمه بگیرد، 

یابد.« کاهـش  شـدیداً 
او افـزود کـه اقدامـات دونالـد ترمـپ در پیونـد 
بـه سیاسـت امریـکا در قبال افغانسـتان در مسـیر 

»درسـت« قـرار دارد.

نامزد وزارت خارجۀ امریکا:  

تاتأمیـنثبـاتدرافغـانستانمیمانیـم

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

در مراسم اعالم موجودیت نهضت صلح، عدالت و آزادی مطرح شد:

ارگازپادشـاهیهـمفـراتررفتـهاست

نـوازرشیفمـادامالـعمر

ازُپـستهـایحکومتـیمحـرومشـد

داكتر اسپنتا:
- به دولت افغانستان 

نمي توان براى برگزارى 
انتخابات شفاف و 

عادالنه اعتماد كرد؛
- دولت براى تقلب 

و مهـندسى انتخابات 
تالش خواهـد كرد؛

- رهـبران 
حكومت به صورت 
سازماندهـى شده 

به مردم دروغ گفته 
و آن هـا را فریب 

مي دهـند؛
- امریكا در رابطه به 
صلح برخورد دوگانه 

دارد

دكتر احدى:
- ریاست جمهـورى از 
پادشاهـى هـم فراتر رفته 
است؛

- فقر در كشور به 42 
درصد رسيده است؛ حكومت 
عوام فریبى مي كند؛

- وقتى دولت به اشرف غنى 
تسليم شد، 7 ميليارد دالر در 
حساب موجود بود؛

- چطور در مدت 3 تا 4 ماه 
شناسنامه توزیع مي كنند! 
مردم متوجه فریبكارى 
حكومت نيست؛

-غلط كرده اند كه فكر مي كنند 
مردم بى شعور هستند؛

با پول دولت استفادة 
نامشروع و كمپاین مي كنند
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توییتـر دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری امریکا 
مبنـی بـر حمله بـه بخش هاِی تحـت حاکمیِت 
سـبب  سـوریه  رییس جمهـوری  اسـد  بشـار 
شـد کـه جهـان وارد مرحلـۀ بحرانـِی جنگ و 
بـه احتمـال بسـیار جنـگ جهانِی سـوم شـود. 
هرچنـد تـا هنـوز مقام هـای نظامـی امریـکا در 
مـورد زمـان و چگونه گـِی ایـن حملـه چیـزی 
نگفته انـد ولـی توییتـِر آقـای ترامپ بـا واکنش 
تنـد روسـیه و ایـران روبـه رو شـد و مقام های 
روســی هشـدار دادنـد کـه در صـورت حملۀ 
موشـکی بـه سـوریه، ایـن کشـور نـه تنهـا که 
موشـک ها را در هـوا منهـدم خواهـد کـرد، بل 
بـه اهدافـی کـه ایـن موشـک ها از آن مناطـق 

پرتـاب شـده اند نیـز حملـه می کنـد. 
و  سـرد  جنـگ  پایـاِن  از  پـس 
پیشـین،  شـوروی  اتحـاد  فروپاشـی 
روسـیه  کـه  اسـت  نخسـتین بار  ایـن 
تـازه برخاسـته  ابرقـدرِت  بـه عنـوان 
اتحـاد  از  باقی مانـده  خاکسـتر  از 
بـه  و  غـرب  برابـر  در  شـوروی، 
ویـژه امریـکا چنیـن واکنشــی نشـان 
می دهـد. البتـه رویـاروی قـرار گرفتِن 
ترامـپ، موضـوع غیرقابـل  پوتیـن و 
پیش بینی یـی هـم نبـود. ایـن دو تـن 
همـواره پـس از آمـدِن آقـای ترامـپ 
پُرتنشـی  روزهـای  سـفید،  کاخ  بـه 
گفتـه  این کـه  بـا وجـود  و  داشـته اند 
می شـد رفاقتـی شـخصی میـان آن هـا 

از گذشـته وجـود داشـته، دیـده می شـود که از 
آن دوسـتی ها، در گیـرودارِ منازعـات منطقه یی 

اسـت. نمانـده  باقـی  چیـزی 
 امریـکا و متحدانـش در جنـگ سـوریه مدعی 
بـرای سـرکوب  اسـد  بشــار  رژیـم  کـه  انـد 
مخالفانـش از سـاح شـیمیایی اسـتفاده کـرده 
و بـه همیـن دلیـل، آقـای ترامـپ هشـدار داده 
اسـت کـه مناطقـی را در خـاِک سـوریه مـورد 
بـرده  احتمـال  کـه  داد  خواهـد  قـرار  حملـه 
می شـود در آن مناطـق سـاح شـیمیایی وجود 
داشـته باشـد. امـا رژیـم اسـد و متحـداِن آن به 
شـمول روسـیه می گوینـد حـاال که آقای اسـد 
در موقعیـِت برتـر نسـبت بـه مخالفـان خـود 
قـرار دارد، اسـتفاده از سـاح شـیمیایی منطقی 
بـه نظر نمی رسـد. بـه گفتـۀ آن ها، چــرا آقای 
اسـد خـود را در وضعیتـی قـرار دهـد کـه بـه 

نفـع او نیسـت؟
 امـا مسـلمًا ایـن اسـتدالل ها سـبب نمی شـود 
کـه امریـکا از وارد کـردِن اتهام منصرف شـود. 
اکثـر کشـورهای اروپایـی کـه نخواسـته اند در 
حملـۀ احتمالـی به سـوریه امریـکا را همراهی 

طریـق  از  مسـأله  بررسـی  خواهـان  کننـد، 
سـازمان ملـل متحد شـده انـد. آن هـا می گویند 
که نخســت باید استفاده از سـاح شیمیایی از 
سـوی رژیم اسـد ثابت و تأیید شـود، آن گاه در 
برابـر آن اقـدام صـورت گیـرد. اما روســیه به 
چنیـن منطقـی خندیـده و گفتـه وقتـی امریـکا 
می گویـد که اسـناد و شـواهد کافـی در اختیار 
دارد کـه نشـان می دهـد رژیـم اسـد از سـاح 
شـیمیایی علیـه مخالفانـش بهـره بـرده، آن گاه 
چـه نیـازی بـه فرسـتادن بازرسـان ملـل متحد 
بـرای تحقـق در مورد کاربرد سـاح شـیمیایی 

ست.  ا
از  اسـت.  دردنـاک  واقعـًا  سـوریه  وضعیـِت 

ایـن  عـادِی  شـهرونداِن  بحـث  یک طـرف 
جنگـی  در  کـه  باشـد  می توانـد  کشــور 
دیگـر،  و  می دهنـد  پـس  قصـاص  ناخواسـته 
مسـألۀ حاکمیـت در ایـن منطقـه از خاورمیانـه 
اسـت کـه هـر روز بـا چالش هـای تازه یـی بـه 
دلیـل دخالت هـای قدرت هـای بـزرگ مواجـه 
این گونـه  بـه  زمانـی  چـه  این کـه  می باشـد. 
سـواِل  شـد،  خواهـد  داده  پایـان  درگیری هـا 
بزرگـی اسـت کـه نمی تـوان بـه آسـانی بـرای 
آن پاسـخی در نظـر گرفـت. امـا اگـر حملـۀ 
امریـکا بـه ســوریه انجام شـود، بـدون تردید 
اثرهـای ناگـواری در منطقـه به جـا مـی گذارد. 
ایـن اثرها از کشـورهای منطقه تا کشــورِ خود 

مـا را درخواهـد نوردیـد.
 فرامـوش نکنیــم که افغانسـتان در مفصِل یک 
وضعیـِت بغرنـج میـان قدرت های بـزرگ قرار 
گرفتـه اسـت و هر آسـیبی بـه منطقـه می تواند 
تأثیرهایش بر کشـورِ ما احسـاس شـود. امریکا 
در افغانســتان حضـور و پایـگاه نظامی دارد و 
از کجـا معلـوم کـه نزدیک تریـن هـدف بـرای 
مخالفـان ایـن کشـور، ایـن پایگاه هـا نباشـند. 

جنـگ وقتـی آغاز می شـود، دیگر هیـچ منطقی 
حکم فرمـا نمی توانـد باشـد؛ اگـر باشـد هـم، 
منطـِق جنـگ، ویرانـی و کشـتن اسـت. چیزی 
کـه حداقل مـا در چهار دهۀ گذشـته بـه اندازۀ 
کافـی تجــربۀ آن را یافتیم و هنـوز در آتِش آن 

می سـوزیم. 
اگـر قدرت هـای بـزرگ نتواننـد بـه صـورِت 
منطقـی و عاقانه مسـالۀ سـوریه را حـل کنند، 
تبعـات آن برای جهـان بسـیار ویرانگرتر از دو 
جنـِگ پیشـین خواهـد بـود. حـاال نه روسـیه، 
آن روسـیۀ سـه سـاِل پیش اسـت و نـه امریکا، 
آن کشـور دوران جنـگ ســرد. هـر دو کشـور 
انـدازۀ کافـی از فن آوری هـای جدیـد در  بـه 
سـاخت تسـلیحات بـا قـدرت تخریـِب 
بـه  می تواننـد  و  دارنـد  بهـره  عظیـم 
اثـر یـک اشـتباه کوچـک، جهـان را بـه 
جهنمی وحشـتناک که دود آن به چشـم 
شـهروندان عادِی اکثر کشـورهای جهان 
و بـه ویـژه کشـورهای منطقـه خواهـد 

رفـت، تبدیل کننــد.
 از طـرف دیگـر، سـوریه نیـز وضعیتـی 
دردنـاک و آشـفته دارد. بخـش بزرگـی 
موفقیت هـای  از  پـس  کشـور  ایـن  از 
و  او  اختیـار  در  اسـد،  بشـار  اخیـر 
متحدانـش قـرار دارد. بخـش دیگری در 
اختیـار نیروهـای مخالـِف آقای اسـد و 
حمایت گـر اصلـی آن هـا یعنـی امریـکا 
خـاِک  از  کوچکـی  بخـش  دارد.  قـرار 
سـوریه را داعـش بـه دسـت دارد و حتا بخش 
ناچیـزی هـم در اختیار ترکیــه اسـت. سـوریه 
واقعـًا بـه کشـوری چندپارچـه و تکه تکه مبدل 
شـده و اگـر بـا جنگـی ویرانگرتـر از جنـگ 
فعلـی بـا دخالـت قدرت هـای بـزرگ روبـه رو 
شـود، همـان مثِل معـروف در مـوردش صدق 
خواهـد کـرد کـه »خاکش بـه توبره می شـود«.
 مـا همان گونـه کـه می توانیـم نگـران وضعیت 
و  مسـلمان  کشـوری  عنـوان  بـه  سـوریه 
موجـود در منطقـۀ خودمـان باشـیم، بـه همـان 
نگـران هسـتیم.  آن  تبعـاِت جنـِگ  از  نسـبت 
شکســت داعش در سـوریه، بیشـترین آسـیب 
را بـه وضعیـت افغانسـتان وارد کـرد. هـزاران 
عـراق،  و  سـوریه  از  متواری شـده  داعشـِی 
بـه کمـک کشـور همسـایۀ مـا بـه افغانسـتان 
راهنمایـی شـدند. حاال هـم اگر موشـکی میان 
ابرقدرت هـا بـر سـِر سـوریه رد و بـدل شـود، 
بایـد منتظـر اثرهـای آن در خـاِک خود باشـیم. 
امـا امیــدواریم کـه عقانیـت و خـرد جمعـی 
مانـع چنین فاجعـۀ بزرگی در جهان پُرآشـوِب 

گـردد. ما 
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آسـیایی، رشـد  توسـعۀ  بانـک  تازه تریـن گـزارِش  اسـاِس  بـر 
اقتصـادی افغانسـتان در سـال های ۲0۱8 و ۲0۱9 ُکنــد و بـدون 
تغییـر باقـی خواهـد ماند. ایـن گـزارش، دلیِل اصلـِی این توقف 
کشـور  در  امنیتـی  و  سیاسـی  چالش هـای  را  درجازده گـی  و 
دانسـته اسـت. بانک توسـعۀ آسـیایی بـا اطمینان اعـام کرده که 
رقـِم رشـد اقتصـادِی افغانسـتان در این دو سـال نیـز ۲.۵ درصد 

)هماننـد سـال ۲0۱7( باقـی می مانـد. 
ایـن گـزارِش موثق کـه پـس از ارزیابی هـای علمِی کارشناسـاِن 
امـور اقتصـادی منتشـر شـده، درحالی سـت کـه حکومـِت آقای 
غنـی پیش بینـی کـرده کـه نـرخ پیشـرفِت اقتصـاد افغانسـتان در 
سـال جـاری میـادی )۲0۱8( بـا یـک درصـد رشـد، بـه %۳.۵ 

صعـود خواهـد کرد. 
مسـلمًا رشـد قابـل قبـوِل اقتصـادی در هر کشـور، ضامـِن بقای 
سیاسـی و اجتماعـی در آن کشـور خواهـد بـود. افـت و تزلـزِل 
اقتصـادی امـا بـا گسـترش دادِن نارضایتی های اجتماعـی، باعث 
تزلـزل اجتماعـی و تضعیـِف حاکمیـِت سیاسـی و در نهایـت 
فروپاشـی می گـردد. ایـن نکتـه را بهتـر از همـه، آگاهـاِن امـور 
اقتصـادی می داننـد و همـواره نسـبت بـه آن، حکومـت داران را 

هشـدار می دهنـد. 
علمـی  فقـر  جملـه  از  مختلـف  به دالیـِل  امـا  افغانسـتان  در 
و  کمک هـا  بـه  صـرف  اتـکاِی  و  حکومـت  در  اکادمیـک  و 
حمایت هـای جامعـۀ جهانـی، چنیـن موضوعـی مـورد بی مهری 
و کم توجهـی قـرار گرفتـه اسـت. درحالی کـه سـازمان ملـل در 
سـال ۲00۴، رشـد 7 تـا 9 درصـدی را در درازمدت بـرای ثباِت 
افغانسـتان ضـروری دانسـته و هشـدار داده که رسـیدِن این رقم 

بـه زیـر ۵ درصـد بـرای افغانسـتان »خطرنـاک« خواهـد بـود! 
اگـر از حکومـِت گذشـته و نوسـاناِت اقتصـادِی رونما شـده در 
آن دوره بگذریـم، بـا روی کار آمـدِن حکومـت کنونـی، شـعار 
اقتصادمحـوری در سیاسـِت داخلـی و خارجـِی افغانسـتان بـا 
اتـکا بـه پشـتوانۀ اکادمیـِک آقـای غنـی و تجـارِب کارِی او در 
بانـک جهانـی به شـدت و حـدت تبلیـغ  شـد و ایـن انتظـار در 
بخش هایـی از جامعـه شـکل گرفـت کـه حکومـِت فعلـی در 
آقـای کـرزی  از حکومـِت  اقتصـاد می توانـد موفق تـر  عرصـۀ 

کند.  عمـل 
اکنـون گـزارِش نهـاد بسـیارمعتبِر بانک آسـیایی با پشـتوانۀ انبوهِ 
علمـی و کارشناسـی خـود، خـاِف آن شـعارها و انتظـارات را 
مسـیِر خطرنـاِک  در  افغانسـتان  حرکـِت  از  و  می سـازد  ثابـت 
بی ثباتـی و فروپاشـی حکایـت می  کنـد. فـارغ از گـزارِش یـاد 
آن،  در  منـدرج  تخصصـِی  نمودارهـای  و  اسـتدالل ها  و  شـده 
تماشـای اوضـاع عینـِی افغانسـتان و حاکمیـِت اقتصـادِ فقـر بـر 
خانوارهـا نیـز پیمـودِن این مسـیر خطرنـاک را توجیه می سـازد. 
فقـر و بـی کاری مـردم عـادی، دل سـردی از سـرمایه گذارِی تازه 
و انتقال سـرمایه ها به بیرون توسـط سـرمایه داران، نزول پیوسـتۀ 
نـرخ افغانـی در برابـِر دالـر و صعـود غیرمنقطِع قیمت هـا از این 
رهگـذر، همـه نشـانه هایی واضـح از اُفـت وضعیـِت اقتصـاد در 
افغانسـتان، گسـترش نارضایتی هـای عمومی و انفجـارِ جامعه از 

درون اسـت.
بـرای شـکافتِن بحـث بایـد گفت: اقتصـاد و سیاسـت دو عرصۀ 
نه چنـدان مجـزا از یکدیگرنـد که همـواره می تواننـد یکدیگر را 
پوشـش دهنـد. یـک سیاسـِت خـوب می توانـد اقتصادِ سـالم را 
به بـار آورد و یـک اقتصـاد سـالم نیـز می توانـد حکومـت را در 
ارایـۀ خدمـاِت عامـه و وحدت بخشـی بـه جامعه یاری برسـاند. 
بـر ایـن اسـاس، می تـوان درجازده گـِی اقتصـادی در افغانسـتان 
در دورۀ زعامـِت آقـای غنـی را معلـوِل سیاسـت های ناسـالِم 
وی دانسـت؛ سیاسـتی کـه در حـوزۀ داخـل، بـر محـورِ حـذف 
و انحصـار اسـتوار بـوده و در حـوزۀ خـارج، بـر محـور توهم و 

خوش خیالـی. 
آقای غنی شـاید مشـاورِ بسـیارخوبی برای برنامه هـای اقتصادِی 
بانـک جهانـی بوده؛ امـا یقینًا یـک زمـام دارِ مطلوب بـرای مردم 
افغانسـتان نبـوده و نخواهـد بـود. دانـِش او در بانـک جهانـی، 
و  خودخواهـی  و  غرض ومـرض  از  فـارغ  کـه  آن جایـی  از 
عصبیـت بـوده، نسـبتًا گره گشـا واقـع شـده؛ امـا همیـن دانـش 
و تجربـه زمانـی کـه بـه تـِب قـدرت و عصبیـت و در نتیجـه 
سیاسـِت انحصارگـر آلـوده می گـردد، خروجـی اش چیـزی ُجز 
بانـک  یـأس آورِ  گزارش هـای  و  مـردم  تُهـی  دسـترخوان های 

توسـعۀ آسـیایی نخواهـد بـود.
۲.۵ درصـد رشـد اقتصـادی بـرای سـه سـال )۲0۱8-۲0۱7- 
اقتصـاد،  عرصـۀ  در  ایسـتایی  و  رکـود  ُجـز  معنایـی   )۲0۱9
خشـم وخروش در عرصـۀ اجتمـاع و در نهایـت، شکسـت در 
تمـام عرصه هـای وابسـته بـه اقتصـاد و سیاسـت نمی دهد.آقای 
غنـی بـه عنـوان یـک اقتصـاددان، معنـای ایـن جمـات را باید 

به خوبـی درک کنــد! 

اقتصـاددانِیغنـی
ودرجازدهگِیاقتصادملی

ــوریه  ــت س ــران وضعی ــم نگ ــه می توانی ــه ک ــا همان گون  م
بــه عنــوان کشــوری مســلمان و موجــود در منطقــۀ خودمــان 
ــران  ــِگ آن نگ ــاِت جن ــبت از تبع ــان نس ــه هم ــیم، ب باش
هســتیم. شکســـت داعــش در ســوریه، بیشــترین آســیب 
ــِی  ــزاران داعش ــرد. ه ــتان وارد ک ــت افغانس ــه وضعی را ب
متواری شــده از ســوریه و عــراق، بــه کمــک کشــور 
همســایۀ مــا بــه افغانســتان راهنمایــی شــدند. حــاال هــم 
ــوریه رد  ــِر س ــر س ــا ب ــان ابرقدرت ه ــکی می ــر موش اگ
ــود  ــاِک خ ــای آن در خ ــر اثره ــد منتظ ــود، بای ــدل ش و ب
باشــیم. امــا امیـــدواریم کــه عقالنیــت و خــرد جمعــی مانع 

ــردد ــا گ ــوِب م ــان پُرآش ــی در جه ــۀ بزرگ ــن فاجع چنی
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یـا) یونامـا( در  دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحـد 
گـزارش تـازه گفتـه اسـت کـه در سـه مـاه اول سـال 
میـادی جاری، بیش از 760 غیرنظامی کشـته و نزدیک 
بـه ۱۵00 غیرنظامـی زخمی شـده اند که مسـوول اصلی 

ایـن تلفـات مخالفـان مسـلح بودند.
یونامـا کـه روز پنجشـنبه )۲۳ حمـل( گـزارش ربـع وار 
خـود از تلفات غیرنظامیان را در افغانسـتان منتشـر کرد، 
تلفـات غیرنظامیـان در سـه ماه گذشـته را تـکان دهنده 

خوانده اسـت. 
در این گزارش آمده اسـت که در سـه ماه نخسـت سـال 
۲0۱8 در ایـن کشـور بیش از دو هزار غیرنظامی کشـته 

یا زخمی شـده اند.
بـه اسـاس ایـن گـزارش در سـه مـاه اول سـال میادی 
جـاری، بیـش از 760 غیرنظامـی کشـته و نزدیـک بـه 

۱۵00 غیرنظامـی زخمـی شـده اند.
در گـزارش آمـده کـه ایـن رقم نسـبت به سـه مـاه اول 
سـال ۲0۱6 و ۲0۱7 تغییر نداشـته و در سـطح مشابه که 
›باالترین سـطح در سـال های گذشـته › بوده، قرار دارد.

بـه اسـاس گـزارش یونامـا، حمـات انتحـاری و مـواد 
تلفـات  بیشـترین  عامـل  شـده  جاسـازی  انفجـاری 
غیرنظامیان در سـه ماه گذشـته اسـت و پس از آن بیشتر 
تلفـات ناشـی از جنگ هـای زمینـی هسـتند. قتل هـای 

هدفمنـد، عملیـات هوایـی و مـواد منفجره باقـی مانده 
از جنـگ بـه ترتیـب عوامـل بعدی ایـن تلفـات بودند.
تلفـات غیرنظامیان ناشـی از حمات انتحاری در سـال 

گذشـته میـادی نیـز ۱7 درصد افزایش داشـت.
به اسـاس گزارش ربع وار سـازمان ملل، مسـوول تلفات 
۱۵00غیرنظامـی ) ۵۱۱ کشـته و 989 زخمـی( مخالفان 
دولـت بودنـد کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه در سـال 

گذشـته 6 درصـد افزایش یافته اسـت.
یونامـا می گویـد: همانطور که در سـال گذشـته میادی 
میـزان تلفـات غیرنظامیـان از سـوی نیروهـای طرفـدار 
حکومـت کاهـش یافتـه بـود، در ربـع اول سـال جاری 
نیـز ایـن رقـم ۱۳ درصـد کاهـش یافته و به مسـوولیت 

۱8 درصـد تلفات رسـیده اسـت.
متحـد؛  ملـل  ویـژه  نماینـده  معـاون  هیـدن،  انگریـد 
بـرای افغانسـتان می گویـد: تمـام طرف هـای درگیـر در 
منازعـات مسـلحانه در افغانسـتان، باید تمـام توان خود 
را بـرای محافظـت از غیرنظامیـان انجام دهنـد زیرا این 

تلفـات قابـل جلوگیری اسـت.
گروه طالبان و دولت افغانسـتان تاکنون واکنشـی به این 

گزارش نشـان نداده اند.
بـه اسـاس گزارش سـازمان ملـل متحد، در سـال ۲0۱7 
نیـز در افغانسـتان بیـش از ده هـزار غیرنظامی کشـته یا 

زخمی شـدند.
دولت افغانسـتان همـواره تاکید کرده اسـت که اولویت 
نیروهای امنیتی - دفاعی کشـور، در درگیری با مخالفان 
مسـلح، حفاظـت از جـان غیرنظامیـان می باشـد، امـا 
مخالفـان همـواره از افـراد ملکـی به عنوان سـپر دفاعی 

اسـتفاده کـرده اند.
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دفتـر حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان ) نـی( می گوید که 
حکومـت وحـدت ملـی، بـرای نخسـتین بـار یـک مقـام بلنـد رتبۀ 

حکومتـی را بـه دادسـتانی معرفـی کرده اسـت. 
در خبرنامه یـی کـه روز  پنجشـنبه از طـرف نهـاد نـی نشـر شـده 
آمـده اسـت که کمیسـیون نظارت بر دسترسـی اطاعـات، یک مقام 
بلندپایـۀ حکومتـی  را به دلیـل نقـض قانـون دسترسـی بـه اطاعات؛ 

بـه دادسـتانی معرفـی کرده اسـت.
نـی افـزوده که کمیسـیون نظارت بر دسترسـی به اطاعـات، بر بنیاد 
شـکایت رسـمی دفتـر » نـی« از برخـورد اهانت آمیز و پنهـان کردن 
معلومـات از خبرنـگار روزنامـۀ »افغانسـتان مـا« وزیـر و رییس دفتر 
وزارت مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی را بـه دادسـتانی معرفـی 

کرده اسـت. 
دلیـل معرفـی ایـن دو مقام ارشـد وزارت مخابرات به دادسـتانی کل 
کشـور، سـرپیچی از قانـون دسترسـی بـه اطاعـات بود کـه چندی 
پیـش رییس دفتـر وزارت مخابرات، معلومات در خواسـت شـده را 
در اختیـار یکـی از خبرنـگاران روزنامـۀ »افغانسـتان ما« قـرار نـداده 

بود.
علـی رضـا احمـدی، خبرنـگار روزنامـۀ افغانسـتان ما چنـدی پیش 
جهـت دریافـت معلومـات در رابطـه بـه جمـع آوری محصـول ده 
درصـدی از شـبکه های مخابراتـی ) تلفون هـای همـراه( بـه وزارت 
مخابـرات مراجعـه نمـوده بـود، امـا معلومـات مطالبـه شـده را در 

اختیـار او قـرار نـداده بودنـد.
بـر بنیـاد نامۀ رسـمی کمیسـیون نظـارت دسترسـی بـه اطاعات که 
عنوانـی دادسـتانی کل کشـور فرسـتاده شـده و یـک صـورت آن در 
اختیـار رسـانه ها قـرار گرفته اسـت؛ رییس دفتـر وزیر مخابـرات بنا 
بـر دالیـل کـه در مصوبـه ذکر اسـت، به دادسـتانی معرفی شـود، اما 

وزارت مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی تـا هنـوز هیـچ اقدامی در 
ایـن زمینـه نکـرده، در حالی کـه بر مبنـای قانون، ممصوبۀ کمیسـیون 

نهایـی اسـت و بایـد مـورد تطبیق قـرار گیرد.
در اخیـر ایـن نامـه یاد آوری شـده اسـت که کمیسـیون یاد شـده در 
جلسـه مـورخ )۲0 حمـل ۱۳97( تصویب نمـود کـه از اداره محترم 
دادسـتانی کل کشـور رسـمًا تقاضـا شـود تـا هـم وزیـر مخابـرات 
و تکنالـوژی و هـم رییـس دفتـر ایـن نهـاد مـورد پی گـرد قانونـی 

شـوند. قرارداده 
دفتـر حمایت کنندۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان، این اقدام کمیسـیون 
نظـارت دسترسـی بـه اطاعات را یـک گام پیش به سـوی حاکمیت 

قانـون می داند.
نـی اظهـار کرده کـه ما از کمیسـیون نظارت دسترسـی بـه اطاعات 
انتظـار داریـم تـا بـه همـۀ شـکایت های خبرنـگاران و شـهروندان 
کشـور رسـیده گی نمـوده و این گونه قضایـا را به نهادهـای عدلی و 
قضایـی بسـپارد تـا باشـد کـه حق دسترسـی بـه اطاعات بـه عنوان 

حـق اساسـی شـهروندان مـورد احترام قـرار گیرد.
دفتـر نـی از خبرنگاران و مدیرهای رسـانه های کشـور نیز می خواهد 
تـا در صـورت مواجه شـدن به تخطی قانونی در راسـتای دسترسـی 
بـه اطاعـات، مسـأله را مطابـق قانـون طـی مراحـل نمـوده و پـس 
اطاعـات  بـه  دسترسـی  نظـارت  بـه کمسـیون  مسـتند سـازی  از 
شکایت های شـان را درج کننـد، تـا باشـد کـه متخلفان قانـون مطابق 

قانـون بـه نهادهـای عدلی و قضایی سـپرده شـوند.
قانـون دسترسـی بـه اطاعات در سـال 9۳ توسـط رییـس حکومت 
وحـدت ملی توشـیح شـد، اما تا هنـوز این قانون از طـرف نهادهای 
دولتـی و غیـر دولتی به شـکل شـاید و باید جـدی گرفته نمی شـود.  

دفتر نی:
وزیر و رییس دفتر وزارت مخابرات 

به دادستانی معرفی  شده اند

منابـع محلـی در والیـت غزنـی تاییـد کرده اند کـه در حملـه طالبان بـه ولسـوالی خواجه 
عمـری ایـن والیـت، علـی دوسـت شـمس ولسـوال خواجه عمـری همـراه با ۲0 سـرباز 

امنیتی کشـته شـدند.
در خبرنامـه دفتـر مطبوعاتی والیت غزنی آمده اسـت که در این حمله همچنان ۱۳ سـرباز 

امنیتـی نیز زخمی شـده اند.
خبرنامـه همچنـان افزوده که در درگیـری نیروهای امنیتی و افراد گروه طالبان در ولسـوالی 
خواجـه عمـری و ضـد حمله نیـروی هوایی ناتو و افغان ۵9 مخالف مسـلح دولت کشـته 

و ۵0 نفـر دیگر زخمی شـده اند.
پیـش از ایـن سـخنگوی والـی غزنـی گفتـه بـود کـه طالبـان مسـلح حوالی سـاعت ۲:00 
شـب چهارشـنبه )۲۲ حمـل( حمله گروهـی را باالی سـاختمان ولسـوالی خواجه عمری 
و سـاختمان فرماندهـی پولیـس ایـن ولسـوالی آغـاز کردند و بـا ورود به بخشـی از تعمیر 

ولسـوالی بـا محافظان سـاختمان ولسـوالی درگیر شـدند.
پیشـتر مقام هـای غزنـی گفتـه بودنـد کـه در ایـن درگیری کـه تاسـاعت۵:۳0 بامـداد روز 
پنجشـنبه )۲۳ حمـل( جریـان داشـت، ولسـوال و 6 پولیـس از محافظـان تعمیر ولسـوالی 

خواجـه عمـری کشـته و 9 پولیـس دیگـر زخمی شـدند.
براسـاس گفته هـای سـخنگوی والـی غزنـی پـس از حملـه طالبـان، نیروهـای کمکـی به 

ولسـوالی خواجـه عمـری فرسـتاده شـده و طالبـان از سـاحه متـواری شـده اند.
امـا فرماندهـی پولیـس والیـت غزنـی در اعامیـه ای گفتـه بود کـه در این حمله 9 سـرباز 
پولیـس زخمـی شـده انـد و در ایـن اعامیـه آمده بود که ۲7 طالب مسـلح کشـته شـدند.
امـا حـال دفتـر مطبوعاتـی والـی غزنـی تاییـد می کنـد کـه در حملـه طالبـان به ولسـوالی 

خواجـه عمـری، ولسـوال و ۲0 سـرباز کشـته و ۱۳ سـرباز دیگـر زخمـی شـده انـد.

دفتـر والـی غزنـی گفته اسـت کـه حمله گروهـی مخالفیـن حوالی سـاعت ۲ بامـداد روز 
پنجشـنبه آغـاز و الی سـاعت ۵:۳0 صبح ادامه داشـت که پـس از آن نیروهـای هوایی ناتو 
در مناطقـی از ولسـوالی خواجـه عمری و جغتـوی میدان وردگ تجمع نیروهای شورشـی 
را کـه بـرای تشـیع جنـازه و درمـان زخمی هایشـان تجمع کـرده بودند هدف قـرار دادند.
گـروه طالبـان مسـوولیت ایـن حملـه را پذیرفتـه و گفتـه اسـت کـه در این حملـه تلفات 

سـنگینی بـه نیروهـای دولتـی وارد کرده اسـت.
در همیـن حال ارگ ریاسـت جمهـوری در اعامیه این حمله را محکو کـرده وبه نهادهای 
امنیتـی و دفاعـی دسـتور داده اسـت تـا موضوع ولسـوالی خواجـه عمری را بـه گونه همه 

جانبه بررسـی نمایند.
ولسـوالی خواجـه عمـری بـه دلیل نزدیکی با ولسـوالی های نـا آرام جغتـوی والیت میدان 

وردک و ولسـوالی رشـیدان والیـت غزنی موقعیـت دارد و همواره تهدید می شـود.
ولسـوالی جغتوی والیت میدان وردک به جز از مرکز ولسـوالی و ولسـوالی رشـیدان کامًا 

زیر اداره طالبـان قرار دارند.

افزایش تلفات حملۀ طالبان 
به ولسوالی خواجه عمری غزنی

نگرانی سازمان ملل متحد از تلفات غیرنظامیان در کشور:

بیش از 760 غیرنظامی در سه ماه گذشته کشته شده اند

ابوبكر صدیق

ACKU
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وقتـی کـودک بـودم، یـادم داده بودنـد کـه اگـر از مذهبـم 
سـوال بکننـد، بگویـم در مذهـب امـام اعظـم اسـتم. پـس 
از پیامبـر خـدا، امـام ابوحنیفـه مشـهور بـه امـام اعظـم را 
دومیـن حامـل و رسـانندۀ دین خـدا می دانسـتم. برایم گفته 
بودنـد کـه امـام اعظـم چـراغ امـت پیامبـر اسـام اسـت و  
ایـن اشـاره بـه روایتی از نبی خـدا )ص( دارد کـه می گوید 
“النعمـان سـرج امتـی”. در سـال های اخیـِر مکتـب بـود که 
فعالیت هـای حـزب تحریـر، مرا به پـای سـخنان تبلیغ گراِن 
ایـن حـزب در مکتب مان کشـاند و برای اولین بار احسـاس 
کـردم کـه این جا دیگـر مذهـب ابوحنیفه نیسـت و بنابرین، 
شـدم.  جریـان  ایـن  فعالیت هـای  مخالـِف  اول  همـان  از 
در دانشـگاه بـا تحریریـاِن بیشـتری آشـنا شـدم و عاوتـًا، 
متفکرانـی  اندیشـه های  مطالعـۀ  و  دانشـگاهی  درس هـای 
ماننـد مـودودی، ندوی، سـید قطـب، محمد قطـب، محمد 
غزالـی و... کـه در دانشـگاه های کشـور مرسـوم اسـت، مرا 
بـه یـک مسـلماِن ایدیولوژیک، انقابی و تنـدرو مبدل کرده 
بـود و در ایـن مرحلـه مثـًا بـا تحریریان فقط یک مشـکل 
داشـتم و آن ایـن بـود کـه بـه نظرم این هـا حـرف می زدند 
و عمـل نمی کردنـد و تاریـخ چندین سـالۀ ایـن حـزب را 
وقتـی مـرور می کـردم، با قصه گفتن شـروع شـده بـود و با 

قصه گویـی خاتمـه می یافـت.
مطالعـه  مـن  امـا  بـود،  این گونـه  دانشـگاه  اوِل  سـال  دو 

می کـردم و اهـل تقلیـد نبـودم، هرچنـد مرحـوم شـریعتی 
یـک انسـان ایدیولوژیـک بـود امـا مطالعـۀ آثـارش برایـم 
سـعۀ صـدر بیشـتری بخشـیده بـود. بـا مطالعـه آل احمد و 
آشـنایی اندک انـدک بـا نوشـته های مطهـری، دیگـر عاقـه 
بـه خوانـدن آثـار امثـال سـید قطـب و مـودودی نداشـتم. 
این گونـه بـود که آهسته آهسـته با اندیشـه های روشـنفکران 
دینـی آشـنا شـدم. تقریبًا در دو سـال دوم دانشـگاه، شـاید 
بیشـترین کتاب هـای عبدالکریـم سـروش را مطالعـه کـرده 
و  ارکـون  محمـد  و  ابوزیـد  شـدۀ  ترجمـه  آثـار  و  بـودم 
امثال شـان را هرکجـا درمی یافتـم، بـا عاقـۀ تمـام مطالعـه 

می کـردم.
دیـروز وقتـی در ذهـِن خود این داسـتان را مـرور می کردم، 
دریافتـم کـه چگونـه جوانـان زیـادی همـه روزه بـه قرائت 
افراطیـت را داغ  از دیـن می پیوندنـد و صفـوف  سیاسـی 
می سـازند. بـرای توضیـح بیشـتر ایـن مطلـب می خواهـم 
بـه توضیـح سـه نـوع قرائـت دینـی در جامعـۀ افغانسـتان 

بپردازم.
1 - قرائـت سـنتی از دیـن: منظور مـا از قرائت سـنتی از 
دیـن، معجونی از اندیشـه های فقهی حنفـی، کام ماتریدی، 
افغانسـتان  مـردم  و سـنت های  و عـرف  اسـامی  عرفـان 
اسـت کـه در طـول سـالیان متمـادی، از زمان ورود اسـام 
بـه کشـور مـا تـا حداقـل نیمـۀ اول قـرن بیسـت بـر پهنـۀ 
اعتقـادات مـردم مـا حاکـم بـوده و همـه گان بـدان بـاور 
داشـته اند. جـدا از نفـوذ بعضـی از رسـوم ناپسـند و گاهی 
ضـد ارزش های انسـانی، مردم افغانسـتان در درون این نوع 
قرائـت از دیـن، تکیـۀ آن بر مذهب حنفـی و کام ماتریدی 
جریان هـای  عقیـده  و  فقـه  عرصه هـای  در  دو  هـر  کـه 
معـروف بـه عقل گرایـی و رای گرایـی انـد و ترکیـب آن با 
عرفـان اسـامی خصوصـًا آن چـه را عرفـان خراسـانی نـام 
می گذارنـد، ترکیـب مسـامحه گر، عقل گـرا و دلپذیـری از 

اسـام سـاخته بود.
اسـام سـنتی مردم افغانسـتان بـا ارزش های بیـرون از دین 
و سـرمایه های تاریخـی و تمدنـی بـه خوبـی وارد مذاکـره 
و معاملـه شـده بود. نـوروز به عنـوان پدیدۀ چندهزارسـاله 
کـه امـروز حلـت و حرمـت آن از بحـث هـای داغ محافل 
دینـی اسـت، بـه خوبی در دل این برداشـت جـای باز کرده 
بـود و عـاوه از صبغـۀ بلندقامـت تاریخـی اش، رنگ وبوی 
مذهبـی نیـز بـه خـود گرفتـه بـود. جـدا از کسـانی کـه بـه 
ادبیـات دینـی امـروز اندکـی آشـنایند، دلبسـته گی امـروز 
مـردم افغانسـتان بـر زنـده نگـه داشـتِن تجلیل از نـوروز و 
مخالفـت شدیدشـان بـا تحریم گـران و تکفیریان، ریشـه در 

همیـن طرز برداشـت سـنتی از دیـن دارد.
بیشـتر از صـد سـال قبـل از امـروز، در زمـان حاکمیت این 
نـوع قرائـت از دیـن بـر نفـوس و عقول مـردم افغانسـتان، 
افغانسـتان  سیاسـی  ادبیـات  وارد  “مشـروطیت”  مفهـوم 
شـد کـه در آن زمـان، بـه حیـث یکـی از مظاهـر تمـدن 
مغرب زمین، شـبیه “دموکراسـی، حقوق بشـر، سـکوالریزم 
و دیگـر مفاهیـم انسـانی” امـروز، بـرای مـردم افغانسـتان 
بداعـت و تازه گـی داشـت. اما مـا حداقـل در تاریخ جنبش 
مشـروطیت، بـا مواجهـۀ قشـر روحانـی و ادبیـات دینی در 
برابـر مشـروطه خواهی به عنـوان پدیدۀ بیگانـه و وارداتی و 
غربـی سـر نمی خوریـم و این بدان معنی اسـت کـه در این 
نـوع برداشـت دینـی، سـعه صـدر و فراخـی نظر بیشـتری 

حاکـم اسـت. آن چـه بعدهـا بر سـر حکومـت امیـر امان اهلل 
خـان آمـد، داسـتان دیگری سـت کـه بایـد در جـای خـود 

بـدان پرداخته شـود.
2- قرائـت سیاسـی از دین:  در این نوع برداشـت، اسـام 
عبـارت اسـت از عقیـده و شـریعت کـه تمـام امـور مـادی 
و معنـوی انسـان ها را تنظیـم نمـوده اسـت، از سیاسـت و 
اقتصـاد گرفتـه تـا فرهنـگ و ادب و روابـط اجتماعـی و 
انسـانی مـردم. پیـروان ایـن نـوع برداشـت دینـی معتقدنـد 
کـه مرزهـای اسـام و کفر مشـخص و معیـن و تغییرناپذیر 
اسـت و بیـرون از دایره هایـی کـه حاملیـن این نـوع دیدگاه 
همه چیـز  کرده انـد،  ترسـیم  آن  اصلـی  تیوریسـن های  و 
حـرام و قابـل رد و طـرد اسـت. قرائـت سیاسـی از اسـام 
همزمـان بـا اندیشـه های سوسیالیسـتی از طریـق پاکسـتان، 
مصـر، عربسـتان سـعودی و ایـران وارد افغانسـتان شـد و 
ایـن کشـور را بـه میـدان داغ “نبـرد تمدن هـا” بـه اصطاح 
هانتینگتون مبدل سـاخت. اسـام سیاسـی در یک جنگ تن 
بـه تـن بـا تفکر کمونیسـتی، از راه بسـیج مردم و قیـام علیه 
حکومـت، توسـط عده یـی کـه بعدهـا بـه سـران مجاهدین 
معـروف شـدند، در میـدان نظامی و سیاسـی پیـروز گردید 
و حامـان اندیشـه های کمونیسـتی را از اریکـۀ قـدرت بـه 

نشـاند. زیر 
مسـرت بار  سیاسـی  اسـام  پیـروان  بـرای  پیـروزی  ایـن 

بـود امـا مجاهدیـن نتوانسـتند ثابـت بکننـد که نسـخه های 
اسـام سیاسـیـ  چـه پاکسـتانی یـا مصـری و یـا ایرانـی و 
عربسـتانی ـ می توانـد در افغانسـتان توفیـق داشـته باشـد. 
در واقع، شکسـت اندیشـه های سوسیالیسـتی در افغانستان، 
شکسـت تـز “اسـام سیاسـی” را نیـز در پی داشـت و این 
دو ایدویولـوژی انقابـی و تمامیت خـواه، همان گونـه که با 
هـم در میـدان افغانسـتان قدم گذاشـتند، به مـوازات هم در 
قلـوب مـردم افغانسـتان شکسـت خوردنـد. البته مـا در پی 

اثبـات حقانیِت کسـی نیسـتیم!
جنگ هـای خانمان سـوز و بنیان برافگنـی میـان تنظیم هـای 
جهـادی در افغانسـتان به وقـوع پیوسـت کـه آهسته آهسـته 
زمینه هـا بـرای ظهـور جنبش اسـام گرای دیگـری به کمک 
سـازمان های جاسوسـی بیرونـی مسـاعد شـد و افغانسـتان 
بـه دسـت گروهـی افتـاد که نـام خـود را “طالبان” گذاشـته 

بودند.
طالبـان بـا ارعـاب و خشـونت فراوان تـری وارد سیاسـت 
افغانسـتان شـدند و بـا تنـدی و شـرارت تمـام بـه قـول 
خودشـان، در پـی تطبیق شـریعت غرای محمـدی برآمدند. 
در طـی چنـد سـال حکومـت ایـن گـروه بـر قسـمت های 
کانـی از کشـور، مـردم شـاهد جنایـات و نسل کشـی ها و 
زمین سـوزی های فراوانـی به نـام دین بودند و شـاید همین 
امـر بـود که در شـعر آقـای آریافـر این گونه انعـکاس یافته 

: بود
یهودانه می آیند

با پرچمی از محمد
مرزهای منافقت را پاس می دارند

شاید صهیون دیگری برپا دارند این بار... 
شـدت و خشـونِت سیسـتماتیِک طالبـان بـه نـام دیـن و به 
زیـر پرچمـی کـه بـر آن کلمـۀ مقـدس حـک شـده بـود، 
دومیـن تجربـۀ تلـخ مـردم افغانسـتان بـود کـه برداشـت 
سیاسـی از اسـام و تبلیـغ اسـام سیاسـی برای شـان بـه 

ارمغـان آورده بـود.
عده یـی برآننـد که طالبان حامان اسـام سیاسـی نـه، بلکه 
پیروان اسـام سـنتی مردم افغانسـتان اسـتند، امـا باید گفت 
کـه اسـام طالبان، نسـخۀ سیاسـی-وهابی اسـام اسـت که 
تبلیـغ و ترویـج آن سـال ها قبـل در مـدارس افغانسـتان و 
بـه کمـک پول هـای نفتـی عربسـتان سـعودی و سـازمان 
اسـتخبارات پاکسـتان آغاز شـده بـود. این حقیقـت را چند 
روز قبـل شـاهزادۀ سـعودی هـم ابـراز داشـت و گفـت که 
ترویـج وهابیـت در دنیـا به سـفارش غـرب و امریـکا برای 
مقابلـه بـا کمونیسـم و شـوروی سـابق صـورت گرفـت، و 
ده هـا دلیـل دیگـر هـم می تـوان بـر ایـن امر شـمرد امـا بر 
اسـاس همان کـه می گوینـد “آفتـاب آمـد دلیـل آفتـاب” و 
عملکـرد طالبـان خـود دلیل روشـن ایـن مدعاسـت، در پی 

نیسـتیم. اثباِت آن 
شکسـت گـروه طالبـان در افغانسـتان، به بـاور صاحب این 

قلـم، شکسـت دومین نسـخۀ اسـام سیاسـی بـود و اعتماد 
مـردم را نسـبت بـه قرائـت سیاسـی از اسـام تـا سـطح 

فراوان تـری کاهـش داد.
در سـالیان پس از شکسـت طالبان که در افغانستان وضعیت 
نسـبتًا مناسـبی شـکل گرفت، نهادهای مختلفی آغـاز به کار 
کردنـد، قانـون اساسـی تصویـب شـد، زمینه هـای تحصیل 
اندک انـدک  و تعلیـم فراهـم آمـد و آمـوزش و پـرورش 
اهمیـت پیـدا  کـرد، رسـانه ها بـه صـورت جـدی آغـاز به 
کار کردنـد، مفاهیمـی همچـون آزادی، دموکراسـی، حقوق 
بشـر، حقـوق زن و امثالهم به صورت گسـترده مـورد تبلیغ 
قـرار گرفتنـد و ایـن داسـتان ها بـه رونـد بی اعتمـادی مردم 
نسـبت به اسـام سیاسـی و تندروانه که سراسـر برای شـان 
مصیبـت زا و فاجعـه برانگیـز بـوده، کمـک کـرده بـود. امـا 
دیری نگذشـت کـه گروه هـای مختلف اسـام گرا “ طالبان، 
حقانـی، تحریـر، جمعیـت اصاح، داعـش و....” با اسـتفاده 
از مـدارس دینـی و مکاتـب و دانشـگاه ها، به تبلیـغ دوبارۀ 
اسـام سیاسـی و افراطـی پرداختنـد و در این مدت شـاهد 
حوادث ناگوارِ همکاری اسـتادان و دانشـجویان دانشـگاه ها 
در حمـات انتحـاری و انفجـاری و تروریسـتی بوده ایم که 
از یـک طرف، نشـان دهندۀ فعالیـت جـدی افراط گرایان در 
نهادهـای اکادمیک کشـور اسـت و از سـوی دیگر، داسـتان 
غم انگیـِز ضعـف نهادهـای تعلیمی و تحصیلی کشـور را در 

تربیت سـالم نسـل جدیـد بازگـو می کند.
3- قرائـت روشـن فکرانه از دیـن: در چنـد سـال اخیـر، 
منطقـۀ مـا عـاوه بـر این کـه شـاهد ظهـور تندروتریـن و 
مثـل  خشـونت گر  و  افراطـی  گروه هـای  وحشـی ترین 
انعطاف ناپذیرتریـن  و  بـوده  طالبـان  و  القاعـده  و  داعـش 
قرائت هـای سیاسـی از دیـن بسـط گسـترده یافتـه و دامـن 
مسـلماناِن زیـادی را بـه خـون و آتش گـره زده انـد، قرائت 
انعطاف پذیـر، دنیاگرایانـه و انسـانی از دیـن هـم، توفیقات 
فراوانی داشـته و تعداد زیادی از نسـل جوان افغانسـتان که 
از یـک طـرف بـه دنیـای بیـرون و تجربه هـا و داشـته های 
بـزرگ تمـدن بشـری بی توجـه نبودنـد و از طـرف دیگـر 
داشـته های دینـی و فرهنگـی خودشـان را بـه گونـۀ کامـل 
بـه  نمی دانسـتند،  گذاشـتن  کنـار  و  انداختـن  دور  قابـل 
ایـن قرائـت روی آوردنـد و در پـی بسـط و توسـعۀ ایـن 
نـوع شـناخت از دیـن برآمدنـد. ایـن طرز نـگاه بـه دین را 

نـام  می گذارنـد.  “روشـن فکری دینـی” 
روشـن فکری دینـی طریقـت روشـن فکراِن دیـن دار اسـت. 
مدرسـۀ فکری یـی اسـت کـه هـم از تجربـۀ بشـری بهـره 
پـای  را  هیچ کـدام  و  نبـوی،  تجربـۀ  از  هـم  و  می جویـد 

دیگـری قربانـی نمی کنـد و معتقـد اسـت کـه وحـی کهـن 
در دوران مـدرن، همچنـان چیزهـای فـراوان بـرای گفتـن 
و آموختـن دارد و انبـان افاداتـش تهی نشـده اسـت. )آنچه 

روشـنفکری دینـی نیسـت، عبدالکریـم سـروش(
دینـی  در کشـور تاش هـای روشـن فکران  اخیـر  سـالیان 
یافتـه  سـتایش برانگیزی  و  خوب تـر  وسـعِت  و  انسـجام 
اسـت. جمعیـت فکـر، به عنـوان یک نهـاد فرهنگـی برآیند 
از  روشـن فکرانه  شـناخت  کـه  استعدادهایی سـت  تـاش 
دیـن را راه میانـه و متعـادل بـرای کنـار آمـدن بـا سـنت و 
مدرنیتـه، ایمـان و خـرد و دانش و دیـن می داننـد. این نهاد 
توانسـته تعـدادی از نویسـنده گان جـوان، خبـره و توانـای 
کشـور را دور هـم جمـع کند و تاش های شـان را انسـجام 

و بسـط فراوان تـری بدهـد.
ایـن سـه نـوع قرائـت از اسـام، هـر کـدام بـا وسـایل و 
ابزارهای دسـت داشتۀشـان، در کشور ما در مصاف هم قرار 
دارنـد و ایـن رویارویـی هـر روز داغ تـر و داغ تر می شـود. 
طـرف داران اسـام سـنتی مـردم عـام و درس ناخوانده انـد؛ 
امـا حامـان قرائـت افراطـی از دیـن و روشـن فکران دینی 

افـراد نسـبتًا تحصیل کـرده و درس خوانـده اسـتند.
در ایـن میان، بسـیاری از نسـل جـوان کشـور در هاله یی از 
سـرگردانی و آشـفته گی در جهـت گزینش در بین این سـه 
رویکـرد دین شناسـانه گیـر مانده انـد. از پـدر و مـادر خـود 

اغلبـًا اسـام سـنتی را می آموزنـد، در مکاتـب و مـدارس 
جـذب گروه هـای افراطـی و اندیشـه های اسـام سیاسـی 
می شـوند و اگـر اهـل مطالعـه و تحقیـق باشـند، در دنیـای 
قلـم و اندیشـه بـا قرائـت روشـن فکرانه از دیـن مواجه اند. 
امـا از آن جایـی کـه تقلیـد هواخواهـاِن بیشـتری نسـبت به 
تحقیـق در جامعـۀ مـا دارد و کمتـر کسـانی اهـل مطالعـه 
و پژوهـش بـرای دریافـت حقیقـت و قرائـت انسـانی از 
دیـن انـد، ایـن سـرگردانی در نهایـت بـا افتیـدن در حلقوم 

افراطیـت خاتمـه می یابـد.
اثـر  افراطـی در  بدیـن ترتیـب، ترویـج همـه روزۀ اسـامِ 
بی پروایـِی حکومـت در قسـمت کنتـرول و نظـارت نصاب 
فعالیت هـای  و  دانشـگاه ها  و  مکاتـب  مـدارس،  آموزشـی 
شـعلۀ  یک طـرف  از  افراطـی،  و  تروریسـتی  گروه هـای 
جنـگ را بیشـتر می افـروزد و چـرخ آن را تندتـر بـه دوران 
می انـدازد و از طـرف دیگـر، بسـیاری ها را نسـبت بـه خدا 
و دیـن و مـاورای طبیعـت، بی اعتنـا و حتـا در تقابـل قـرار 
می دهـد. در هـر دو صـورت، این جنگ اسـت و آشـفته گی 

و سـوختن و بی نتیجـه مانـدِن یـک نسـل!

شمس الرحمن عزیزى

ACKU



اشاره:
ــعر،  ــوزۀ ش ــنا در ح ــت آش ــی اس ــنا نام ــوب یس یعق
ــین  ــال های پس ــه در س ــد ک ــش و نق ــتان، پژوه داس
ــام داده  ــا انج ــن بخش ه ــماری در ای ــای بی ش کاره
ــاِن  ــن فرهنگی ــی از پُرکارتری ــوان یک ــه عن و از او ب

ــود. ــرده می ش ــام ب ــتان ن افغانس
آقــای یســنا در گــروه ادبیــات فارســی دانشــگاه کابــل 
درس خوانــده و چنــد ســالی هــم بــه عنــوان مســووِل 
ــا  ــت کاپیس ــی در والی ــگاه بیرون ــی دانش ــروه فارس گ
ــجوی  ــوان دانش ــه عن ــی ب ــرده و به تازه گ ــت ک فعالی
دکتــرا در یکــی از دانشــگاه های ایــران پذیرفتــه شــده 

اســت.
اســتاد یســنا شــاید تنهــا چهــرۀ دانشــگاهی افغانســتان 
ــِت  ــترین فرص ــین بیش ــال های پس ــه در س ــد ک باش
ــه پژوهــش در زمینــۀ فردوســی و شــاهنامه  خــود را ب
اختصــاص داده اســت. تازه تریــن کار او از ایــن 
ــی  ــر فردوسی شناس ــی ب ــاِب »مقدمه ی ــز کت ــذر نی رهگ

و شــاهنامه پژوهی« بــه شــمار می آیــد.
بــرای دانســتن از کارهــای انجام شــده و زیــر دســتش 
ــام  ــی انج ــی، گفت و گوی ــاهنامه و فردوس ــون ش پیرام

ــد. ــه می خوانی ــم ک داده ای

* صحبت مـان را با پرسـیدن از نخسـتین آشـنایی تان با 
فردوسـی آغـاز می کنیـم: چـه زمانی بـا نـام و کارنامۀ 

شدید؟ آشـنا  فردوسی 
محتـرم هـارون مجیـدی خیلـی سـپاس گزارم کـه کوشـش 
پی گیـر و موثـر بـرای نهادینه سـازی فرهنگـی داریـد؛ برای 

ایـن تاش تـان همـه بایـد قدردان تـان باشـیم. 
کانـون خجسـته  اعضـای  بـه  را  فردوسـی  کانـون  ایجـاد 
می گویـم؛ ایـن کـردار فرهنگـی، بـرای فرهنـِگ مـا قابـل 
سـتایش اسـت، زیـرا می توانـد موجـب گسـترش معرفـت 

فرهنگـی مـا در جامعـه شـود. 
بـا  آشـنایی  کـه  بگوییـم  بایـد  پرسـش تان  بـه  پاسـخ  در 
شـخصیت های ادبـی و فرهنگـی معمـوالً دو مرحلـه دارد: 
مرحلۀ نخسـت، بیشـتر آشـنایی اسـت که ذوقـی ـ فرهنگی 
می توانـد باشـد؛ مرحلـۀ دوم، شـناخت اسـت کـه فراتـر از 
آشـنایی می توانـد باشـد، بیشـتر عقانـی و علمـی اسـت. 
همـه می دانیـم کـه جامعۀ فارسـی زبان با فردوسـی آشـنایی 
از  فردوسـی  و  شـاهنامه  زیـرا  دارد،  فرهنگـی  ـ  میراثـی 
میراث هـای بزرگـی فرهنگـی زبان و ادبیات فارسـی اسـت 
کـه هـر فارسـی زبان تعلـق فرهنگـی به میـراث خـود دارد. 
از ایـن نـگاه از موقعـی  کـه بـه تعبیـر عـام، دسـت چـپ و 
راسـت خود را شـناختم، متوجـه داسـتان هایی در بین افراد 
بزرگ تـر خانـواده شـدم کـه بعدهـا فهمیـدم این داسـتان ها 
از داسـتان های شـاهنامه بـوده اسـت. در ضمـن، پـدرم بـا 
آن کـه شـخص تحصیل کـرده یـا دانش آموختـه نبـود، امـا 
سـواد خوانـدن و نوشـتن را داشـت، بـه شـاهنامه خیلـی 
عاقـه اش  مـورد  کتاب هـای  از  شـاهنامه  بـود.  عاقه منـد 
بـود، زمسـتان ها داسـتان های شـاهنامه را بـه شـیوۀ محلـی 
می خوانـد و بعـد داسـتان ها را بـه زبـان سـاده بـه همـۀ مـا 
قصـه می کـرد. آشـنایی مـن بـا فردوسـی از این جـا آغـاز 
شـد. رگه هـای نخسـِت شـناختم از فردوسـی نیز بـه همان 
آشـنایی خانواده گـی  مـا ارتبـاط می گیـرد، امـا بـه صـورت 
جـدی، وقتـی ایـن شـناخت جنبـۀ علمـی پیـدا کـرد کـه 
پایان نامـۀ دورۀ کارشناسـی ام را دربـارۀ شـاهنامه کار کـردم. 
تـز ماسـتری ام را نیـز دربـارۀ شـاهنامه ارایـه کـردم، تـا این 
کتـاب »مقدمه یـی بر فردوسی شناسـی و شـاهنامه پژوهی« را 
نوشـتم. ادعـا نـدارم کـه شاهنامه شـناس یا فردوسی شـناس 
شـده ام؛ کارهایم را دربارۀ فردوسـی و شـاهنامه بیشتر نتیجۀ 
گرایـش بـه فرهنـگ و زبانـم می دانـم کـه ادای احترامی به 

فردوسـی و شـاهنامه اسـت. 

* چـه کارهایـی در پیوند بـه معرفی کارهای فردوسـی 
انجـام داده اید؟

به صورت مشـخص، سـه کار در حد کتاب دربارۀ شـاهنامه 
و فردوسـی انجـام داده ام کـه کار نخسـت، »واژه های عربی 
در شـاهنامه«، کار دوم، »بررسـی اسـطوره های اوسـتایی در 
و  فردوسی شناسـی  بـر  »مقدمه یـی  کار سـوم  و  شـاهنامه« 

شـاهنامه پژوهی« اسـت.  
شـاهنامه  در  را  عربـی  واژه هـای  شـمار  نخسـت،  کار  در 
بررسـی کرده ام و فهرسـت همۀ واژه های عربـی و واژه های 
بیگانـه در شـاهنامه ارایـه شـده اسـت کـه 669 واژۀ عربـی 
در شـاهنامه اسـت. کار دوم، تطبیـق شـخصیت های بخـش 
اسـاطیری و پهلوانی شـاهنامه با اوستاسـت. ایـن کار به این 
هـدف صـورت گرفـت تا نشـان داده شـود که داسـتان های 
شـاهنامه و جهان بینـی شـاهنامه از کجـا سرچشـمه گرفتـه 
داسـتان های  و  جهان بینـی  سرچشـمۀ  دانسـتن  اسـت. 
شـاهنامه بـه مـا کمـک می کند تـا سـیر فکـری و جهان بینی 
خویـش را بشناسـیم! ایـن جهان بینـی از اوسـتا آمده اسـت 
و  جهان بینـی  دارای  پیـش،  چهارهزارسـال  از  حداقـل  و 
معرفتـی مـدون بوده ایـم. در کار سـوم کـه مقدمه یـی بـر 
فردوسی شناسـی و شـاهنامه پژوهی اسـت، توجـه معطـوف 
بـه زنده گـی فردوسـی، اندیشـه و آرای فردوسـی و اهمیت 

فرهنگی شـاهنامه اسـت.  

* چرا فردوسی این همه مهم بوده است؟
هـر انسـان بنـا بـه کاری کـه انجـام می دهـد، مهـم اسـت. 
چیسـتی  اسـاس،  انسـان ها  همـۀ  چیسـتی،  و  اسـاس  در 

و خاسـتگاه واحـد دارنـد؛ بنابرایـن بـا هـم برابـر انـد. امـا 
شـماری  جهانـی،  اهمیـت  شـماری  زنده گـی،  در  این کـه 
اهمیـت ملـی، شـماری اهمیِت قومـی و شـماری فقط برای 
خانـوادۀ خـود اهمیـت دارنـد؛ ایـن اهمیت هـا اساسـی نـه 
بلکـه اعتبـاری اسـت کـه در اثـر مناسـبات بشـری به وجود 
می آیـد. یعنـی هر کسـی بنـا به کاری کـه انجام داده اسـت، 

در مناسـبات بشـری نقـش و اهمیتـی پیـدا می کنـد. 
فردوسـی بـرای ارایـه شـاهنامه در زبـان و ادبیـات فارسـی 
و ادبیـات و فرهنـگ جهـان جایـگاه و اهمیت یافته اسـت. 
آثـاری داریـم کـه اعتبـار محلـی دارد، یعنـی در یک والیت 
مطـرح اسـت، آثـاری داریـم کـه اعتبـار ملـی دارد، در یک 
کشـور مطـرح اسـت و آثـاری داریـم کـه اعتبـار جهانـی 
دارد و مربـوط بـه میراث فرهنگی بشـر می شـود و بخشـی 
از ادبیـات جهـان اسـت. شـاهنامه فردوسـی از جملـه سـه 
حماسـه بزرگ بشـر اسـت کـه مربوط بـه میـراث فرهنگی 
و ادبـی بشـر می شـود. از ایـن نـگاه، فردوسـی نـه تنهـا در 
ادبیـات فارسـی مهـم اسـت، بلکـه جایگاهـی در ادبیـات 
جهـان دارد و بـرای جهانیـان مهـم اسـت. از ایـن مهم بودِن 
جهانـی فردوسـی به ایـن نتیجه می رسـیم که کار فردوسـی 
باعظمـت بوده اسـت، فردوسـی بـر اسـاس کار عظیمی که 
انجـام داده اسـت، کارش از نظـر جهانـی مهـم بـوده کـه 
موجب شـهرت فردوسـی شـده اسـت و امروز فردوسی از 

مشـاهیر ادبیـات فارسـی و جهان اسـت. 
امـا فردوسـی بـرای جامعـه فارسـی زبان جـدای از ایـن که 
یکـی از حماسـه های جهـان را سـروده اسـت، اهمیت های 
روایـات  این کـه  نخسـت  دارد؛  سرنوشت سـاز  و  مـوردی 
اسـاطیری و حماسـی مـا را احیا و حفظ کـرد، دوم این که با 
سـرایش شـاهنامه به گنجینـۀ واژه گان مکتوب زبان فارسـی 
بیشـتر از دوصـد هـزار واژه و شـصت هـزار بیـت را افزود 
کـه موجـب تقویـت و تـداوم زبان فارسـی شـد، ممکن در 
نبـود شـاهنامه زبـان فارسـی تـدوام نمی یافت؛ شـاهنامه در 
موقعی از تاریخ زبان فارسـی سـروده شـده اسـت که برای 
تـداوم زبان فارسـی خیلـی اهمیتی حیاتی داشـته اسـت. ما 
بایـد در هـر صـورت، قـدر ایـن پیر جاویـد )فردوسـی( را 
بدانیـم، زیـرا از نظر اعتبار فرهنگی روی شـانه او سـواریم. 

* چـه زمانی نیاز احسـاس کردید که کتـاب »مقدمه یی 
بر فردوسی شناسـی و شـاهنامه پژوهی« را بنویسید؟

شـاهنامه کتابـی بـا امکان هـای اسـاطیری، حماسـی، زبانی، 
ادبـی و معرفتـی اسـت؛ بنابـه گسـترده گی محتوایـی، زبانی 
و ادبی یـی کـه دارد، در هـر زمـان و از هـر چشـم اندازی 
نیـاز بـه کار دارد. در بـارۀ زنده گـی فردوسـی و چگونگـی 
سـرایش شـاهنامه اطاعـات زیاد داریـم، اما ایـن اطاعات 
بیشـتر نقلی اسـت، چنـدان دقیق نیسـت. بنابرایـن، زنده گی 
فردوسـی، ارتباط فردوسـی با محمود و چگونگی سـرایش 
شـاهنامه نیـز همیشـه مـورد بحـث پژوهشـگران بـوده تـا 
بتواننـد از اطاعـات موجـود نقل زدایی کننـد و به اطاعات 

نسـبتا دقیـق و عقل پذیـر دسـت یابند. 
از هرجایـی دیگـر  بیشـتر  نقلـی  افغانسـتان جنبه هـای  در 
در بـارۀ زنده گـی فردوسـی، ارتبـاط فردوسـی و محمـود 
ایـن  بـا درک  و چگونگـی سـرایش شـاهنامه رواج دارد. 
موضـوع کـه آشـنایی مـا بـا زنده گـی فردوسـی، ارتبـاط 
فردوسـی و محمـود و چگونگـی سـرایش شـاهنامه بیشـتر 
نقلـی اسـت تـا عقلـی و علمـی؛ و درک این کـه گاهـی در 
کشـورهای فارسـی زبـان تاش هـای صـورت می گیـرد تـا 
فردوسـی و شـاهنامه را فقـط متعلق به کشـور خـود بدانند 

و از این اثر فرهنگی مشـترک بیشـتر اسـتفاده سیاسـی کنند؛ 
نیـاز دیـده شـد تـا کتـاِب مقدمه یـی بـر فردوسی شناسـی و 

شـاهنامه پژوهی نوشـته شـود. 

* در این کتاب در پی بیاِن چه هستید؟ 
بـرای نوشـتن کتـاب، نخسـت خواسـته ام تا مـرز اطاعات 
چگونگـی  و  فردوسـی  زنده گـی  دربـارۀ  عقلـی  و  نقلـی 
سـرایش شـاهنامه از هـم تفکیـک شـود تـا شـناخت مـا 
نسـبت بـه فردوسـی و چگونگی سـرایش شـاهنامه دقیق تر 
اشـاره شـد شـماری  دوم، چنان کـه  و عقل پذیرتـر شـود. 
می خواهنـد شـاهنامه و فردوسـی را محـدود بـه جغرافیـای 
سیاسـی خـاص کننـد و اهمیت فرهنگـی شـاهنامه را تقلیل 
بدهنـد بـه کشـوری خـاص و از اهمیـت فرهنگی شـاهنامه 
بکاهنـد کـه ایـن گونـه برخورد بـا شـاهنامه و فردوسـی از 
نظـر فرهنگـی نفاق برانگیـز اسـت؛ زیـرا اهمیـت سـرایش 
شـاهنامه را از هـدف فرهنگـی و ادبی شـاهنامه دور می کند. 
شـاهنامه متعلـق بـه زبـان و ادبیـات پارسـی دری اسـت نه 
متعلـق بـه کشـوری خاص که آن کشـور ایـران، افغانسـتان 
یا تاجیکسـتان باشـد، بلکه شـاهنامه از نظـر فرهنگی، زبانی 
و ادبـی متعلـق بـه هـر سـه کشـور اسـت؛ بایـد مـا در هـر 
سـه کشـور از شـاهنامه و سـایر آثار مشـترک فرهنگی خود 
)آثـار موالنـا، ابوریحـان، حافـظ، سـنایی، خیام، عطـار و...( 
بـه عنـوان همگرایـی فرهنگـی و ادبـی اسـتفاده کنیـم که ما 
را بـه عنـوان اهـل یـک فرهنـگ و زبـان به هم نزدیـک کند 
و همـه بایـد آثـار زبان و ادبیات فارسـی را میراث مشـترک 
فرهنگـی و ادبـی خویـش بدانیـم نـه این کـه بـا غرض های 
سیاسـی و ایدیولوژیـک از آثـار فرهنگی و ادبـی خود برای 
نفـاق و واگرایـی فرهنگـی در قلمـرو فرهنـگ و ادبیـات 
مشـترک زبـان فارسـی سـوء اسـتفاده کنیـم. به ایـن دیدگاه 
کـه شـاهنامه را به جغرافیـای خاصی سیاسـی تقلیل بدهند، 
انتقـاد شـده اسـت، تاکیـد شـده تـا شـاهنامه و سـرایش 

شـاهنامه را از هـدف فرهنگـی آن دور نکنیـم. 

* جنـاب یسـنا! چه کسـانی در افغانسـتان کارهای بکر 
و بدیع در پیوند به فردوسـی و شـاهنامه انجـام داده اند؟ 
بنـا بـه تحقیق حیدر احمدی بلندی تا سـال ۱۳9۳ تقریبًا ۱6 
کتاب و 7۳ مقاله دربارۀ شـاهنامه و فردوسـی در افغانسـتان 
نوشـته شـده اسـت. کتـاب مقدمه یـی بـر فردوسی شناسـی 
و شـاهنامه پژوهی پـس از ایـن تحقیـق انجـام یافتـه اسـت. 
شـاهنامه  و  فردوسـی  دربـارۀ  افغانسـتان  در  کارهایی کـه 
صـورت گرفتـه اسـت، در خـود افغانسـتان مهـم بـوده امـا 
این کـه بـه عنـوان یـک تحقیـق و پژوهـش جـدی مـورد 
توجـه شـاهنامه پژوهان جهـان در بیـرون از افغانسـتان قرار 
بگیـرد، قـرار نگرفتـه اسـت. بنابرایـن، می تـوان گفـت مـا 
شـاهنامه پژوه و فردوسی شـناس بـه معنـای خـاِص کلمـه 
نداشـته ایم کـه رویکـرد پژوهشـی و دریافت هـای تحقیقـی 
او الگـو قـرار گرفته باشـد. اسـداهلل حبیب، نیـاب رحیمی، 
عبدالحـی حبیبـی، رازق روییـن، مخـدوم رهیـن، طغیـان 
سـاکایی و...، از جملـه افـرادی اسـتند کـه بـه فردوسـی و 
افغانسـتانی ها  مـا  بـرای  کارشـان  پرداخته انـد؛  شـاهنامه 
اهمیـت دارد و نیـز نشـان دهندۀ تعلـق مـا و نشـان دهندۀ 
این اسـت کـه شـاهنامه مربوط به همـۀ فارسـی زبان ها و به 

اسـت.  افغانسـتانی ها 

* جایـگاه شـاهنامه در ادبیـات جهان و در میـان ادیبان 
اسـت؟ چگونه  خارجی 

شـاهنامه یکـی از سـه اثـر معـروف جهـان اسـت. بنابراین، 
شـاهنامه از جملـه آثاری اسـت که جزئی از میـراث ادبی و 
فرهنگی بشـر دانسـته می شـود؛ یعنـی تنها متعلق بـه ادبیات 
فارسـی نیسـت. از آثـار ادبـی ملـل کمتر آثـاری ایـن اقبال 
را پیـدا می کنـد کـه اعتبـار جهانـی پیـدا کننـد و جزئـی از 

میـراث ادبـی بشـر به شـمار روند. 
شـاهنامه بـه اکثـر زبان هـای مهـم و زنـده جهـان ترجمـه 
شـده اسـت، تحقیقات زیـادی در بارۀ شـاهنامه در جهان از 
جملـه در ادبیـات اروپایـی صورت گرفته اسـت. افرادی در 
سراسـر جهـان، تخصص علمی شـان را تا درجـه دکتری و 
باالتـر از آن در فردوسی شناسـی و شـاهنامه پژوهی گرفته اند 
و عمـری در بـارۀ شـاهنامه و فردوسـی تحقیـق کرده انـد 
را  فردوسی شـناس  و  شاهنامه شـناس  علمـی  افتخـار  کـه 
کمایـی کننـد. از جملـه ایـن افـراد می تـوان فرتیـس اولف 
آلمانـی، ژول مـول فرانسـوی، جال خالقی مطلـق از ایران، 
پروفیسـور نعمـت یلدریـم از ترکیـه و...، نـام برد کـه تمام 
سـپری  شـاهنامه  مطالعـه  و  پژوهـش  در  را  زنده گی شـان 

کرده انـد.

* چـه کارهـای دیگـر در زمینـۀ فردوسـی و شـاهنامه 
روی دسـت داریـد؟

کاری کـه اکنـون بـه فکـر آن اسـتم تـا در بـارۀ شـاهنامه 
انجـام بدهـم توسـعه و گسـترش دقیـق و ژرف تـِر بررسـی 
بررسـی  از  فراتـر  و  شـاهنامه  در  اوسـتایی  اسـطوره های 
اسـطوره ها ارایـه شـناخت از معرفت اوسـتایی در شـاهنامه 
اسـت. ایـن کار برایـم از نظـر فرهنگـی اهمیـت دارد؛ زیـرا 
بـه ایـن فکـر اسـتم کـه معرفـت بشـری مـا از جهـان در 
گذشـته های دور شـکل گرفتـه و مـا معرفتـی را در بـارۀ 
شـناخت جهـان و زنده گـی ارایـه کرده ایـم که ایـن معرفت 
نخسـتین بار در اوسـتا تدویـن یافتـه اسـت، با تسـلط عرب 
در منطقـه، ایـن معرفـت دچار گسسـت شـده اسـت که در 
نهایـت، در دورۀ اسـامی ایـن معرفت خود را در شـاهنامه 
نشـان داده اسـت. بنابرایـن، بـا مطالعـه اوسـتا و شـاهنامه 
می توانیـم از این معرفت بشـری شـناخت ارایـه کنیم و این 

معرفـت را توسـعه بدهیـم. 
 

ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.
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ر امنیـه قومانـدان د سـولې لـه بهیـر رسه د لسـګونو  هـا دکند

طالـب مرشانـو د یـو ځـای کېدو خـر ورکړ.

د کندهـار امنیـه قومانـدان جـرال عبدالـرازق وايـي، د وسـله 

والـو طالبانـو شـااوخوا ۶۰ جګپـوړي مـرشان حـارض شـوي 

چـې د افغـان حکومت رسه سـوله وکـړي او د کندهـار په امن 

سـیمه کې سـوله ییـز ژونـد وکړي.

جـرال عبدالـرازق وايـي چـې د وسـله والـو طالبانـو د کوټې 

شـورا لـه شـااوخوا ۶۰ مهیمـو مرشانو رسه د سـولې پـه برخه 

کـې تفاهـم ته رسـېدلی دی.

جـرال رازق تېـره ورځ لـه رسـنیو رسه په خرو کـې ویيل چې 

د سـولې لـه بهیـر رسه د غه یو ځـای کېدونکـي طالب مرشان 

چـې د کندهار امن سـیمې ته بـه د خپلو کورنیـو رسه را انتقال 

يش وزیـران او د فرقـې په کچـه قوماندانان دي.

د قومانـدان پـه خـره په تېـرو دریېو کلونـو کې د کندهـار امن 

سـیمې تـه د ۳۰ پـه شـااوخوا کـې دغـه ډول طالب مـرشان د 

خپلـو کورنیـو رسه راغـيل او سـوله ییـز ژونـد يـې غـوره کړی 

دی.

نوموړي زیاته کړه:

»شـپېته کسـه نـور امـاده شـوي چـې د وزیرانـو څخـه نیولـې 

بیـا د فرقـې تـر قوماندانانـو پـوري چـې دا د امـارت پـه وخت 

کـې او یـا په اوسـني وخت کـې د والیتونو مسـؤلین دي اماده 

شـوي چـې په دې کـې ډېر کمـک د نړیوالې ټولنـې دی، خپله 

د قومـي مرشانـو دی او مـوږ پـه هیلـه لـرو چـې پـه دې کې د 

سـعودي او اماراتـو حکومتونـه همـکاري وکړي.«

قومانـدان وايـي، دغـه ۶۰ طالـب مـرشان د سـولې شـورا لـه 

متاسـونو پرتـه د نړیوالـې ټولنـې او قومـي مرشانو پـه هڅو له 

جګـړې الس اخـيل او سـوله ییـز ژونـد غـوره کوي.

د نومـوړي پـه وینـا لـه دغـه ۶۰ طالـب مرشانـو څخـه يـې یو 

شـمېر ممکـن د ولـي جرګـې والیتـي شـورا او ولسـوالیو 

شـوراګانو پـه ټاکنـو کـې ځانونـه هـم کاندیـد کـړي.

اندېښـنه وښـوده چـې د  پـه عیـن وخـت کـي  جـرال رازق 

سـیمې هېوادونـه پـه خـاص ډول روسـيه او ايـران د سـولې د 

خـرو پـه وړانـدې د خپلـو ګټو پـه خاطر لـه افغان سياسـيونو 

څخـه ګټـه اخيل.

قومانـدان روسـيه او ایـران تـورن کـړل چـې د يو شـمېر افغان 

سياسـيتوالو په مټ د وسـله والـو طالبانو رسه د سـولې خرې 

له خنـډ رسه مخامـخ کوي.

هغـه پـه کـور دننه پـر ځينـو سياسـيونو ږغ وکړ چې د روسـيې 

او ایـران پـه اسـتازويل دي د سـولې خنډ نـه جوړېږي.

د کندهـار امنیـه قومانـدان جـرال عبدالـرازق کـه څـه هـم د 

دغـو سـیايس کسـانو لـه ډلـې د کـوم کـس نـوم یـاد نـه کـړ، 

خـو مخکنـي ولسـمرش حامـد کـرزي څو ورځـې وړانـدې د 

روسـيې لـه یـوه ټلوېزيون رسه د مرکـې پر مهال ویـيل وو چې 

مسـکو لـه پاکسـتان رسه د نویـو اړیکو لـه الرې اسـام اباد په 

افغـان سـوله کـې همـکارۍ تـه هڅولی يش.
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در مراسم اعالم موجودیت نهضت صلح، عدالت و آزادی مطرح شد:

ارگازپادشاهیهمفراتررفتهاست

جنرال رازق: 
ډېرژربه۶۰لوړپوړيطالبمرشان

دسولېلهبهیررسهیوځایيش

جمعـی از چهره هـای سیاسـی در نشسـتی در 
کابـل هشـدار داده انـد کـه رهبـران حکومـت 
پـی  امکانـات دولتـی در  از  بـا سوءاسـتفاده 

مهندسـی انتخابـات هسـتند. 
و  زده  سـخن  نظـام  در  بی کفایتـی  از  آنـان 
همچنـان گفتنـد کـه حکومـت در پـی خـاک 

زدن بـه چشـم مـردم اسـت. 
 داکتـر انـور الحـق احـدی رییس جبهـه ملی 
نوین افغانسـتان در مراسـم اعـام موجودیت 

نهضـت صلـح، عدالـت و ازادی گفـت: فقـر 
در کشـور بـه حـدود ۴۲ درصـد رسـیده اسـت، امـا 
حکومـت همچنـان عـوام فریبـی می کنـد و می گویـد 

اقتصـاد مـا بسـیار خوب اسـت.
احـدی بیان کـرد: رییس جمهـور در سـخنرانی اش در 
والیـت خوسـت گفت کـه مـن حکومتی را به دسـت 
گرفتـم کـه خزانـه اش خالی بـود؛ منظـور حکومت از 
خزانـه دولت چیسـت؟ اگر منظور وزارت مالیه اسـت 
که حسـاب وزارت مالیه بودجه کشـور اسـت در پایان 
هـر سـال بایـد خـاص شـود؛ اما اگـر منظـورش این 
اسـت کـه دولـت چقـدر پـول در بانک داشـته اسـت 
بایـد بگویم که وقتی دولت به آنها تسـلیم شـد بیشـتر 

از 7 میلیـارد دالـر در حسـاب موجـود بود.
رییس جبهه ملی نوین افغانسـتان عاوه کرد: متاسـفانه 
را  رییس جمهـور  فریـب صحبـت  عـوام،  مـردم  کـه 
می خورنـد و متوجـه عـوام فریبی های وی نمی شـوند 

و بی خبـر می ماننـد.
احـدی گفـت: متاسـفانه بـا وجود یـک قانون اساسـی 

آهسـته  آهسـته  عمـل  در  حکومـت  پیشـرفته  نسـبتاً 
ماهیـت نظـام را تغییـر می دهـد و براسـاس فرامیـن 
تقنینـی یـک مقـدار زیـادی از قانـون اساسـی چـه در 
قسـمت انتخابـات، تعیینـات، تشـکیات جدیـد و یـا 

می شـود. فسـخ  مقرری هـا 
و  اسـت  خودمختـار  فعلـی  حکومـت  افـزود:  وی 
ریاسـت جمهوری از پادشـاهی مشـروطیت هـم فراتر 

رفتـه اسـت.
دکتـر احـدی گفـت: کیفیـت زعامت کشـور در عروج 
و نـزول ملت هـا نقـش عمـده دارد؛ در یـک جامعـه 
دمکـرات انتخابـات مکانیـزم تغییـر زعامـت اسـت؛ ما 
مـردم نـاراض هسـتیم ولـی برای صلـح و نظـم انتظار 
داریـم کـه از راه انتخابـات ایـن تغییر به وجـود بیاید؛ 
امـا آن هـا انتخابـات را طـوری سـاخته اند کـه ممکـن 
اسـت از راه انتخابـات نیـز نتوانیـم زعامت خـود را به 

صـورت درسـت تغییـر بدهیم.
احـدی افـزود: کاری کـه بایـد سـه سـال قبـل شـروع 
می شـد را امـروز شـروع کرده انـد؛ بیشـتر از یک سـال 

اسـت کـه ما را بـه نام سیسـتم بایومتریک بـازی دادند 
امـا امـروز می گوینـد کـه انتخابـات را از راه تذکـره 
برگـزار می کننـد و مـا نیـز مجبـور هسـتیم در حالتـی 
کـه بـه آن اعتمـاد نداریـم در انتخابـات شـرکت کنیم.
وی عـاوه کـرد: هیـچ جوابـی در پاسـخ بـه این کـه 
چنـد درصـد از مـردم تذکـره دارنـد داده نمی شـود، 
زمانـی می گفتنـد کـه توزیـع تذکره سـه تا چهار سـال 
زمـان می بـرد در ایـن شـرایط اینهـا چطـور می تواننـد 
در مـدت ۳ یـا ۴ مـاه شناسـنامه توزیـع کننـد! حداقل 
حـرف بزننـد و توضیـح بدهنـد کـه چطـور اینـکار را 

می کننـد.
دکتـر احدی از سـو اسـتفاده دولت از امکانـات دولتی 
گفـت و هشـدار داد: غلـط کرده انـد کـه فکـر می کنند 
مـردم بی شـعور هسـتند و نمی فهمنـد؛ هیـچ پـروژه 
واقعـی ای بـرای افتتـاح در والیت خوسـت نبود؛ رفتن 
رییس جمهـور بـه خوسـت فقط یـک کمپاین بـود که 

بـا امکانـات دولتی برگزار شـد.
رییـس جبهه ملـی نوین افـزود: حکومـت از امتیازات 

دولـت بـه صـورت نامشـروع اسـتفاده می کنـد 
در  سـطحی  هـر  در  نامشـروع  اسـتفاده  ایـن  و 
بـا  وزارت هـا و والیت هـا صـورت می گیـرد و 
پـول دولـت کمپایـن دروغـی تبلیغاتـی برگـزار 

می کنـد.
مشـاور  سـپنتا  دادفـر  رنگیـن  حـال،  همیـن  در 
سـابق امنیـت ملـی افغانسـتان در مراسـم اعـام 
آزادی  و  عدالـت  »صلـح،  نهضـت  موجودیـت 
افغانسـتان« رهبـران حکومـت وحدت ملـی را به 

مهندسـی انتخابـات متهـم کـرد.
مشـاور سـابق امنیت ملی افغانسـتان اظهار داشـت: در 
شـرایط جـاری نمی تـوان بـه دولـت افغانسـتان بـرای 

برگـزاری انتخاباتـی شـفاف و عادالنـه اعتمـاد کرد.
وی در ادامـه تصریـح کـرد، حتـی اگـر بیـن دولـت 
برقـرار  آتش بـس  نیـز  افغانسـتان و مخالفـان مسـلح 
شـود هنوز هـم نمی تـوان انتظار داشـت کـه انتخابات 

شـفاف و عادالنـه برگـزار شـود.
مطـرح  و  آزاد  چهره هـای  کـرد،  خاطرنشـان  اسـپنتا 
افغانسـتان بـا توجـه بـه اینکـه دولـت بـرای تقلب در 
انتخابـات تـاش خواهنـد کرد بایـد برای حضـور در 

انتخابـات آمـاده شـوند.
مشـاور سـابق امنیـت ملـی افغانسـتان گفـت: رهبـران 
حکومـت وحـدت ملی به صورت سـازمان دهی شـده 

بـه مـردم دروغ گفتـه و آنهـا را فریـب می دهند.
وی همچنیـن امریـکا را بـه برخـورد دوگانـه در رابطه 

بـا رونـد صلح متهـم کرد.
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داكتر اسپنتا:
-به دولت افغانستان 

نمي توان براى برگزارى 
انتخابات شفاف و عادالنه 

اعتماد كرد؛
-دولت براى تقلب و 

مهـندسى انتخابات تالش 
خواهـد كرد؛

-رهـبران حكومت به 
صورت سازماندهـى شده 

به مردم دروغ گفته و 
آن هـا را فریب مي دهـند؛
-امریكا در رابطه به صلح 

برخورد دوگانه دارد؛

دكتر احدى:
- ریاست جمهـورى از پادشاهـى 

هـم فراتر رفته است؛
- فقر در كشور به 42 درصد 

رسيده است؛ حكومت عوام فریبى 
مي كند؛

- وقتى دولت به اشرف غنى 
تسليم شد، 7 ميليارد دالر در 

حساب موجود بود؛
- چطور در مدت 3 تا 4 ماه 

شناسنامه توزیع مي كنند! مردم 
متوجه فریبكارى حكومت نيست؛

غلط كرده اند كه فكر مي كنند 
مردم بى شعور هستند؛

با پول دولت استفادة نامشروع و 
كمپاین مي كنند؛

مقابـلۀ... پیـامد 
 تعـدادی جنگنـده تایفون مسـلح به موشـک های هدایت 
طرفـی  از  دارد.  منطقـه  در  را   Paveway lV شـونده 
»هل فایـر«  موشـک های  بـه  مسـلح  »ریپـر«  پهپادهـای 
نیـز در دسـترس هسـتند. همـه ایـن تجهیـزات در چنـد 
هفتـه گذشـته در شـرق سـوریه یـا در عراق علیـه داعش 

عملیـات انجـام داده انـد.
بـا این حـال ارزش اصلی هرگونـه اقدام نظامـی احتمالی 
بریتانیـا در ایـن عملیـات تافـی جویانـه بـرای امریکایی 
کـه کمبـودی به لحـاظ دانش کارشناسـی یا قـدرت آتش 
نـدارد این اسـت که بـه امریکا اجـازه می دهـد بگوید در 

ایـن عملیات تنها نیسـت.
روسـیه و سـوریه احتمـاال بـه ایـن اقـدام نظامی چه 

واکنشـی نشـان می دهنـد؟
با وجود آنکه سیسـتم های دفاع هوایی سـوریه به شـدت 
در اثـر حمـات اسـرائیل در ماه مارچ گذشـته خسـارت 
دیدنـد امـا همچنـان به عنـوان یـک تهدید مطرح اسـت. 
موشـک های فرسـوده ایـن سیسـتم می تواننـد سـریع تـر 
از جنگنده هـای مـدرن پـرواز کننـد و چنـدی پیـش یکی 
عمـر  کـه ۴۵ سـال   ۵-SA مـدل  از  موشـک ها  ایـن  از 
داشـت یک جنگده اف – ۱6 اسـرائیلی را سـرنگون کرد 
و موجـب ضـد حمله هـای بعـدی اسـرائیل شـد. بـا این 
حـال این سیسـتم دفـاع هوایی سـوریه چنـدان نمی تواند 
موشـک های دوربـرد را مـورد حملـه قرار دهـد. در عین 
حـال پیـش از ایـن نیـز نیـروی هوایی اسـرائیل توانسـته 
از  یکـی  آنکـه  بـدون  را  هوایـی  حملـه   ۱00 از  بیـش 

جنگنده هایـش هـدف آن قـرار بگیـرد انجـام دهـد.
پرسـش مهمتـر این اسـت که آیا روسـیه این بار سیسـتم 
دفـاع هوایـی توانمنـد اس – ۴00 خـود را کـه بیـش از 
یکسـال اسـت در سـوریه مسـتقر اسـت فعـال خواهـد 
کـرد یـا خیر. ایـن سیسـتم تهدیـدی مرگبار بـرای مدرن 

تریـن جنگنده هـای جهـان محسـوب می شـود. روسـیه 
در جریـان حمـات قبلـی پـاره ای از اوقـات بـه مـدت 
کوتاهـی ایـن سیسـتم را روشـن کـرد امـا هنـوز از آن 
عما اسـتفاده نکرده اسـت. اخیرا هشـداری که از سـوی 
سـرگئی الوروف، وزیـر امـور خارجه روسـیه بـه ترامپ 
دربـاره عـدم دسـت زدن بـه حملـه جدیـد علیه سـوریه 
صـادر شـد می تواند نشـان دهنده یـک رویکـرد متفاوت 
و احتمـال دسـتور دادن بـه حملـه ای از جانب روسـیه به 

باشـد. آن  تافی 
مخالفان سوری چه چیزی می خواهند؟

آنچـه کـه از مخالفان دولت سـوریه باقی مانـده نیروهایی 
بـه زانـو درآمده هسـتند. ایـن نیروها هیچگونـه دفاعی از 
خـود در مقابـل حمـات هوایـی نمی توانند انجـام دهند 
و اکثـر پایگاه هایشـان را از دسـت داده انـد. تنهـا درعـا 
در جنـوب و ادلـب در شـمال در کنتـرل آنهـا هسـتند و 
شـهر ادلـب در عیـن حـال بـه طـور همزمـان در کنتـرل 
گروه هـای افـراط گـری که دیدگاهـی متفاوت نسـبت به 
آنچـه کـه بعـد از جنـگ در سـوریه می خواهنـد،  دارد. 
در شـش سـال گذشـته رهبـران مخالفـان دولـت سـوریه 
بـه شـدت خواهـان اعمـال منطقه پـرواز ممنوع یـا انجام 
حمـات هوایی بـرای تضعیـف حکومت سـوریه بودند.
نیروهـای  شـدت  بـه  سـوریه  و  روسـیه  جنگنده هـای 
مخالـف بشـار اسـد را تسـلیم خـود کرده انـد و آخریـن 
مـورد آن مربـوط بـه غوطـه شـرقی اسـت. در حالـی که 
سـوریه  سـوم  دو  دسـت کم  هوایـی  حریـم  در  روسـیه 
پـرواز ممنـوع یـک گزینـه  منطقـه  اعمـال  دارد  تسـلط 
نیسـت. رویـای اصلـی مخالفـان سـوری ایـن اسـت کـه 
حکومـت بشـار اسـد سـرنگون شـود. امـا ایـن روزهـا 
ایـن مسـاله حتی از سـوی مخالفـان حکومت سـوریه در 
دسـت بررسـی نیسـت و بهتریـن چیـزی کـه مخالفان در 
ایـن وضعیـت می توانند امیدش را داشـته باشـند تضعیف 

نیـروی هوایـی سـوریه اسـت.
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از ورای روزنــۀ واقع بینانــه در درازنــای  وقتــی 
ــی زاده گان  ــخ بشــریت و آدم ــراز و نشــیب تاری پرف
ــلطه  ــم؛ خشــونت ورزی و اعمال س ــری بی اندازی نظ
در برابــر زنــان بــه گونــۀ پررنــگ و قابــل توجهــی، 
وجــود داشــته اســت. از زنــده  به گــور کــردن زنــان 
در عصــر جاهلیــت گرفتــه تــا خشــونت های 
و  شــکل  و  قالب هــا  در  کــه  دیگــر  گســترده 
ــوی گوناگــون  ــگ  و ب ــا رن ــاوت ب شــمایل های متف
در کوچــه و پس کوچه  هــای مختلــف زنده گــی 
ــن خشــونت ها  ــرده اســت. ای ــی ک بشــر چهره نمای
قالــب سیاســت های جنســیت محور  در  گاهــی 
متبــارز شــده و زمانــی هــم ســرپوِش دیــن را بــاالی 
ســرش نهــاده اســت، گاهــی در فــرم ســلب حقــوق 
ــرده و آن  ــی ک ــه چهره نمای ــان در جامع ــی زن اساس
ــات  ــا تیوری هــای زن ســتیزانه و ادبی گهــی دیگــر ب
ســلطه ی و هژمونــی مردســاالرانه در جامعــه انســانی 

حضــور داشــته اســت.
اصطــاح   بــه  و  زنــان چــه در جوامع مــدرن   
مردم ســاالر و کثرت گــرا و چــه در کشــورهای 
جهــان ســومی و ســنت زده هــم   واره در گوشــۀ 
ــاده  ــر افت ــاالر گی ــی مردس ــت و دام هژمون محرومی
ــان  ــنت   گرایان؛ زن ــومی    ها و س ــان   س ــر جه ــد. اگ ان
ــوم  ــه محک ــواری خان ــار دی ــع و چه را  در دام برق
بــه حبــس ابــد می داننــد در جوامــع مــدرن و 
ــی  ــای جنس ــوان کااله ــه عن ــان ب ــه از زن پیش  رفت
ــی  ــواد آرایش ــرت و م ــی تی  ِش ــای تبلیغات و ابزاره
جوامع  کنونــی  در  را  زنــان  می کننــد.  اســتفاده 
ــزرگ  ــای ب ــی غول  ه ــزار تبلیغات ــام اب ــی در مق گاه
ــه  ــم ب ــی ه ــازند و زمان ــه می س ــادی فرومای اقتص
عنــوان خدمــت  کار خانــه و  ابزارِ اســتفاده ی جنســی 
در نظــری جامعــه مردســاالر و ســنت  زده افغانســتان 

تداعــی می شــود. 
ــِگ  ــه  دهه جن ــه س ــتان ک ــد، افغانس ــن درآم ــا ای ب
دفترچــه  در  را  ویران  گــر  و  خانه  مانســوز 
خاطــرات  اش ثبــت دارد و آالن هــم در گــوداِل 
مغــاک  در  و  پرســه  زده  ویران  گــر  جنگ  هــای 
ــد؛  ــا می کن ــت و پ ــازمان  یافته دس ــونت  های س خش
ــیب  پذیر  ــرایط آس ــن ش ــان در چنی ــه زن ــع ک باالطب
ــی  ــوِغ هژمون ــر ی ــه در زی ــتند ک ــرِ هس ــن قش تری
ــه و ســنت های انحرافــی حاکــم در جامعــه  ی  مردان
در  پیوســته  و  هــم  واره  افغانســتان  مردســاالر 
ــار  ــرده و در چه ــر  ب ــت به  س ــت و محدوی محرومی
دیــواری برقــع  و خانــه ســال  ها می شــود کــه 

نگه  داشــته -اند. پنهــا  و  مســتور 
ــع  ــر مجم ــان در افغانســتان و زی ــان، زن ــن بی ــا ای ب
آن در  والیت  هــای درجه-ســوم چــون ســرپل کــه 
ــا  ــد ب ــاالر و واپس  گراین ــنت  زده و مردس ــت س نهای
گردونه  هــای از مشــکات و دیوهــای مســتِ  از 
ســنت  ها و باورهــای انحرافــی دســت و پنجــه 
ــری  ــا فک ــن دیوه ــور از ای ــه عب ــد ک ــرم می  کنن ن
ســنت  گرایان  و  روشــن  فکران  ملکه  ذهنــی  کــه 
ایــن والیــت شــده اســت؛ نهایــت ســخت و دشــوار 
اســت و پشــت  کار و زحمــاِت نفس  گیــر می  طلبــد. 
در چنیــن جامعــه زنــان؛ جنــس دوم، سیاه ســر، 
جنــس ضعیــف، مطیــع و محکــوم بــه حبــس 
پنداشــته و انگاشــته می شــود کــه همیشــه و هــم   واره 
ــی و  ــای خانه گ ــد کاره ــا بای ــان تنه ــه  ی ش وظیف

ــردان باشــد. ــرای ارضــای جنســی م ــزاری ب اب
ــی کــه در طــول  ســرپل در شــمال افغانســتان، جای

ــی  ــای طوالن ــاید درگیری ه ــر ش ــال اخی ــد س چن
ــا  ــوده، خشــونت ورزی ب ــای سیاســی ب و زد وبنده
ــان هــم تحــت چنیــن شــرایط ناگــوار سیاســی،  زن
ــاوِت  ــای متف ــق در الیه ه ــترده و عمی ــه پیمانه گس ب
ــان  ــت زن ــت. محرومی ــته اس ــود داش ــه وج جامع
ــوادی و  ــه بی س ــر ب ــه منج ــل ک ــم و تحصی از تعلی
ــده  ــان ش ــی ش ــوق اساس ــان از حق ــی زن عدم آگاه
نفس گیــر،  درگیری هــای  و  جنگ  هــا  اســت، 
حبــس زنــان بــه خانه هــا بنــا بــر ســنت های حاکــم 
ــیت محور  ــِم جنس ــنِت  حاک ــی، س ــرت افغان و غی
و  مردســاالرانه  هژمونــی  جامعــه،  الیه هــای  در 
وابســته گی های  اقتصــادی زنــان بــه مــردان؛ از 
بزرگ تریــن و درشــت ترین چالش هــای اســت 
ــد ابرهــای تاریــک  ــره خــود را مانن کــه ســایه ی تی
ــت  ــت و قام ــترانده اس ــرپلی گس ــان س ــاالی زن ب
رســایی زنــان ســرپلی را چالش هــای عدیــده ی 

ــت. ــرده اس ــم ک ــر خ فوق الذک
و  دولتــی  پســت های  در  زنــان  نقــِش 
ــدت  ــه ش ــرپل ب ــی در س ــای سیاس تصمیم گری ه
ــت  ــوس نیس ــل محس ــا قاب ــوده و حت ــگ ب کم رن
ــج   ــه هی ــرپل ب ــای س ــه و پس کوچه-ه و در کوچ
عنــوان صــورت هیــچ زنــی بــه چشــم نمــی خــورد. 
ــان در والیــت ســرپل در میــان  ــه اکثــر زن قریــب ب
برقع هــای آبــی رنــگ مســتور بــوده و تمــام انــرژی 
ــی  ــع ی آب ــان برق ــر هم ــان در زی ــای ش و توانایی ه
ــته  ــی پنداش ــرت افغان ــان غی ــه نش ــتنی ک ــگ س رن
بــه هیــچ صــورت  پنهــان اســت و  می شــود 
را  خــود  داشــته های  و  خواســته ها  نمی تواننــد 
ــت  ــه گان ثاب ــرای هم ــند و ب ــران بکش ــه رخ دیگ ب
ــزرگ  ــان ســرپلی هــم توانایی هــای ب ــه زن ــد ک کنن
در عرصــه مدیریــت، سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و 

ــد. ــردورزی دارن ــش و خ دان
ــۀ زنده گــی زناشــویی  ــن هزین ــر اقتصــادی، تامی فق
از  مهریه هــای  بــودِن  گــزاف  مــردان،  توســط 
عوامــل دیگری ســت کــه خــود بــه خــود ســلطه ی 
ــت.  ــانده اس ــان نش ــاالی زن ــردان را ب ــی م هژمون
ــدن  ــل ش ــث مخت ــادی باع ــر اقتص ــه فق ــون ک چ
ــاقه ی  ــای ش ــه کاره ــر ب ــده و منج ــیم کار ش تقس
ــی و...،  ــی قالین باف ــد گلیم باف ــا مانن ــان در خانه ه زن
ــه  ــودن مهریه هــا هــم منجــر ب می شــود و گــزاف ب
ــردان شــده و  ــب م ــج شــدن جی ــی شــدن و فل ته
بعــد از روی عقــده و کینــه باعــث بــروز چالش هــا 
ــا  ــراف م ــماری در اط ــونت  ورزی های بی ش و خش
ــوارد  ــن م ــا چنی ــا ب ــی م ــه همه گ ــت ک ــده اس ش
ــه ی  ــل توج ــه قاب ــه پیمان ــرخوده ایم و ب ــاً س قطع

دیده ایــم.
در ســرپل قســمت اندکی از دختــران آن هــم در 
مرکــز شــهر ایــن والیــت روزانــه روانــۀ مکتب هــا 
ــار  ــی آم ــر مبنای ــود ب ــی می ش ــای آموزش و نهاده
ــه  ــن ک ــای ۴۵۲ ت ــین از مجموعه ه ــال های پس س
ــط 60  ــده بودند فق ــی ش ــای تحصیل ــه ی نهاده روان
تــن شــان را بانــوان تشــکیل می دادنــد. ایــن آمــار در 
مقابــل مجموعــه نفــوس ۵0۵0000 نفــری والیــت 
ــوان  ــان را بان ــتر از نصف ش ــاید بیش ــه ش ــرپل ک س
ــر محســوس  ــز و غی ــت ناچی ــد نهای تشــکیل بدهن
ــه  اســت. در روســتاهای اطــراف دروازه ی قریــب ب
ــوده و  ــران بســته و مســدود ب ــا دخت ــر مکتب ه اکث
صحــن ایــن مکتب هــا تــرد شــده و متروکــه شــده 
ــه بیشــتر 70فیصــد  ــرپل ک ــد. س ــر می-رس ــه نظ ب
ــان  ــارِت اســامی طالب ــم روی ام خــاک اش تحت قل

قــرار دارد بیشــتر مکاتــب دختــران در ایــن قلــم رو 
ــد. ــدود می باش ــل و مس تعطی

تاش هــای  گذشــته  ســال  طــول چهــارده  در 
ــازی  ــود و به س ــر بهب ــاطالبانی در ام ــِت پس حکوم
وضعیــت نامطلــوب و تاســف برانگیز زنــان در مرکز 
و والیت هــا تنهــا بــه کارهای پــرژوه ه ی ســودمحور، 
شــعارهای آبکــی و چک-چکــی و  برگــزاری 
ــان  ــا زن ــن ب ــای زری ــل در قصره ــای مجل محفل ه
ــده  ــه ش ــیک پوش خاص ــدرن و ش ــرا م ــه ظاه ب
ــت  ــچ وق ــش هی ــای پول اندی ــت. پرژوه بگیره اس
ــتایی  ــت زنان روس ــته اند مظلومی ــته و نخواس نتوانس
را لمــس کــرده و بــرای بهبــود و وضعیــِت ناگــوار 
ــدد  ــند و در س ــیب بی اندیش ــِت مناس ــا ره یاف آن ه
ــر  ــی و موث ــای عمل ــا گام ه ــی آن ه ــری و ترق بهت
دادخواهــان حقــوق  هــم  در ســرپل  بردارنــد. 
زنــان؛ همــان مــرداِن ســنت زده و پول اندیــش 
هســتند کــه زن ســتیزی و فکــر جنســیت محور 
ــرم شــان  شــان را در ورایــی شــعارهای چــرب و ن
پوشــیده نگه داشــته اند چون کــه حضــور زنــان 
در معادله های سیاســی و نهادهــای حقوق بشــری 
ــرداِن  ــن م ــن ای ــت بنابرای ــگ و خاکستری س کم رن
ــوق  ــاق حق ــه در ســدد احق ــش هســتند ک پول اندی

ــد. ــی برآمده ان ــای سیاس ــان در کارزاره زن
تلقین پذیــری در ضمیــر ناخــودآگاه ی زنــان در 
ــان  ــرپلی چن ــان س ــوص زن ــه خص ــتان و ب افغانس
رســوخ کــرده اســت کــه قریــب بــه اکثرشــان واقعن 
ــرای  ــط ب ــا فق ــه این ه ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ب
کارهــای خانــه و مرفــوع کردنــد نیازهــای جنســی 
خلــق شــده و دیگــر هیــچ مســئولیت و مکلفیــت در 
ــد. چــون همیشــه در چهــار دیــواری  جهــان  ندارن
خانــه محکــوم بــه حبــس بــوده و جهان بینــی شــان 
تنهــا بــه آشــپزی و بچه آوردنــد خاصــه می شــود و 
پیوســته و همیشــه جنــس دوم، ضعیــف و سیاه ســر 
انگاشــته شــده اســت. در چنیــن جامعــه ی زنــان در 
اثــرِ روان شــناختی کــه تلقین پذیــری دارد واقعــن بــه 
ایــن نتیجــه می رســند کــه جنــس دوم و نســبت بــه 

مــردان ضعیــف و ناتــوان هســتند.
ــه  ــیدن ب ــود و رس ــت موج ــذار از وضعی ــرای گ ب
ــن  ــه راه ی ممک ــواه یگان ــوب و دل خ ــت مطل حال
کــه بتوانــد ره یافــت مناســب بــرای تحول آفرینــی و 
ــد و بندهــای  ــی جامعــه و آزاد شــدن از قی دگرگون
ــرپل  ــت س ــژه در والی ــتان و به وی ــنتی در افغانس س
ــی  ــان از حقوقِ اساس ــردن زن ــا آگاه ک ــود؛ همان ش
ــت.  ــا و دانشگاه هاس ــه مکتب ه ــن  ب ــان و رفت ش
ــزار  ــا اب ــد ب ــش می توانن ــا دان ــان آگاه و ب ــون زن چ
قدرت منــد علــم و اســلحه  خــردورزی و دانــش در 
ــی،  ــی مردســاالری، ســنت های انحراف ــر هژمون براب
ــته و در  ــتیز برخاس ــه س ــیت محور ب ــات جنس ادبی
برابــر تبعیض هــا و برترجویی هــا مبــارزه کننــد. 
چون کــه در نبــود دانــش و خــرد اســت کــه بوتــه ی 
برترجویی هــا جوانــه زده و شــگوفا  تبعیــض و 

می شــود.
مبــارزه و مجاهــده زنــان در برابــر تبعیــض و 
بی عدالتی هــا در والیت هــای نظیــر ســرپل کــه  
ســال ها ســت؛ زیــر یــوغ اســتبداد بــوده و در 
ــیده  ــیت محور نفس کش ــض جنس ــر تبعی ــر چت زی
و هنــوز هــم چنــد ریش ســفید زن ســتیز؛ کان 
کاری ســت  می گیــرد،  را  سیاســی  تصمیم هــای 
ــا آن هــم ناممکــن نیســت و  ــر ب دشــوار و نفس گی
زنــان کــه بــا ســاح دانش و خــردِ عقانــی مســلح 
هســتند می تواننــد کمــر هــر تبعیض گرایــی را 
خــم کــرده و پرچــم عدالــت را برافراشــته و چــراِغ 
ــری و مســاوات مشــتعل  ــای براب آزادی را  در قله ه
و منــور نماینــد تــا باشــد در آینده هــا زنــان از چهــار 
دیــواری زندان گونــه ی برقــع و خانــه دنیایــی بیــرون 
را ببننــد و توانایی هــا و دســت آوردهای شــان را بــه 

ــند.  ــران بکش ُرخ دیگ
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ــز اســت،  افغانســتان همــان طــور کــه یــک کشــور مردخی
در  اســت.  نیــز  پــرور  متأســفانه ســرزمین جاســوس 
ــود  ــی و خ ــتان، مردانه گ ــخ افغانس ــر تاری ــده های اخی س
ــته و  ــود داش ــور وج ــان در کش ــم و همزم ــا ه ــواره ب ــی هم فروخته گ
ــن  ــر از یافت ــمنان کاف ــا دش ــی و حت ــمن بیگانه ی ــچ دش ــی هی هیچ گاه
ــد! بارهــا  مــزدوران سرســپرده و جواســیس فــراوان در مضیقــه نبــوده ان
دیــده شــده کــه لشــکریان بیگانــه بنــا بــه دعــوت و رهنمایــی شــخصی یا 
گروهــی مــزدور، افغانســتان را اشــغال کــرده انــد، بعــد فرزنــدان صدیــق 
ــل  ــر و تحم ــای بی نظی ــد از فداکاری ه ــرده و بع ــپر ک ــینه س ــور س کش
قربانی هــای بی شــمار، دشــمن اشــغالگر را از کشــور اخــراج کــرده انــد، 
امــا دیــری نگذشــته کــه مــزدور دیگــری بــا دســت انداختــن بــه دامــن 
ــد.  ــه گان در آورده ان ــغال بیگان ــت اش ــور را تح ــر، کش ــی دیگ بیگانه ی

ــه؛ ــمن بیگان ــراج دش ــا و اخ ــت و دادن قربانی ه ــم مقاوم بازه
ــک  ــه ی ــتان ب ــخ در افغانس ــت تل ــوم و واقعی ــده ش ــن پدی ــفانه ای متأس
ــه  ــه گون ــزدوران، ب ــن م ــی از ای ــا برخ ــده و حت ــل ش ــگ تبدی فرهن
جواســیس دو طرفــه عمــل می کننــد، یعنــی هــرگاه از دروازه یــک 
ــب آن  ــان متجــاوز رقی ــه دام ــده می شــوند، بی شــرمانه ب ــتعمارگر ران اس
ــردم  ــور و م ــه کش ــی ب ــت تازه ی ــروز مصیب ــبب ب ــد و س ــت می زنن دس

خــود می شــوند.
 ســه قــرن اخیــر تاریــخ افغانســتان همچــو حــوادث بــه کــرات و مــرات 
ــب اســت  ــد! جال ــه یاب ــز ادام ــده نی ــی می شــود در آین ُرخ داده و پیش بین
کــه نــه مــزدوران و جواســیس از خــود فروخته گــی خــود حیــا و شــرم 
ــود  ــبنیان خ ــت پیش ــتعمارگران از سرنوش ــم اس ــه ه ــرم و ن ــد ش می کنن

ــد. ــرت می گیرن درس عب

شفيق اهلل شفيق

آتــش جنــگ،  ســال های طوالنی ســت کــه غزنــه در 
ناامنــی و ترور هــای بی وقفــۀ شــهروندان ش می ســوزد. 
ــی   ــز فرمان روای ــرای مــدت ۲۵0 ســال مرک ــه ب ــی  ک غزنه ی
ــاد  ــهرها ی ــروس ش ــب ع ــا لق ــود و ب ــدر ب ــاه هان مقت ــاطین و پادش س
بی چــاره  و  بی صاحــب  شــهرهایی  از  یکــی  بــه  اکنــون  می شــد. 
ــی و بی توجهــی  ــه از کــم کاری و ضعــف مســئوالن محل ــدل شــده ک مب
حکومــت مرکــزی پیوســته شــهروندان آن شــکایت می نماینــد؛ ولــی تــا 
ــن  ــت ای ــدن وضعی ــر ش ــرای بهت ــی ب ــعی و تاش ــه س ــن دم هیچ گون ای

ــه اســت. شــهر صــورت نگرفت
درحالــی  کــه در ســال ۲0۱۳ آقــای کــرزی طی فرمانــی غزنی را در شــمار 
والیت هــای درجــه یــک برُشــمرد. امــا ایــن والیــت هنــوز از امکانــات 
و امتیــازات والیت هــای درجــه ســه بــه معنــی واقعــی بهره منــد 
ــن  ــرای تامی ــی ب ــی کاف ــزات نظام ــی و تجهی ــای امنیت ــت. نیروی ه نیس
امنیــت آن وجــود نــدارد و مســئوالن حکومــت محلــی غالبــًا مشــکات 
و رویدادهــای خونیــن را کتمــان می نماینــد و همــواره وضعیــت را 
بــرای حکومــت مرکــزی قناعــت بخــش گــزارش می دهنــد، نماینــدگان 
ــتند  ــازات کوچــک و شــخصی  هس ــار امتی ــز گرفت ــان نی ــردم در پارلم م
ــه  ــت غزن ــود وضعی ــرای بهب ــابی ب ــراض حس ــه اعت ــون هیچ گون و تاکن
ــه فــارغ از  ــاز اســت کــه شــهروندان غزن ــد. ازایــن روی نی انجــام نداده ان
ــرای امنیــت و  بحــث قومیــت و مذهــب در کنــار هم دیگــر بایســتند و ب
ــوند. ــه کار ش ــت ب ــان دس ــان و هم دیاران ش ــی خودش ــت زنده گ مصونی

خسرو مانى

»نیــم ســده بــا بورخــس« مجموعه یــی از یــک 
ــا  ــارگاس یوس ــو ب ــتار ماری ــد جس ــو و چن گفت وگ
بــا و دربــارۀ بورخــس اســت. در جریــان گفت وگــو، 
ــا  ــن ام ــنده ی فروت ــان نویس ــأت هم ــاره در هی ــس را دوب بورخ
ــرش.  ــروف دیگ ــای مع ــه در گفت وگوه ــم ک ــمندی می یابی دانش
از جســتارهای بعــدی ایــن مجموعــه می تــوان بــه بررســی کتابــی 
ــام »ببرهــای کاغــذی«، و  ــه ن ــارۀ کار بورخــس اشــاره کــرد ب درب
البتــه نقــد بســیار دقیــق یوســا بــر آن: آثــار بورخــس »جســتارهای 
فلســفی داســتان گون« نــه کــه »داســتان های جســتارگون« انــد ــــ 
ــفی،  ــق فلس ــش عمی ــام، از دان ــع تم ــا تواض ــس، ب ــه بورخ این ک
ــی  ــق »واقعیت ــرای خل ــش ب ــی خوی ــانه و ادب ــی، زبان شناس تاریخ
ــه  ــن مجموع ــم در ای ــتاری ه ــد. جس ــره می جوی ــو« به آلترناتی
ــپانیایی زبان  ــر اس ــده ی غی ــرای خوانن ــد ب ــه الب ــده شــده ک گنجانی
ــۀ یکــی  ــه مثاب ــه بورخــس، ب ــده اســت: این ک اندکــی غافل گیرکنن
ــدازۀ آن در  ــش از ان ــت بی ــپانیایی و ظرفی ــان اس ــدان زب از منتق
حرافــی، و نیــز بــه مثابــۀ یکی از دوســتداران موســیقایی بــودن زبان 
انگلیســی و دقیــق بــودن فرانســوی، نخســتین نویســنده یی اســت 
ــا نوشــتن داســتان های کوتاهــش ظرفیــت پنهــان اســپانیایی  کــه ب
ــیقایی  ــق و موس ــده، دقی ــی زن ــه زبان ــد و آن را ب ــان می ده را نش
بــدل می کنــد. دو بخــش دیگــر کتــاب هــم بــه دو فضــای متفــاوت 
ــه  ــتین بار در فرانس ــرای نخس ــس ب ــه بورخ ــد: این ک ــط دارن رب
ــه  ــا سیاســت، ب ــه برخــورد او ب ــد و این ک کشــف و پســندیده ش
رغــم کینه یــی کــه بــا مارکسیســت ها و نازی هــا داشــت، در 
ــت ــــ  ــوده اس ــر ب ــت و توجیه ناپذی ــره نادرس ــواردی یک س م
ــا« در  ــا و »بدوی ه ــیاهان، هندی ه ــه س ــش ب ــه نگاه ــان ک همچن

برخــی از داســتان هایش.

فيـسبـوک نـــامــه

سرپلـی  زنـان   
و  خـانه! برقـع   اسـارت  در   

ابومسلم خراسانى-ماندگار

ACKU



Year 10 y NO 2243 y Saturday 14 April 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

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

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

گاردین
بعد از حمله شـیمیایی سـال ۲0۱7 در 
خـان شـیخون دونالـد ترامپ دسـتور 
بـه حملـه علیـه پایگاهـی که بـه گفته 
او جنگنده های سـوری دخیـل در این 
حملـه شـیمیایی از آنجـا بلند شـدند، 
داد. در ایـن حمله ۵9 موشـک »کروز« 
از سـوی کشـتی های جنگـی امریـکا 
در دریـای مدیترانـه شـلیک شـد کـه 
فـرود  باندهـای  بـه  زیـادی  آسـیب 
فـرودگاه  در  هواپیمـا  آشـیانه های  و 

الشـعیرات وارد کـرد اما این آسـیب ها 
سـریعا ترمیم شـدند. آن حمله بیشـتر 

یـک حملـه نمادیـن بود.
بـه  دسـتور  ترامـپ  کـه  در صورتـی 
سـوریه  علیـه  جدیـد  حملـه  یـک 
بدهـد احتمـاال ایـن حمله قرار اسـت 
فراگیرتـر باشـد. رییس جمهـور امریکا 
در صورتـی کـه احسـاس کنـد خـط 
شـده اند  گذاشـته  زیرپـا  قرمزهایـش 
دوسـت دارد کـه خودش را بـه عنوان 
یـک فـرد قدرتمند نشـان دهـد. )او با 

بـاراک اوبامـا قابـل مقایسـه نیسـت(
فرانسـه نیـز پیـش از ایـن گفتـه کـه 
آماده اسـت در صورت اثبات اسـتفاده 
دمشـق از سـاح شـیمیایی دسـت بـه 

بزند. اقـدام 
اهـداف احتمالی در حملـه دوم امریکا 
دیگـر  شـامل  می توانـد  سـوریه  بـه 
شـاید  و  سـوریه  هوایـی  پایگاه هـای 
هرآنچـه کـه از خـود نیـروی هوایـی 
نـاوگان  باشـند.  مانـده  باقـی  سـوریه 
نیـروی هوایـی سـوریه  جنگنده هـای 
کـه پیـش از ایـن ضعیـف و کـم توان 
بودند شـدیدا بـا حضـور جنگنده های 
عیـن  در  شـدند.  تقویـت  روسـیه ای 
حـال سیسـتم دفـاع هوایی سـوریه در 
حماتـی کـه اسـرائیل قبا انجـام داد 

دیدنـد. فراوانـی  آسـیب های 
قابلیت های امریکا – غرب چیست؟

دریایـی  رزمـی  گـروه  یـک  امریـکا 
کـه  دارد  مدیترانـه  دریـای  شـرق  در 
مملـو از موشـک های دوربرد هسـتند. 
همچنیـن ایـن کشـور تعـداد زیـادی 
تعـدادی  و  داشـته  قطـر  در  جنگنـده 
ناوهـای  در  هـم  دیگـر  جنگنـده 
هسـتند  خلیج فـارس  در  هواپیمابـر 
کـه بـه بهانـه بمبـاران داعـش در آنجا 
حضـور دارنـد. در عین حال سیاسـت 
عـراق  فـراز  بـر  پروازهایـی  انجـام 
اهـداف  بمبـاران  بـرای  عربسـتان  یـا 

حکومـت سـوریه ممکـن اسـت حیله 
احتمـاال  موشـک ها  باشـد.  گرانـه 
چراکـه  هسـتند  محتمل تـر  گزینـه 
سـرنگون کـردن آنها دشـوارتر اسـت 
از  اهمیتشـان کمتـر. حملـه کـردن  و 
سـمت غـرب در مجمـوع مشـکات 
داشـت.  خواهـد  همـراه  بـه  کمتـری 
در عیـن حـال جنگنده های فرانسـوی 
هـم می تواننـد اهـداف سـوری را بعد 
از برخاسـتن از فرودگاه هـای فرانسـه 
هـدف بگیرنـد. اگـر انگلیـس هـم بـه 
ایـن جمع اضافه شـود این کشـور هم 
پایگاهی در نزدیکی سـوریه در کشـور 

دارد. قبـرس 
انگلیس چـه مشـارکتی می تواند در 
هرگونـه حملـه تالفی جویانـه علیه 

باشد؟ داشـته  سوریه 
نیـروی هوایـی انگلیس تعـداد زیادی 
هنـوز  کـه  دارد  خاورمیانـه  در  قـوا 
مانده هـای  باقـی  علیـه  اقـدام  در 
داعـش مشـارکت دارنـد و بـه آسـانی 
پهپادهـای  و  هواپیماهـا  از  می تـوان 
اهـداف  دادن  قـرار  هـدف  بـرای  آن 
لـزوم  صـورت  در  سـوری  نظامـی 
اسـتفاده کـرد. انگلیـس جنگنده هـای 
تورنـادو در منطقـه دارد که مشـهور به 
انجـام پروازهـای در ارتفـاع پاییـن و 
بمباران هـای دقیـق هسـتند. همچنیـن 
انگلیـس...          ادامـه صفحـه 6

ــل  از ده ســاله شــدن نشــرات رادیــو آمــوزگار در کاب
ــد. ــت ش گرامی داش

در محفلــی کــه بــه همیــن مناســبت برگــزار شــده بود، 
ــانه یی و  ــاالن رس ــان، فع ــن از فرهنگی ــا ت در آن ده ه

شــنونده گان ایــن رادیــو اشــتراک کــرده داشــتند. 
ــر مســوول  ــاز و مدی ــه صاحــب امیت رحمــت اهلل بیگان
ــاد  ــادی از ایج ــرات زی ــت: خاط ــوزگار گف ــو آم رادی
ــو  ــاله گی رادی ــو دارم؛ در ده س ــن رادی ــری ای و رهب
ــش از 80  ــه فهرســت بی ــم ب ــری انداخت ــوزگار نظ آم
ــف  ــال های مختل ــه در س ــزم ک ــکاران عزی ــن از هم ت

ــد. ــا همــکار بودن ــا م ب
بــه گفتــۀ آقــای بیگانــه: »از ایجــاد ایــن رســانه 
ــتم-  ــم، دانس ــی آموخت ــی، درس بزرگ ــی ارزش صوت
و  کان  کارهــای  از  و  می کننــد  ادعــا  آنهایی کــه 
ــه  ــچ کاری را ب ــع هی ــد، در واق ــز می کنن ــی گ بزرگ

نمی رســانند«. ســر 
ــن  ــش در ای ــه او و همکاران ــت ک ــه گف ــای بیگان آق
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــادی دس ــای زی ــا چالش ه ــدت ب م
کــرده انــد، امــا هیچ گاهــی نگذاشــته انــد کــه نشــرات 

رادیــو آمــوزگار قطــع شــود.
همکارانــش  و  او  کــه  داد  وعــده  بیگانــه  آقــای 
ــا  ــو ب ــن رادی ــۀ کار ای ــه ادام ــش ب ــر از پی مصمم ت

می پردازنــد. جدیــد  برنامه هــای 
در ایــن حــال، صدیــق اهلل توحیــدی عضــو فدراســیون 
ژورنالیســتان افغانســتان در ایــن محفــل گفــت: رادیــو 
ــدال  ــواره راه اعت ــود هم ــای خ ــوزگار در برنامه ه آم
ــر  ــش و نش ــورد در پخ ــن م ــه و ای ــش گرفت را در پی
ــت،  ــه اس ــود یافت ــو نم ــن رادی ــی ای ــای دین برنامه ه
ــه  ــوزگار ب ــو آم ــی رادی ــای دین ــنونده گان برنامه ه ش
زنده گــی مــدرن همــراه بــا ایمــان و اعتقــاد رهنمایــی 

می شــوند.
بــه گفتــۀ آقــای توحیــدی: رادیــو آمــوزگار بــا داشــتن 
خــط نشــراتی مشــخص از رفتــن بــه ابتــذال و افــراط 

بــه دور مانــده اســت.
همزمــان باایــن، نظــری پریانــی، مدیــر مســوول 
ــال  ــت: ده س ــل گف ــن محف ــدگار در ای ــۀ مان روزنام
ــا توجــه  ــو آمــوزگار ب نشــرات فعالیــت پیوســتۀ رادی
ــت  ــک موفقی ــد، ی ــته ان ــان داش ــه آن ــی ک ــه امکانات ب

ــت. اس
بــه گفتــۀ آقــای پریانــی: رادیــو آمــوزگار بــرای 
ــان کارهــای فراوانــی را  ســاختن ظرفیــت کاری جوان
ــن ارزش نهادهــای دیگــر  ــه ای ــه ب ــد ک انجــام داده ان
توجــه نداشــته انــد و اگــر خواســته انــد کاری کننــد 
ــدا  ــوزل« و پی ــتن »پروپ ــال نوش ــه دنب ــت ب در نخس

ــد. ــی گشــته ان ــر مال ــع واف ــردن مناف ک
آقــای پریانــی از نهادهــای حامــی رســانه ها خواســت 

کــه در برنامه یــی از بُعــد کار آمــوزگار ســتایش کننــد 
ــانه های  ــا و رس ــب نهاده ــبب ترغی ــن کار س ــا ای ت

دیگــر بــرای ظرفیــت ســازی جوانــان شــوند.
ــوزگار  ــو آم ــه رادی ــن ک ــان ای ــه بی ــی ب ــای پریان آق
و  فرهنگــی  برنامه هــای  بازتــاب  بــرای  همــواره 
آموزشــی کارهــای خوبــی انجــام داده اســت، گفــت: 
»رادیــو آمــوزگار ســبب شــد تــا دروازۀ کانــون ادبــی 
دریچــه نیــز بــاز بمانــد و در آن جوانــان عاقــه منــد 
ــد کــه  ــات نقــد و بررســی کارهــای خــود را ببین ادبی
ــاالن  ــه فع ــل ب ــان تبدی ــماری از آن جوان ــروز ش ام

ــد«. ــده ان ــتان ش ــوان افغانس ــات ج ادبی
عبدالمجیــب خلوتگــر رییــس نهــاد حمایــت از رســانه 
هــای آزادی افغانســتان یــا نــی در ایــن محفــل گفــت: 

رادیــو بــه عنــوان دســتگاه تأثیرگــزار همــواره جایــگاه 
ــوزگار در  ــو آم ــته و رادی ــتان داش ــود را در افغانس خ

فرصــت فعالیت هایــش توانســته اســت کار کنــد.
تــا  خواســت  آمــوزگار  رادیــو  مســووالن  از  او 
هم چــون »آمــوزگاری« بــه ترویــج فرهنــگ ملمــوس 
ــد. ــری کار کن ــر و هم پذی ــوق هم دیگ ــت حق و رعای

گفتنــی اســت کــه از تحــوالت و دســت آورهای مهــم 
ــت  ــترش فعالی ــتان، گس ــهٔ افغانس ــه دو ده ــک ب نزدی
رســانه ها اســت. در ایــن میــان، رادیــو بیشــتر از 
نقــش  چاپــی-  و  دیگری-تلویزیــون  رســانه های 
بــازی کــرده اســت؛ گــواه بــوده ایــم کــه در دورتریــن 
ــن  ــد و ای ــو بلن ــای کشــور هــم صــدای رادی بخش ه
ــهروندان  ــی ش ــق آگاهی بخشــی و تنهای ــتگاه، رفی دس

ــد. افغانســتان مان
ــی  ــی رادیوی ــتگاه های فراوان ــم دس ــل ه ــهر کاب در ش
ــنیدن  ــل ش ــان قاب ــاد آن ــای زی ــا برنامه ه ــد، ام فعال ان
ــاد  ــی خــود را از ی نیســت و چــه بســا رســالت اصل
برده انــد. گذشــته از این هــا، فعالیــت و نشــرات 
رادیــو ٲمــوزگار از جنــس دیگــر اســت. ایــن رادیو در 
ــل و والیت هــای نزدیــک ٲن نشــرات دارد،  شــهر کاب
از بامــداد تٲســیس تــا امــروز بیشــتر بــه عنــوان یــک 
ــذال در برنامه هــای ٱن  ــده و ابت ــوی فرهنگــی مان رادی

راه نیافتــه اســت.
ــا پشــت کار، کارهــای  دســت اندرکاران ایــن رادیــو ب
بــرای  آمــوزگار  داده انــد.  انجــام  بی پیشــینه یی 
نخســتین بار کتاب هــای شــنیداری را تولیــد و پخــش 
کــرد. ایــن رادیــو مرکــز فرهنگــی »دریچــه« را تولــد 
کــرد و از ٱن، چهره هــای جــوان فرهنگــی بیــرون 
ــی،  ــد ادب ــراوان نق ــای ف ــوزگار برنامه ه ــدند. آم ش
ــزم  ــهٔ »ب ــرد و برنام ــتان را نشــر ک شــعرخوانی و داس
ــل  ــیقی اصی ــی موس ــش و معرف ــژهٔ پخ ــرب« وی ط
ــان  ــرای جوان ــو ب ــن رادی ــد. ای ــی مان ــتان باق افغانس
زمینــه داد تــا نخســتین کارهــا خــود را از ایــن کانــون 
ٱغــاز کننــد و امــروز تبدیــل بــه چهره هــای بــا تجربــه 

ــوند. ــور ش ــانه های کش ــر رس و مبتک
ــو  ــت رادی ــال فعالی ــت از ده س ــی داش ــل گرام محف
ــاالن آن و  ــه فع ــتایش نامه ب ــع س ــا توزی ــوزگار ب آم

ــید. ــان رس ــه پای ــیقی ب ــرای موس اج

گرامی  داشت از ده ساله گی رادیو آموزگار  
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