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امام علي )ع(

ـــار  ـــار و انفج ـــه انتح ـــی ک در حال
قربانـــی  مـــردم  از  روز  هـــر 
ــاهد  میگیـــرد، کابـــل دیـــروز شـ
چنـــد حملـــه راکتـــی بـــوده 

ــت. اسـ
منطقـــه افشـــار در مربوطـــات 
حـــوزه پنجـــم امنیتـــی شـــهر 
کابـــل، دیـــروز آمـــاج حمـــات 

ــت. ــرار گرفـ ــی قـ راکتـ
چاشـــت روز سه شـــنبه )2 اســـد( 
ـــت در  ـــار راک ـــار چه ـــدای انفج ص
منطقـــه افشـــار در غـــرب شـــهر 

ـــد. ـــنیده ش ـــل ش کاب
شـــاهدان عینـــی می گوینـــد کـــه 
ـــه  ـــن منطق ـــه ای ـــت ب ـــن راک چندی

ـــت. ـــرده اس ـــت ک اصاب
. امـــا تاهنـــوز مشـــخص نشـــده کـــه 
ایـــن راکت هـــا از کـــدام منطقـــه 
ـــهروندان در  ـــد. ش ـــاب شـــده ان پرت
صفحـــات فیســـبوک در واکنـــش 

بـــه پرتـــاب ایـــن راکـــت هـــا از 
ـــار  ـــن حکمتی ـــای گلبدی ـــت ه راک
ـــه  ـــه اول ده ـــای نیم ـــال ه ـــی س ط
ـــه  ـــد ک ـــاد آوری کردن ـــاد را ی هفت

ــدف  ــورد هـ ــل را مـ ــهر کابـ شـ
ـــهروندان  ـــا ش ـــی داد. حت ـــرار م ق
ـــز  ـــه طن ـــبوک ب ـــات فیس در صفح

ـــه 3 ـــه صفح ـــته...        ادام نوش

راکت پراگنـی در کابـل
 راکت هـای حکمتیـار را به یـاد آورد
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بیش از ۳۰۰کشته و زخمی در درگیری 
میان طالبان و داعش در جوزجان

»رفعت« چگونه به »مسعود« رسید؟

امریکا برای تشدید 
نارضایتی ها در ایران تالش می کند

ـــه  ـــه روزنام ـــح ب ـــی صل ـــورای عال ـــام ش ـــک مق ی
مانـــدگار گفتـــه اســـت کـــه امریـــکا در گفـــت 
ـــزوی  ـــتان را من ـــت افغانس ـــان دول ـــا طالب ـــو ب وگ
ـــش  ـــت نام ـــه نخواس ـــع ک ـــن منب ـــت. ای ـــرده اس ک
گرفتـــه شـــود مـــی گویـــد کـــه بحـــث صلـــح 
ــه  ــکا بـ ــق امریـ ــان از طریـ ــا طالبـ ــتان بـ افغانسـ
ـــتان در  ـــت افغانس ـــود و دول ـــی ش ـــرده م ـــش ب پی
ایـــن زمینـــه نقـــش یـــک ناظـــر را هـــم نـــدارد. 
ـــت  ـــه دول ـــود ک ـــرار ب ـــه ق ـــد ک ـــی گوی ـــع م منب
ــد و  ــرات باشـ ــور اصلـــی مذاکـ ــتان محـ افغانسـ
ـــا  ـــتان ب ـــت افغانس ـــور دول ـــا حض ـــکا ب ـــد امری بای
ـــت.  ـــن نیس ـــاال چنی ـــا ح ـــد ام ـــت و کن ـــن گف طاالب
ـــت  ـــه اس ـــح گفت ـــی صل ـــورای عال ـــام ش ـــن مق ای
ـــی  ـــا م ـــی ه ـــان و امریکای ـــدار طالب ـــن دی ـــه ای ک
ــده  ــتان آزار دهنـ ــت افغانسـ ــرای دولـ ــد بـ توانـ
ــورد  ــن مـ ــی در دولـــت در ایـ ــا کسـ ــد امـ باشـ
ـــم  ـــردن ه ـــراض نک ـــن اعت ـــدارد و ای ـــی ن اعتراض

از درمانـــده گـــی اســـت.
در همیـــن حـــال ســـخن گـــوی شـــورای عالـــی 
ـــی  ـــوری نم ـــچ کش ـــه هی ـــت ک ـــه اس ـــح گفت صل
ــتان در گفـــت و  ــه از موقـــف افغانسـ ــد کـ توانـ

گوهـــای صلـــح نمانیـــده گـــی کنـــد. 
ـــه  ـــح کشـــور، پروس ـــی صل ـــورای عال مســـووالن ش
ـــد  ـــده تاکی ـــتان خوان ـــردم افغانس ـــح را از آن م صل
دارنـــد کـــه هیـــچ نهـــاد و کشـــوری صاحیـــت 
ـــه  ـــن پروس ـــتان را در ای ـــردم افغانس ـــِی م نمایندگ

ـــدارد. ن
ســـید احســـان اهلل طاهـــری ســـخنگوی شـــورای 
عالـــی صلـــح،...                ادامـــه صفحـــه 3

صفحه 3

سـه طـرح اصـلی انتخابات یا انتصابات؟
بـرای عبـور از بحـران

صفحه 2صفحه 2

یک مقام شورای عالی صلح: 

امـریکا در مـذاکره با طالبـان 
دولـت افغـانستان را منـزوی کـرده است

منتقدان در مجلس:

بی توجهـی غنـی به جریـان هـای سیـاسی
 تمـایل به استبـداد است
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از بیشـتر از یـک سـال به این سـو که مشـکات 
حکومـت وحـدت ملی در ابعاد مختلـف، امنیتی، 
سیاسـی و اقتصـادی، حـاد شـده و بـه نظـر مـی 
رسـد کـه ایـن حکومـت دیگـر قـادر به حـل آن 
ها نیسـت طـرح هـا و برنامه هـای مختلفی برای 
بهبـود وضعیـت از سـوی جریـان هـا، احـزاب 
سیاسـی و شـخصیت های ملی ارایه شـده است. 
از ایـن میـان دو طـرح بـه مـوازات هم بیشـتر از 
دیگـر طرح ها مجـال ظهور یافته و تقریبا بیشـتر 
طـرح ها و پیش فرض ها را پوشـش داده اسـت. 
یکـی از ایـن طـرح هـا که بـه اصـاح حکومت 
فعلـی تاکیـد دارد، حل مشـکات را در همکاری 
و همیـاری بـا سـران حکومت دانسـته و خواهان 
نزدیکـی بیشـتر بـا آن هاسـت. در ایـن طـرح از 
حکومـت  مدیریتـی  نواقـص  و  هـا  کمبـودی 
سـخن مـی رود ولـی راه حـل را در جایگزیـن 

بـرای آن نمـی دادند. 
بـه بـاور ایـن طیـف 
در  جایگزینـی  هیـچ 
بـرای  فعلـی  شـرایط 
وجـود  حکومـت 
نـدارد و باید تـا زمان 
انتخابـات  برگـزاری 
آن را تحمـل کـرد اما 
شـرایطی  تـوان  مـی 
را جسـت کـه برخـی 
اشـتباه  بزرگتریـن  از 
هـای حکومـت گران 
و  شـود  اصـاح 
نسـبت  حداقـل مردم 
بـه عملکـرد حکومت 
نارضایتی کمتر نشـان 

دهنـد. به بـاور اصاح گـران حکومـت فعلی هر 
جایگزینـی کـه بـرای آن سـراغ شـود، وضـع را 
از ایـن هـم بدتـر می سـازد، زیـرا هـر جایگزین 
دیگـر مـدت طوالنی زمـان می خواهد کـه بتواند 
بـر شـرایط بحرانـی حاکـم برکشـور فایق شـود. 
از سـوی دیگـر ایـن طیف مـی پندارند کـه افراد 
جایگزیـن را نمـی تـوان بـه آسـانی پیدا کـرد. به 
گفتـه آن ها همین کشـور اسـت و همیـن افراد و 
اگـر بخواهیـم بدیلی بـرای آن ها بیابیـم، باز مثل 
خـود شـان افـراد دیگـری را پیـدا خواهیـم کرد. 
سـخن سـاده آن هـا این اسـت کـه افـراد نخبه از 
آسـمان نمـی آیند بل بایـد از زمین همین کشـور 
برونـد و بـارور شـوند و از آن جایـی که شـرایط 
کشـور ایجـاب چیـز بهتـر از ایـن را نمـی کنـد، 
پـس همـه سـروته یـک کربـاس انـد و یکـی بر 
دیگـری برتـری نـدارد. بـه گونـه مثـال آن ها از 
زمـان حامد کـرزی رییـس جمهوری پیشـین یاد 
مـی کننـد و مـی گوینـد کجـا آن زمـان وضعیت 
مطلـوب بود کـه حاال باشـد. همان مشـکاتی را 
کـه آقـای کـرزی در حکومت داری خود داشـت 
سـران حکومـت وحـدت ملـی نیـز دارنـد. و از 

سـوی دیگـر آیا همیـن افـراد فعلی که سـکاندار 
کشـتی حکومـت افغانسـتان شـدند، مـرده ریـگ 
هـای زمـان کـرزی نیسـتند؟ پـس بـه گفتـه آن 
هـا افغانسـتان بـا همیـن سیاسـت مـداران بایـد 
بسـازد حتـا اگـر بسـوزد. اما طیـف دیگـر کاما 
دیـدگاه مخالـف دارنـد و بـاور شـان ایـن اسـت 
کـه جامعـه جهانـی و کسـانی که حکومـت های 
پـس از کنفرانـس بـن را سـاختند دچـار بدفهمی 
کانـی هسـتند و نمـی دانند که مصالح کشـوری 
مثـل افغانسـتان چیسـت. آن هـا بـه این نظـر اند 
کـه افـراد نخبـه و کارفهم هنـوز به میـدان نیامده 
و نـه هـم حکومتـی تشـکیل شـده کـه توانسـته 
باشـد از خـود کارنامه خـوب ارایه کند. تشـکیل 
حکومـت هـای ضعیـف بـا افراد بـه گفتـه آن ها 
بـی ریشـه و غیـر مردمـی سـبب شـده اسـت که 
بحـران هـای مختلفی دامن گیر افغانسـتان شـود. 

ایـن طیـف بـاور دارنـد کـه پـس از کنفرانس بن 
فرصـت بسـیار خوبـی در اختیار مردم افغانسـتان 
قـرار گرفـت که می شـد جامعـه را متحـول کرد 
و حکومتـی کارآمـد و پاسـخ گو بنا سـاخت. اما 
ایـن فرصـت بـه دلیل عـدم شـناخت درسـت و 
اسـتراتژیک  متحـدان  و  جهانـی  جامعـه  دقیـق 
افغانسـتان از وضعیت و سـاختار هـای اجتماعی 
و سیاسـی کشـور از یـک سـو و از سـوی دیگـر 
بـه دلیـل انحصـار قـدرت بـه وسـیله یـک گروه 
مشـخص کـه از زمـان کنفرانـس بـن به این سـو 
بـه عرصـه سیاسـت آمـده، هـدر رفتـه و باعـث 
شـده  مـردم  میـان  در  جمعـی  گـی  سـرخورده 
اسـت. بـه گفتـه ایـن طیـف مخالفـان، حـاال هم 
بـا جایگزیـن کـردن  دیـر نیسـت و مـی تـوان 
حکومتـی دیگر بـه جای حکومت فعلـی و رفتن 
بـه سـوی انتخابـات بـدون تقلب و جعـل کاری 
کشـور را از بحـران هـای فعلـی نجات بخشـید. 
در صـدر برنامـه هـای ایـن طیـف پایـان دادن به 
کار حکومـت نـاکام وحـدت ملـی و جایگزیـن 
کـردن یـک حکومـت موقت شـورایی اسـت که 
بـه سـوی  بـرای اصاحـات و رفتـن  زمینـه را 

انتخابـات فراهـم مـی سـازد. اگـر طرح نخسـت 
بسـیار محتاطانـه و محافظه کارانـه بود، طرح دوم 
انقابـی و هجومـی اسـت. طرح نخسـت شـعار 
حفـظ وضعیت موجود را سـر می دهـد با آوردن 
برخـی اصاحات و تغییرات اما طرح دوم شـعار 
آن، کار را یـک سـره کـردن و خـاص شـدن از 
بـه  اسـت.  فعلـی  دسـت حاکمـان و حکومـت 
ویـژه ایـن که به بـاور آن ها اشـرف غنـی رییس 
حکومـت در تمـام برنامـه هـای خود نـاکام بوده 
اسـت. امـا در این میـان به طرح دیگـری نیز باید 
اشـاره کـرد کـه از دیـر زمانـی مطـرح بـوده امـا 
کمتـر مـورد بحـث و گفتگـو قـرار گرفته اسـت. 
طـرح سـوم از سـوی احمد ولـی مسـعود رییس 
بنیـاد قهرمـان ملـی کشـور ارایـه شـده و جالـب 
ایـن کـه طرحـی مـدون و نوشـته شـده اسـت. 
اگـر طیـف هـای اول و دوم بـه برنامـه سـازی 
انـد  نکـرده  توجـه  مـدون 
امـا آقـای مسـعود ایـن ویژه 
سیاسـیون  میـان  در  را  گـی 
کشـور دارد کـه برنامـه هـا 
و طـرح هـای سیاسـی خود 
شـاید  سـازد.  مکتـوب  را 
عمـده  مشـکات  از  یکـی 
سیاسـت مـداران و رهبـران 
احـزاب سیاسـی کشـور این 
طـرح  بـه  کمتـر  کـه  باشـد 
های نوشـته شـده و مکتوب 
توجه نشـان داده انـد و اکثرا 
برنامـه ریـزان شـفاهی بـوده 
انـد. مـا واقعـا بـرای عبـور 
فعلـی  بحرانـی  از وضعیـت 
به طـرح هـای مکتـوب نیاز 
داریـم کـه بتـوان آن هـا را همـه گانـی سـاخت 
و بـه نقـد و بررسـی گرفـت. سیاسـت مدارانـی 
کـه عاجـز از نوشـتن و ارایه طرح هـای مکتوب 
اسـتند در همان شـفاهیات شـان باقی می مانند و 
نمـی تواننـد به تبییـن وضعیت قادر شـوند. طرح 
آقـای مسـعود بـا همۀ سـاده گـی و روانـی خود 
طرحـی فراگیـر و پاسـخ گویـی شـرایط فعلـی 
کشـور اسـت. در ایـن طـرح که بـه »وفـاق ملی« 
شـهرت یافتـه، گفته می شـود کـه بـرای عبور از 
وضعیـت بحرانـی ما نیـاز به گفتگو و رسـیدن به 
»وفـاق« و »هـم دیگـر پذیـری« داریـم تـا بتوانیم 
در سـایه آن بـدون شـک و تردیـد ورزیـدن بـه 
یـک دیگـر بـه توافقـی جمعی بـر سـر مدیریت 
کشـور دسـت پیـدا کنیـم. براسـاس طـرح آقـای 
مسـعود تـا زمانی کـه ما هـم چنان به یـک دیگر 
سـؤظن داشـته باشـیم و در الک هـای قومـی و 
زبانـی بخواهیـم منافـع خـود را جسـت و جـو 
کنیـم بـه هیـچ نتیجـۀ در قبـال مسـایل کان ملی 
نمـی رسـیم و وضعیـت همیـن چیزی اسـت که 

شـاهد آن هسـتیم.
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احمدعمران

سه طرح اصلی برای عبور 

از بحـران

 

در شـرایطی کـه مردم اعتمادشـان را نسـبت بـه انتخابات 
از دسـت داده انـد و دولـت را در برگزاری ایـن انتخابات 
می داننـد،  ناتـوان  ولسـوالی ها  شـوراهای  انتخابـات  بـا 
کمیسـیون انتخابـات گفتـه اسـت کـه تـا ده روز دیگـر 
تاریـخ برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری را اعـام 

می کنـد.
انتخابـات  کمیسـیون  از  ریاسـت جمهوری  پیش تـر   
انتخابـات  برگـزاری  تاریـخ  بایـد  کـه  بـود  خواسـته 
ریاسـت جمهوری را مشـخص کننـد. اینکـه چـه زمانـی 
را کمیسـیون بـرای برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
در نظـر می گیـرد، امـا مهـم ایـن اسـت بدانیم به راسـتی 
ممکـن اسـت که یک انتخابات شـفاف و بـدون تقلب در 
مدیریـت سیاسـی آقای غنـی که برامدن از یـک انتخابات 

تقلبـی هسـت، برگزار شـود. 
ایـن را میدانیـم کـه کمیسـیون انتخابـات صرفـًا در نظـر 
دارد کـه انتخابـات را برگـزار کنـد؛ اما انتخاباتـی مملو از 
کاسـتی و نادرسـتی و یـک انتخابات کامًا غیرشـفاف که 
در آن امکاِن تزویر و تقلب بیشـتر از گذشـته وجود دارد. 
نحـوۀ ارقامـی کـه از ثبت نام کننده گان داده شـود، نشـان 
می  دهـد ذهـن تقلبـی بـر مغـز مدیـران سیاسـی کشـور 
بـه خصـوص آقـای غنـی شـکل گرفتـه اسـت. بدبختانه 
برخـی نهادهـای بین المللـی هـم ازهمیـن حـاال از ایـن 
ترفندهـا و غیـر درسـتی هایی کـه بـر سـر راه انتخابـات 

چیـده شـده اسـت، حمایـت می کنند.
بنابرایـن، بـرای این کـه مردم احسـاس کنند کـه می توانند 
شـاهد یک انتخاباِت سـالم و شـفاف باشـند، باید نخست 
ارادۀ سیاسـی برای برگزاری آن به  میـان بیایدـ حال آن که 
هنـوز چنیـن اراده یی به نظـر نمی رسـد. ارگ از آن جا که 
گمـان می کنــد کـه در یـک انتخابـاِت شـفاف و عادالنه، 
بازنـده اسـت، ممکـن اسـت کـه هـم بـرای انتخابـاِت 
پارلمانـی و هـم ریاسـت جمهوری، خـواِب تقلـِب مجدد 
را دیـده باشـد. از طـرف دیگـر، در نهادهـای انتخاباتـی 
افـرادی حضـور دارنـد کـه بـه تقلـب خـو و بـاور دارند 
و بـه جـز راس ایـن نهادها که افـرادی دیگری اسـتخدام 
شـده اند در زیـل و سـتون های اجرایی همـان کارمندانی 
انـد کـه بـا مهندسـی تقلـب آشـنایی گسـترده دارنـد. بـا 
ایـن اوصـاف و یافتـه هـا و علـت هـای دیگـر تقلـب زا 
اسـت کـه همـه احـزاب سیاسـی و هـم شـخصیت های 
ملـی بیـرون حکومـت همه بـه برگـزاری یـک انتخابات 
شـفاف زیـر نظـر اقـای غنـی بـاور ندارنـد و ایـن بـی 
بـاوری امـورزه ب کل کشـور سـرایت کـرده اسـت. از 
جانب دیگر منابع انسـانی و سـاختار سـازمانِی کمیسـیون 
انتخابـات، غیرملـی اسـت و بایـد ایـن سـاختار بـه گونۀ 
بسـیار روشــن تغییـر کند تـا ترکیبـی از همۀ اقـوامِ باهم 
برادر کشـور، به این نهــاد وارد شـوند و بـرای برگزاری 

انتخابـاِت سـالم و ثبات آفریـن کار کننـد.
انتخابـات  برگـزاری  تاریـخ  پیـش کشـیدن  امـا حـاال   .
ریاسـت جمهـوری هـم بـه معنـای آن اسـت کـه آراده 
آقـای غنـی بـرای برگـزاری یـک انتخابات بسـیار جدی 
اسـت امـا ایـن جدیت بایـد توام بـا حمایت گسـترده یی 
مردمـی و سیاسـی در کشـور بـه همـراه باشـد نتیجه می 
دهـد نـه این کـه فقط یک فـرد و یک حلقـه و یک گروه 
خـاص هرچـه بخواهننـد انجام دهنـد و به نـام انتخابات 

انتصابـات و تقلبـات راه اندازنـد.
 اکنـون اگـر مـردم بـا توجـه بـه بـی اعتمـادی ای بـر 
مدیریـت سیاسـی کشـور و بر نحـوۀ برگـزاری انتخابات 
دارنـد، بـر این انتخابـات بی توجه باشـند و شـرکت گرم 
نداشـته باشـند، این انتخابات چـه انتخاباتـی خواهد بود. 
مسـلمًا افغانسـتان هیـچ راهـی جـز برگـزاری انتخابـات 
بـرای رسـیدن بـه ثبـات و پیشـرفت نـدارد امـا انتخاباتی 
کـه در نهایـِت سـامت و شـفافیت برگـزار شـود و ابـداً 
ابـزاری در دسـِت سیاسـت گراِن بـر سـِر اقتـدار نباشـد. 
بنابرایـن انتظـار داریـم که جامعـه جهانی، ایـاالت متحده 
امریـکا، سـازمان ملـل متحـد و نهادهـای بیـن المللـی 
شـریک دخیـل در قضیـۀ افغانسـتان فقـط از انتخابـات 
شـفاف حمایت کننـد نـه از برنامه هایـی براندازنده یی که 

بـه نفـع یـک گـروه خـاص طراحی می شـود.

انتخابات یا انتصابات؟

طــرح ســوم از ســوی احمــد ولــی مســعود رییــس بنیــاد قهرمــان ملــی 
ــدون و نوشــته شــده  ــه طرحــی م ــن ک ــب ای ــه شــده و جال کشــور ارای
اســت. اگــر طیــف هــای اول و دوم بــه برنامــه ســازی مــدون توجــه نکرده 
انــد امــا آقــای مســعود این ویــژه گــی را در میــان سیاســیون کشــور دارد 
کــه برنامــه هــا و طــرح هــای سیاســی خــود را مکتــوب ســازد. شــاید 
یکــی از مشــکالت عمــده سیاســت مــداران و رهبــران احــزاب سیاســی 
کشــور ایــن باشــد کــه کمتــر بــه طــرح هــای نوشــته شــده و مکتــوب 

توجــه نشــان داده انــد و اکثــرا برنامــه ریــزان شــفاهی بــوده انــد. 

ACKU
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در حالــی کــه اشــرف غنــی رییــس 
دولــت وحــدت ملــی، در خواســت 
احــزاب مبنــی بــر باطــل شــدن 
ــام رای دهنــده گان و  رونــد ثبــت ن
ــا بایومیتریــک  ــد ب شــروع ایــن رون
ــن  ــدان ای ــت، منتق ــرده اس را رد ک
ــی در  ــاف دمکراس ــورد را خ برخ
اهــداف ســخت  تحقــق  جهــت 
گیرانــه سیاســی مــی داننــد. برخــی 
از اعضــای مجلــس مــی گوینــد کــه 
ایــن نــوع بــی نظــری بــه خواســت 
سیاســی  هــای  جریــان  هــای 
نهایــت  در  را  کشــور  درواقــع 
ــی  ــختگیرانه م ــای س ــش ه ــه تن ب
ــچ  ــرای هی ــود آن ب ــه س ــاند ک کش
ــه  ــود. ب ــد ب ــور نخواه ــی متص کس
ــای  ــه ه ــر نظری ــدان اگ ــاور متق ب
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــزاب سیاس اح
ــه ســمت  ــی ب ــچ گام ــا هی نشــود م
ــم. ــی توانی ــته نم ــی برداش دمکراس
مجلــس  نماینــدگان  از  برخــی 
ــه  ــزاری هرگون ــه برگ ــد ک می گوین
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــات ب انتخاب
پیشــنهادات احــزاب سیاســی مبنــی 
بــر اصــاح سیســتم انتخاباتــی، 

ــود. ــد ب ــش زا خواه چال
ــه  ــراض ب ــی در اعت ــزاب سیاس اح
ــع  ــد توزی ــترده در رون ــب گس تقل
رونــد  و  ورقــی  شناســنامه های 
دهنــدگان،  رای  فهرســت  تهیــه 
ــد شــده  ــن رون ــال ای ــتار ابط خواس
و تاکیــد کــرده اســت کــه فهرســت 
رای دهنــدگان بایــد بــر اســاس 

ــود. ــام ش ــک انج بایمتری

ــات  ــام انتخاب ــر نظ ــن، تغیی همچنی
ــل  ــر قاب ــد غی ــتم رای واح از سیس
انتقــال بــه سیســتم رای قابــل انتقــال 
هــم از خواســت ها و پیشــنهادات 
اصلــی احــزاب بــرای برگــزاری 

ــت. ــور اس ــات در کش انتخاب
ــور  ــس جمه ــود، ریی ــن وج ــا ای ب
پیشــنهادهای  رد  ضمــن  غنــی 
احــزاب سیاســی، اخیــراً فرمــان 
آمادگی هــا  کمیتــه  ای  تشــکیل 
بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت 
ــت. ــرده اس ــادر ک ــوری را ص جمه
آقــای  تصمیــم  ایــن  براســاس 
انتخابــات آینــده ریاســت جمهــوری 
شناســنامه  های  اســاس  بــر  نیــز 

کاغــذی برگــزار خواهــد شــد.
امــا برخــی نماینــدگان مجلــس 
سیاســی  احــزاب  نماینــدگان  و 
تاکیــد دارنــد کــه برگــزاری هرنــوع 
شناســنامه های  بــا  انتخابــات 
بــرای  را  الزم  اعتبــار  کاغــذی 

نــدارد. تقلــب  کاهــش 
ــو  ــک عض ــدی ی ــن مه ــی الدی مح
مجلــس نماینــدگان و ســخنگوی 
حــزب جمعیت اســامی افغانســتان 
ــه  ــزاری هرگون ــه برگ ــد ک می گوی
ــنامه های  ــاد شناس ــر بنی ــات ب انتخاب
کاغــذی تکــرار انتخابــات ســال 

ــود. ــد ب ــادی خواه 2014 می
آقــای مهــدی افــزود کــه برگــزاری 
تنهــا  انتخابــات پــر تقلــب نــه 
افغانســتان را حــل  کــه مشــکل 
ــتر  ــور را بیش ــه کش ــد، بلک نمی توان
ــه ســوی بحــران خواهــد کشــاند. ب

ــه احــزاب  ــرد ک او خاطــر نشــان ک
ــی اش در  ــع قبل ــر موض ــی ب سیاس
ــده  ــات آین ــزاری انتخاب ــورد برگ م
جمهــوری  ریاســت  و  پارلمانــی 
ــک  ــتار بایمتری ــد دارد و خواس تاکی
ــل  ــا حداق ــت ت ــدگان اس رای دهن
ــای  ــفافیت در انتخابات ه ــزان ش می

ــردد. ــن گ ــده تضمی آین
ــه او، شــرایط مطــرح شــده  ــه گفت ب
ــرای  ــی ب ــزاب سیاس ــوی اح از س
آینــده  انتخابات هــای  برگــزاری 
بســیار ســاده و کار ســاز اســت؛ 
ــرای  ــی حکومــت هیــچ اراده ی ب ول
برگــزاری انتخابــات شــفاف نــدارد.
ارگ ریاســت جمهــوری در واکنــش 
ــی  ــزاب سیاس ــنهادات اح ــه پیش ب
برگــزاری  چگونگــی  مــورد  در 
ــت  ــه اس ــده گفت ــای آین انتخابات ه
بــرای  کافــی  زمــان  حــاال  کــه 
آوردن چنیــن اصاحاتــی وجــود 
ــه  ــا احــزاب سیاســی گفت ــدارد؛ ام ن
ــن پیشــنهادات را  ــان، ای ــه آن ــد ک ان
ــی  ــرده ول ــش ک ــا پی ــی وقت ه خیل
حکومــت بــه آن توجــه نکــرده 

ــت. اس
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
نظــارت  نهادهــای  از  شــماری 
بــر روندهــای انتخاباتــی نیــز از 
برگــزاری انتخابــات بــا اســتفاده 
ابــراز  کاغــذی  شناســنامه های  از 
ــام  ــت ن ــد ثب ــرده و رون ــی ک نگران
تقلــب  از  پــر  را  دهنــدگان  رای 

اعــام کــرده اســت.

ــان  ــت جوزج ــی در والی ــای دولت مقام ه
ــان  ــان جنگ جوی ــدید می ــری ش از درگی
ــد. ــر می دهن ــان و گــروه داعــش خب طالب
ســخنگوی  غفــوری،  رضــا  محمــد 
ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــان گفت ــی جوزج وال
ــو  ــن س ــه ای ــه ب ــا از دو هفت درگیری ه
جریــان دارد. او مدعــی اســت کــه در 
نتیجــه ایــن درگیری هــا در ولســوالی 
درزاب ۳00 نفــر از هــر دو طــرف کشــته 

ــدند. ــی ش و زخم
ــان  ــن درگیری هــا طالب ــه او در ای ــه گفت ب
تلفــات بیشــتری را متحمــل شــده اند؛ 
ســخن گویان  مجاهــد  اهلل  ذبیــح  امــا 
ایــن  کــه  حالــی  در  طالبــان  گــروه 
درگیــری را تاییــد می کنــد، ادعــا دارد 
ــد  ــش از ص ــا بی ــان آن ه ــه جنگ جوی ک
عضــو داعــش را کشــته و ده هــا نفــر 

ــاختند. ــی س ــا را زخم ــر آن ه دیگ
ــن  ــورد ای ــون در م ــش تاکن ــروه داع گ
نکــرده  نظــری  اظهــار  درگیری هــای 

ــت. اس

آقــای غفــوری می گویــد: درگیری هــا 
از  زیــادی  شــمار  منطقــه  ایــن  در 
ســاکنان محــل را مجبــور بــه تــرک 

اســت. کــرده  خانه های شــان 
او همچنیــن گفــت: در نتیجــه حملــه 
افغــان/  امنیتــی  نیروهــای  هوایــی 
دو  ولســوالی  همیــن  در  افغانســتانی 
یــک  جملــه  از  داعــش  جنگ جــوی 
شــهروند تاجیکســتان کشــته شــده و 
شــبکه و وســایل ارتباطــی ایــن گــروه از 

ــت. ــه اس ــن رفت بی
ــروه داعــش  ــت شــاخه خراســان گ فعالی
در افغانســتان در کنــار گــروه طالبــان، 
ــتر  ــی را بیش ــش ناامن ــا از افزای نگرانی ه
ــا  ســاخته اســت. ایــن دو گــروه بارهــا ب
یک دیگــر نیــز درگیــر شــده اند، بنــا 
ــه  ــن حمل ــدف چندی ــا ه ــه گزارش ه ب
جنگجویــان  افغانســتان،  در  داعــش 
ــورد  ــن م ــت. در آخری ــوده اس ــان ب طالب
ــه  ــش ب ــه داع ــر حمل ــای اخی در روزه
ــزل  ــی در من ــه خوان ــم فاتح ــک مراس ی

ــت  ــان در والی ــان طالب ــی از فرمانده یک
ــزده کشــته  شــمالی ســرپل، دســت کم پان
ــاری  ــه انتح ــت. دو حمل ــا گذاش ــه ج ب
در ننگرهــار در روزهــای آتــش بــس 
میــان طالبــان و دولــت در روزهــای عیــد 
فطــر از نمونه هــای دیگــر ایــن حمــات 

ــت. اس
در  عمدتــًا  داعــش  حاضــر  حــال  در 
ننگرهــار در شــرق و جوزجــان در شــمال 
ــی  ــی هرازگاه ــور دارد، ول ــوذ و حض نف
حمــات  و  بمب گــذاری  برخــی 
انتحــاری در کابــل و برخــی جاهــای 
ــبت داده  ــروه نس ــن گ ــه ای ــم ب ــر ه دیگ

. می شــود
گروه داعــش، افغانســتان، ایران، پاکســتان 
و برخــی مناطــق آســیای میانــه را »والیت 
خراســان« خافــت اســامی می دانــد 
و بــه همیــن دلیــل، اعضــای ایــن گــروه 
ــده  در افغانســتان »داعــش خراســان« نامی

می شــود.

منتقدان در مجلس:

بی توجهی غنی به جریان های سیاسی 
تمایل به استبداد است

۳۰۰کشته و زخمی از  بیش 
 در درگیری میان طالبان و داعش در جوزجان

امـریکا در مـذاکره با طالبـان... 
ـــار  ـــت اقش ـــون »حمای ـــتی پیرام ـــد( در نشس ـــنبه )2 اس ـــروز سه ش ام
ـــق  ـــدی متعل ـــح را رون ـــل، صل ـــح« درکاب ـــد صل ـــردم از رون ـــف م مختل

ـــرد. ـــوان ک ـــتان عن ـــردم افغانس ـــه م ب
آقـــای طاهـــری گفـــت کـــه پروســـه صلـــح رونـــدی، متعلـــق بـــه 
مـــردم افغانســـتان بـــوده و هیـــچ نهـــاد و کشـــوری بـــه شـــمول 
متحدیـــن اســـتراتیژیک افغانســـتان از جملـــه امریـــکا صاحیـــت 

نمایندگـــی از مـــردم افغانســـتان را در ایـــن پروســـه نـــدارد.
ـــا مخالفـــان مســـلح دولـــت  وی گفـــت کـــه پروســـه مذاکـــرات صلـــح ب
ـــت  ـــه اس ـــش یافت ـــه آن افزای ـــبت ب ـــا نس ـــر امیدواری ه ـــن اواخ ـــه ای ک
ـــش  ـــه پی ـــتان ب ـــت افغانس ـــردم و دول ـــت م ـــکار و مالکی ـــه ابت ـــا ب تنه

ـــت. ـــد رف خواه
ایـــن مســـوول شـــورای عالـــی صلـــح بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات و 
عملکردهـــای اخیـــر در پیونـــد بـــه صلـــح افغانســـتان از جملـــه 
ـــدگان  ـــماری از نماین ـــا ش ـــی ب ـــد امریکای ـــای ارش ـــت دیپلمات ه نشس
طالبـــان در قطـــر و افغانســـتان بیـــان داشـــت کـــه برقـــراری ایـــن 
گونـــه تماس هـــا تنهـــا حیثیـــت تســـهیل رونـــد صلـــح حکومـــت 

ـــت. ـــد داش ـــان را خواه ـــا طالب ـــتان ب افغانس
ـــمار  ـــه ش ـــد ک ـــده ان ـــی ش ـــی مدع ـــای امریکای ـــر مقام ه ـــن اواخ ای
ـــای  ـــا اعض ـــار ب ـــن ب ـــور چندی ـــن کش ـــته ای ـــای برجس از دیپلماتی ه

ـــد. ـــته ان ـــو داش ـــت و گفتگ ـــتان نشس ـــر و افغانس ـــان در قط طالب

راکت پراگنـی در کابـل...
ـــای  ـــد آق ـــالوز تول ـــبت س ـــه مناس ـــا ب ـــت ه ـــن راک ـــه ای ـــد ک  بودن

حکمتیـــار اصابـــت کـــرده اســـت.
ـــداف  ـــورد اه ـــل را م ـــهر کاب ـــون ش ـــان تاکن ـــه طالب ـــت ک ـــی اس گفتن
ـــار  ـــا انتح ـــی ب ـــر از گاه ـــا ه ـــد ام ـــداده ان ـــرار ن ـــان ق ـــم ش ـــی پیه راکت

ـــد. ـــی میگیرن ـــردم قربان ـــار از م و انفج
ـــی  ـــد، اکادم ـــرود امدن ـــروز ف ـــا دی ـــت ه ـــه زاک ـــی ک ـــه ی ـــن منطق در ای
پولیـــس، دانشـــگاه تعلیـــم و تربیـــت شـــهید اســـتاد برهان الدیـــن 

ـــت دارد. ـــی موقعی ـــم دولت ـــی ادارات مه ـــی و برخ ربان
ــزل  ــک منـ ــا در یـ ــن راکت هـ ــی از ایـ ــه یکـ ــود کـ ــه می شـ گفتـ
مســـکونی اصابـــت کـــرده و در نتیجـــه آن دو کـــودک و یـــک زن 

زخمـــی شـــده انـــد.
ـــه  ـــده نگرفت ـــه عه ـــداد را ب ـــن روی ـــوولیت ای ـــی مس ـــون گروه تاکن

ـــت.  ACKUاس
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واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر والدیـن بتواننـد اصـول فرزنـد پروری 
را بـه درسـتی اجـرا کننـد، مـی توانند امیـدوار باشـند که نـه فقط در 
انجـام تکالیـف بلکـه در سـایر امور، کـودک وظیفـه اش را انجام می 
دهـد. بنابرایـن اولیـن اصـل قاطعیـت اسـت کـه در همـه امـور بایـد 
رعایـت شـود. عـاوه بـر قاطعیـت والدیـن بایـد مهربـان باشـند و با 

مهـر و محبـت از کـودک بخواهنـد وظیفـه خـود را انجـام دهد.
از طرفـی برنامـه درسـی تنظیـم شـده در عیـن منظـم بودن بایـد قابل 
انعطاف باشـد و با مشـورت و مشـارکت بچه ها تنظیم شـود. والدین 
بایـد دقیقـا توقـع خـود را از کـودک عنوان و مشـخص کننـد که پس 
از انجـام تکالیـف چـه کار تفریحـی می توانـد انجام دهد. این اسـتاد 
دانشـگاه تصریـح مـی کنـد: والدیـن باید توانایـی کـودک را در انجام 

تکالیـف ارزیابـی کننـد و طبـق آن از کودک توقع داشـته باشـند.
گاهـی عاقـه، تمرکـز و توجـه کودک بـه یک درس 
کمتـر اسـت، بنابرایـن توجـه بـه عایـق و توانایـی 
کـودک اهمیـت اساسـی دارد در غیر ایـن صورت و 
بـا تهدیـد و یـا اجبـار کـودک واکنش تند نشـان می 

دهـد یـا از درس خسـته و دلـزده می شـود.
بـرای جلوگیـری از خسـتگی و دلزدگی کـودک بهتر 
اسـت تکالیـف را هـر قـدر هـم کـم اسـت، تقسـیم 
بنـدی کنیـم بـه عنـوان مثـال 2 صفحـه مشـق را بـه 
4 قسـمت تقسـیم کنیـم و در فواصل مشـخص از او 

بخواهیـم آن را انجـام دهـد.
گاهـی از او بپرسـیم کـه تصمیـم می گیـرد تکالیفش 
را چگونـه انجـام دهـد. ایـن کار بـرای جلوگیـری 
از بهانـه تراشـی کـودکان بهترین شـیوه اسـت. از او 
بپرسـیم بـا توجـه به ایـن که تکلیـف زیـادی داری، 
ترجیـح مـی دهـی چگونـه آن را انجـام بدهـی اگـر 
تکالیفـت تمام شـد، دوسـت داری چـه کار کنی. اگر 
کـودک بـه رفتـن بـه پـارک ابـراز تمایـل کرد بـه او 
بگوییـد اگـر تـا سـاعت ۷ تکالیفـت را انجـام دهـی 

مـی توانیـم بـه پـارک برویم.
تکـرار چندیـن بـاره »تکلیفـت را بنویـس«، »چقـدر 
طولـش مـی دهـی«، »چـرا اذیـت مـی کنـی«، »تـو 
شـاگرد تنبلـی« و... نـه فقـط بـه ترغیـب کـودک بـه 
انجـام تکالیفـش منجـر نمـی شـود، بلکـه باعث می 

شـود او مقابلـه بـه مثـل کند.

توجه به پیش نیازها
ایـن کـه الزم  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد  دکتـر هاشـمیان 
اسـت برخـی مهـارت هـا قبـل از مدرسـه در کودک 
پرورانـده شـود، تاکیـد مـی کنـد: متاسـفانه بسـیاری 
از خانـواده هـا بـه ایـن نکتـه کمتـر توجه مـی کنند. 
بـه عنـوان مثـال در درس ریاضـی باید مهـارت های 
فضایـی و دیداری کـودک تقویت شـود. یعنی بتواند 

تصویـر ذهنـی از درس داشـته باشـد.
گاهـی اصـرار والدیـن بـر یادگیـری درس از روی 
کتـاب بـی فایده اسـت و بایـد مهارت هـای دیگری 
در وی تقویـت شـود. در چنیـن شـرایطی مشـورت 
بـا معلـم بـرای یادگیری و اسـتفاده از وسـایل کمک 

آموزشـی مـی توانـد بسـیار کمـک کننده باشـد.
گاه مـی تـوان فعالیـت هـای درسـی را بـا کارهـای 
مـورد عاقـه کـودک تلفیق کرد تـا انگیـزه وی برای 
انجـام تکالیـف درسـی بیشـتر شـود. به عنـوان مثال 
بـرای تقویـت امـای کـودک از او بخواهیـم نوشـته 
هـای بـازی مـورد عاقـه اش را بخوانـد و حـروف 
را اسـم ببـرد، اسـم خـودش و اسـم کسـانی را کـه 
دوسـت دارد، بنویسـد. ترکیـب بـازی بـا درس یکی 
از بهتریـن روش هـای آموزشـی اسـت کـه مـورد 

تاییـد همـه کارشناسـان و اهـل فن اسـت.
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تاریخ نگاری نوین تا  تاریخ نگاری سنتی  از 
دنبـال  بـه  مـورخ  سـنتی،  نـگاری  تاریـخ  در 
واقعه یابـی بـود و بـه یک تاریـخ مـرده می انجامید؛ 
مـورخ  می شـود  تـاش  مـدرن  تاریخ نـگاری  در 
حداقلـی از تفکـر و تحلیـل را داشـته باشـد، تـا 
بتوانـد رخدادهـای گذشـته را عمـق و جـان و معنا 
بدهـد و بـا تحـول تاریخـی به سـوی فهم گذشـته 
بـرود و بتوانـد یـک مجموعـه ای معنـادار را تولیـد 

. کند
تاریخ نـگاری در عمـل فراینـد گـزارش رخدادهای 
تاریخـی در قالـب روایت هـای مکتـوب تاریخـی 
اسـت کـه بـا بازنمایـی گزارش هـای تاریخـی یـا 
گفتمـان  یـک  چارچـوب  در  تاریخـی  تحـوالت 
خاصـی صورت می گیـرد و با روش هـا، دریافت ها 

و نگرش هـای گوناگونـی همـراه اسـت.
نویـن  تاریخ نـگاری  تعریـف  بـه  کـه  ایـن  بـرای 
برسـیم بایـد تعریفـی از تاریخ نگاری سـنتی داشـته 
از  می خواهیـم  مـا  وقتـی  کـه  هم چنـان  باشـیم. 
مدرنیتـه سـخن بگوییم، مجبوریم سـنت را تعریف 
کنیـم؛ هنگامـی کـه می خواهیـم انسـان جدیـد را 
تعریـف کنیـم، بایـد از انسـان سـنتی آغـاز کنیـم.

ایـن  سـنتی  تاریخ نـگاری  مشـخصه   نخسـتین 
اسـت کـه تاریـخ نـگاری سـنتی اساسـا یـک نـوع 
وقایع نگارانـه  یعنـی  اسـت.  نقلـی  تاریخ نـگاری 
و  تحلیـل  تبییـن،  آن  در  و  اسـت.  توصیفـی  و 
مدنظـر  خیلـی  رخدادهـا،  علت جویانـه  بررسـی 
می خواسـتند  سـنتی  تاریخ نـگاران  وقتـی  نیسـت. 
را  خـود  گذشـته  و  پیشـین  روزگار  رخدادهـای 
روایـت کننـد معمـوال رونویسـی می کردنـد وهیچ 
اسـتنادی نمی دادنـد. بنابرایـن یکـی از مولفه هـای 

تاریخ نـگاری سـنتی ایـن اسـت که شـما اسـتناد و 
نمی بینیـد. را  منابـع  بـه  ارجـاع 

ویژگـی بعـدی تاریخ نـگاری سـنتی ایـن اسـت که 
بـه لحـاظ موضوعی فقـط بـه رویدادهای سیاسـی 
حکومتـی  خاندان هـای  درون  در  کـه  آن چـه  و 
می گذشـت، می پرداختنـد؛ حیـات اجتماعـی ملـت 

اساسـا محـل مطالعـه تاریخ نـگاری نبـود.
معرفت شناسـی  امـر  معرفت شناسـانه،  نظـر  از 
تاریخ نـگاری سـنتی بـر این بـاور بود کـه همه چیز 
نقشـه ی از پیـش طراحی شـده ای خداوند اسـت و 
انسـان ها موجـودات بـی اراده ای هسـتند کـه ایفاگر 
خداونـد  شـده ی  طراحـی  پیـش  از  نقش هـای 
هسـتند. بنابرایـن نوعـی جبربـاوری در نـگاه بـه 
عوامـل و تاثیـر عوامـل فرازمینـی و فرابشـری در 

متـن رخدادهـای سـنتی وجـود داشـته اسـت.
ویژگـی بعدی، جایگاه مورخ در بطن تاریخ اسـت. 
در تاریخ نـگاری سـنتی مـورخ حضور چشـم گیری 
در متـن تاریـخ و آن چـه کـه می نویسـد، نـدارد. و 
در واقـع کار او بـاور کـردن، شـنیدن و ضبط کردن 
آن هـا  بیـان  این کـه سـبک  دیگـر  اسـت.   وقایـع 
متکلـف و مصنـوع اسـت. و معمـوال بـا احادیـث 
گزافه گویی هایـی  شـکل  بـه  اشـعار  و  روایـت  و 
خسـته کننده  بسـیار  کـه  می انباشـتند  را  متن هـای 
اسـت. بـا ایـن امر معمـوال حقیقـت مطلـب، فدای 
لفـظ می شـد. اگـر مـا برگردیم بـه طبقـه و جایگاه 
مورخـان  ایـن  کـه  می بینیـم  مـورخ،  اجتماعـی 
سـنتی معمـوال از کارگـزاران حکومـت بوده اند؛ از 
دیوانیـان سـطح بـاال، از وزرا و شـخصیت هایی که 
در دربـار حضـور داشـتند و بـا حاکمیـت و قدرت 

پیوند داشـتند. سیاسـی، 
بـه همین لحـاظ این مورخـان از نظر منابع وابسـته 
بـه حکومـت بودنـد. چـرا؟ چـون هیـچ رسـانه ی 
دیگـری در اختیـار مـورخ نبـود. آن ها مجبـور بود 

در متـن بسـیاری از رخدادهایـی که محـل ثبت آن 
در تاریـخ بـود، حضـور پیـدا کننـد و آن هـا را از 
نزدیک شـاهد باشـند. عاوه براین مورخان سـنتی 
بـه لحـاظ معیشـتی کاما وابسـته بـه دربـار بودند 
و زندگـی، زیسـت و امنیـت آن هـا کاما به حسـن 
نیـت دربـار و نـوع همـکاری و پشـتیبانی مالـی، 

سـتادی و سیاسـی حکومت بسـتگی داشـت.
   نتیجـه ایـن امر آن هـا را دچـار تنگناهای خاصی 
از نـوع حقیقت پوشـی و مصلحت اندیشـی می کرد. 
از طـرف دیگـر مورخان بـرای تـداوم فعالیت های 
حرفـه ای خـود ناچـار بودنـد بـه حکومت وابسـته 
باشـند.زیرا اگـر اثـری می نوشـتند و می خواسـتند 
ایـن اثـر محفـوظ بمانـد و در اختیـار نسـل های 
و  نهادهـا  بـه  بایـد  را  ایـن  بگیـرد  قـرار  بعـدی 
موسسـاتی می سـپاردند که کامـا در اختیـار دربار 
بـود. بنابرایـن تاریخ نـگاری سـنتی بـه مثابـه یـک 
ابـزار مشـروعیت بخش در خدمـت اربـاب قـدرت 
بـود کـه بـه همـان نسـبت می توانسـت بـه ابـزار 
و  رخدادهـا  برجسته سـازی  و  تحریـف  و  جهـل 
نادیـده گرفتـن بسـیاری از رخدادها، تبدیل شـود.

تاریخ نـگاری جدیـد تقریبـا نقطـه ی مقابـل تمـام 
سـنتی  تاریخ نـگاری  عنـوان  بـه  مـا  کـه  آن چـه 
برشـمردیم، اسـت. و در این بـاره نخسـتین مقولـه، 
بحـث روش اسـت. اگـر تاریخ نـگاران سـنتی بـه 
صـورت توصیفی می نوشـتند، تاریخ نـگاران جدید 
بـه صـورت علـی، تبیینـی و تحلیلـی می نویسـند. 
اگـر آن هـا نـگاه مکانیکـی بـه رخدادهـا داشـتند 
و یـک نـوع علـت را بـرای یـک رخـداد تاریخـی 
مطـرح می سـاختند؛ مـورخ تاریخـی جدیـد، نـگاه 

از  زنجیـره ای  می کنـد،  سـعی  و  دارد  ارگانیـک 
علت هـا را در تبییـن رخدادهـای تاریخـی ببینـد. 
دنبـال  بـه  مـورخ  سـنتی،  تاریخ نـگاری  در  اگـر 
واقعه یابـی بـود و بـه یک تاریـخ مـرده می انجامید؛ 
در تاریخ نـگاری مـدرن تـاش برای این اسـت که 
مـورخ حداقلـی از تفکر و تحلیل را داشـته باشـد، 
بتوانـد رخدادهـای گذشـته را عمـق و جـان  تـا 
و معنـا بدهـد. و در واقـع بـا تحـول تاریخـی بـه 
سـوی فهم گذشـته برود و بتواند یـک مجموعه ای 

معنـادار را تولیـد کنـد.
مورخـان جدیـد برخـاف تاریخ نـگاران سـنتی در 
متـن تاریـخ حضـور دارند و نقـش آنهـا در فرایند 
تکویـن، تدویـن و تحلیـل رخدادهـا بسـیار جدی 
و تعیین کننـده اسـت. او اسـت کـه بـا گفت وگوی 
مسـتمر و مـداوم خـود بـا رخدادهـای تاریخـی و 
بـا کاربسـت عقـل و توان مندی هـای ذهنـی خـود، 
می کوشـد تـا رخدادهـای تاریخـی را تحلیـل کند. 
و بـر اسـاس یک عینـک و یک چارچـوب تحلیلی 
خـاص به سـراغ گذشـته بـرود. اگـر مورخ سـنتی 
غـام حلقـه بـه گـوش رخدادهـای تاریخـی بود، 
مـورخ جدیـد غـام حلقـه به گـوش نیسـت بلکه 

او یـک نقاد اسـت.
 اگـر تاریخ نـگار سـنتی بـاور می کـرد، تاریخ نـگار 
جدیـد تردیـد می کنـد؛ و آن چنان تردیـد می کند تا 
بتوانـد دالیلی روشـن در دفـاع از تحوالت تاریخی 
عمـل  تاریـخ  بنابرایـن  بیابـد.  می نویسـد،  کـه 
مـداوم تاثیریافتـن مـورخ و واقعیـات از یکدیگـر 
و گفت وشـنود پایان ناپذیـر حال و گذشـته اسـت. 
ایـن راز پیدایش انـواع متعـدد و گونه های مختلف 
تاریخ نـگاری در روزگاران مـا اسـت. اگـر مـا یک 
پدیـده ی تاریخـی را با منابـع مشـخصی در اختیار 
مورخـان جدید بگذاریـم، هرگز متن هـای تاریخی 
آنـان، مثـل هم نخواهد شـد. چرا؟ چون کار بسـت 

او و  عقـل و تحلیـل حضـور مـورخ و گزینـش 
زاویـه ی دیـد او و نیز روش او، فاصلـه کانون ها را 

متفـاوت می کنـد.
کـه  اسـت  ایـن  مـدرن  تاریـخ  دیگـر  ویژگـی  از 
اگـر در تاریخ نـگاری سـنتی رخدادهـا بـر اسـاس 
وقایـع  صـورت  بـه  سال شـمار،  یـا  روزشـمار 
نوشـته  گسسـته  و  گسـیخته  هـم  از  یـا  پراکنـده 
در  وقایـع  جدیـد،  تاریخ نـگاری  در  می شـدند، 
یـک منظومـه ی منطقی چـه از نظـر محتوایی و چه 
روشـی، نوشـته می شـود. یعنـی رخداد بـه گونه ای 
در جایگاهـی قـرار می گیـرد کـه گویـی مـورخ و 
پژوهشـگر تاریخ همانند یک داسـتان نویس اسـت. 
مثـا فان رخـداد را در فان جایگاه قـرار می دهد 
کـه اگـر ما ایـن جایـگاه را جابه جـا کنیـم، به اصل 
داسـتان لطمـه وارد می آیـد. ویژگی دیگـر مورخ یا 
پژوهشـگر تاریـخ جدیـد ایـن اسـت که بر اسـاس 
مسـاله و سـوال و بـر اسـاس ابهامـی کـه در ذهـن 
او یـا در ذهـن جامعـه ی علمـی روزگار او وجـود 
دارد، بـه سـراغ گذشـته مـی رود. و بنابراین با طرح 
فرضیـات مختلـف و بـا طرح پرسـش های مختلف 
می کوشـد بـه آن هـا پاسـخ دهـد. و به ایـن ترتیب 
حاصـل کار او کامـا متفـاوت از تاریخ نگار سـنتی 

شـد. خواهد 
از نظـر موضوعـی و قلمـرو تاریـخ هم یـک تحول 
گسـترده ای در متـن تاریخ نـگاری سـنتی و مـدرن 
رخ داد. اگـر مـورخ سـنتی صرفـا بـه رخدادهـای 
سیاسـی محـدود بودنـد، مورخـان جدیـد همـه ی 
ابعـاد پیچیـده ی زندگـی اجتماعـی انسـان گذشـته 
قـرار می دهنـد.  مطالعـه خـود  مـورد  را موضـوع 
نـه تنهـا اربـاب قـدرت بلکـه همـه ی گروه هـای 
خامـوش، گروه های مغلـوب، گروه های سـتمدیده 
و گروه هـای فراموش شـده را مـورد کنـکاش خود 
بسـتری  در  جدیـد  تاریخ نـگاری  می دهـد.  قـرار 
پدیـد می آیـد کـه ما شـاهد تغییـر و تحـول عنوان 
مـردم  اصـا  هسـتیم.  ملـت  عنـوان  بـه  رعیـت 
عـادی موضوعیتـی در تاریخ نـگاری نداشـتند. امـا 
را  توده هـا  همیـن  کوشـید  جدیـد  تاریخ نـگاری 
محـل مطالعـه قـرار بدهـد. افـزون بـر ایـن، خـود 
ایـن توده هـا وارد فرایندهای تاریخی شـدند. دیگر 
تاریخ سـازان مـا صرفـا ارباب قـدرت نبودنـد بلکه 
همیـن توده هـا بودنـد کـه بـا آن هـا در افتادنـد و 
آن هـا را از اریکـه ی قـدرت بـه زیـر کشـیدند و 
نهادهـای  و  سـاختارها  شـدند.  درگیـر  آن هـا  بـا 
دمکراتیـک پدید آوردند و خود تاریخ سـاز شـدند.
کـه  اسـت  بعـدی  مولفـه ی  معرفتـی،  تحـول 
می کنـد.  جـدا  سـنتی  از  را  جدیـد  تاریخ نـگاری 
اگـر تاریخ نـگار سـنتی، تاریـخ را نقشـه ای از پیش 
طراحـی شـده خداوند می دیـد، تاریخ نـگار جدید 
و اساسـا تاریـخ جدیـد، تاریـخ را عرصـه ی تجلی 
ارداه ی انسـان و عرصـه ی اندیشـه و عمـل انسـان 
می پنـدارد. او بـه هیـچ منشـا فرازمینـی در پیدایش 
رخدادهـای تاریخـی پای بند و قائل نیسـت. از نظر 
زبانـی نیـز اگـر تاریخ نگار سـنتی مجبور بـود برای 
دربـار بـا نثـری متکلـف و مصنـوع، نوعـی فضـل 
بـه  می کوشـد  جدیـد  تاریخ نـگار  کنـد،  فروشـی 
زبانـی بسـیار سـاده و سـلیس و همـه فهـم مطلب 

. یسد بنو
در دوره تاریخ نـگاری جدیـد بـا انـواع متعـددی از 
منابـع تاریخی مواجه می شـویم. اگـر در روزگاران 
پیشـین تنهـا متن هـای تاریخـی سـنتی بودنـد کـه  
می توانسـتند اطاعـات تاریخـی عرضـه کننـد، و 
مـورخ امـروز بـرای مطالعه ی جامعه ی پیشـین باید 
بـه آن منابـع کـه البتـه بـا هـزار صافـی و سانسـور 
نوشـته شـده بودنـد رجـوع کنـد، در دوره جدیـد، 
هسـتیم.  رقیـب  منابـع  شـکل گیری  شـاهد  مـا 
منظـور از منابـع رقیـب، همـه ی منابعـی اسـت که 
خـارج از چارچوب هـای رسـمی حکومت نوشـته 
هسـتند؛  تاریخـی  داده هـای  حـاوی  و  می شـوند 
اسـناد  روزنامه هـا،  خاطـرات،  سـفرنامه ها،  ماننـد 
و مـدارک آرشـیوی. بدیـن ترتیـب تاریخ نـگاری 
جدیـد در یک فضـای دموکراتیک شـکل می گیرد. 
در فضایـی که امـکان تبادل آزاد اطاعـات و اخبار 
وجود داشـته باشـد و رسـانه ها منحصـرا در اختیار 

نباشـند. دولت 
آزادی بیان و قلم و اجتماعات وجود داشـته باشـد، 
تریبون هـای  انـواع  و  روزنامه هـا و شـب نامه ها  و 
مختلـف بتواننـد بسـیاری از مسـائل ناگفتـه و حتا 
پیچیده تریـن مسـائل سیاسـی را در معـرض عموم 
قـرار دهنـد. و در واقـع در مسـیری گام بردارند که 

هیـچ اسـرار مگویی باقـی نماند.

منبع: خانه اندیشمندان علوم انسانی
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)parrig( فارس  ها
)Pan Lavaning(پارت  ها تورفان

)Sog Dag( سغدی  ها
همچنیـن آثـار کشـف شـده از شـهر باسـتانی 
اسـت کـه در  Malikwat حاکـی  مالیکـوات 

ایـن منطقـه یـک قـوم ایرانـی سـکونت داشـته 
 )  Yu Tian(تیـان یـو  نـام  بـه  کـه حکومتـی 
را تشـکیل داده و بیـش از یـک صـد سـال در 
ایـن منطقـه حکومـت کرده انـد. بر اسـاس گفته 
علـوم  آکادمـی  محقـق  زاده،  سـعداله  ضمیـر 
اجتماعی سـین کیانـگ که خود از نـژاد تاجیک 
اسـت، هنـوز هـم در منطقـه  ای بیـن یارکنـد و 
ایرانـی  اقـوام  بازمانـدگان  از  گروهـی  ختـن 

زبانـی سـاکنند کـه از نظـر فرهنگ  گویـش  و 
بسـیار بـه اقـوام قدیمـی شـرق ایـران شـباهت 
دارند. نقاشـی  ها و آثار کشـف شـده از قبرستان 
باسـتانی شـهر گائـو چانـگ و اجسـاد مومیایـی 
کشـف شـده از واحه های حـوزه رودخانه تاریم 
کـه هم  اکنـون در مـوزه تاریخی شـهر ارومچی 
و  می شـود،  نگهـداری  کیانـگ  سـین  مرکـز 
همچنین سـکه  هـای فراوان دوره  هـای مختلف 
ساسـانی کـه از ایـن منطقـه کشـف شـده و آثار 
بـر جـای مانـده از آییـن مانـوی و زرتشـتی در 
منطقـه سـین کیانـگ بـه ویـژه در غـار هـزار 
بـودای تورفـان و غـار دون هوان دلیـل دیگری 
ایـن  در  ایرانـی  فرهنـگ  مسـتقیم  بـر حضـور 

منطقـه اسـت.
دهـم  قـرن  اوایـل  و  نهـم  قـرن  اواخـر  در 
سلسـله  حاکمیـت  بـا  زمـان  هـم  و  میـادی 
سـین  منطقـه  در  اسـام  سـامانیان)999-840( 
کیانـگ گسـترش یافـت و مـردم اویغـور زبـان 
بـه آییـن اسـام گرویدنـد. بـا توجـه بـه ایـن 
کـه در دوران سـامانیان زبان فارسـی در آسـیای 
مرکـزی رواج یافتـه بـود به عنوان بسـتری برای 
گسـترش اسـام در منطقـه مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت و مجـددا فارسـی جدیـد )دری( رونـق 
یافـت و تـازه مسـلمانان اویغـور از طریـق زبان 
فارسـی بـا احـکام شـرعی و اعتقادات اسـامی 
بـه ویـژه فرهنـگ تصـوف کـه فرهنـگ غالـب 
آشـنا  بـود،  مرکـزی  آسـیای  مسـلمانان  بیـن 
شـدند. همبسـتگی بیـن آییـن جدیـد و زبـان 
فارسـی موجب شـد که تـازه مسـلمانان به ویژه 
فرهیختـگان و بزرگان منطقه همزمان با آشـنایی 
بـا اعتقـادات دینـی، زبـان را نیـز فـرا گیرنـد و 
ادبیـات غنـی عرفانـی زبـان فارسـی از جایـگاه 
ویـژه ای برخـوردار شـود. در میـان آثار کشـف 
شـده از شـهر قدیمـی گائـو چانـگ در نزدیکی 
تورفـان، نامـه ی یـک تاجـر سـین کیانگـی کـه 
بـه زبان فارسـی بـرای خانـواده اش نوشـته بود 
نیـز کشـف شـده اسـت کـه نشـان می دهـد در 
قـرن دهـم زبـان فارسـی در منطقـه به ویـژه در 
میـان علمـا و مراکز علمـی آموزشـی و مدارس 
دینـی مـورد اسـتفاده بـوده اسـت. نفـوذ زبان و 
لغـات  ادبیـات فارسـی در کتاب هـای “دیـوان 
الترک” محمود کاشـغری و “دانش خوشـبختی” 
یوسـف خـاص حاجـب کـه در دوران دودمـان 
قاراخـان نوشـته شـده  انـد را می توان بـه خوبی 

کرد. مشـاهده 
غوتـاد   “ کتـاب  سـیاق  و  سـبک  از  همچنیـن 
قوبلیـک” کـه مهمتریـن اثـر کاسـیک ادبیـات 
اویغـوری اسـت، مـی  تـوان نتیجـه گرفـت کـه 
نویسـنده آن “یوسـف خـاص حاجـب” عمیقـا 

تحـت تأثیر “شـاهنامه” قرار گرفتـه و در تألیف 
کتـاب خـود از آن تقلیـد کـرده اسـت. تأثیـر و 
نفـوذ ادبیـات فارسـی در کتـاب “دروازه هـای 
حقیقـت” و سـایر آثـار ادبی و هنری مشـابه نیز 
آشـکارا بـه چشـم می خورد.محمـود کاشـغری 
“دیـوان  در  اویغـور  یازدهـم  قـرن  اندیشـمند 
لغـات التـرک” خـود ضمـن تشـریح واژه “تات 
از  منظـور  هـا  تـرک  نظـر  بـه   ”: می گویـد   “
تات انسـانی اسـت کـه به زبـان فارسـی حرف 
می زنـد.” و در یـک ضـرب المثـل ترکـی آمده 
اسـت کـه : “ بـدون تـات ترکـی وجـود نـدارد 
همچنانکـه بـدون سـر کاهـی نخواهـد بـود.” 
یعنـی بـدون زبـان و ادبیـات فارسـی زبـان و 
ادبیـات ترکـی هـم وجـود نخواهـد داشـت. از 
گفتـه محمـود کاشـغری و ضـرب المثـل فـوق 
رابطـه بیـن دو ملـت فـارس و تـرک و ادبیـات 
آنـان را بـه خوبی می توان درک نمـود.در دوران 
سـلطنت قراخـان اولیـن حاکـم مسـلمان منطقه 
سـین کیانـگ، مـدارس دینـی در سراسـر منطقه 
گسـترش یافـت کـه تعـداد آنـان بالغ بـر 226۳ 
بـاب بـود و در تمامـی ایـن مـدارس تدریـس 
و آمـوزش زبـان فارسـی از دروس اصلـی بـه 
حسـاب می آمـد و در همیـن ایـام بـود کـه بـه 

منطقـه خـاش “بخـارای دوم” می گفتنـد.
از قـرن یازدهـم تا قـرن پانزدهم زبـان و ادبیات 
فارسـی در ترکسـتان شـرقی روز به روز توسعه 
یافـت و در نتیجـه بـه تأثیرگـذاری زبـان عربی 
بـه عنـوان زبـان دینـی در مشـرق زمیـن خاتمه 
داد و مسـتقیمًا بـا زبـان ترکـی کـه زبـان اصلی 
سـاکنین منطقـه بـود رقابت مـی  کـرد. آموختن 
فارسـی در مـدارس و مراکـز آموزشـی  زبـان 
سـین کیانـگ بـه نوعی مهـارت و دانـش تبدیل 
شـده بـود کـه یادگیـری آن بـرای فرهیختـگان 
ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر شـد، و ایـن رونـد 
تـا قـرن بیسـتم همچنان ادامـه داشـت. حتی در 
مـدارس جدیـدی کـه در اواخـر قـرن نوزدهـم 
)1885 میـادی( بـا حمایـت و هدایـت برادران 
حسـین تحـت نام مـدارس “حسـینیه” تأسـیس 
و راه  انـدازی شـد، نیـز هـر هفته آمـوزش زبان 
فارسـی جـزء دروس اجبـاری بود و ایـن روند 
منطقـه  در  سـال 1950  تـا  گریختـه  و  جسـته 
پایـدار بـود. فراگیـران زبـان فارسـی تنهـا بـه 
آموختـن ایـن زبـان نمی پرداختند بلکـه ادبیات 
کاسـیک، نظـم و نثر و حتی خوشنویسـی زبان 

فارسـی را یـاد می گرفتنـد.
بـه همیـن دلیل اسـت که اکثـر آثار مهـم ادبیات 
کاسـیک هـم مسـتقیمًا از زبان فارسـی به زبان 
اویغـوری ترجمـه شـده  انـد و هـم توسـط ادبا 
و شـعرای منطقـه بـه تقلیـد از آنـان و بـه همان 
سـبک و سـیاق، کتاب هـای ادبـی و عرفانـی و 
تاریخـی تألیـف کرده  اند کـه تأثیرپذیری آنان از 
آثـار زبان و ادبیات فارسـی به وضوح مشـخص 

اسـت کـه در ایـن جا بـه پـاره ای از آنان اشـاره 
می شـود: آثـار ادبـی تألیفـی بـه زبـان اویغوری 
همچـون “داسـتانهای یوسـف” به قلم شـخصی 
بـه نام علـی در قرن 1۳، “خسـرو و شـیرین” به 
قلـم قطبـی در قـرن 14، “یوسـف و زلیخـا” بـه 
قلـم دربـک در قـرن 14 و ترجمـه ی کتابهایـی 
همچـون “سـندباد نامه”، “گلسـتان”، “بوسـتان”، 
“ظفرنامـه”، “منطـق الطیر” و سـرودن اشـعار دو 
زبانـه فارسـی و ترکی توسـط افـرادی چون ابن 
محمدکاشـغری، ابـن هاشـم، باریچـداق، موالنا 
سـرایی)قرن14(  سـرفی  لطفـی)1465-1۳66(، 
و احمـد حـق بیک)قـرن 15( و دیگـران نمونـه 
 هـای بـارزی از تأثیـر گـذاری زبـان و ادبیـات 

فارسـی در زبـان و ادبیـات اویغوری اسـت.
ادبیـات  آثـار  ترجمـه  پانزدهـم  قـرن  از  پـس 
فارسـی بـه زبـان اویغـوری در سـین کیانـگ به 
سـرعت اوج گرفـت و از قرن 15تـا19 اکثر آثار 
ادبـی فارسـی توسـط ادبـا و مترجمـان اویغـور 
بـه زبـان محلـی ترجمـه و منتشرشـد کـه ایـن 
ترجمه هـا عـاوه بر فراهـم کردن زمینه آشـنایی 
هـر چـه بیشـتر مـردم منطقـه بـا زبـان و ادبیات 
فارسـی، تأثیـر به سـزایی در توسـعه و تکامل و 
غنی شـدن زبـان و ادبیات اویغوری داشـت. در 
ایـن دوران مترجمـان از یـک طرف آثـار ادبیات 
فارسـی را بـه اویغوری ترجمه کـرده و از طرف 
دیگـر فرهنگ و تاریـخ منطقه را بـرای جوامعی 
کـه بـه زبـان شـرق ایرانـی تکلـم مـی  کردنـد، 
معرفـی و آنـان را بـه زبـان فارسـی برگرداندند.

 
نیـز  شـاعران  و  اندیشـمندان  از  دیگـر  برخـی 
مطالـب خود را به فارسـی می  نگاشـتند. افرادی 
همچون: سـیدی )1499-1554(، رشید)-16۷8
میـرزا  )-1608؟(،  بیگـم  زلیخـا   ،)1514
حیـدر)1499-1554(، اغلـب آثـار خـود را بـه 
فارسـی خلق مـی کردنـد. حتـی در دوران های 
تاجـری)-1925 افـرادی همچـون  نیـز  متأخـر 
در  کـه  ضیایـی)1989-191۳(  1856(،احمـد 
سـال 19۳6 شـعر خود تحت عنوان “گل و مرغ 
چـکاوک” را در شـهر خـاش بـه زبـان فارسـی 
سـرود، همچنـان بـه ایـن رونـد ادامـه دادنـد. 
در سـال 168۷ ماشـاه هرجـان نیمـه نخسـت 
شـاهنامه را بـرای اولیـن بـار بـه صـورت نثر به 
زبـان اویغـوری ترجمـه کـرد و کار وی را مـا 
خامـوش آخونـد در سـال 1۷91 بـا ترجمه نیمه 
دوم آن بـه پایـان رسـاند و تکمیل کرد. در سـال 
18۳6شـخص دیگـری بـه نـام شـاه محمـد بن 
حـاج نظـام الدیـن مجـددا متـن کامل شـاهنامه 
را بـه صـورت نثـر از زبان فارسـی بـه اویغوری 
برگردانـده و نـام آن را “شـاهنامه ی زبان ترکی” 

. د نها
در سـال 1۷8۷ محمد صادق رشـیدی قابوسنامه 
را و در سـال 1۷1۷ مـا محمـد تیمـور بنـا بـه 
دسـتور بـگام محمـد کلیلـه و دمنـه و در سـال 
1800 حـاج یعقـوب پارکنـدی چهـار درویـش 
امیـر خسـرو را و در سـال 188۷ آخونـد حلیـم 
الدیـن بهـار دانـش شـیخ عنایـت الـه را از زبان 
فارسـی بـه زبـان اویغـوری برگردانـده و ده-ها 
مؤلـف و مترجـم دیگـر تعـداد زیـادی از آثـار 
فارسـی را به اویغوری ترجمه و یا مشـابه آن را 
بـه اویغـوری خلق کـرده اند. تأثیر گـذاری زبان 
و ادبیـات فارسـی در زبـان و ادبیـات اویغور به 
حـدی که بـرای محققین و پژوهشـگران زبان و 
ادبیـات اویغـور هـر پژوهشـی را بـدون در نظر 
گرفتـن زبـان و ادبیـات فارسـی ناقـص و غیـر 
ممکـن سـاخته اسـت. پـس از قـرن چهاردهـم 
و بـه دنبـال لشـگر کشـی هـای چنگیـز اوضـاع 
سیاسـی منطقـه سـین کیانـگ متشـنج و حیـات 
ولـی  کـرد  بحـران  دچـار  را  منطقـه  فرهنگـی 
بـه تدریـج سـین کیانـگ روابـط سیاسـی خـود 
را بـا آسـیای مرکـزی گسـترش داد. در دوران 
حکومـت جغتـای، پسـر چنگیـز، زبـان ترکی با 
زبانهـای عربی و فارسـی در هـم آمیخت و زبان 
جدیـدی بـه نام زبـان “جغتایـی” به وجـود آمد 
کـه در آن دوران آثـار فراوانـی نیـر بـه این زبان 
خلـق گردیـد کـه در آن زبان هم تأثیـر غیر قابل 
انـکار زبـان فارسـی بـه چشـم مـی خـورد ولی 
در همیـن دوران نیـز آثـار و اشـعار فراوانـی بـه 
زبـان فارسـی بـه وجـود آمد. علـی شـیر نوایی 
در کتـاب معروف خـود به نام مجالـس النفایس 
از ۳55 شـاعر تـرک نـام مـی بـرد کـه بیـن قرن 
 هـای 14 و 15 می زیسـته اند کـه از ایـن میـان 
تنهـا ۳0 نفـر بـه زبان ترکی شـعر سـروده  اند و 
بقیـه همگی به زبان فارسـی شـعر می گفتـه  اند.

چیز  همه 
زبان  درباره 
فارسی 
در چین
 از آغاز تا امروز

از قرن یازدهم تا قرن پانزدهم زبان و ادبیات 
فارسی در ترکستان شرقی روز به روز توسعه 
یافت و در نتیجه به تأثیرگذاری زبان عربی به 
عنوان زبان دینی در مشرق زمین خاتمه داد و 
مستقیماً با زبان ترکی که زبان اصلی ساکنین 

منطقه بود رقابت می  کرد. آموختن زبان فارسی 
در مدارس و مراکز آموزشی سین کیانگ به 

نوعی مهارت و دانش تبدیل شده بود که 
یادگیری آن برای فرهیختگان ضرورتی اجتناب 
ناپذیر شد، و این روند تا قرن بیستم همچنان 

ادامه داشت. حتی در مدارس جدیدی که در 
اواخر قرن نوزدهم )1885 میالدی( با حمایت 

و هدایت برادران حسین تحت نام مدارس 
“حسینیه” تأسیس و راه  اندازی شد، نیز هر هفته 

آموزش زبان فارسی جزء دروس اجباری بود 
و این روند جسته و گریخته تا سال 195۰ در 

منطقه پایدار بود. فراگیران زبان فارسی تنها به 
آموختن این زبان نمی پرداختند

بخش دوم
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»رفعت« چگونه به »مسعود« رسید؟
عبدالرحیم رفعت در اسد 1376 همراه با عبدالرحیم غفورزی، در یک سانحه هوایی کشته شد.

در بهار سال 1۳۷6 خورشیدی، زمان مقاومت در برابر 
طالبان، کابل آمدم و راه شمال کابل، توسط طالبان بکلی 
به روی عبور و مرور مردم مسدود گردید و من مدت 

زیادی در کابل ماندم.
به  جوانی  روزی  داشتم،  باش  و  بود  خسرم  خانۀ  در 
در  پشت  شناختم،  می  قبلن  را  که وی  »داد خدا«  نام 
پیام  به خودت  آمر صاحب  به من گفت:  آمد و  خانه 
داده است که محمد رحیم رفعت را از کابل به پنجشیر 

انتقال دهید.
دیدار رحیم رفعت  به  آن  بعد  قبول کردم و یک روز 
- از نخبه گان فرهنگی و سیاسی، سابق ترجمان رییس 
خانه  خیرخانه،  اختیف  خشت  منطقه  در  که  جمهور 
داشت- رفتم. رفعت در آن زمان مدت دوماه بود که به 
حیث ترجمان رییس عمومی صلیب سرخ مقرر گردیده 

بود.
وقتی پیام آمر صاحب را برایش دادم، چون او تازه زن 
دوم گرفته بود، دل و نا دل گفت، »مشوره می کنم و باز 
مهمی  اسنادهای  نرفتم،  »اگر  گفت:  میتم«. وی  احوال 

دارم که به خودت میدهم تا به آمرصاحب برسانی.«
بار دیگر بعد از یک هفته، »داد خدا« خانه ما آمد و من 
»آمر  گفت:  موصوف  گفتم.  وی  به  را  رفعت  موضوع 
صاحب شخص رفعت را خواسته است؛ چون به ایشان 
ضرورت دارد«. روز دیگری خانه رفعت صاحب رفتم 
و پیام دوم را به ایشان دادم، قرار شد مدت محدودی 
راهی جبهه پنجشیر شود. آنروز ها تقریباً کابل از آدم 
های با فهم خالی بود؛ اگر بود، هر کسی در گوشه یی 
یافتی،  نمی  را  کسی  کردن  برای صحبت  بود.  خزیده 
زیرا استخبارات طالبان همه جماعت ها را شدیداً زیر 
با رفعت درد دل و قصه  تا  نظر و فشار داشت، رفتم 
از  و  میرفتم  وی  خانه  روز  یگان  بزنم.  حرف  و  کنم 
هرجا صحبتی میشد؛ روزی هنگام شام  به سراغ رفعت 
از  بود. قصه های جالبی  برگشته  از وظیفه  تازه  رفتم، 
جنگ داشت. در آنروز ها طالبان و پاکستانی ها برای 
شکستاندن خط جنگ، به شمالی حمله کرده بودند؛ اما 
در کابل اخبار جنگ جبهه ها انعکاس فوری نداشت؛ 
زیرا روزنامه یی وجود نداشت، نشرات تلویزیون دولتی 
کس  شریعت  رادیوی  به  و  بود  قطع  مطلق  بصورت 

گوش نمیداد و باور نمی کرد.
مردم بیشتر شبانه به پای رادیو های: ایران، بی بی سی، 

صدای امریکا می نشستند.
رفعت قصه کرد:

خون   بوی  موتر  نشستم،  سرخ  صلیب  موتر  به  وقتی 
میداد. راننده را پرسیدم: استاد چرا موترت یکرقم بوی 

میدهد؟
دریور گفت: شب در خط شمالی جنگ شدید بود و 

مصروف  صلیب،  های  موتر  تمام  دارد.  ادامه  حال  تا 
کشیدن زخمی ها و مرده های طالبان از خطوط جنگ 
بودند. مرا هم روان کرده بودند، تا به صبح ما زخمی 

و مرده آوردیم.
رفعت گفت: طوری که من میدانم، جنگ شمالی خیلی 

خونین است.
بهر صورت، من به آقای رفعت گفتم: رفتن پیش آمر 
صاحب)احمدشاه مسعود قهرمان ملی( چگونه خواهد 
با  طالبان  را  راه  است.  بند  بکلی  هم  شمالی  راه  شد، 
کانتینرها بند ساخته بودند و عبور و مرور مردم ناممکن 

بود.
خاصه رفعت بعد از مشوره با خانم خود، آماده شد، اما 

هنوز هم متردد بود.
شخصًا  صاحب  آمر  صاحب!  رفعت  گفتم:  رفعت  به 
خودت را خواسته است. وی خیلی خوش شد و گفت: 

خوب است بخیر میرویم. 
با وجود اینکه دفتر صلیب سرخ به رفعت که تازه مقرر 
شده بود، اجازه رفتن را نمیداد؛ اما رفعت تصمیم گرفت 

بدون اجازه دفترصلیب سرخ، نزد آمرصاحب برود.
تصمیم ما بر آن شد تا از راه کابل- جال آباد، پشاور و 

چترال وارد پنجشیر شویم.
صبح وقت با کتابچه یادداشت و دو کتاب که نزد من 
بود و بیکی هم نزد رفعت و او تاکید داشت که نباید 
کسانیکه انگلیسی میدانند، مخصوصن پاکستانی ها، این 
این  بدانند. همچنان می گفت که  اوراق را بخوانند و 
اسناد خیلی مهم است؛ اما رفعت در مورد محتوای این 
که  نکردم  اصرار  هم  من  نگفت؛  من  به  چیزی  اسناد 

موضوع آن چیست.
من و رفعت صبح وقت از خیرخانه طرف پل محمود 
حرکت  میرفت،  آنجا  از  ننگرهار  های  موتر  که  خان 
کردیم. در راه متوجه شدم که سرک های کابل خیلی 
خالیست، حوزه یازدهم پهره دار نداشت، تا پل محمود 
خان حتی یک آدم مسلح را ندیدیم. در نزدیک موتر 
های نوع فلندکوچ مسافرین ایستاده بودند و سه طالب 
مردم را به نوبت تاشی کرده و مردم بعداً داخل موتر 

میشدند، ما هم تاشی شدیم.
پاکستانی،  نظامیان  تورخم رسیدیم،  به سرحد  چاشت 
در بندرگاه تورخم جانب پاکستان، به دقت ما را تاشی 
از  ما،  بیک  و  ها  کتاب  اوراق،  دیدن  از  بعد  و  کردند 
ما پرسیدن که شما ژورنالیست استین؛ چون در زمان 
طالبان کسی با کتاب و قلم کار نمی کرد؛ اما ما سکوت 

بودیم.
بعد از عبور از تورخم، در پشاور به یکی از هوتل ها که 

اکثریت مشتریانش افغانستانی ها بودند، اتراق کردیم.
هنوز 24 ساعت از آمدن ما نشده بود که همراه با رفعت 

برای تماس با فامیل اش، در خارج کشور، به یکی از 
تلفون خانه های شهر پشاور رفتیم.

صحبت  در  و  شد  برقرار  اش  فامیل  با  رفعت  تماس 
های خود به صورت واضح و برهنه به آنها گفت: »مرا 
آمر صاحب پنجشیر خواسته است و طرف دره پنجشیر 

بخیر روان هستم«.
در بیرون شدن از PCO یا تلفن خانه، رفعت را به مزاق 
گفتم: نام پنجشیر را گرفتی، »آی اس آی« حاال ما تو 
او که آدم  را تعقیب می کند. رفعت زیاد وارخطا شد. 
صاف، ساده و صادق بود، از من خواست که با عجله 

این منطقه را ترک کنیم.
در راه، حمید حامی قاری زاده- بعدها رییس دفتر احمد 
ضیا مسعود، معاون اول رییس جمهور شد حامدکرزی 
شد- را دیدیم. وی تاکید کرد که از چگونه گی سفرتان 
اینجا استخبارات بسیار  به کس معلومات ندهید؛ زیرا 

فعال است.
نزدیک  بازار،  از  ضروری  اشیای  یگان  گرفتن  از  بعد 
هوتلی که بکس ما آنجا بود رسیدیم. قبل از اینکه داخل 
سالهای  که  پنجشیر  وطنداران  از  یکتن  شویم،  هوتل 
زیادی را در پشاور گذشتانده بود، با ما سام و علیک 

کرد و مرا به گوشه یی خواست و گفت: 
شما تصمیم دارین که در این هوتل باشین؟

گفتم: بلی و فردا صبح جایی میرویم. موصوف که آدم 
شنوید،  می  من  از  »اگر  گفت:  میشد  معلوم  مهربانی 
هیچگونه  اینجا  زیرا  نباشین؛  هوتل  در  اینجا  امشب 
اطمینانی وجود ندارد؛ همینکه شما طرف بازار رفتین، 
نفر های استخبارات پاکستانی آمده از هوتلی پرسیدند 
در هوتل تازه کی آمده است؟« او اضافه کرد: »اگر جای 
تان  نفع  به  کار  این  تان؛  دوستان  خانه  بروین  دارین، 

است. مقصد متوجه خودتان باشین«
به عجله داخل هوتل  این موضوع،  از شنیدن  بعد  ما   
گردیده، یک بکس داشتیم آنرا برداشته و هوتل را ترک 
کردیم. رحیم رفعت سخت پریشان بود که کجا برویم. 

شاید در جای دیگری نیز مورد پیگرد قرار بگیریم. 
رفعت پرسید: کدام خانۀ خویشاوندان شما اینجا نیست؟ 

گفتم هست؟ گفت: خی چرا معطل استی؟ بیا برویم!.
بشیراحمد  رفتم.  بود  درپشاور  که  خاله ام  خانه  شب 

صوفی زاده، پسر خاله ام از ما پذیرایی گرم کرد.
پاکستان  پشاور  شهر  های  حومه  در  که  خانه  این  در 
از خویشاوندانم جمع  موقعیت داشت، جوانان زیادی 

بودند.
رحیم رفعت که از آسیب دشمن مطمین گردیده بود، 
از سرشب تا صبح قصه های خیلی جالبی کرد که همه 
آن  به  بدون خستگی  ازنیمه های شب  بعد  تا  جوانان 

قصه ها گوش دادند.

ببرک  کی،  تره  نورمحمد  های  حکومت  از  ها  قصه 
کارمل، داکتر نجیب اهلل و مقاومت بود.

قبل از آذان صبح، خانه بشیر پسر خاله ام را ترک کرده 
و جانب بازار قصه خوانی پشاور رفته و به موتر های 
چترال پاکستان سوار شدیم. موتر از مردمان سرحدی 
چترال که کاه های پکول در سر داشتند، پر گردید و 

حرکت کردیم.
های  چراغ  با  تیل  های  تانک  ها،  دکان  وقتی  راه  در 
روشن و بازار های پرو پیمان این منطقه را می دیدم، 
با خود می گفتم: ما چه مردم بد  متاثر میشدم،  خیلی 
بختیم، هر روز جنگ و کشته و مردن داریم، اما اینها 
چقدر آرام استند. در بعضی از قسمت های راه، مردان 
با  مجهز  اما  ملکی،  های  لباس  با  که  دیدیم  را  قبایلی 
اسلحه کله شینکوب و دیگر ساح های مختلف بودند؛ 
در حالیکه چند سال قبل با سوته و چوب های دراز 

اکثرن پاکستانی ها پیره و گزمه می کردند.
نیمه های شب در هوتلی که چراغ های روشن و مسافر 
به کارگر  تأمل،  پایین شدیم، من بدون  اندکی داشت، 

هوتل گفتم: نان دارین؟
وی در مقابل با زبان فارسی صحبت کرده گفت: چه 

میخورین؟
راستی از فارسی گفتن این جوان تعجب کرده بودم. قبل 
گفتم: خودت چطور  هوتل  به شاگرد  نان  فرمایش  از 

فارسی یاد داری!
شاگرد هوتلی گفت: من از کابل استم و در جنگ ها 
و راکت باران شهرکابل به پاکستان مهاجر شدیم و بعد 
سرحد من به چترال کشید و یکسال است در این هوتل 

کار می کنم.
با رفعت حرکت  دیگر همراه  بار  نان،  از خوردن  بعد 
کردیم و در سرک بسیار باریک چترال به آخرین منطقه 
دره چترال که دره زیبایی بود، رسیدیم. از بازار چترال 
رییس  عابد،  عبدالقهار  یکجا شدند؛  ما  با  هم  تعدادی 

فعلی دفتر داکتر عبداهلل عبداهلل، در جملۀ آنان بود.
از منطقه بازار چترال، به هدف عبور از منطقه گرم چشمه 
و اولین کوتل بین افغانستان و پاکستان، توسط داتسن 
پایان کوتل، روز  بود. در  ها گذشتیم. هوا خیلی سرد 
تاریک شد و مجبور شدیم در سموار های اضطراری 
که توسط مردم ساخته شده بود، پایین شویم. در این 
ساحه تعداد زیادی از مردم برای عبور از کوتل و انتقال 
سنگ الجورد، پایین و باال میرفتند؛ همچنان در اینجا 
آدم های مشکوکی هم به نظر میرسیدند که با زبان پشتو 
این چای  از شاگردان  یکتن  کردند.  می  باهم صحبت 
خانه گفت، اینها طالبها استند، از این راه ها می خواهند 
به بدخشان نفود کنند. مه گفتم: چگونه کسی راپور اینها 
را نمی دهد؟ وی گفت:...                ادامه صفحه 7
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ــر  ــو وزی ــک پمپئ ــات مای ــتانۀ ماق در آس
از  بــا گروهــی  امریــکا  امــور خارجــۀ 
ایرانیــان مقیــم امریــکا، خبرگــزاری رویتــرز 
برنامه هــای  بــارۀ  در  را  مفصلــی  مقالــۀ 
بــه  زدن  دامــن  جهــت  در  واشــنگتن 
نارضایتی هــای مــردم ایــران و افزایــش 
اعتــراض علیــه رهبــران جمهــوری اســامی 

ــت. ــرده اس ــر ک منتش
مقالــۀ رویتــرز کــه مــورخ 21 ژوئیــه اســت 
ترامــپ  دونالــد  دولــت  کــه  می گویــد 
روی  را  گســترده ای  تبلیغاتــی  تهاجــم 
اینترنــت آغــاز کــرده کــه هــدف آن ایجــاد 
ــران اســت.  آشــوب و افزایــش تنــش در ای
ــد  ــی می گوین ــات امریکای ــه مقام ــان ک چن
هــدف ایــن برنامــه اینســت کــه جمهــوری 
ــه  ــن ب ــۀ اتمــی و همچنی ــه برنام اســامی ب
پشــتیبانی از برخــی گروه هــای سیاســی در 

ــد. ــان ده ــه پای منطق
مــورد  در  واکنشــی  هیــچ  ســفید  کاخ 
ــا  ــداده اســت ام ــان ن ــرز نش ــزارش رویت گ
ــک  ــه مای ــد ک ــن خبرگــزاری می نویس ای
پمپئــو وزیــر خارجــه و جــان بولتــون 
مشــاور امنیــت ملــی در کنــار دونالــد 
ترامــپ از ایــن برنامــه دفــاع می کننــد.

بررســی پیام هــای وزارت امــور خارجــۀ 
یکا مر آ

امــور  وزارت  توئیتــر  بررســی حســاب 
و  فارســی  زبــان  بــه  آمریــکا  خارجــۀ 
ــن  ــت ای ــایت اینترن ــوای س ــن محت همچنی
طــی  کــه  می دهــد  نشــان  وزارتخانــه 
ماه هــای اخیــر مطالــب انتقــادی علیــه 
ــور  ــه ط ــت. ب ــه اس ــش یافت ــران افزای ته
ــا  ــران ب ــه ای ــی علی ــات تبلیغات ــی، حم کل
ــه  ــدت یافت ــام ش ــکا از برج ــروج آمری خ

ــت. اس
بــه عنــوان مثــال موضوعاتــی از قبیل دســت 
داشــتن شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی 
»در گســترش خشــونت و تروریســم« و یــا 
ــارزه  ــه در چارچــوب »مب ــی دیگــر ک مطالب
ــود،  ــری خشــن« منتشــر می ش ــا افراطی گ ب
ــده  ــتر ش ــی بیش ــی آمریکای ــع دولت در مناب

اســت.
توئیت هــا و پیام هــای مایــک پمپئــو در 
ــا در  ــران« و ی ــت ای ــوق مل ــاع از »حق دف
ــز بایــد  ــارۀ »فســاد ســپاه پاســداران« را نی ب
در ادامــۀ همیــن برنامــۀ کلــی قــرار داد. بــه 
همیــن ترتیــب، قــرار اســت کــه پمپئــو در 
ــرود و  ــان ب ــدار ایرانی ــه دی ــس ب لس آنجل
ــادی،  ــوق اقتص ــتیبانی از حق ــارۀ »پش در ب
مدنــی و آزادی هــای اساســی مــردم ایــران« 

ــد. ــت کن صحب
امــا در پاســخ بــه رویتــرز، یکــی از مقامــات 
اســت:  گفتــه  آمریــکا  خارجــۀ  وزارت 
ــم  ــر رژی ــا تغیی ــدف م ــم، ه ــن بگوی »روش
نیســت. مــا می خواهیــم رفتــار دولــت 

ــم«. ــر دهی ــران را تغیی ای
سرانجام برنامه های امریکا چیست؟

مقالــۀ رویتــرز کــه در عیــن حــال بــه برخی 
ــی  ــات آمریکای ــای مقام ــا و تناقض ه خطاه
ــان«  ــل از »کارشناس ــه نق ــد، ب ــاره می کن اش
ــورد  ــکا در م ــت آمری ــه دول ــد ک می نویس
ــان  ــا طالب ــامی ب ــوری اس ــی جمه نزدیک
القاعــده،  بــا ســازمان  افغانســتان و یــا 

ــرده  اســت. ــراق ک اغ
رویتــرز همچنیــن از »کریــم ســجادپور« 
آمریکایــی  اندیشــکدۀ  یــک  کارشــناس 
 Carnegie Endowment for(
می نویســد   )International Peace
ــران و  ــان اقتصــادی ای ــتراتژی خفق ــه اس ک
ــه  ــد دو نتیج ــا می توان ــش نارضایتی ه افزای
عقب نشــینی  ایــران  یــا  باشــد:  داشــته 
و  اتمــی  برنامــۀ  از  و  کــرد  خواهــد 
برخواهــد  منطقــه ای دســت  مداخــات 
ــار  ــامی دچ ــوری اس ــا جمه ــت و ی داش

فروپاشــی خواهــد شــد.
در عیــن حــال برخــی مســئوالن آمریکایــی 
بــه  زدن  دامــن  کــه  می دهنــد  هشــدار 
ــه ســخت تر  ــد ب آشــوب و بحــران، می توان
شــدن اقتدارگرایــی در ایــران و تهاجمی تــر 
شــدن سیاســت خارجــی ایــن کشــور منجــر 
شــود و در نهایــت خطــر برخــورد مســتقیم 

بــا آمریــکا را بیشــتر کنــد

رویترز: 
تشدید  برای  امریکا 

می کند تالش  ایران  در  نارضایتی ها 

»رفعت« چگونه به...
دولت  و  است  سرحد  اینجا  دهند.  راپور  کی  »به 

افغانستان در این منطقه نفوذ ندارد.«
 سماوار خیلی ازدحام داشت. شب شد؛ برای رفعت 
لحاف  و  دوشک  خودم  اما  کردم؛  پیدا  خواب  جای 
نیافتم. بیرون کوتل بسیار سرد و تاریک بود. یک چراغ 
دستی پیدا کرده و برای پالیدن فرشی ازاتاق بیرون شدم؛ 
در پهلوی اسپی خرجینی را دیدم آنرا گرفتم و داخل 
را  شب  رفتم.  خواب  به  و  انداخته  پایم  زیر  سماوار 
به نا آرامی گذشتاندم. صبح وقت توسط داتسن های 
تیزرفتار با رحیم رفعت، به آخرین نقطه کوتل چترال 
رسیدیم. کوتل بسیار بلند و طوالنی بود. در قسمت های 
نزدیک قله از موتر پایین شدیم و پیاده راه پیمودیم. در 
بلندی ها که هوا خیلی کم شده بود، راه رفتن برای ما 
سختی می کرد، یکتن از همراهان ما اخطار داد: »اگر 
اینجا دم گرفتین دیگر دست از زنده گی بشوین. اگر 
زیاد فشار سرتان است، بگیرین اینه قروت بخورین« ما 
قروت را خوردیم و وضع ما کمی خوب شد. از قله 
گذشتیم و در پایینی این منطقه اسپ کرایه کرده و به 
راه افتیدیم، خاصه روز دوم به زمین های پر از علفی 
که در آن اسپ ها و دیگر حیوانات در حال چریدن 

بودند، رسیدیم.
در یکی از مناطق و کوتل ها به راه عجیبی سرخوردیم، 
از قسمت  راه عبور  ما سبز شد و  راه  بلندی سر  کوه 
باالیی کوه بود و راه عبور عادی مردم از قسمت پایینی 
دره که ما آنرا ندیده بودیم و کسی هم رهنمای ما نکرد؛ 
اما همراهان ما همین قدر گفتند که راه باال کوتاه است، 
اما راه پایین طوالنی است. من و رفعت صاحب در حال 

نابلدی راه باال را انتخاب کردیم. 
رفتن از راه باریک باالی کوتل با اسپ ممکن نبود؛ ما 
خواستیم از راه باالیی کوتل که راه کوتاه بود، حرکت 
کنیم، این راه در واقع  پرتگاه عجیبی بود. در قسمتی از 
راه متوجه شدیم که راه خیلی باریک و خطرناک است؛ 
صاحبان  با  ها  اسپ  نبود.  ممکن  هم  ما  برگشت  اما 
آن از راه پایین حرکت کردند و رفتند و ما ماندیم و 
راه بز رو و افتان و خیزان رفتن در این راه باریک و 
خیلی خطرناک. حتی پس دیدن در این راه ممکن نبود، 
این  دریای خروشان وسط  که  بود  بلند  به حدی  کوه 
کوه مثل جوی کوچکی معلوم می شد. بهرصورت من 
دستمالی داشتم که آنرا به کمر خود بسته و سر دیگرش 
را به دست رفعت صاحب دادم، همچنان نلغزیم بوت 
های خود را کشیده و در جیب های خود ماندیم و به 
اصطاح عوام چارغوک کرده )چهار دست و پا( از راه 

بز َرو، با زحمات و مشکل خیلی زیاد گذشتیم.
بعد از دو شب و روز سفر، به منطقه اسکازر والیت 
بدخشان رسیدیم. حالت رفعت صاحب چندان خوب 
افتید، منکه در عقب  بار از سر اسپ  نبود. در راه دو 
رفعت  افتادن  هنگام  اسپ  دیدم  داشتم،  قرار  ایشان 
صاحب چنان خود را پایین ساخت که رفعت به هردو 

پا به زمین ایستاد. 
نزدیک نماز شام بود که در منطقه زیبای اسکازر، باز هم 
مسافر خانه یی یافتیم و به قول شاعر »از ضعف بهر جا 
که رسیدیم وطن شد« دریای خروشان ولی خاک آلود 
به منطقه  بود.  برایم خیلی دیدنی و جالب  این منطقه 
وسیعی رسیدیم و داخل مسافرخانه گلی شدیم. مانده 
داخل  بود.  کرده  مان  درمانده  خیلی  خسته گی  و  گی 
برداشته  زمستان  بخاری  هنوز  که  شدیم  خانه  مسافر 
نشده بود؛ روز ها گرم میبود، اما شب های این منطقه 
سرد بود و بخاری گرم در هنگام مانده گی، خسته گی 

و گرسنه گی خیلی کیف ناک بود.
مسافر خانه چیزی برای خوردن نداشت. چای خواستیم 
آلود آب را  تا رنگ گل  نتوانسته بود  و رنگینی چای 
می  فکر  گی،  خسته  و  گی  مانده  بس  از  دهد.  تغییر 
ما  پای  به رگ های  مستقیم  آلود  این آب گل  کردیم 

میرود؛ واقعن خیلی کیفناک بود.
شب را در مهمانخانه گذشتاندیم، فردای آن روز، رفعت 
صاحب مریض شد و همسفری با ما را بس کرد. رفعت 
صاحب را آنجا نزد یکی از فرماندهان محلی ماندیم و 

فردای آن روز ما جانب دره پنجشیر حرکت کردیم.
روز  و  های سرد  و سختی، گرسنگی و شب  مشقت 
های گرم و سوزان، چهره ام را به کلی تغییر داده بود. 
من بعد از گذشت 6 روز به قسمت ابتدای دره پنجشیر 
ولسوالی  در  شبی  کردم.  حرکت  پیاده  سپس  رسیدم. 
خنج ماندم و نیمه های همان شب با موتری طرف قریه 
خود حرکت کرده و یک ساعت بعد به قریه ماخیل در 

بازارک پنجشیر رسیدم.
آمر  مرکز  طرف  وقت  صبح  آنروز  فردای 
صاحب)احمدشاه مسعود قهرمان ملی( در منطقه قات 
پارنده رفتم. آمر صاحب اکثراً خیلی مشغول می بود و 

دیدن با ایشان به نسبت ازدحام ساعت ها و روز ها به 
تعویق می افتید.

در پارنده، مقابل دفتر آمر صاحب، کمیته فرهنگی هم 
قرار داشت و من عضویت آن کمیته را داشتم. در این 
فکر بودم که چگونه پیام خود را به او برسانم. زمانی که 
مقابل دفتر آمر صاحب رسیدم، تصادفاً او را دیدم که 
طرف اتاق مخابره که در مقابل دفترش قرار داشت می 
رفت. سرو رویم را آفتاب و سردی تغییر داده بود؛ آمر 
صاحب با دیدن من ایستاده شد و با من احوال پرسی 
کرد. او با تجربه، همه چیز را از سرو رویم خواند و 
مه به آمر صاحب گفتم که رفعت مریض شد و منتظر 
بودم که حتمی آمر صاحب توضیحات زیاد می خواهد 
و باید دقیق معلومات دهم؛ اما آمر صاحب با یکی دو 
سوال به تمام نگرانی هایم پاسخ داد و گفت: »رفعت 
نام  درنگ  بدون  است«.  قوماندان  کدام  نزد  صاحب 

قوماندان را گفتم و گفت:«طیاره برایش روان می کنم.«
عبدالرحیم رفعت یکروز بعد پنجشیر رسید و او را نزد 
آمر صاحب بردیم. روز دیگری در منطقه قات پارنده 

رفعت از ما جدا و با آمر صاحب یکجا شد.
عبدالرحیم رفعت  احوال گرفتم که  بعد  یکی دو روز 
با عبدالرحیم غفورزی صدراعظم حکومت اسامی و 
فرهنگی  قوماندانان و شخصیت های  از  دیگری  تعداد 
می خواهد بامیان برود، قرار بود من هم با ایشان باشم؛ 
سفر  آن  به  فرهنگی  کمیته  در  مصروفیتم  دلیل  به  اما 

نرفتم.
آمر صاحب، برای گذشتن از بن بستی که در حکومت 
کابینه  گزینش  با  میخواست  بود،  شده  ایجاد  اسامی 
جدید و صدراعظم جدید، تغییر کلی را در این مسیر 
ایجاد کرده و با ترمیم کابینه، هک دنیا و رهبران جهادی 
را راضی نگهدارد. در میان رهبران جبهه مقاومت، تنها 
با  عبدالکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت، نظر موافق 
کابینه جدید نداشت و ماحظاتی روی آن داشت؛ آمر 
با  افراد  از  این مشکل، تعدادی  صاحب به خاطر رفع 
بامیان نزد  نفوذ تنظیم ها و شخصیت های مستقل به 

خلیلی فرستاد تا از نزدیک این موضوع را حل کند.
بنابراین، عبدالرحیم رفعت، نظر به هدایت آمر صاحب، 
همراه با تعداد زیادی از شخصیت های مهم افغانستان 
از جمله عبدالرحیم غفورزی و تعدادی از اعضای کابینه 
با محمد کریم خلیلی توسط  غفورزی، جهت مشوره 
هوای پیمای چهار ماشینه عسکری به بامیان سفر کردند 
کرد؛  سقوط  گودالی  در  نشست  هنگام  شان  طیاره  و 
رحیم رفعت، عبدالرحیم غفورزی با اکثریت راکبین آن 
هواپیما شهید شدند، از جمله سرنشینان این طیاره تنها 
عبدالقهار عابد و جوانی بنام پسر فورمول صاحب)اسم 
شخص آن جوان یادم نیست(، معجزه آسا زنده ماندند 
و  شدند  شهید  هوایی  سانحه  این  در  همه  دیگران  و 

بزرگترین امید مردم به یاس و نا امیدی تبدیل شد.
در  میشد،  نشر  پنجشیر  در  که  مجاهد  پیام  نامه  هفته 

شماره 26 ششم سنبله 1۳۷6خورشیدی خود نوشت:
۳0 اسد 1۳۷6 خورشیدی، بامیان: 

از  عده یی  و  کشور  صدراعظم  هوایی  سانحه  اثر  »در 
به  افغانستان  نجات  برای  اسامی  متحد  جبهه  سران 

شهادت رسیدند.
در این سانحه که ساعت 5:۳0 دقیقه عصر روز پنجشنبه 
اتفاق افتاد، صدراعظم عبدالرحیم غفورزی و هفده تن 
از سران جبهه متحد اسامی به شمول عبدالعزیز مراد 
زارع،  عبدالکریم  افغانستان،  جمهور  رییس  سخنگوی 
معاون جنبش ملی و چهار تن از افراد بلند پایه حزب 
وحدت اسامی، داعی اجل را لبیک گفتند. طبق اطاع 
فقط دو تن از سرنشینان طیاره زنده مانده اند که به اثر 
جراحت درمزار شریف تحت تداوی قرار دارند. هوا 

پیما از نوع ان- ۳2 بود.«
به استناد نوشته پیام مجاهد، که در شماره 2۳ اسد 1۳۷6 
خورشیدی نشر کرده بود، »غفور زی به تاریخ 19 اسد 
مامور گردید تا کابینه خود را شکل دهد. غفور زی 45 

سال داشت و از قوم محمد زایی بود«
روز ها و سال ها گذشت و حکومت طالبان در میزان 
که  یافتم  اطاع  کرد،  سقوط  خورشیدی   1۳80 سال 
همسر آقای رفعت نزد فامیل خود به شهر مزار شریف 

رفته و آنجا در مکتبی معلم شده است.
رادیو  رییس  من  خورشیدی،   1۳80 سال  میزان  در 
تلویزیون معارف شدم، روزی در سال 1۳8۳ خورشیدی 
افغانان طرف  ده  واقع  معارف  از وزارت  می خواستم 
است،  دهبوری  منطقه  در  که  معارف  تلویزیون  دفتر 
بروم، از پله های دفتر وزارت پایین می شدم که زنی در 
مقابلم قرار گرفت، به دقت طرف من دیده و بعدن چیغ 
زده و گریبانم را گرفت و تکان داد. من خیلی وارخطا 
شدم؛ اما همینکه گفت: »شوهرم را کشتی« متوجه شدم 

که همسر شهید عبدالرحیم رفعت است.
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در طــول ۳ هفتــه ی اخیــر دســت کم 80 تــن در 
ــد. ــان باخته ان ــابقه ج ــای بی س ــی گرم ــان در پ جاپ
رســانه های جاپــان گــزارش داده انــد کــه نزدیــک بــه 
ــه  ــا ب ــدت گرم ــه ی ش ــر در نتیج ــن دیگ ــزار ت ۳5 ه

شــفاخانه ها منتقــل شــده اند.
ــا در  ــوج گرم ــان، م ــازمان هواشناســی جاپ ــس س رئی
ــوان  ــه عن ــده و از آن ب ــن کشــور را بی ســابقه خوان ای

»فاجعــه طبیعــی« نــام بــرده اســت.
ــان  ــهرهای جاپ ــتر ش ــایه در بیش ــا در س ــط دم متوس
ــوا  ــت ه ــا 40 درجــه ســانتی گیراد و رطوب ــن ۳5 ت بی

ــت شــده اســت. 80 درصــد ثب
ــه  ــان گفت ــت جاپ ــخنگوی دول ــال، س ــن ح در همی
ــول  ــدان در ط ــی کارمن ــدت مرخص ــش م ــه افزای ک
ــویی  ــرار دارد. از س ــی  ق ــت بررس ــتان در دس تابس
هــم، افزایــش دمــا در جاپــان بــه نگرانی هــا بــر ســر 
ــن زده  ــک دام ــای المپی ــزاری بازی ه ــی برگ چگونگ

اســت.
ــال 2020 در  ــک در س ــای المپی ــت بازی  ه ــرار اس ق

ــود. ــزار ش ــان برگ ــو، پایتخــت جاپ توکی

وزیــر خارجــه ایتالیــا اعــام کــرد کــه کشــورش آوارگانــی 
ــاره  ــوند، دوب ــات داده می ش ــه نج ــا مدیتران ــه از دری را ک
یــک  چارچــوب  در  پذیــرش  ایــن  امــا  می پذیــرد. 
محدودیــت زمانــی اســت و محــدود بــه کشــتی های 
ــه »ســوفیا« می شــود. ــا موســوم ب ــه اروپ ــت اتحادی ماموری
ــس از  ــا پ ــه ایتالی ــر خارج ِــزی، وزی ــرو میان ــزو موآوی ان
ــن  ــی اش در برلی ــای آلمان ــاس، همت ــو م ــا هایک ــدار ب دی
ــت  ــه در چارچــوب ماموری ــی را ک ــا آوارگان ــه م ــه ک گفت
زمانــی  تــا  می شــوند،  داده  نجــات  »ســوفیا«  بحــری 
می پذیریــم کــه اتحادیــه اروپــا اهــداف ایــن ماموریــت را 

ــد.  ــن کن ــم و تعیی ــاره تنظی دوب
ــه  ــه هم ــم »ک ــد کاری کنی ــق بای ــن طری ــت، از ای او گف
ــه در  ــوند«، بلک ــور نش ــک کش ــه گان وارد ی ــات یافت نج
کشــورهای مختلــف اتحادیــه اروپــا تقســیم بنــدی شــوند. 
ــه  ــای ب ــاد توافق ه ــد: بربنی ــا می گوی ــه ایتالی ــر خارج وزی
ــوب  ــد چارچ ــده بای ــه آین ــج هفت ــی پن ــده، ط ــت آم دس
ــود. ــاد ش ــوفیا« ایج ــت »س ــه ماموری ــرای ادام ــدی ب جدی

بــا ایــن حــال هایکــو مــاس، وزیــر خارجــه آلمــان 
ــه  ــدم« ب ــه ق ــدم ب ــا »ق ــا ایتالی ــد ب ــون بای ــد: اکن می گوی

دنبــال پیداکــردن یــک راه حــل دراز مــدت باشــیم.
هایکــو مــاس، از ایــن کــه حکومــت ایتالیــا اجــازه ادامــه 
ــرده  ــتقبال ک ــد، اس ــوفیا« را می ده ــت »س ــت ماموری موق
ــرت »اراده  ــوع مهاج ــورد موض ــه در م ــان داده ک و اطمین

ــود دارد. ــردن راه حــل« وج ــدا ک ــرای پی مشــترک ب
ــره  ــر خارجــه آلمــان گفــت: »هــرگاه کشــورهای بحی وزی
ــان  ــند، آلم ــی باش ــتگی اروپای ــان همبس ــه خواه مدیتران
ــا  ــا ایســتاده اســت. اینکــه بســیاری در ایتالی ــار آن ه در کن

ــل  ــا قاب ــده اند، واقع ــته ش ــا گذاش ــد تنه ــاس می کنن احس
ــه  ــه هم ــم ک ــار داری ــان انتظ ــا همزم ــت...اما م درک اس
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــا توافق ه ــه اروپ ــورهای اتحادی کش

ــد. ــت کنن را رعای
حکومــت ایتالیــا چنــدی پیــش تهدیــد کــرده بــود کــه دیگر 
ــارزه  ــت مب ــوب ماموری ــه در چارچ ــچ آواره ای را ک هی
ــات  ــه نج ــا مدیتران ــران از دری ــا قاچاق ب ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــه  ــن خاطــر در هفت ــه ای ــد. ب ــول نمی کن داده می شــوند، قب
ــازه داده  ــوفیا« اج ــت »س ــتی های ماموری ــه کش ــته ب گذش
ــی  ــد. در پ ــر بیاندازن ــا لنگ ــای ایتالی ــه در آب ه ــد ک نش
ــای  ــس از گفت گوه ــا پ ــه اروپ ــر اتحادی ــای دیگ آن اعض
ــه  ــج هفت ــی پن ــه ط ــد ک ــده دادن ــا وع ــه ایتالی ــل ب عاج
ــرای برخــورد  ــد ب ــه یــک اســتراتژی جدی ــده راجــع ب آین
ــات  ــوفیا« نج ــای »س ــی ماموریت ه ــه ط ــی ک ــا مهاجران ب

ــند. ــق برس ــه تواف ــد، ب می یابن
ماموریت »سوفیا« 

ــاه  ــوفیا« در م ــه »س ــوم ب ــا موس ــه اروپ ــت اتحادی ماموری
ــی  ــاد آوارگان ــمار زی ــر ش ــه خاط ــال 2015 ب ــون س ج
ــه  ــا مدیتران ــد از طریــق دری ایجــاد شــد کــه ســعی می کنن
ــوب  ــه در چارچ ــری ک ــای بح ــد. نیروه ــا بیاین ــه اروپ ب
ماموریــت نام بــرده انجــام وظیفــه می کننــد، در برابــر 
ســاحل لیبیــا مســتقر هســتند. آن هــا آن جــا بــا قاچاق بــران 
مبــارزه می کننــد، امــا آوارگان را هــم از خطــر غــرق شــدن 
ــه  ــا ب ــت ت ــن ماموری ــاز ای ــان آغ ــد. از زم ــات می دهن نج
ــا  ــن ب ــزار ت ــته، 49 ه ــال گذش ــه س ــی در س ــال، یعن ح
ــه  ــا ب ــا ت ــده اند. آن ه ــات داده ش ــوفیا« نج ــتی های »س کش

ــال داده شــدند. ــا انتق ــه ایتالی حــال ب

اســامی  ارشــد حــزب جمعیــت  اعضــای 
افغانســتان، بــا عبــدال رب رســول ســیاف، رهبــر 
ــران  ــی از رهب ــامی و یک ــوت اس ــزب دع ح

جهــادی دیــدار کرده انــد.
اعضــای ارشــد حــزب جمعیــت اســامی، 
ــدار  ــه دی ــرداد، ب ــد/ م ــنبه 2 اس ــه ش ــروز س دی
ــه  ــان رفت ــزل وی در پغم ــه من ــیاف ب ــای س آق

بوده انــد.
 طرفیــن در ایــن دیــدار روی برخــی از مســایل 

ــد. مهــم جــاری در کشــور صحبــت کرده ان
ــر خارجــۀ، محمــد  ــی، وزی ــن ربان صــاح الدی
ــت  ــبق ریاس ــاون اول اس ــی، مع ــس قانون یون
جمهــوری، امیــر اســماعیل خــان، وزیــر اســبق 
ــدۀ  ــعود، نماین ــا مس ــد ضی ــرژی و آب، احم ان
اســبق رییــس جمهــور در امــور حکومــت داری 
ــخ،  ــی اســبق بل ــور، وال خــوب، عطــا محمــد ن
بســم اهلل محمــد، وزیــر اســبق دفــاع ملــی 
و شــماری دیگــر از اعضــای ارشــد حــزب 
ــه  ــه ب ــد ک ــانی بوده ان ــه کس ــت از جمل جمعی

ــد. ــه بوده ان ــیاف رفت ــای س ــدار آق دی
اعضــای  دیــدار  کــه  درحالی ســت  ایــن 
ــی  ــا برخ ــامی ب ــت اس ــزب جمعی ــد ح ارش
از چهره هــای سیاســی افزایــش یافتــه و بــه 

تازه گــی عطامحمــد نــور، رییــس اجرایــی 
ــاون دوم  ــق، مع ــد محق ــا محم ــزب،  ب ــن ح ای
ریاســت اجراییــه و حامــد کــرزی، رییــس 

ــود. ــرده ب ــدار ک ــور دی ــبق کش ــور اس جمه
ــه زودی،  ــت ب ــرار س ــه ق ــد ک ــع می گوین مناب
ــری  ــتان به رهب ــات افغانس ــاف نج ــورای ایت ش
عطامحمــد نــور، محمــد محقــق و عبدال رشــید 

ــد. دوســتم اعــام موجودیــت نمای
چهره هــای  از  شــماری  اخیــر  دیدارهــای 
سیاســی حــزب جمعیــت بــه شــمول عطامحمــد 
نــور نشــان می  دهــد کــه وی بــه دنبــال آن 
اســت تــا شــماری از رهبــران سیاســی بــه 

ــد. ــان درآین ــن جری ــت ای عضوی
ــه نشــر رســید  ــه تازه گــی نیــز گزارش هــای ب ب
ــت  ــین امنی ــس پش ــل، ریی ــت اهلل نبی ــه رحم ک
ــات،  ــاف نج ــورای ایت ــای ش ــا اعض ــی ب مل

شده اســت. یک جــا 
عطامحمــد نــور، رییــس اجراییه حــزب جمعیت 
ــت  ــم برگش ــاری در مراس ــۀ ج ــان هفت در جری
ــاف  ــورای ایت ــه ش ــت ک ــتم گف ــرال دوس جن
نجــات در ذات یکــی از شــوراهای تاثیــر گــذار 
ــای  ــه دارای برنامه ه ــود ک ــد ب در کشــور خواه

ــد. ــور می باش ــرای کش ــع ب ــزرگ و جام ب

جـان باختـن بیـش از۸۰ تـن 
در نتیجـۀ گرمای شـدید در جـاپان

ایتـالیا به قایـق های حـامل آواراه گـان
 اجـازه ورود می دهـد

ن،  نستا فغا ا سالمی  ا جمعیت  حزب  عضای  ا
فتند ر ف  سیا سول  ر ل رب  عبدا ر  ا ید د به 
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