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اسـالمی  کشـورهای  علـمای 
گرد هم می آیند افغـانستان  بخاطر 

مسـوولین ریاسـت معـارف لوگر می گویند کـه طالبان 
مسـلح، ۳۹ مکتـب نسـوان و ذکور را بسـتند. در نتیجۀ 
ایـن اقـدام ۱۵هـزار دانـش آمـوز از فراگیـری تعلیـم 

محـروم شـده اند.
شـاه پور عـرب، رییـس معارف ایـن والیت بـه تاریخ 
کـه  گفـت  پـژواک  خبـری  آژانـس  بـه  ۱۶سـرطان، 
طالبـان مسـلح، مکاتـب متذکـره را در مناطـق مختلف 
ولسـوالی محمدآغـه مسـدود کـرده و هشـدار داده اند 
درصورتیکـه حکومـت درصدد بازگشـایی این مکاتب 

باشـد، آنهـا را آتـش خواهنـد زد.
عـرب افـزود: »امـروز دروازه هـای ۳۹ مکتب مسـدود 
شـد و حـدود ۱۵هـزار متعلم انـاث و ذکـور از امتحان 

دادن محروم شـدند.«
بـه قـول وی، طالبـان مسـلح در واکنـش بـه عملیـات 
اخیـر نیروهـای امنیتـی، بـه ایـن امـر مبـادرت ورزیده 

. ند ا
نامبـرده گفـت که آنها تـاش می  ورزند تا این مشـکل 

را با وسـاطت متنفذین قومی رفع سـازند.
عـرب گفـت کـه درمیان مکاتب مسـدود شـده؛ لیسـه 
ذکورمحمـد آغـه، لیسـه نسـوان و ذکـور مغـل خیـل، 
لیسـه پسـران و دختـران زرغـون شـهر، لیسـه انـاث 
و ذکـور سفیدسـنگ، لیسـه نسـوان بـی بـی عایشـه و 

دیگـران شـامل اسـت.
آغـه ۶۴  ولسـوالی محمـد  بـه سـطح  قـول وی،  بـه 
مکتـب موجـود اسـت کـه بـه شـمول ۱۳۵۰۰ دانـش 
آمـوز نسـوان، ۳۴۵۰۰۰ تـن درآن مصـروف فراگیـری 

اند. تعلیـم 

نـور محمد معلم در لیسـه عالـی محمدآغه، بـه پژواک 
گفـت کـه طلبان دیروز بـه آمریت معارف دسـتور داده 
بودنـد کـه در روز نخسـت امتحانـات چهارونیم ماهه، 

مکاتب را مسـدود کنند.
موصـوف افـزود کـه امـروز بـه شـمول مکتـب آنهـا، 

مکاتـب زیـاد مسـدود شـده اسـت.
 نامبـرده گفـت: »اگرمـا از امـر طالبـان سـرپیچې کنیم، 

کشـته می شـویم.«
جـال الدیـن متعلـم لیسـه دهنـو ذکـور، بـه پـژواک 
گفـت کـه امروز مکتب مسـدود بـود و آنهـا از امتحان 

دادن محـروم شـدند.
شمشـاد الروی سـخنگوی والی لوگر، ایـن را پذیرفت 
کـه طالبـان مسـلح، امـر بسـته شـدن مکاتـب را صادر 

کـرده و درپی آن ۳۹مکتب مسـدود شـده اسـت.
وی افـزود: »طالبـان از بسـته کـردن مکاتـب، منحیـث 
آلـه فشـار بـر دولـت اسـتفاده می کننـد؛ امـا مـا تاش 

می ورزیـم تـا ایـن مشـکل را حـل سـازیم.«
قابـل تذکراسـت که طالبـان، پیـش ازاین در ولسـوالی 
خـروار و مناطـق دیگـر نیـز مکاتـب را مسـدود کـرده 

بودند.

جـاری،  هفتـۀ  در  اسـت  قـرار 
علمـای  روزۀ  دو  نشسـت 
هـدف  بـه  اسـامی  کشـورهای 
صلـح و ثبـات در افغانسـتان، در 
شـهرهای مکـه و جـدۀ عربسـتان 

شـود. برگـزار  سـعودی 
سـید احسـان طاهـری سـخنگوی 
شـورای عالـی صلـح افغانسـتان، 
بـه آژانـس خبـری پـژواک گفـت 
کـه قـرار اسـت نشسـت دو روزۀ 
یـاد شـده علمـای دیـن، در ۱۹ و 
٢۰ سـرطان در شـهر جـده و مکه 

عربسـتان سـعودی دایـر شـود.
بـه گفتـه او ایـن نشسـت پیرامون 
بـه  افغانسـتان،  ثبـات  و  صلـح 
اشـتراک ۱٢۰ تـن از علمای دینی 
شـمول  بـه  اسـامی  کشـورهای 
افغانسـتان، پاکسـتان و دارالعلـوم 
عربسـتان  میزبانـی  بـه  دیوبنـد، 
کشـورهای  سـازمان  و  سـعودی 

اسـامی برگـزار مـی شـود.  
تعـداد اعضـای هیاتـی را کـه  او 
قـرار اسـت از افغانسـتان در ایـن 
نشسـت شـرکت کننـد، مشـخص 
نکـرد؛ امـا محمـد اکـرم خپلواک 

رییـس داراالنشـای شـورای عالی 
صلـح، چهارشـنبه هفتـه گذشـته 
گفتـه بـود کـه ۳۴ تـن از علمـای 
شـرکت  آن  در  افغانسـتان  جیـد 

خواهنـد کـرد.
نشسـت  ایـن  مـورد  در  طاهـری 
ثبـات  و  صلـح  کـه  گفـت 
افغانسـتان، آجنـدای محـوری این 

اسـت. نشسـت 
نشسـت  ایـن  در  کـه  افـزود  او 
روی جنـگ، خشـونت و در ُکل 
اوضـاع جـاری کشـور از دیـدگاه 
دیـن مبین اسـام به بحـث گرفته 

شـود.  می 
طاهـری اظهـار امیـدواری کرد که 
ایـن نشسـت، پیـام خـوب بـرای 

باشد. افغانسـتان داشـته 
سـخنگوی شـورای عالـی صلـح 
گفـت: »در هفته هـای آینده مردم 
افغانسـتان شـاهد حمایـت هـای 
کانی از پروسـه صلح افغانسـتان 
حکومـت  مسـتقیم  مذاکـرات  و 
مسـلح  طالبـان  بـا  افغانسـتان 

بـود.« خواهـد 
»حکومـت  افـزود:  طاهـری 

مذاکـرۀ  کامـل  آمـادۀ  افغانسـتان 
مـی  مسـلح  طالبـان  بـا  مسـتقیم 
پاسـخ  منتظـر  مـا  فعـا  و  باشـد 
طالبـان بـه بسـته پیشـنهادی صلح 

هسـتیم.« افغانسـتان  مـردم 
مذاکـرات  محـل  گفـت  وی 
مسـتقیم بـا طالبـان مسـلح، نظـر 
بـه خواسـت طالبان مسـلح تعیین 

شـد.  خواهـد 
ایـن در حالـی اسـت کـه رییـس 
داراالنشـای شـورای عالـی صلـح 
گذشـته  هفتـه  نیـز  افغانسـتان، 
اظهـار امیـدواری کـرده بـود کـه 
بـه زودی طالبـان هیاتـی را بـرای 
صلـح  االفغانـی  بیـن  مذاکـرات 
معرفـی و مذاکـرات صلـح دولت 

بـا طالبـان آغـاز شـود.   
این درحالی اسـت کـه در ٢۱ ثور 
سـال روان، کنفرانـس سـه جانبـه 
و  اندونیزیـا  افغانسـتان،  علمـای 
پاکسـتان در مـورد صلـح و ثبـات 
در افغانسـتان در جاکارتـا تدویـر 
یافـت. علمـا در ایـن نشسـت از 
طـرح صلـح حکومـت افغانسـتان 
و  نمودنـد  حمایـت  طالبـان  بـا 
از  صلـح  گفتگوهـای  خواسـتار 
در  جنـگ  درگیـر  هـای  طـرف 

شـدند.   افغانسـتان 
طالبـان هر گونـه تماس بـا دولت 
مذاکـرات  قبـال  در  افغانسـتان 
صلـح را رد نمـوده و ضمن تاکید 
بـر خـروج نیروهـای خارجـی از 
افغانسـتان گفتـه انـد اگـر امریـکا 
خواهـان حـل معضـل افغانسـتان 
اسـت، باید بـا آنان به میـز مذاکره 

   . بنشیند

طالبـان 39 مـکتب را در لوگر مسـدود کردنـد
صفحه 3

. از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

آلبرت انیشتن

» امامانی که نماز جنازۀ نیروهای امنیتی را  
نمی خوانند خالف اسالم عمل می کنند«



بیـش از چهـار سـال از عمـر حکومـت وحـدت 
ملـی گذشـته اسـت. چهارسـالی کـه حتـا یـک 
روز را هـم ایـن حکومـت نتوانسـت بـه گونـه 
و  رهبـری  کننـده  امیـدوار  و  بخـش  رضایـت 
مدیریـت کنـد. ایـن چهارسـال در میـان موجـی 
تصفیه گری هـا  خونیـن،  جنگ هـای  تنش هـا،  از 
پیشـین  شـدۀ  آزمـوده  و  نـاکام  سیاسـت های  و 
سـپری شـده بدون آن مردم افغانسـتان یک نفس 
راحـت و بـه دور از دغدغه هـای مایوس کننـده 
سـپری کـرده باشـند. حـاال امـا ایـن دغدغه ها و 
نابسـامانی ها بـه صـورت لجـام گسـیختۀ عمیـق 
و فراگیـر شـده اسـت. از شـکننده گی ها در بدنـۀ 
ببندهایـی کـه سـران  کابینـه شـروع تـا بـزن و 
ارگ بـه هـدف برنامه هـای خـاص شـان انجـام 
می دهنـد، جامعه را بهت زده کرده اسـت. در اینکه 
بـه تفنگ سـاالری باید در کشـور پایان داده شـود 
و دیگـر هیـچ گـروه غیرمسـوولی بـر گرده هـای 
نمی توانـد  بحثـی  هیـچ  کنـد،  حکومـت  مـردم 
باشـد. دولـت یگانـه قوۀ مشـروع اعمـال زور را 
در اختیـار دارد و بایـد از همیـن نیـرو در جهـت 
تحکیـم حاکمیـت قانون به خوبی اسـتفاده شـود 
تـا حداقـل حیثیت بربـاد رفته قانـون و حاکمیت 
مـردم به آن هـا برگـردد. بحث افـراد و گروه های 
غیرمسـوول از امـروز و دیروز مطرح نیسـت. در 
طـول هفـده سـال گذشـته همـواره گروه هایـی 
بودنـد کـه بـا ایجـاد حکومـت سـایه و اسـتفاده 
ابـزاری از امکانـات دولتـی مـردم را در مناطـق 
مختلـف کشـور بـه سـتوه آورده بودنـد. در زمان 
نیـز  پیشـین  جمهـوری  رییـس  کـرزی،  حامـد 
جلـو  کـه  گرفـت  زیـادی صـورت  تاش هـای 
گروه هـای مسـلح غیرمسـوول گرفتـه شـود. در 
آن زمـان برنامـۀ دی دی آر بـا هزینه هـای کان 
جامعـۀ جهانـی بـه هـدف جمـع آوری سـاح از 
نـزد گروه های غیرمسـوول آغاز یافـت؛ ولی پس 
از مدتـی معلـوم شـد که ایـن برنامـه نتیجه بخش 
نبـوده اسـت. دولت اگـر در برخی مناطـق موفق 
را خلـع  مجاهدیـن سـابق  کـه گروه هـای  شـد 
سـاح سـازد ولـی در بخش هـای از جنـوب و 
شـرق کشـور بـه مسلح سـازی گروه هـای زیر نام 
اربکـی و قومـی اقـدام کرد. دولت مدعـی بود که 
ایـن گروه هـا علیـه تروریسـت ها می جنگند؛ ولی 
گذشـت زمان نشـان داد کـه این افـراد و گروه ها 
هدف هـای دیگـری را غیـر از مبـارزه بـا طالبـان 
دنبـال می کننـد. همیـن حـاال صدها گروه مسـلح 
غیرمسـوول در مناطـق جنـوب و شـرق دمـار از 
روزگار مـردم کشـیده انـد؛ ولـی از آنجایـی کـه 
وبسـته گی هایی بـه جنـاح هـای قـدرت در ارگ 
بشـری  فعالیت هـای ضـد  بـه  دارنـد، هم چنـان 
تمـام  می گویـد  ارگ  می دهنـد.  ادامـه  خـود 

گروه های مسـلح غیرمسـوول بازداشـت خواهند 
شـد؛ ولـی مـردم خواهنـد دیـد کـه گروه هـای 
می شـوند.  بازدداشـت  مشـخصی  غیرمسـوول 
غیـر  مسـلح  گروه هـای  تفکیـک  بـه  دولـت 
مسـوول خـوب و بد دسـت یازیده اسـت و تنها 
گـروه های مسـلحی را خلع سـاح و بازداشـت 
می کنـد کـه تحـت امـر اش قـرار نداشـته باشـد. 
امـا ایـن کـه ایـن گروه هـا با مـردم چـه می کنند، 
هیـچ فرقی بـرای ارگ نشـینان نـدارد. چند سـال 
پیـش آقـای علی زایـی رییـس شـورای والیتـی 
هـرات، یـک عضـو امنیـت ملـی این شـهر را در 
برابـر چشـم مـردم بـه گلوله بسـت و چنـد روز 
بعـد هـم یـک فـرد مجـرم را از دادسـتانی هرات 
بـه زور اسـلحه بیـرون کشـید. این موضـوع چند 
روزی سـروصدا برپـا کـرد و حتـا دادگاهـی در 
کابـل برای رسـیده گی بـه جرایم آقـای علی زایی 
تشـکیل شـد؛ امـا از آنجایی کـه آقـای علی زایی 
مربـوط بـه قـوم« برتر« می شـد، بـه آسـانی تبریه 

شـد و بـر سـرکار خـود برگشـت. 
او در عیـن حـال متهـم بـه قاچاق 
مـواد مخـدر در حـوزه غـرب نیـز 
از  یکـی  قانـت،  بشـیر  هسـت. 
غیرمسـوول  مسـلح  فرماندهـان 
حـزب اسـامی در تخـار، چندین 
بـه گلولـه  را در روزروشـن  نفـر 
بـا   همچنـان  حـاال  ولـی  بسـت 
افـراد مسـلح خـود آزادانه گشـت 
نهـادی  هیـچ  و  می کنـد  گـذار  و 
نیسـت کـه برایـش بگویـد بـاالی 
چشـم تو ابروسـت. قیصـاری اگر 
بـه  اعمـال  بـه  دسـت  شـمال  در 
اصطـاح فـرا قانونـی مـی زده کـه 
بـدون شـک هـم مـی زده، امـا در 
کنـار کـی قـرار داشـته و تـا امروز 
بـه حمایـت کـی تـا این جـا پیش 
آمده اسـت؟ مگر او متحد رسـمی 
نبـود؟  انتخابـات  در  غنـی  آقـای 
مگـر او به اشـاره رییـس حکومت 
بـا دیگـر مخالـف مسـلح از دیگر 
نمی شـد؟  رو  در  رو  هـا  جنـاح 
چـرا امـروز او بـه چهـرۀ خطرناک 
ضـد مردمـی تبدیـل شـده و ده هـا 
تـا مثـل او کـه ازبیـک و تاجیـک 
خدمـت  در  نیسـتند،  هـزاره  و 
قـرار  ارگ   « واالی  هدف هـای« 
دارنـد؟ اگر در این کشـور صحبت 
از حاکمیـت قانـون می شـود، باید 
بـاالی همه یک سـان تطبیق شـود. 
در تمایـز گذاری هـای کنونـی بـه 

هیـچ صـورت نمی تـوان افکار عمومـی را قناعت 
داد کـه قانـون در حـال اجـرا شـدن اسـت. چـرا 
مـردم بـه رهبـران منفعل و حتـا دارای سـابقه بد 
هـم چنـان اعتمـاد می کننـد و آنهـا را نماینده گان 
واقعـی خـود می داننـد؟ آیـا پاسـخ ایـن چـرا را 
رهبـران کنونـی کشـور و بـه ویـژه ارگ ریاسـت 
جمهـوری پـی گرفتـه اند؟ آیـا می دانند کـه مردم 
بـا چـه انگیزه یی حتـا از جنگ سـاالران قومی در 
برخـی مـوارد حمایـت می کنند؟ دلیل آن روشـن 
اسـت، یک بـه دلیل اینکه ایـن افراد را تـا دیروز 
بـه نـام متحـد و فرد نزدیـک به رییـس حکومت 
شـان  یـادگاری  عکس هـای  و  انـد  می  شـناخته 
را کـه بـا هـم گرفته انـد، در اختیـار دارنـد. دوم 
ایـن کـه مـردم از سـرناچاری بـه همیـن خودی 
هـای حـاال جنایت پیشـه بـه خاطـر دفـع باهای 
کان تـر راضی شـده اند. اگـر در شـمال مردم به 
خیابان هـا می ریزنـد و گویـا از کسـی که گذشـته 
بـد دارد، دفـاع می کننـد؛ چـون می داننـد از ایـن 
بـد، بدترهایـی در کمیـن نشسـته اند 
کـه حتا بـه زن و دختر و پسـر شـان 
فاریـاب  هـم رحـم نخواهنـد کـرد. 
محاصـره  در  تقریبـا  حـاال  همیـن 
گـروه طالبـان قـرار دارد و براسـاس 
گفته هـای شـاهدان عینـی 7۰ درصد 
را  والیـت  ایـن  بیشـتر  هـم  یـا  و 
طالبـان رهبـری می کند. آیا مـردم در 
موجودیت دشـمنی چنان وحشـی به 
کسـانی مثـل قیصـاری پنـاه نخواهند 
بـرد. فرامـوش نکنیـم کـه قیصـاری 
در  معـروف  قوماندان هـای  از  یکـی 
جنـگ بـا طالبـان اسـت و اگـر او و 
افـرادی مثـل او در صحنـه نباشـند، 
دولـت براسـاس تفاهم هایـی کـه بـا 
گـروه تررویسـتی طالبـان دارد، بعیـد 
شـمال  از  بخش هـای  کـه  نیسـت 
حکمتیـار  یـا  و  گـروه  ایـن  بـه  را 
چنیـن  از  مـردم  دهـد.  تحویـل 
انـد  مجبـور  و  می ترسـند  وضعیتـی 
از فرمانده هـای محلـی شـان هرچنـد 
کـه مـی تواننـد کارنامـه خوبـی هـم 
نداشـته باشـد، حمایت کننـد. اگر در 
ایـن میـان مقصـری وجـود دارد کـه 
بـدون شـک وجـود دارد، و آن آقای 
غنـی و تیـم اوسـت که با نگاه بسـیار 
قومـی به مسـایل نـگاه می کننـد و از 
همیـن منظـر می خواهنـد افغانسـتان 
خـود  مطلقـه  حاکمیـت  تحـت  را 

درآورنـد.
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احمدعمران

ارگ در پی انحصار کامل

 قدرت!

 

در این روزها، گراف ناامنی ها بار دیگر در کشور باال رفته 
است. مناطق مشخصی به دست طالبان افتاده است و نیز 
درست  این  است.  یافته  افزایش  ارتش  و  پولیس  تلفات 
در وضعیتی است که دولت بعد از اعان پایان آتش بس 
طالبان  که  در حالی  دارد؛  قرار  دفاع  در حالت  هنوز هم 
حمات شان را بر مواضع دولتی به شکل گسترده افزایش 
کشور  ساحات  بیشتر  در  جنگ  که  گونه یی  به  داده اند؛ 
نظامی و غیر  نیروهای دو طرف   ( از مردم  ادامه دارد و 
امتداد  دقیقا در  نا امنی ها  افزایش  تلفات می گیرد.  نظامی( 
ناامنی های گذشته بوده است و فقط همان سه روز عید که 
خبری  دیگر  داشته اند،  را  تصنعی  آرامش  احساس  مردم 
آن  از  توانستند  طالبان  اینکه  جز  نبود؛  آتش بس  خیر  از 

خوبترین استفاده را ببرند. 
اما حاال با شکل گیری موج های تازۀ نا امنی ها در کشور 
روز  طالبان  چرا  که  است  این  می شود  مطرح  که  سوالی 
نشان  خود  از  بیشتری  تحرکات  دولت  برابر  در  روز  به 
می دهند اما دولت با همه ساز و برگ هایی که دارد و در 
هم  هنوز  خارجی،  دفاعی  نیروهای  همه  این  موجودیت 
در یک سطح توقف کرده است. در حالی که میدانیم این 
بلند  سبب  که  فرسایشی ای هست  دقیق جنگ  وضعیت، 
رفتن تلفات نیروهای امنیتی شده است؛ اگرچه طالبان هم 
از  طالبان  اینکه  دلیل  به  اما  می شوند؛  متحمل  را  تلفاتی 
را  آن  دقیق  رقم  نمی توان  نمی دهند  گزاش  شان  تلفات 
مشخص کرد. اما واضح است که از هردو طرف این نبرد 
جوانانی اند که کشته می شوند و بدبختانه همین وضعیت 
را برخی ها هم در طرف دولت و هم در طرف طالبان به 
نفع خویشتن می سنجند و آن را مایۀ خیر شخصی خویش 

می پندارند.
 اما در جانب دولت، آنانی که بر گرده های مردم تحمیل 
برای  افغانستان  صلح  و  جنگ  و  بحث  از  اند،  شده 
خویشتن نان می پزند و ماهی می گیرند و قصر می سازند، 
متاعی  جز  شان  برای  سرزمین  این  فرزندان  خون  اصًا 
نیست و همین مساله و نگاه سبب اصلی ادامۀ جنگ به 
در  می تواند  دولت  که  حالی  در  شده است.  کنونی  وضع 
ایجاد  یا  و  داشته  کنترل جنگ  برای  اراده یی  که  صورتی 
تغییر در وضعیت کنونی آن داشته باشد، می تواند در عمل 
نشان بدهد. گرچه میدانیم که جنگ افغانستان ادامه دارد و 
این جنگ مسایل پیچیده یی را در خویش حمل می کند؛ اما 
با همه این مسأله، دولت ابزارهایی دارد که اگر بخواهد با 
آن عمل کند می تواند به وضعیت فرسایشی جنگ موجود، 
صورتی  در  این  اما  دهد.  انجام  را  شونده  فایق  تاش 
ممکن است که مدیران ارشد امنیتی کشور در قدم نخست 
انسان های با تجربه باشند و بعد برای افغانستان از خویش 
پالیسی های  تطبیق  با  بتوانند  تا  و  بدهند  نشان  صداقت 
خاص نظامی هم ساحات جنگ را محدود سازند و هم 
بر دشمن تلفات وارد کنند و هم بتوانند نشان بدهند که 
سرانجام جنگ افغانستان با همه مشکاتی که دارد، آنگونه 
هم نیست که کنترل نشود، مدیریت نشود، محدود نشود 
و یا با تلفات کمتر به پیش نرود. این همه اما در صورتی 
امنیتی  اصلی  مدیران  و  سیاست گذاران  که  است  ممکن 
کشور کسانی باشند که فقط به جنبه های اقتصادی جنگ 
سیاسی  منافع  جهت  در  گاوشیری  را  آن  و  نکنند  توجه 
شدن  فایق  فکر  در  بلکه  ندهند؛  قرار  خود  اقتصادی  و 
این صورت  در  باشند.  امکانات الزم  بر جنگ در حیطۀ 
طیف رهبری و لیدرشیب جنگ در سطح پایان پایه ها و 
فرماندهان خطوط جنگ نیز افراد صادق، پاک و با تجربه 
زیان های جنگ  به شدت  و چنین وضعیتی  بود  خواهند 
را به طرف دولت کاهش خواهد داد. اما متاسفانه نگاه به 
وضعیت جنگ و ترکیب نهادهای امنیتی کا سیاسی شده 
است و این مسأله ابعاد منفی در جنگ را به زیان دولت 

بیشستر ساخته است. 
بنابراین افغانستان به تغییر سیاست جنگی و تکتیک آن و 
نیز سلب نگاه اقتصادی-مافیایی نیاز دارد تا جنگ موجود 

وارد حلقه کنترل شود. 

چه چیزی سبب ادامه و افزایش 
جنگ شده است؟

  چند سال پیش 
آقای علی زایی رییس 
شورای والیتی هرات، 
یک عضو امنیت ملی 
این شهر را در برابر 
چشم مردم به گلوله 
بست و چند روز بعد 
هم یک فرد مجرم 

را از دادستانی هرات 
به زور اسلحه بیرون 
کشید. این موضوع 
چند روزی سروصدا 

برپا کرد و حتا 
دادگاهی در کابل برای 
رسیده گی به جرایم 

آقای علی زایی تشکیل 
شد؛ اما از آنجایی که 
آقای علی زایی مربوط 
به قوم« برتر« می شد، 

به آسانی تبریه شد 
و بر سرکار خود 

برگشت
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بــا موفقیــت انتخابات دشــمنان افغانســتان را 
خلــع ســاح کنید.

ــی،  ــت وحــدت مل ــۀ حکوم ــس اجرایی ریی
بــا ابــراز ایــن مطلــب در »همایــش زنــان در 
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی، 
گفــت: کمیســیون مســتقل انتخابــات از 
تجربــٔه تلــخ انتخابــات گذشــته بایــد درس 

بگیــرد. 
ــش  ــن همای ــداهلل، در ای ــداهلل عب ــر عب داکت
ــر  ــرطان/ تی ــنبه ۱۵ س ــته ش ــه روز گذش ک
ــرد:  ــد ک ــود، تاکی ــزار شــده ب ــل برگ در کاب
کمیســیون انتخابــات گذشــته یــک میــراث 
خــوب به جــا نگذاشــت کــه براســاس 
آن بــه طــرف آینــده برویــم. نتیجــٔه آن 
بی بــاوری و عــدم اعتمــاد مــردم نســبت بــه 
انتخابــات اســت؛ بنابرایــن اکنون کمیســیون 
مســتقل انتخابــات بایــد میراثــی را بــه جــا 
بگــذارد کــه باعــث تقویــت مــردم ســاالری 

ــود. ــور ش در کش
او تاکیــد کــرد: اگــر همــه تصمیــم بــه تقلب 
بگیریــم، کمیســیون هیــچ کاری نمی توانــد؛ 
ــات  ــت انتخاب ــرای موفقی ــه ب ــر هم ــا اگ ام

ــویم. ــروز می ش ــم، پی ــاش ورزی ت
رییــس اجراییــه افــزود: موفقیــت انتخابــات 
ــردم  ــمنان م ــاح دش ــع س ــت خل در حقیق

افغانســتان اســت و تمــام کوشــش های 
ــازد. ــاکام می س ــا را ن آن ه

رییــس  اجرایــی دولــت وحدت ملــی گفت: 
مــردم افغانســتان بــا وجــود همــٔه چالش هــا 
و تهدیدهــا از انتخابــات اســتقبال نمــوده و 
ــات  ــه انتخاب ــم ک ــد. امیدواری ــام کردن ثبت ن
طــوری برگــزار شــود کــه حق شــان اســت.
داکترعبــداهلل، در حالــی بــرای برگــزاری یک 
انتخابــات شــفاف ابــراز امیــدواری می کنــد 
نماینــده گان  احتمالــی،  کاندیــدان  کــه 
مجلــس، فعــاالن مدنــی و مــردم از دخالــت 
ــدار  ــات هش ــیون انتخاب ارگ در کار کمیس
داده گفتــه انــد کــه رییــس دولــت وحــدت 
ملــی بــرای انجــام تقلبــات ســازمان یافته بــه 
منظــور فرســتادن افــراد خــاص بــه پارلمــان 
بــه شــدت تــاش دارد و اگــر یــن وضعیت 
ــه  ــت ارگ گرفت ــو دخال ــد و جل ــه یاب ادام
نشــود، بــدون شــک افــراد وابســته بــه ارگ 

وارد پارلمــان خواهنــد شــد.
ــه  ــدر ب ــه هرق ــد ک ــاور ان ــن ب ــان بدی آن
انتخابــات نزدیک تــر می شــویم، بحــث 
کمیســیون  صداقــت  عــدم  و  تقلــب 
ــوی  ــر ب ــار دیگ ــه و ب ــات اوج گرفت انتخاب
تقلبــات ســازمان یافتــه بــه مشــام می رســد.
ــرای  ــز ب ــات نی ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده

ــالم  ــفاف و س ــات ش ــک انتخاب ــزای ی برگ
چنــدان خوش بیــن نیســتند و بارهــا تاکیــد 
ــا  ــات ب ــیون انتخاب ــر کمیس ــه اگ ــد ک کردن
ــرود و برنامــۀ  ــه پیــش ب وضعیــت فعلــی ب
بــرای یــک انتخابــات شــفاف و ســالم 
نداشــته باشــد. مــا بــار دیگــر شــاهد تقلبات 
و  زورمنــدان  ســوی  از  یافتــه  ســازمان 

ــود. ــم ب ــت خواهی حکوم
ــا ایــن حــال تحلیل گــران سیاســی بدیــن  ب
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ــد ک ــاور ان ب
شــفاف و عــدم تکرار تقلبــات ســازمان یافته 
بســته گی بــه ارادۀ رهبــران سیاســی دارد کــه 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ب ــدر باورمن چق
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــفاف ان ــالم و ش س
آن تــا چــه انــدازه تــاش بــه خــرچ دادنــد؟ 
ســوالی کــه بــه گفتــۀ تحلیل گــران سیاســی، 
پاســخ آن روشــن اســت و از عملکــرد 
رهبــران سیاســی چنیــن نتیجــه گرفتــه 
ــدد  ــه در ص ــه هم ــت ک ــن اس ــود ای می ش
ــان  ــه پارلم ــیدن ب ــرای رس ــب ب ــام تقل انج

انــد، چــه رهبــران سیاســی، چه ارگ نیشــنان 
و چــه آنانی کــه بــرای رســیدن بــه پارلمــان 

ــد. ــده ان ــی ش ــات سیاس وارد معام
ــیون  ــه کمیس ــی ب ــداهلل در حال ــر عب   داکت
ــل  ــه مث ــه اســت ک ــات گفت ــتقل انتخاب مس
کمیســیون گذشــته عمــل نکنــد، کــه چنــد 
روز قبــل، خبــر فرســتادن یــک موتــر 
کتابچه هــای  یــا  انتخاباتــی  برچســپ 
اســتیکردار، از ســوی رییــس کمیســیون 
ــه  ــت ننگــرار ب ــه والی ــات ب مســتقل انتخاب
ــاد،  ــع صی ــد عبدالبدی ــید، هرچن ــر رس نش
ــر را  ــن خب ــات ای ــس کمیســیون انتخاب ریی
ــیون  ــی در کمیس ــا منابع ــرد؛ ام ــب ک تکذی

ــد. ــد کردن ــر را تایی ــن خب ــات ای انتخاب
ــات ریاســت جمهــوری  چنانیکــه در انتخاب
ــه  ــازمان یافت ــات س ــه تقلب ــال ۱۳۹۳ ک س
ــیون  ــنران کمیس ــط کمیش ــترده توس و گس
انتخابــات صــورت گرفتــه بــود، مــردم 
شــاهد انتقــال چندیــن موتــر مــواد انتخاباتی 
رییــس  امرخیــل،  ضیاالحــق  توســط 

داراالنشــای آن زمــان کمیســیون انتخابــات، 
ــه یــک تیــم خــاص  ــرای انجــام تقلــب ب ب
ــتاده  ــی فرس ــرقی و جنوب ــات ش ــه والی ب
شــده بــود، توســط فرمانــده پولیــس کابــل 
ــازی  ــود و آغ ــده ب ــط ش ــایی و ضب شناس
بــرای جنجالی هــای انتخابــات شــد کــه در 
نهایــت تقلبــات ســازمان یافته، افغانســتان را 
بــه طــرف بحــران بــرده و در نهایــت بــا پــا 
در میانــی جان کــری وزیــر خارجــه پیشــین 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــا تقســیم قــدرت  
۵۰- ۵۰ میــان دو رقیــب، حکومــت وحدت 

ــی تشــکیل شــد. مل
و امــا اکنــون بــرای اینکــه بدانیــم کمیســیون 
برگــزاری  توانایــی  انتخابــات  مســتتقل 
ــه دور از  یــک انتخابــات شــفاف، ســالم،  ب
ــی را دارد  ــی، سیاســی و حزب ــات قوم تعلق

ــد. ــد منتظــر شــد و دی ــر، بای ــا خی ی

ـــد  ـــل می گوین ـــهر کاب ـــان ش ـــا امام ـــماری از م ش
کـــه دولـــت بایـــد بـــا آنعـــده از ماامامانـــی کـــه 
ــد،  ــربازان امنیـــی را نمی خواننـ ــازۀ سـ ــاز جنـ نمـ
ـــه  ـــان را از مســـاجدی ک ـــد و آن برخـــورد جـــدی کن
ـــازد. ـــار س ـــت برکن ـــال اس ـــت فع ـــاحات دول در س
ـــان  ـــا امام ـــی از م ـــب اهلل احســـان، یک ـــوی حبی مول
شـــهر کابـــل بـــه روزنامـــه مانـــدگار گفـــت کـــه 
نخوانـــدن جنـــازه نیروهـــای امنیتـــی کشـــور بـــه 
هیـــچ عنـــوان صبغـــۀ دینـــی نـــدارد و هرکســـی 
ـــلمان  ـــک مس ـــازۀ ی ـــاز جن ـــدن نم ـــع خوان ـــه مان ک
می شـــود، در واقـــع مانـــع انجـــام یکـــی از 

ــت. ــده اسـ ــی شـ ــای الهـ فریضه هـ
اظهـــارات ایـــن عالـــم دیـــن در حالـــی صـــورت 
می گیـــرد کـــه طلـــوع نیـــوز، گـــزارش داده 
اســـت کـــه شـــماری از ماامامـــان مســـاجد، 

نمـــاز جنـــازۀ نیروهـــای امنیتـــی را نمی خواننـــد. 
نیروهـــای پولیـــس در ولســـوالی ســـمکنی پکتیـــا 
می گوینـــد کـــه بســـیاری از امامـــان مســـاجد در 
ـــازۀ  ـــاز جن ـــدن نم ـــه خوان ـــوالی حاضـــر ب ـــن ولس ای

ــوند. ــی نمی شـ ــای دولتـ نیروهـ
ـــس  ـــده پولی ـــاون فرمان ـــری، مع ـــر چک ـــد جاب احم
ـــه  ـــه ک ـــوز گفت ـــوع نی ـــه طل ـــمکنی ب ـــوالی س ولس
ـــای  ـــازۀ نیروه ـــاز جن ـــدن نم ـــاجد خوان ـــان مس امام

امنیتـــی را نـــاروا می داننـــد.
ــه  ــس کـ ــروی پولیـ ــک نیـ ــد، یـ ــتم محمـ دوسـ
چهـــارده ســـال می شـــود، در ولســـوالی ســـمکنی 
ـــر  ـــار پس ـــه چه ـــد ک ـــرده، می گوی ـــرا ک ـــه اج وظیف
ـــد و  ـــی بودن ـــای امنیت ـــوف نیروه ـــش در صف کاکای
پـــس از کشـــته شـــدن، امامـــان مســـاجد حاضـــر 

ـــدند. ـــان نش ـــازه ی آن ـــاز جن ـــدن نم ـــه خوان ب

ـــن ولســـوالی نیســـت.  ـــورد در ای ـــا م ـــن تنه ـــه ای البت
ــم  ــور هـ ــر کشـ ــاط دیگـ ــی نقـ ــا در برخـ بارهـ
ـــردم  ـــورادی م ـــت؛ در م ـــاده اس ـــی افت ـــن اتفاق چنی
ـــاز  ـــان نم ـــه ش ـــام محل ـــور ماام ـــدون حض ـــود ب خ
جنـــازه نیروهـــای امنیتـــی کشـــور را خوانده انـــد.
ـــا  ـــی پکتی ـــوازی، وال ـــا ایـــن حـــال شـــمیم خـــان کت ب
ـــه  ـــان ک ـــی آن امام ـــر تمام ـــه در براب ـــدار داده ک هش
ــه گان  ــازۀ جان باختـ ــاز جنـ ــتند نمـ ــر نیسـ حاضـ
نیروهـــای دولتـــی را بخواننـــد، گام هـــای جـــدی 
ــه  ــوازی بـ ــای کتـ ــد. آقـ ــد شـ ــته خواهـ برداشـ
امامـــان مســـاجد ۱۰ روز وقـــت داده کـــه نمـــاز 
ــور را  ــی کشـ ــی و دفاعـ ــای امنیتـ ــازۀ نیروهـ جنـ
ــا  ــار و بـ ــۀ برکنـ ــر آن از وظیفـ ــد، در غیـ بخواننـ

ــود. ــی می شـ ــورد قانونـ ــان برخـ آنـ
ــاف  ــج اوقـ ــجد حـ ــام مسـ ــعید، امـ ــوی سـ مولـ
ـــان  ـــدن امام ـــر نش ـــت حاض ـــمکنی عل ـــوالی س ولس
ـــی  ـــای دولت ـــازۀ نیروه ـــاز جن ـــدن نم ـــرای خوان را ب

ـــت. ـــده اس ـــان خوان ـــان از طالب ـــن امام ـــرس ای ت
ـــه  ـــد ک ـــی گوی ـــان م ـــب اهلل احس ـــوی حبی ـــا مول ام
ـــد  ـــازه نمی ده ـــلمان اج ـــه مس ـــامی ب ـــاق اس اخ
ـــد و او را  ـــری را نخوانن ـــلمان دیگ ـــازه مس ـــه جن ک
کافـــر قلـــم داد کننـــد. بـــه گفتـــه او در تاریـــخ 
ــلمانان  ــان مسـ ــادی میـ ــای زیـ ــام جنگ هـ اسـ
ــای  ــه طرف هـ ــا اینکـ ــت بـ ــاده اسـ ــاق افتـ اتفـ
مســـلمانان اتهـــام هـــای ســـنگینی بـــه همدیگـــر 
ــچ  ــز هیـ ــر گـ ــا هـ ــد امـ ــود وارد می کرده انـ خـ

مســـلمانی مانـــع خوانـــدن جنـــازه مســـلمان 
نشده اســـت. دیگـــری 

ایـــن عالـــم دیـــن بـــا اشـــاره بـــه جهـــاد مـــردم 
ــای  ــوروی و حکومت هـ ــر شـ ــتان در برابـ افغانسـ
کمونیســـتی گفـــت کـــه در آن زمـــان مجاهدیـــن اگـــر 
ـــد  ـــر می خوردن ـــی س ـــرباز دولت ـــک س ـــرده ی ـــه م ب
ـــچ  ـــد و در هی ـــن می کردن ـــده دف ـــازۀ او را خوان جن
ـــازۀ  ـــا جن ـــه علم ـــت ک ـــده اس ـــده نش ـــوردی دی م
ســـربازان داخلـــی در دولت هـــای کمونیســـتی را 
ـــدن  ـــع خوان ـــن مان ـــا مجاهدی ـــند و ی ـــده باش نخوان
ـــم  ـــام ه ـــند و اس ـــده باش ـــان ش ـــازه آن ـــاز جن نم

ــد. ــی را نمی دهـ ــن اجازه یـ چنیـ
ـــد  ـــا نبای ـــه علم ـــد ک ـــی گوی ـــن م ـــم دی ـــن عال ای
ـــد  ـــی بزنن ـــه اقدامات ـــت ب ـــان دس ـــار طالب ـــر فش زی
ـــن از  ـــم دی ـــن عال ـــدارد. ای ـــواز ن ـــام ج ـــه در اس ک
ـــواردی  ـــن م ـــد در چنی ـــه بای ـــد ک ـــت می خواه دول
اقدامـــات الزم را انجـــام دهنـــد و اجـــازه ندهنـــد 
کـــه کســـی در ســـاحات حاکمیـــت دولـــت بـــه 
جنـــازه نیروهـــای امنیتـــی ایـــن گونـــه اهانـــت 

ـــد. کن
ــمکنی  ــوالی سـ ــاجد در ولسـ ــان مسـ ــا امامـ مـ
در حالـــی نمـــاز جنـــازۀ ســـربازان امنیتـــی را 
ـــوص  ـــه خص ـــام ب ـــای اس ـــه علم ـــد ک نمی خوانن
ـــان  ـــگ طالب ـــرا جن ـــعودی اخی ـــتان س ـــای عربس علم

در افغانســـتان را باطـــل اعـــام کـــرده بودنـــد.

داکترعبداهلل به کمیسیون مستقل انتخابات:

مانند کمیسیون قبلی کار نکنید
تحلیل گران سیاسی:

سالـم  و  شفـاف  انتخابات  برگـزاری 
دارد ارادۀ رهبـران سیـاسی  به  بسته گی 

ا   ر امنیتی  نیروهای  نماز جنازۀ  که  مامانی  ا   «
کنند« می  اسالم عمل  نند خالف  نمی خوا

ناجیه نوری 
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روزه؛ ميان علم و دين 
روانـی،  معنـوی،  صحـی،  فــواید  از  صحبـت  هنـگام 
اجتماعــی، سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی و فرهنگـی روزه، 
دوسـتان می پرسـند کـه اگـر روزه دارای این همـه فوایـد 
اسـت، و بـاز اگـر این همـه فواید از سـوی نهادهـای معتبر 
پژوهشـی در دنیـای مـدرن تأیید شـده و در ادیان غربی هم 
ریشـه داشـته اسـت، پـس چــرا این غــربی ها خـود روزه 

نمی گیرنـد؛ پرســشی معقـول و منطقـی.
ایـن دوسـتان پرسـش گر یـک موضـوع را متوجه نشـده اند 
و آن این کـه بـرای عملی سـاختن یک اندیــشه تنهـا نتایج 
تحقیقـاِت نهادهـای پژوهشـی و حتـا قناعـت عقلـِی مـا 
کار  در  قوی تـر  انگیزه یـی  بلکـه  نیسـت،  کافـی  انسـان ها 
اسـت تـا آن کـه بتواند بر دهـان لگام زنـد. ما در ایـن زمینه 

نمونه هـای فراوانـی داریـم.
می گویند: 

بوعلی سـینا شـاگردی داشـت بنـام بهمن یـار کـه او خـود 
سـپس یکـی از دانشـمنداِن بـزرگ شـد. بهمن یـار نخسـت 
جوانـی زردشـتی بـود و سـپس در کنـار بوعلـی به اسـام 
گرویـد. آورده انـد کـه روزی بهمن یـار به بوعلـی گفت اگر 
تـو بـا این فهـم و هـوش خارق العـاده مدعی نبوت شـوی، 
مـردم بـه تـو می گرونـد و بوعلـی چیـزی نگفـت. در یکی 
از روزهـای فصـل زمسـتان سـفری در پیـش آمـد و بوعلی 
و بهمن یـار هـر دو باهم هم سـفر بودند. سـحرگاه ابن سـینا 
از خـواب بیـدار شـد و شـاگرد را بیدار کـرد و گفت خیلی 
تشـنه ام، آیـا می توانـی قـدری آب برایم بیاوری. شـاگرد که 
بـر سـردی فوق العـادۀ بیـرون و گرمـی خانـه واقـف بـود، 
بهانـه تراشـید و عـذر آورد. هـر قـدر بوعلـی اصـرار نمود 
شـاگردش حاضـر نشـد از خانه بیرون شـود و برای اسـتاد 
خویـش آب بیـاورد. در همیـن اثنـا فریـاد مـؤذن از بـاالی 
منـاره بلنـد شـد کـه »اهلل اکبر، اشـهد ان ال اله اال اهلل، اشـهد 
ان محمداً رسـول اهلل...« بوعلی فرصت را برای ارایۀ پاسـخ 
مناسـب دانسـته و در آن شب سـرد و یخ بندان به شاگردش 
گفـت تـو کـه مدعی بـودی اگـر من ادعـای پیغمبـری کنم 
مـردم ایمـان خواهنـد آورد، اکنـون ببیـن فرمـان حضـوری 
مـن بـه  تو کـه سـال ها شـاگرد مـن بـوده ای و از درس من 
بهـره بـرده ای، آن قـدر نفـوذ نـدارد کـه لحظه یی بسـتر گرم 
را تـرک کنـی و آبـی بـه مـن بدهـی بـا وجـود این کـه من 
یـک سـاعت اسـت تـو را التماس می کنـم کـه آب بیاوری. 
امـا ایـن مـرد مـؤذن پـس از چهارصد سـال فرمـان پیغمبر 
را اطاعـت کـرده، از بسـتر گـرم برخاسـته و رفتـه بـر روی 
ایـن بلنـدی و در این سـردی، بـه وحدانیِت خدا و رسـالت 
پیامبـِر او گواهـی می دهـد. ببیـن تفـاوت ره از کجـا اسـت 

به کجا! تـا 
بیاییـد از حادثـۀ بـزرِگ دیگـری یـاد کنیم که کمتـر از صد 
سـال پیـش بـه وقـوع پیوسـته و اسـناد کتبـی، صوتـی و 
تصویـری آن در اختیـار ما قرار داشـته و آن غیرقانونی قرار 
دادِن صنعـت و فـروش مـواد الکولی در امریکا می باشـد که 

در تاریـخ امریـکا به نـام »دوران تحریـم« یاد می شـود. 
قانـون منـِع تولیـد و تجـارت شـراب، فرمانـی شـاهی و 
پارلمـان کشـوری  از سـوی  بلکـه  نبـود،  یـا دیکتاتورانـه 
دموکراتیـک تصویـب شـده بـود. این قانـون به نـام »تعدیل 
هژدهـم قانـون اساسـی« در امریـکا شـهرت دارد کـه در 
سـال ۱۹۱۹ میـادی بـه تصویب نماینـده گان مـردم امریکا 
رسـید؛ نماینده گانـی کـه خـوب می دانسـتند مـواد الکولـی 
چـه انـدازه بـه صحـت مضـر بـوده، عقـل را زایـل نمـوده 
تصویـب  قانـون  اسـت.  نداشـته  سـازگاری  تمـدن  بـا  و 
شـد و سـپس نیروهـای زمینـی، دریایـی و هوایـی امریـکا 
مکلـف بـه تنفیـذ ایـن قانـون گریدنـد. ایـن قانـون بـرای 
۱۴ سـال نافـذ بـود و در جریـان چهارده سـالی که شـراب 
ممنـوع بـود، میلیاردهـا صفحـۀ اعانـات مبـارزه بـا الکول 
بـه چـاپ رسـید، صدهـا نفـر در رابطـه بـه همیـن مسـأله 
اعـدام شـدند، صدهـا ملیـون دالـر به مصرف رسـید، صدها 
هـزار نفـر بـه زندان رفتنـد، صدها میلیـون دالـر دارایی های 
قانون شـکنان ضبـط و مصـادره گردیـد؛ ولـی در نهایت امر 
ایـاالت متحـده امریکا بـا تمام نیـرو و توانی که داشـت در 
برابـر بـت الکـول زانو زد و تسـلیم شـد و تعدیـل دیگری 
کـه )الحاقیـه- ٢۱( نـام دارد وارد قانـون اساسـی گردیـد و 

شـراب یـک بـارِ دیگـری قانونـی اعـام گردید. 
بـرای یافتـن پرسـش بـاال، همین قـدر کافی اسـت تـا قانون 
تحریـم شـراب امریـکا را بـا فرمانـی پیامبرانه مقایسـه کنیم 
کـه ۱۴۰۰ سـال پیـش صـورت گرفته اسـت. زمانـی  که آیۀ 
قـرآن در مدینـه تـاوت شـد »و هـل انتـم منتهـون« یعنـی 
»آیـا شـما نوشـیدن را متوقـف خواهیـد سـاخت«، مـردم 
ظرف هـای شـراب را در کــوچه های مــدینه می ریختنـد و 
فریـاد می زدنـد کـه »انتهینـا، انتهینا« یعنـی »ما نوشــیدن را 

بــس کــردیم، ما نوشــیدن را بس کردیم.«
مطلـِب مـن این اسـت که مـردم در این کشـورها بر اهمیت 
عملـی  را  آن  نمی تواننـد  ولـی  واقف انـد  چیزهـا  خیلـی 
سـازند؛ همان طـوری کـه مـردم امریـکا هـم آن روز و هـم 
امـروز بهتـر از مـا بر اضـرار مـواد الکولـی واقـف بوده اند، 
ولـی قناعـِت عقلی چیـزی اسـت و ارادۀ ایسـتادن در برابر 
یـک امـر، چیـزی دیگـر. عرصـۀ تأثیـر قناعت هـای عقلـی 

مغـز اسـت و میـدان جـوالن دیـن قلب.

سـخِن دیگـر این کـه روزه بـا مجموعـۀ بزرگـی از علـوم 
تجربـی و ادبـی بشـر رابطه دارد کـه نمی توانیـم فواید آن را 
فقـط در چهارچـوب علِم طـب و یا جامعه شناسـی و یا هم 
روان شناسـی محـدود بسـازیم. نکتـۀ دیگر این کـه نمی توان 
از علـوم طبیعـی انتظار بـرآورده شـدِن نیازهـای غیرطبیعی 
و مـاورای طبیعـی انسـان را داشـت. بایـد از یک سـونگری 
کنـار  در  را  آن  معنـوی  ابعـاد  و  دوری جسـت  روزه  بـه 
ابعـاد صحـی، اخاقـی، عرفانـی، نظامـی، فقهـی، فرهنگی، 
اقتصـادی، سیاسـی و روانی را در کنار ابعاد جامعه شـناختی 
آن مـورد توجـه قرار داد تـا روزه از قضاوت های نادرسـت 

و یک سـویه مصـون بمانـد.
رمضان؛ نياز مبرم زمان

مـاه رمضـان در حـال تمـام شـدن اسـت و مـا در آسـتانۀ 
عیـد فطـر قـرار داریـم. روزه برای برخـی از مـا چیزی جز 
تقلیـد خانواده گـی نبـود کـه از مادرکان هـای خویـش بـه 
میـراث برده ایـم. برخـی دیگـر، از حکمـت و اسـرار روزه 
تـا حـدی آگاه بـوده، ولـی بازهـم پروتوکـول اخاقـِی آن 
را نقـض نمـوده و بـا شـنیدن صـدای اذان مغرب بر سـفرۀ 
افطـاری یـورش بـرده و هـر آن چـه را که در روز از دسـت 
داده بودیـم، بـا یـک حملـۀ جبیـره نمـوده و فـرو می بلعیم. 
گـروه دیگـری از مـا رمضـان را با چیـن جبیـن، بدخلقی و 
شـکوه همراهـی نموده ایـم. نمی دانـم کـه چـه تعـداد از ما 
رمضـان را بـر مبنـای مقاصـد و اهـداف این فریضـۀ بزرگ 

اسـتقبال نموده انـد. 
روزه بـرای کسـانی  کـه ابعـاد آن را درک نموده انـد، یـک 

نـی  نه تکا خا
عمیـق معنـوی و فیزیولـوژی اسـت کـه جسـم را سـبک و 
روح انسـان را راحـت سـاخته، و اندیشـه های ناسـالم را 
برخی هـا  امـروز  بـدن می روبـد.  از  مـواد عاطـل  به ماننـد 
روزه  غـرب  در  مختلفـی  انگیزه هـای  و  علـل  مبنـای  بـر 
می گیرنـد، ولـی روزه گرفتن یک شـخص در میان کســانی  
می فشـارد؛  را  روزه دار  انسـان  روحیـۀ  ندارنـد،  روزه  کـه 
ولی در اســام، رمــضان مدرســه یی است که هـمۀ افـراد 

آن اند. کارگردانـان  جــامعه 
امـری شناخته شـده  بشـر،  تاریـخ  بـزرگان  میـان  روزه در 
راز  از  را  انجلـو  مایـکل  ایتالیایـی  هنرمنـد  اسـت.  بـوده 
صحت منـدی اش در عمـری کـه شـصت را تجـاوز کـرده 
بـود پرسـیدند، او پاسـخ داد کـه صحـت او مدیـوِن روزه 
می باشـد. او می گفـت: مـن در هـر سـال ماهـی را روزه 
می گیـرم، و در هـر مـاه هفته یـی را، و در هـر هفتـه روزی 
را و در روزهایـی کـه روزه هـم نـدارم، تنهـا دو وقـت غذا 
روزه  کـه  گویـد  دیگـری  بـزرگ  شـخصیت  می خـورم. 
در  را چشـم  آن چـه  دارد،  روح  بـرای  را  حیثیـِت چشـم 
بـدن انجـام می دهـد، روزه همـان کار را بـرای روح انجـام 

می دهـد.
امـروز بیشـتر مـردم بـردۀ شـکم خویـش هسـتند. آن هـا 
غـذای صبـح و چاشـت و شـِب خویـش را هـر روز بایـد 
بخورنـد؛ چه سـیر باشـند و چـه گرسـنه. بدن هـای بیچارۀ 
بیشـتر مـردم در ایـن سـوی زمین در زیر انبار غــذا کــمر 
خــم نمـوده و دردآور این کـه اکثـر این غــذاها غیرمغذی 
و غیرمفیـد بوده انـد. پروفیسـور آرنولـد اهریـد می گوید که 

زنده گـی، تراژیـدی تغذیـه اسـت.
برخی دوسـتان پرسـیده اند و این پرسـش را چنـان با غرور 
مطـرح نموده انـد، تـو گویـی بـر تمـام روزه داران تاریـخ 
اتمـام حجـت نموده انـد. آن هـا پرسـیده اند کـه اگـر قـرار 

باشـد روزه مـا را در جهـت احسـاس درد معدۀ انسـان های 
گرسـنه کمـک نمایـد، پــس بی نوایـان چـه نیـازی بـه این 
فریضـه دارنـد. آن هـا می گوینـد که رمضـان هم از لحــاظ 
شــعوری و هــم از ناحیۀ اجتماعی، تنها برای ثروت مندان 

بـوده، همان طـوری کـه شـاعری گفته اسـت:
آمد رمضان نه خواب داریم و نه خورد
وز چهـرۀ مـا گـرسـنه گی رنگ ببـرد

در خـانۀ مـا ز خـوردنی چیـزی نیست
ای روزه بـرو ورنه ترا خـواهم خـورد

در پاسـخ بایـد گفت که اهـداف روزه فراتـر از رابطۀ فقر و 
ثـروت و سـیری و گرسـنه گی اسـت. چـه بسـا می بینیم که 
فقـرا و بی نوایـان بیشـتر از ثروت منـدان و اغنیـا می خورند؛ 
ولـی آن چـه را آن هـا در زباله دانـی شـکم فـرو می کننـد، 
خـود  پُرخـوری  نمی باشـد.  غذایـی  ارزش  کـدام  دارای 
یکـی از اعـراض و عایـِم بیماری آشـفته گی روانی اسـت 
و چـه بسـا آشـفته گی هایی کـه زادۀ فقـر و ناتوانـی بـوده 
برخـی  و  می میرنـد  گرسـنه گی  از  برخـی  امـروز  اسـت. 
دیگـر از کولسـترول و چربـی و فشـار؛ ولـی روزه بـرای 
همـه حرفـی دارد و پیامـی. بـه هـر حـال، برنامـۀ رمضـان 
عرصه هـای مختلـف زنده گـی انسـان را زیـر پوشـش قرار 
داده و همـۀ افـراد جامعـه مخاطبـان آن انـد، نـه یـک طبقـۀ 
خـاص اجتماعـی. روزه بـرای هـر طبقه و قشـر و گروهی، 

پیـام خاصـی دارد. 
در پرتـو هـر آن چـه از آن یـاد کردیـم، انسـان روزه دار این 
فرصـت را می یابـد کـه در سـایۀ ارزش هـای برخاسـته از 

روزه و در سـایۀ صفـا و پاکـی حاصـل از آن، نـه تنها دهان 
و شـکم خـود را از خـوردن و آشـامیدن نگـه  دارد، بلکـه 
دســت، پـا، چشـم، گوش، حـواس، مغـز، فکر، اندیشـه و 
رواِن خـود را از عبـور بـه سـرزمیِن گناه و حرام باز داشـته 

و بـه درجـۀ تقـوی نایـل آید.
رمضـان ارزش هـای خیـر و فضیلـت و عاطفـه و نیکوکاری 
و صبر و شـکیبایی را در انسـان تقویت نموده، روان انسـان 
را آرام سـاخته، نفـس او را صیقـل داده، از نظـر فیزیولوژی 
سیسـتم تغذیـه را پاک نمـوده و مواد زهری و مسـموم کنندۀ 
آن را می شـوید و از لحـاظ اجتماعـی، عاطفـه و احسـاس 
را در انسـان برمی انگیـزد و از دیـد انسـانی رشـته یی اسـت 
کـه همـۀ ادیـان آسـمانی و زمینـی را به هـم پیونـد می دهـد 
و نقطـۀ مشـترکی اسـت کـه همـه بـر اهمیـِت آن تأکیـد 

می کننـد. 
اگـر دنیـای ما در آتـش مادیت می سـوزد، رمضـان می تواند 
مـا را در برون رفـت از ایـن آتـش و افزون طلبی هـای آن 
کمـک نمایـد. اگـر جامعـۀ ما در باتاق خشـونت دسـت و 
پـا می زنـد و در آتـش جنـگ می سـوزد، رمضان بـه مفهوم 
اصلـی آن می توانـد دسـت مـا را گرفتـه و در خـروج از 
این منــجاب و آتـش، یاری رســاند. اگـر جـوامع بشری 
را بیمـاران روانـی پُـر کـرده اسـت، رمــضان و خــلوت 
رمــضانی و اعــتکاف آن، روزه داران را کمـک می نمایـد تا 
سـر در گریبـان خــلوت فـرو بـرده و خویشـتن خویش را 

دریابند.
بلکـه  نیــست؛  کهــنه پرستی  و  ارتجـاع  سمــبول  روزه، 
قــلۀ خردگرایـی، بلنـدای اندیشـه ورزی و اوج علم گرایـی 
گروه هـای  و  ادیـان  کـه  اسـت  درسـت  ایـن  می باشـد. 
مختلـِف انسـانی روزه را پاس داشـته اند، ولـی هیچ روزه یی 
بـا معقولیـت، عمـق، پهنـا، شـکوه و انضباِط روزۀ اسـامی 

نمی توانـد.  برابـری کـرده 
رمضـان تربیـت گاهِ سـی روزه یی اسـت که درس هـای آن را 

پایانـی نیسـت. روزه معجزۀ معجزات اسـت!
صد سال می توان سخن از زلف  یار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است

عيد و مفهومِ آن
عیـد فطـر روزی سـت کـه تربیت یافتـه گاِن مکتـب رمضان، 
پیـروزی خویـش را در امتحان هـای نهایـی ایـن تربیـت گاه 
جشـن می گیرنـد. قـرآن  کریـم تنهـا یـک  بـار از واژۀ »عید« 
یـاد نموده و آن را به جشـنی نسـبت داده اسـت کـه پیروان 
عیسـی )؛( پـس از تکمیل نمـودن روزۀ خویش، خواهان آن 
شـده بودنـد. عید فطـر به معنی جشـن آفرینش اسـت. عید 
جشـنی اسـت کـه انسـان روزه دار پـس از یک مـاه ریاضت 
و خلـوت و سـلوک بـه فطـرت نـاِب خویـش برمی گـردد. 
فطـرت چیـزی جـز اسـتدالل و منطـق و بدیهیـات عقلـی 
و مشـاهده و دقـت در اسـرار هسـتی و گـوش فـرا دادن به 
ندای وجدان و صدای سـخن دل نیسـت. عید فطر، جشـن 
فطـرت و خودسـازی و بـاز گشـت بـه خویشـتن اسـت. 
فطـرت الیه هـای تقلیـد را کنار گذاشـتن و گریبـان عقل را 
از پنجـۀ گروه هـا دور کـردن و مغـز را از اسـارِت این و آن 
رهـا نمودن اسـت. رمضـان صیقـل زدِن آیینۀ فطرت اسـت 

تـا خـدا را در آن آیینـه دید.
در عصـری کـه زنده گـی مـا را اشـک و جامعـۀ مـا را خون 
پوشـانیده اسـت، مـا سـخت نیازمنـد جشـن و خوشـی و 
سـرور هسـتیم. در دنیایـی  کـه دیـن وسـیلۀ گریـه کـردن و 
گریـه دادن و کشـتن و انتحـار شـده اسـت، ما بیشـتر از هر 

زمـاِن دیگـری نیازمند خوشـی و جشـن هسـتیم.
جشـن ها بازتاب دهنـدۀ فرهنـگ و هویـِت یـک ملت انـد. 
مصطفـی سـباعی گویـد: هـرگاه بخواهیـد ملتی را درسـت 

بشناسـید، آن هـا را در جشن های شـان نظـاره نماییـد.
عیـد، بازتاب دهنـدۀ هویت اسـامی اسـت. در عصـر پیامبر 
اسـام )^( عـادت بـر آن بـود کـه مسـلمان ها نمـاز را در 
هـوای آزاد ادا نمـوده و هنگام رفتن و بازگشـت از عیدگاه، 
مسـیرهای مختلفـی را در پیـش گیرند تا بتواننـد گردهمایی 
عیـد را بازتابـی گسـترده تر دهنـد. در آن زمان حتـا زنانی که 
نمـاز نمی خواندنـد و کـودکان همـه و همـه بـه عیـدگاه 
می رفتنـد تـا در جشـن بـزرِگ فطـرت و آفرینـش شـرکت 
جوینـد. عیـد در تاریـخ مسـلمانان نقـش مهمـی در زدودن 
کدورت هـا و ترمیـم کشـیده گی های اجتماعی بـازی نموده 
اسـت. عیـد فطر نه مناسـبتی بـرای رقابت های منفی اسـت، 
نـه فرصتی بـرای اسـراف. رقابت هـای اجتماعی و اسـراف 
و پُرخـوری بـا فلسـفۀ رمضـان و سـنت زیبایی پسـند عیـد 

در تضاد اسـت. 
عیـد  بـود،  معنـوی  طهـارت  فرصـت  رمضـان،  مـاه  اگـر 
رمضـان بـا سـنت قـرار دادن طهـارت جسـمی و آراسـتن 
را  زیبایـی  ایـن  و خوش بویـی،  عطـر  اسـتعمال  و  ظاهـر 
آیینـۀ  تکمیـل می نمایـد. هـم رمضـان و هـم عیـد فطـر، 
تمام نمـای فطـرت انسـانی اسـت؛ فطرتـی کـه بـر زیبایـی، 

نیکویـی، دانایـی و معنویـت توجـه داشـته داسـت.
رمضانـی  شـتاب زدۀ  و  مختصـر  تبصره هـای  این جـا  در 
بزرگـوار  بـرادران و خواهـراِن  از همـۀ  و  داده  را خاتمـه 
و عــزیزی کــه مــرا در ایـن سـفر کوتـاه همراهـی نموده 
و بـر معنویـِت فضـای آن افزودنـد، قلبـًا سـپاس گزارم. بـا 
اسـتفاده از ایـن فرصـت، عیـد فطـر را بـه همـۀ دوسـتان و 
خانواده هـای گرامی شـان تهنیـت عـرض نمـوده، آرزومندم 
تـا روزی شـاهد عیدهایـی باشـیم کـه بازتاب دهنـدۀ معانی 
واالی فطـر و »جشـن آفرینـش« به مفهـوم کلمۀ آن باشـند.

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
بخش بیست دوم و پایانیبشیراحمد انصاری
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در ایـن روز هـا جـدال بـر سـر هویـت افغـان 
و  داغ  دیگـر  زمانـی  مقطـع  هـر  بـه  نسـبت 
مطـرح گردیـده اسـت. خاصتًا، این مناقشـه به 
سـر تعریـف هویـت افغـان بـه عنـوان هویت 
شـهروندی یـا قومـی باعـث شـده اسـت کـه 
هـر دو طـرف بـرای توجیـه موقـف خویـش 
بـرای وجـه تسـمیه و پیشـینه اصطـاح افغان 
امـا  و  نماینـد.  ارائـه  گوناگونـی  روایـات 
هـر کـدام ایـن روایـات بـا متـون دسـت اول 
مطابقـت نمی داشـته باشـند و بعضـی از آنهـا 
بـرای یـک هـدف سیاسـی شـکل گرفتـه  اند. 
در این نگاشـته  ی فشـرده، براسـاس اکتشافات 
جدیـدی مثـل متـون ارزشـمند زبـان باختری 
کـه از سـوی دکتـر سـمس-ولیمس ترجمه و 
نشـر گردیـد، نظریه ی نـوی پیرامون ریشـه  و 
پیشـینه ی واژه ی افغـان معرفـی خواهـم کـرد.

یکی از روایات اشـتباهی که از سوی مخالفین 
واژه ی افغـان و بـه ویـژه از طـرف مـردم عام 
تبلیـغ می شـود همریشـه بـودن هویـت افغان 
بـا کلمـه ی افغـان به معنـی فغان و ناله اسـت. 
ایـن یـک نظریـه ی سـاده انگارانـه می باشـد 
کـه بنیـاد تاریخـی نـدارد و تنهـا بـرای گریـز 
از کاوش بیشـتِر متـون تاریخـی، چنیـن یـک 
همخوانـی را پیشـکش می نماینـد. شـبیه بودن 
دو واژه و داشـتن یـک اما می توانـد بعضًا در 
یـک زبان اتفـاق بیافتد بـدون اینکه همریشـه 
باشـند و واژه هـای هسـتند هماننـد پارسـی و 
پشـتو کـه از نـگاه زبـان شـناختی همریشـه 
می باشـند ولیکـن امـروز ظاهـراً نـه معنـی و 
نـه امایشـان منطبـق همدیگر هسـتند. روایت 
دیگـری کـه از سـوی مخالفـان ایـن اصطاح 
مـورد قبـول اسـت، ریشـه ی عبـری و یهودی 
آن می باشـد کـه برمی گـردد بـه اسـاطیری که 
از سـوی دربـار مغول هـا در دهلـی در قـرن 
هفتدهـم میـادی بـه وجـود آمـد. در مخـزن 
االفغـان آمده اسـت که افغانه نبیـره ی طالوت، 
نخسـتین پادشـاه اسـراییل بـود و چنـد نسـل 
بعـد، در هنگام اشـغال بیت المقدس از سـوی 
بابلیـان بازمانـگان افغانـه بـه کوه هـای غـور 
مهاجـرت کردنـد. ولیکـن ایـن روایـت نیـز 

باشـد  مـی  تاریخـی  اعتبـار  فاقـد 
و تنهـا بـه عنـوان یـک افسـانه و 
اسـطوره می توانیـم آن را بپذیریـم. 
امـروز هیچ تحقیق جـدی و علمی 
موجـود نیسـت که ریشـه ی عبری 
رسـانده  اثبـات  بـه  را  پشـتون ها 
در  نیـز  اشـاره ای  هیـچ  و  باشـد 
متـون دینـی یهودی هـا از افغانـه و 

بازمانـدگان او نشـده اسـت.
در مقابـل ایـن روایـات، موافقـان 
روایاتـی  نیـز  افغـان  اصطـاح 
ارائـه  را  فـراوان  نقیصه هـای  بـا 
کـه  ادعا هایـی  از  یکـی  می کننـد. 
ایـن  موافقیـن  طـرف  از  بیشـتر 
اصطـاح تبلیـغ می شـود نظریـه ی 
سـپرینگلینگ و عبدالحـی حبیبـی 
اسـت. آنهـا اصطـاح »ابگـن« کـه 
در کتیبه ی نقش رسـتِم شـاپور اول 
ساسـانی آمـده اسـت را نخسـتین 

ایـن  در  می شـمردند.  افغـان  قـوم  از  تذکـر 
سنگ نوشـته ابگـن نـام پـدر گُردافـر، یکـی از 
درباریـان شـاپور می باشـد و هیچ اشـاره ای به 
یـک تبار و طایفه نشـده اسـت. حبیبی، نیز این 
ابگـن را بـا آوگان که در شـاهنامه تذکـر یافته 
اسـت پیونـد می دهد. در شـاهنامه آوگان اسـم 
یک شـخص اسـت و ممکن نیسـت کـه چنین 
واژه بـه نـام یک قـوم تکامـل نموده باشـد. بنا 
بـر این، ایـن نظریه نیـز برخـوردار منابع کافی 
نمی باشـد و پیونـد ایـن اصطاحـات بـا افغان 

خیلـی ضیعـف بـه نظـر می خـورد.
از سـوی دیگر، منابع باختری که در سـال های 
پسـین به نسـر رسـیده  اند، اطاعـات جدیدی 
بـه دسـت مـا داده اسـت کـه بـه ویـژه معمای 
ریشـه ی اصطـاح افغـان را شـاید حـل نموده 
باشـد. در سـه نامـه  ای کـه در ایـن مجموعـه 
موجـود اسـت از واژه ی »ابه گانـو« و »ابگانـو« 
بـه عنـوان هویـت یـک طایفـه  نـام برده شـده 
»ابه گانـو« در واقـع مرکـب  اسـت. اصطـاح 
دو واژه ی باختـری »اپاگـه« و »آنـه« اسـت کـه 
«اپاگـه« در آن زبـان دور افتـاده و عقـب افتاده 
معنـی می دهـد و »آنـه« به معنی مـردم و طایفه 
اسـت و بنـا بـر ایـن »ابه گانـو« در تخارسـتان 
از مردمـان دور  بـرای گروهـی  و غرجسـتان 
بیـن  کوه هـای  در  کـه  بومـی  غیـر  و  افتـاده 
شـبه قاره ی هنـد و فـات ایـران قرار داشـتند، 
روزگار،  آن  در  می شـد.  گرفتـه  کار  بـه 
تخارسـتان و غرجسـتان مرکـز دیـن بودایـی 
بـود و بیشـترینه ی متـون دینـی از آنجـا تولید 
بـه آن دو منطقـه  بودایـی  می شـد و هـزاران 
می رفتنـد  دینـی  تعلیمـات  و  زیـارت  بـرای 

و زبـان چیـره ی آنجـا نیـز باختـری بـود. از 
همیـن روی، بودایی هـای چیـن و شـبه قاره ی 
هنـد از طریـق منابـع باختـری پیرامـون ایـن 
منطقـه و مـردم آن آگاهـی حاصـل می کردند 
نیـز  را  از اصطاحـات آن زبـان  بسـیاری  و 
وام می گرفتنـد کـه یکـی از آنهـا همیـن واژه 
»ابه گانـو« اسـت. به طـور مثـال، واراهامیهیرا، 
منجـم و ریاضـی دان هنـدی در قـرن ششـم 
میـادی از طایفـه  ای در شـمال غـرب هند به 
نـام »اواگآنـه« دو بار یـاد می نمایـد. همچنان، 
شـوان زانگ، یک چینـی و راهـب بودایی، در 
قـرن هفتـم میـادی بـه هنـد و آسـیای میانـه 
سـفر نمـود و در برگشـت از منطقـه ی بنی به 
جایـی به نـام ابَکیَِن یـا اَفِکن رفـت و از آنجا 
بـه »جاگـوده« یـا غزنه رسـید. بر این اسـاس، 
شـوان زانگ در هنگام برگشـت از شـبه قاره ی 
هنـد بـه فات ایـران وارد شـد و منطقه ای که 
او اصطـاح چینی-شـده ی »ابگانـو« را بـرای 
آن اسـتفاده کـرد، سلسـله کوه هـای سـلیمان 

می باشـد زیـرا غزنـی در غـرب آن کوه هـا 
قـرار دارد.

میتوانیـم بگوییم کـه افغان معـرب »ابگانو« 
اسـت زیرا متـون عربی و فارسـی در عصر 
اسـامی چنیـن یک سـازگاری را بـا متون 
مزبـور نشـان می دهـد. نخسـتین متنـی که 
از واژه افغـان بـه کار بـرده شـده اسـت، 
حـدود العالـم اسـت. نویسـنده ی ایـن اثر، 
از دهـی در کوه هـای مـرزی شـمال غـرب 
هندوسـتان بـه نـام َسـُول نـام می بـرد کـه 
باشـنده های آن افغان هـا بودنـد. افـزون بـر 
ایـن، ابـو نصـر عتبـی در تاریـخ یمینـی از 
یـورش محمـود غزنـوی بـر علیـه  افغان ها 
در  را  آنهـا  خاسـتگاه  و  می کنـد  روایـت 
سـربازگیری  از  او  می دهـد.  قـرار  کوه هـا 
در بیـن افغان هـا و خلجی هـا برای اشـغال 
دقیق تریـن شـرح  می کنـد.  یـاد  نیـز  بلـخ 
سـوی  از  افغان هـا  بـاره ی  در  آگاهـی  و 
ابـو ریحـان بیرونـی در کتـاب الهنـد داده 
بیرونـی توضیـح مـی دهـد  اسـت.  شـده 
کـه در کوه هـای غربـی هنـد یـا کوه هـای 
می برنـد  سـر  بـه  افغـان  قبایـل  سـلیمان 
هـم  سـند  دره ی  قسـمت های  تـا  آنهـا  و 
نیـز  التفهیـم  در  بیرونـی  سـاکن شـده اند. 
از منطقـه ی در بیـن هندسـتان و سیسـتان 
بـه نـام کوه هـای افغانان یـاد نموده اسـت. 
عنصـوری بلخی در یک قصیـده ی بلند در 
بـاب قتـح خیبـر و دره پیشـاور خاسـتگاه 
افغان هـا را بـاز هـم مثـل دیگر نویسـنگان 

دربـاری، کوه هـای سـلیمان قـرار داده بـود. 
در نتیجـه، یـک همخوانـی در بیـن کاربـرد واژه ی 
»ابگانـو« یـا »ابه گانـو« در زبان باختـری و اصطاح 
»افغـان« در فارسـی و عربـی دیـده می شـود کـه در 
معنی و شـیوه ی اسـتعمال آن چنـدان تفاوت وجود 
در  متعاقبـًا  و  واراهامیهیـرا،  و  شـوان زانگ  نـدارد. 
عصـر اسـامی، مورخـان و درباریـان غزنـوی بـه 
بـود و بـاش افغان هـا در کوه های غربی شـبه قاره ی 
نـگاه  از  کـه  ایـن کوه هـا  و  اشـاره می کننـد  هنـد 
جغرافیایـی از تخارسـتان و غرجسـتان دور افتـاده 
بودنـد و از همیـن روی مردمـان بومـی مناطق ایران 
شـرقی آنهـا را اوالً ابگانـو و بعـداً افغـان نامیدنـد 
کـه امـروز آنهـا در افغانسـتان بـا هویت هـا افغـان 
و پشـتون شـناخته می گردنـد. بـه طـور مفصـل و 
بـا ذکـر منابـع در آینـده ایـن نظریـه ی جدیـد در 
یـک مقالـه ی علمی بـا توضیحات بیشـتر پیشـکش 

شـد. خواهد 

علی میثم نظری

ــو« اســت زیــرا متــون عربــی و فارســی در عصــر  * میتوانیــم بگوییــم کــه افغــان معــرب »ابگان
اســامی چنیــن یــک ســازگاری را بــا متــون مزبــور نشــان می دهــد. نخســتین متنــی کــه از واژه 
افغــان بــه کار بــرده شــده اســت، حــدود العالــم اســت. نویســنده ی ایــن اثــر، از دهــی در کوه های 
ــا  ــنده های آن افغان ه ــه باش ــرد ک ــام می ب ــُول ن ــام َس ــه ن ــتان ب ــرب هندوس ــمال غ ــرزی ش م
بودنــد. افــزون بــر ایــن، ابــو نصــر عتبــی در تاریــخ یمینــی از یــورش محمــود غزنــوی بــر علیــه 
ــربازگیری در  ــد. او از س ــرار می ده ــا ق ــا را در کوه ه ــتگاه آنه ــد و خاس ــت می کن ــا روای  افغان ه

ــد ــاد می کن ــز ی ــخ نی ــغال بل ــرای اش ــا ب ــا و خلجی ه ــن افغان ه بی
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ســر انجــام، بــه ســالنگ رســیدیم. مــردم و مجاهدیــن 
آنجــا از برکــت قطــار اکماالتــی روســها و حکومــت 
کابــل غــرق نعمــت بودنــد. بــر عــاوه مــواد 
ــات و  ــل، لبنی ــوره، تی ــن، ب ــج، روغ ــل برن ــه مث اولی
مخصوصــاً پنیــر معــروف ســالنگ همــرا بــا کشــمش 
ــن و  ــوروی، لذیذتری ــه ش ــی ب ــه اول صادرات درج
ــد از  ــی داد . بع ــکیل م ــا را تش ــذا ه ــن غ مقوی تری
ــکم  ــر ش ــم: اگ ــم می گفتی ــنه گی باه ــه گرس آن هم
ــی  ــا نوع ــا و کوتل ه ــودن کوه ه ــد پیم ــیر باش آدم س
ــل و  ــن تی ــپ لی ــاالی پای ــبانه از ب ــح اســت. ش تفری
ــالنگ  ــتیم و س ــا گذش ــا کمــک راهنم ــر ب ســرک قی
را بــه مقصــد آشــابه تــرک نمودیــم. از اینکــه وقتــی 
پاهــای مــا بــه ســرک قیــر مــی رســید دچــار حالــت 
ــه  ــدن ب ــگ ش ــر نزدی ــه در اث ــدیم ک ــی می ش خاص
آبــادی بــه یــاد خاطــرات زنده گــی در شــهر و 
ــن  ــر همی ــه خاط ــم. ب ــواده می افتادی ــار خان در کن
ــه  ــن ب ــاه، ت ــدان پن ــاری قومان ــه ب ــود ک ــاس ب احس

ــرد : ــل ک ــا نق ــود بعده ــره داد؛ او خ مخاط
ــم؛  ــته بودی ــاز نشس ــر کام ــک موت ــش روی ی در  پی
ــن  ــن از ای ــه مجاهدی ــا می دانســتند ک چــون روس ه
شــیوه بــرای کوتــا کــردن راه خــود اســتفاده می کننــد، 
موتــر مــا را توقــف دادنــد؛ آنهــا مــرا از موتــر پاییــن 
کردنــد؛ امــا نمیدانســتند کــه مــن قوماندان هســتم. دو 
عســکر روس از بازوهایــم گرفتتنــد و پایینــم کردنــد 
ــرم  ــه فک ــزی ب ــه، چی ــن لحظ ــا ای ــدم. ت ــیر ش و اس
نمی رســید، ســپس مثــل یــک جرقــه، چیــز دیگــری 
بــه فکــرم آمــد؛ آنهــا مــرا بــه زودي نخواهنــد کشــت 
و بــرای اســتفادۀ تبلیغاتــي در تلویزیــون نشــان 
خواهنــد داد. ایــن تصــور مــرا مصمــم ســاخت کــه 
ــم را متمرکــز کــردم  در همانجــا کشــته شــوم. نیروی
ــان  ــتان آن ــم از دس ــم، بازوهای ــکان محک ــک ت و بای
ــار  ــان قط ــی در می ــکل زیکزاک ــه ش ــدند. ب آزاد ش
موترهــا دویــدم کــه بــه فاصله هــای کــم پشــت ســر 
ــه  هــم ایســتاده بودنــد. از پشــت ســر، صــدای ضرب
ــنیدم. اول  ــد؛ ش ــرا می زدن ــه م ــی ک ــین دارهای ماش
ــری از  ــر دیگ ــت س ــد پش ــر و بع ــک موت ــت ی پش
ــرا  ــا دیگــر م ــا اینکــه آنه ــب شــدم. ت نظرشــان غای
ــری  ــته دیگ ــک پوس ــا ی ــد. در آنج ــب نکردن تعقی
بــاالی ســرم قــرار داشــت، آهســته، آهســته حرکــت 
ــی از  ــا یک ــان و ی ــی چوپ ــه گوی ــان ک ــردم؛ چن ک
اهالــی هســتم کــه عبــور و مــرور شــان گاهــی اتفــاق 

ــب از خطــر گذشــتم. ــن ترتی ــد. بدی میافتن
 بــار اول بــود کــه ســالنگ را می دیــدم، بــا نشســتن 
ــالنگ را  ــر وادی س ــار دیگ ــه، یکب ــراز گردن ــر ف ب
برانــداز کــردم و قصــه خبــر نــگار ایرانــی، فریــدون 
گنجــور بــه یــادم آمــد کــه بــاری نقــل کــرده بــود که 
ــن ســالنگ  ــط عطــاء الحــق یکــی از مجاهدی از ظاب
عکــس گرفتــه کــه بــاالی تانک روســها ســوار اســت 
و داخــل اش را زیــر ضربــه ماشــیندار خــود گرفته به 
شــکلی کــه خــون از داخــل تانــک بــه پایــش پریــده 
ــی کــردم،  ــار دیگــر ارزیاب ــرا یــک ب ــکان آن ــود. ام ب
دیــدم بــر خــاف پنجشــیر، اراضــی ســالنگ و بــود 
و بــاش مــردم محــل در کنــار ســرک، امــکان اینــکار 
ــتان  ــار زمس ــن ب ــگار اولی ــن خبرن ــد. )ای را می ده
۱۳۵۹بــه پنجشــیر آمــد و بعــد از آن هــم بــار بــار بــه 

پنجشــیر و ســالنگ ســفر داشــت(
مــا از راه »گــرگ بــرده« و بــا عبــور از گردنه هــا، بــه 
ــم. در«شــغال  ــت کردی مقصــد دشــت شــمالی حرک
کنــده« قومانــدان امیــر محمــد از مــا پذیرایــی کــرد. 
در آنجــا اولیــن بــار جوانــی بــه نــام دل آغــا )محمــد 

ایــوب ســالنگی( را دیــدم.
ــًا  ــزاب موقت ــی اح ــوم و دایم ــگ ش ــابه، جن در آش
ــابه  ــر آش ــات اهلل خــان آم ــتاد حی ــود، اس ــوش ب خام
غوربنــد، ماننــد همیشــه شــوخ و ســر حــال مشــغول 
کار بــود و از تــاش و تکاپــو بــاز نمــی ایســتاد. او را 
یــک روز قبــل از  شــروع جنــگ اخیــر بــا روســها در 
پنجشــیر دیــده بــودم و اکنــون در اینجــا بــار دیگــر؛ 
همدیگــر را ماقــات کردیم، غــذای شــب را در خانه 
یکــی از اهالــی مهمــان بــود و مــرا بــا خــود برد. ســر 
شــب و ســحری )هــر دو وقــت( فقــط برنــج ســاده 
بــدون قورمــه و یــا گوشــت خوردیــم؛ گفتــم: اســتاد 
بســیار کار میکنــی! بــه شــوخی گفــت: او بچــه! اگــر 
آدم کار نکنــد کشــته میشــود .او چنــدی بعــد قربانــی 

توطئــه حــزب اســامی شــد.
ــمن  ــته های دش ــان پوس ــدره، از می ــبانه از راه تتم ش
عبــور کردیــم. اینجــا منطقــه حکــم خــان قومانــدان 
ــد:  ــود کــه مــردم مي گفتن ســر ســخت ِ مجاهدیــن ب
ــداوم، دو صــد چــره  ــر جنگ هــای شــدید و م در اث

در بــدن دارد و هنــوز از پــا نیفتــاده اســت.
ــتیم  ــتور داش ــته ها دس ــان پوس ــور از می ــال عب در ح
ــمن  ــا دش ــم، ت ــرول کنی ــود را کنت ــای خ ــدای پ ص
ــتاد  ــر اس ــوخی دیگ ــاد ش ــه ی ــا ب ــنود. در اینج نش
حیــات اهلل خــان افتــادم کــه شــب گذشــته نقــل کــرده 
بــود وقتــی کاروان اســلحه و مهمــات را بــه واســطه 
مرکب هــا، از نزدیــک پوســته های اینجــا، بــه طــرف 
ــگ  ــری از »هن ــرای جلوگی ــداده، ب ــل می ــمالی نق ش
ــه  ــه ب زدن« ناگهانــی خرهــا، در دامنــش تــوت گرفت
آن هــا می خورانــد. و در عیــن حــال بــه گــوش 

ــی گفــت: ــا م َخره
اینجــا خّریــت نکنــي ! زیــرا اگــر هنــگ بزنــي ، هــم 

تــو کشــته میشــی هــم مــن!
در جبــل الســراج توقــف کوتاهــی داشــتیم. صــدای 
ــید.  ــی رس ــوش م ــه گ ــته ب ــها پیوس ــه روس توپخان
ــی  ــای جنگ ــر ه ــی کوپت ــت و هل ــای ج ــاره ه طی
ــگ  ــش جن ــد و دود  و آت ــرواز می کردن ــه دم پ دم ب
ــرام  ــی بگ ــدان هوائ ــار می ــکار ، کن ــراف چاری در اط
ــود. از ســوی  ــد ب ــوا بلن ــه ه ــان کوهســتانات ب و می
ســالنگ نیــز دود غلیظــی از حریــق وســایط جنگــی 
دشــمن، در بــاالی جبــل الســراج ماننــد ابــر ســیاهی 

ــود. درحــال پخــش شــدن ب
هــوای شــمالی بســیار گــرم شــده بــود، روزه گرفتــن 
ــا روزه را  ــود. م ــل ب ــل تحم ــر قاب ــفرپیاده غی در س
ــختی  ــر س ــا س ــر ب ــن دیگ ــد ت ــا چن ــتیم ، ام شکس
تمــام، در حالیکــه می دانســتند از نظــر شــرعی 
مکلــف بــه)روزه گرفتــن در ســفر واجــب( آن 

نیســتند؛ روزه دار ماندنــد.
پنجشــیر  از  جوانانــی  بــا  کوهســتان  مســیر  در 
ــد  ــامی بودن ــزب اس ــه ح ــد ب ــه متعه ــوردم ک برخ
و بــه آن تعصــب نشــان می دادنــد. از آنــرو در 
ــا نشســتم  ــا آنه ــی ب ــد. دقایق ــده بودن کوهســتان مان
ــی  ــدا حافظ ــم خ ــا ه ــتانه ب ــره دوس ــد از مناظ و بع
ــد  ــرا بای ــم ، چ ــتم درک کن ــی توانس ــن نم کردیم.م
باشــند. در حالیکــه  در کوهســتان ســر گــردان 
زادگاه شــان مــورد هجــوم شــوروی اســت و میــدان 

فــداکاری آنجاســت.
بــا عبــور از راه کوهبنــد )ملکــرو درنامــه( بــه 
ــوه  ــارک را ک ــرارگاه حص ــدیم، ق ــارک وارد ش حص
ــگ پوشــیده  ــاک ســفید رن ــت ن ــم و هیب ــای عظی ه
انــد و در آنجــا کــه تیغــه هــاي شــان در دور دســت 
ــام  ــی بن ــاید، حــوض بزرگ ــی س ــمان م ــه آس ــا ب ه

ــرار دارد. ــوض ناالن(ق )ح

ــه از  ــی ک ــته های وحش ــا و بس ــار گله ــا از کن راه م
کنــار دریاچــه نقــره فــام، می گذشــت در میــان آنهــا، 
گیاهــی را دیــدم کــه بنــام »چکــری آهــو« معــروف 
ــرگ  ــی و دارای ب ــازک قاب ــای ن ــاقه ه ــت و س اس
هــای ســبز و مــزه تــرش اســت. مــی گوینــد: وقتــی 
ــورد  و  ــی خ ــاه م ــن گی ــود از ای ــی میش ــو زخم آه
نیــز زخــم خــود را بــه آن میمالــد و شــفا مــی یابــد .

در  دره »ویــا« مجاهدیــن حصــارک را ماقــات 
ــر  ــد و نفس گی ــای بلن ــه ه ــبب گردن ــه س ــم، ب کردی
ــاق  ــم اتف ــا ک ــای پنجشــیر دیداره ــرارگاه ه ــان ق می
می افتــاد و از ایــن رو دیــدار هــا، حادثــه ای دلپذیــر 
بــه حســاب می آمــد و همدیگــر را بــا چهــره هایــی 
کــه از صمیمیــت می شــگفت اســتقبال میکردنــد. بــا 
قصــه هــای کــه همچــون رمــان دلچســب و یــا فیلــم 
ــا را  ــای م ــب ه ــا و ش ــده ای روزه ــذوب کنن مج

ــود. ــرا ب ــاخت هم ــایند می س ــاه و خوش کوت
ــده ای از  ــود، ع ــه شــده ب ــه پنجشــیر تخلی ــگاه ک آن
ــي کــه راضــی آن مناســب  ــن در قرارگاه های مجاهدی
ــرو  ــه نی ــد؛ بلک ــده بودن ــی مان ــا باق ــه تنه ــود؛ ن ب
ــدان آن  ــه قومان ــراج ک ــرارگاه ف ــمن در ق ــای دش ه
بهلول«بهیــج« بــود، ضربــت ســختی خــورده بودنــد.

جنــگ »َگزنــو«در عاقــه داری دره و تلفات بیشــمار 
روس هــا هنــگام دیســانت قــوای شــوروی در آنجا و 
شــهادت ســارنوال یعقــوب قومانــدان قــرارگاه حصــه 
ــود  ــکراهلل خ ــدان ش ــهادت قومان ــیر و ش دوم پنجش

داســتان مفصــل دیگــری بــود.
ــز احمدبیــگ داشــکه را  ــز داســتان شــگفت انگی ونی

شــنیدیم.
ــی و  ــگ زخم ــش در جن ــًا پای ــه قب ــگ ک احمدبی
شکســته بــود در زیــر دالــه ســنگی زندگــی میکــرده 
ــاالی  ــه در ب ــه آنجــا می رســند و او ک کــه روســها ب
ــتند،  ــرش می ایس ــاالی س ــود ب ــاده ب ــی افت چارپای
ــی  ــرف او خال ــه ط ــی را ب ــاژور مرم ــک ش ــدا ی بع
میکننــد  و بــه گمــان اینکــه کشــته شــده او را تــرک 

ــد. مــی گوین
ــت  ــگ اصاب ــه جــان احمدبی ــی ب ــچ مرم از قضــا هی
نکــرده بــود و او چــون پایــش شکســته بــود 
ــبتًا  ــزد راه نس ــری میخ ــرف دیگ ــه ط ــینه ب ــه س ب
ــد؛  ــی میکن ــا« ط ــه »وی ــب دریاچ ــا ل ــی را ت طوالن
امــا گذشــتن از دریاچــه بــرای چنیــن آدمــی محــال 
بــود، از خســتگی، درد، گرســنگی بــه حالــت ضعــف 
ــاز  ــه خــواب مــی رود . وقتــی چشــم ب می افتــد و ب
میکنــد خــود را در طــرف دیگــر دریاچــه مــی بینــد 

بــی آنکــه لباســش تــر شــده باشــد. او همچنــان بــه 
راهــش ســینه خیــز ادامــه میدهــد تابــه دالــه ســنگی 
میرســد و در آنجــا تلخــان بــرای خــوردن می یابــد و 
ــد  ــاز می گردن ــاره ب ــن دوب بعــد از ســه روز مجاهدی
و در حالیکــه کامــًا مطمئــن انــد کــه او کشــته شــده 
ــد. ــده می یابن ــا زن ــا او را در آنج ــزه آس ــت معج اس
در آن ســال روســها، رد پــای مجاهدیــن را بــه 
ســختی تعقیــب مــی کردنــد و بــا یافتــن کوچکتریــن 
نشــانی از محــل بــود وبــاش آنهــا ، قــوای عظیمــی 

ــد . ــی بردن ــورش م ی
داســتان؛ در همــه جــا داســتان جنــگ، گریــز هــای 
خطرنــاک، محاصــره شــدن هــا، و فــرار کــردن هــای 
ــپ  ــارک، گ ــا در حص ــود؛ ام ــم ب ــی ه ــد و پ ممت
ــد  ــل مانن ــلحه ثقی ــتفاده از اس ــت و اس ــاع ثاب از دف

زیکویــک و داشــکه زده می شــد .
کاکوف هــا  داســتان  از  حصــارک،  قــرارگاه  در 
ــت آورده  ــه دس ــا ب ــازه از روس ه ــه ت ــنیدیم ک ش
ایــن  آوردن  دســت  بــه  آنوقت هــا  در  بودنــد. 
ــاح  ــه س ــا ک ــبُک و زیب ــدرن، س ــیندارهای م ماش
ــن  ــه مجاهدی ــود، آرزوی هم ــرخ ب ــش س ــژه ارت وی

بــود و افتخــاری محســوب می شــد .
ــپلین و  ــا دس ــدان ب ــام، قومان ــم قی ــدان عظی قومان
ــای  ــرارگاه ه ــی ق ــوول قوماندان ــه مس ــختگیر ک س
ــری  ــی رهب ــود، مدت ــده ب ــن ش ــیر تعی ــرق پنجش ش
ــم  ــاری قس ــت. ب ــه دوش داش ــا را ب ــات آنج عملی
ــه  ــود ، روس هــا را از راهــی کــه حمل ــاد کــرده ب ی
کــرده انــد مجبــور بــه عقــب نشــینی خواهــد کــرد و 

ــود . ــده ب ــم ش ــور ه همانط
جوانــان پــر شــور آنجــا مــی گفتنــد: بلنــد بــودن دود 
و آتــش جنــگ، زیــب و زینــت یــک قــرارگاه اســت. 
یکــی از کســانی کــه در قــرارگاه حصــارک شــجاعت 
ــدان  ــدا قومان ــود، داد خ ــان داده ب ــری نش ــی نذی ب
ــم خــان  ــود در آنوقــت نجی ــی تلخــه ب قطعــه ضربت
ــه  ــارک ک ــن حص ــود. امی ــاون او ب ــدان( مع )قومان
آنوقــت معــاون قــرارگاه حصــارک بــود نقــل کــرد:
ــد کچــا«  ــات را شــوروی ها در« غوربن بیشــترین تلف
ــان  ــب خ ــه صاح ــکه باب ــدند. اول داش ــل ش متحم
بــاالی شــان آتــش گشــود، همزمــان بــا آن مــا از دره 
پنــی حرکــت کردیــم، رؤســها کــه راه فــرار نداشــتند، 
تلفــات ســنگینی دیدنــد. اجســاد شــان در دو طــرف 
را   اولیــن کاکوف هــا  بــود.  پراگنــده  رودخانــه 
اســلم و ســید آغــا آوردنــد، بعــد گلبــاز رفــت، وقتی 
ــر ســینه ســرباز  می خواســت کاکــوف دوم را از زی
ــش  ــود ازپای ــده ب ــه زن ــرباز ک ــرد، س ــمن بگی دش
ــاز  ــرار داد. گلب گرفــت، دیگــری ســرباز را هــدف ق
ــه  ــاالک در حالیک ــت، چ ــوش صحب ــد خ آن مجاه
ــه ســختی خــود  چنــد مرمــی در لباســش خــورده ب
ــداد  ــم تع ــد ترفرصــت یافتی ــود .بع را نجــات داده ب

ــم. ــادی از ســاح هــای شــانرا جمــع کنی زی

»آزادی عجب نعمتی است«
قصه های نگفته از جها د افغانستان 

بخش سوممحمد حسین سید
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. . سربازی. نگفته های 
پـا کـرد. همـه در  بـه  دره را درهـم شکسـت و توفـان 
الی گـرد و خـاک بـه اشـباحی هماننـد بودیـم تـا این کـه 
چرخ بـال خیـز برداشـت و دِل فضا را شـگافت و همچون 
عقابـی در آن سـوی کـوه محـو شـد. کوهـی کـه شـاهد 
سـال ها جنگیـدن مـان بـود. کوهـی کـه نعش هم سـنگراِن 
کـه  گرسـنه ای  کـوه  می کشـید.  آغـوش  بـه  را  شـهیدم 

خوراکـش آدم بـود.
مادرجان! 

می خواسـتم از راه زمیـن بـه جنـازه ات بیایـم. دوسـتانم 
نگذاشـتند. به خاطـری کـه طالبـان، قسـمتی از راه را ماین 
فـرش کـرده بودنـد و هم چنـان در میانـۀ راه، در لبـاس 
پولیـس محلـی، مـردم را اذیـت می کردنـد و سـربازان را 

شناسـایی کـرده می کشـتند. 
از سـوی دیگـر؛ هـم مـن و هم دوسـتانم؛ پولی در بسـاط 
نداشـتیم کـه کرایـۀ راهم شـود. هم چنان هیچ کـدام، لباس 
شـخصی هـم نداشـتیم. فرمانده، بـرای این کـه از خط نبرد 
فـرار نکنیـم؛ لباس هـای شـخصی مـان را سـوزانده بود و 
فقـط همیـن یـک دسـت دریشـی نظامـی بـه تن مـان بود 
کـه بـدون شـک در میـان راه، طالبـان یـک گلولـه حرامم 

می کردنـد.
مادرجان! 

مـن کوچک تریـن فرزنـد تـو بـودم و ایـن تـو بـودی کـه  
مـرا در راه جنگیـدن با دشـمنان وطن تشـویق کردی! گفته 
بـودی کـه برو و مثـل برادرانت قهرمان شـو! بـرو و انتقام 
سـایر شـهدای آزادی را از طالبان بگیر! انتقـام برادرانت را 

نگرفتـه برنگردی!
مادرجان! 

امـروز کـه چندسـالی می گذرد مـن در میدان نبـرد به یک 
جنگ جـوی واقعـی تبدیل شـده ام، همین کـه تفنگم را به 
سـوی دشـمن دراز می کنـم گلولـه ام بـه خطا نمـی رود. از 
بس کـه بـه بوی خـون و بـاروت عـادت کـردم، از بس که 
هم سـنگران خـود را در دِل کـوه دفـن کـردم؛ از بـس کـه 
نعش هـای طالبـان را در محـل دور از هم سـنگرانم دفـن 
کـردم، از بس کـه هم سـنگران زخمی خود را مـداوا کردم؛ 
بـه یـک بیمـار روانی تبدیـل شـده ام. ما این جا بـه دکتر و 
دارو درمـان دست رسـی نداریـم. فقـط با مـوادِ کمک های 
اولیـۀ غیر معیـاری؛ بـه دادِ زخمی های خودمان می رسـیم. 
مـا فقـط می توانیـم بـا پارچـه ای؛ زخم هـای هم سـنگران 

خـود را ببندیـم و همین!
مادرجان!

هیچ کسـی  بـه  می بینـم.  غریبـی  و  عجیـب  خواب هـای 
اعتمـاد نـدارم. مالیخولیایـی شـده ام و بـه همـه گمـان بـد 
دارم! ایـن حـس، زمانی برایم دسـت داد که بـاری در خط 
نبـرد، مهمـات جنگـی تمـام کـرده بودیـم و هرچـه کمک 
خواسـتیم کسـی بـه دادمان نرسـید. گفتـه بودیم کـه برای 
مـان مهمـات بیاوریـد؛ گفتـه بودیـم خیلـی عاجل اسـت. 
فقـط مـواد کمـی داریـم کـه اگـر تمـام شـود همـه اسـیر 

طالبـان خواهیم شـد. 
صـدای آن سـوی خـط دل داریی مـان داد و گفـت کـه بـا 
همـان مـواد کـم مقاومـت کنیـد! تـا چنـد دقیقـۀ دیگـر، 
چرخ بـال می رسـد. مـا مقاومـت کردیـم، حتـا یـک مرمی 
هـم در شـاژورمان نمانـد؛ ولـی از چرخ بـال خبری نشـد. 

سـرانجام همـه اسـیر طالبان شـدیم. 
طالبـان می خواسـتند مـا را بـا اسـرای جنگـی خودشـان 
تبادلـه کننـد؛ ولـی ایـن خواسـت پذیرفتـه نشـد. روزهـا 
نـاِن بخورنمیـری طالبـان  و شـب ها شـکنجه می شـدیم. 
شـکنجه  نمـاز  هروقـت  از  پـس  می دادنـد،  برای مـان 
می شـدیم، بـا شـکنجه از خـواب بیدارمـان می کردنـد و 
بـا شـکنجه، بـه سـوی دریاچـه ای راه نمایی مـان می کردند 

تـا وضـو بگیریـم.
ميدانی مادر!

طالبـان می گفتنـد کـه شـما مرتـد شـدید و کشـتن شـما 
بـرای مـا هم چـون یـک امـر شـرعی فـرض عیـن اسـت؛ 
از  نمی توانسـتیم  آنجـا  فقـط  نبودیـم،  مرتـد  ماکـه  ولـی 
خودمـان دفـاع کنیـم، تا این کـه روزی من، یعنی این پسـر 
رنج دیـده ات حوصلـه ام سـر رفـت و بـا قبول کشته شـدن؛ 
در جریـان تحقیـق بـه سـوی مـای طالـب حملـه کـردم. 
تفنگـش را گرفتـم و اورا جابه جـا کشـتم. بعـد یکی دیگر 
از آنهـا را سـپر کرده گردنـش را گرفتم. طالبـان به خاطری 
کـه رفیق شـان کشـته نشـوند؛ نمی توانسـتند بـه سـوی من 
شـلیک کنند. هرکـه تفنگش را به سـویم دراز می کرد؛ یک 
گلولـه حرامـش می کردم. سـرانجام دری زندان را گشـودم 
و همـۀ سـربازان را رهـا کـردم. سـربازان بـه دنبـال مـن 
می امدنـد و مـن هـم به سـوی طالبانـی که تفنگ های شـان 
را بـه سـویم دراز می کردنـد شـلیک می کـردم و می رفتـم 

بـه سـوی کشـته های طالبان! 
تـا  برمی داشـتند  را  کشته شـده گان  تفنگ هـای  رفقایـم 
این کـه گلولـه ای از سـوی طالبـان رهـا شـد و سـینه ای 

طالِب اسـیر در دسـتان من را شـگافت و او را نقش زمین 
کـرد. دیگـر کار از کار گذشـته بود و جنگ شـدیدی آغاز 
شـد. سـرانجام سـه تـن از سـربازان مـا شـهید شـد و مـا 
توانسـتیم آن سـاحه را تصـرف کنیـم و بـه غنایـم جنگـی 

زیـادی دسـت یابیم. 
بـه فرمانـده، مخابـره کردیـم و جریـان را گفتیـم. صـدای 
آن سـوی خـط آزار دهنـده بـود. از لحـن کامـش پیـدا 
بـود کـه سـری نترسـی دارد. از پشـت مخابـره جیـغ زد 
کـه دوبـاره بـه سـنگر سـابقۀ تـان برگردیـد و آن سـاحه 
را رهـا کنیـد. شـما اشـتباه کردیـد کـه بـه طالبـان حملـه 
کردیـد. حـاال اگـر اسـرای آنهـا عمـل بالمثل انجـام دهند 
چـه خواهیـم کـرد؟ چـرا بـه اسـرای آنهـا راه فرار نشـان 
می دهید؟ به خانوادۀ سـه سـرباز کشـته شـده چه پاسـخی 

بدهـم؟ زود برگردیـد بـه سـنگر قبلـی تـان!
ایـن پاداشـی بـود کـه از ادارۀ مربوطـۀ مان دریافـت کرده 
بودیـم. دیگـر برایـم ثابت شـد کـه در میان ما افـرادی هم 
هسـتند کـه دشـمنان مـا را حمایـت می کننـد؛ بـه همـه و 

حتـا بـه هم سـنگران خـودم بدبیـن بودم.
مادرجان!

این جـا همـه چیـز وارونـه اسـت. خواب هـای عجیب من 
دارنـد بـه واقعیـت تبدیل می شـوند حـس می کنم کسـانی 
دارنـد سربه سـرمان می گذارنـد. پرسـش های عجیبـی در 
ذهنـم خطـور می کننـد. فرضیه هـای بی شـماری محصورم 
می کننـد. انـگار مـن یـک سـرباز نیسـتم، در کنـار سـرباز 
بـودن یـک فعـال جامعۀ مدنـی شـده ام، تحلیل گر شـده ام 
از همـه چیـز خبـر دارم. نتیجـۀ جنـگ برایم معلوم اسـت 
مانده ایـم کـه فقـط خداونـد  انـگار، در گردابـی گیـر  و 

می توانـد نجات مـان بدهـد.
از هم قطارانـم می ترسـم کـه مبـادا بـا طالبـان هم دسـت 
باشـند. هم دسـتی قوماندانـم بـا طالبـان را نمی توانـم انکار 
کنـم؛ آشـکار کـردن ایـن امر هم بـرای من ممکن نیسـت؛ 
چـون افـراد نظامـی آن هـم سـرابازان، اجـازه ای شـکایت 
ندارنـد. آنهـا بایـد بجنگند تـا فرمانده شـان در سـوناهای 
کابـل شـنا کنـد. مـا بایـد بجنگیـم تـا فرماندهـان مـان بـا 
خیـال راحت بـه تماشـای جدیدترین فیلم بالیود بنشـینند. 
مـا بایـد دشـمن را عقـب برانیم و آنوقـت فرمانـده مان به 
رسـانه ها بگویـد کـه در عقب رانـدِن دشـمنان وطـن، چـه 

قهرمانی هایـی کـرده اسـت. 
بایـد بـا خـون خـود بـازی کنـم و بـا قبـول این که شـاید 
دشـمنی کـه بـه قصـد تسـلیم شـدن، دسـت های خـود را 
روی سـرش گذاشـته، کاردی در آسـتین دارد؛ ولـی بـا آن 
هـم نزدیـک می شـوم و او را دسـت بند می زنـم؛ آنوقـت 
چـه  کـه  می گویـد  همـه  بـه  صاحـب  فرمانـده  جنـاب 

تروریسـت خطرناکـی را بـه دام انداختـه اسـت؟
مـن بایـد در گرمـای تابسـتان عـرق بریـزم و شـعار مرگ 
بر طالبان سـردهم و به سـوی شـان شـلیک کنم و سـپس، 
گلوله ای از سـوی آنها سـینه ام را بشـگافد؛ آنوقت رهبرانم 
در کابـل، از سـردی زیـاد کولـر، شـکایت کننـد و بـرای 
صلـح بـا طالبـان برنامـه بریزنـد؛ برنامـه ای کـه پروژه های 
خوبـی دارنـد و بـا اجرای هرکـدام؛ پول هنگفتـی دریافت 

کرد. خواهنـد 
مادرجان! 

مـا بـه کاالهـای تاریـخ مصرفی می مانیـم که خواسـته های 
ظاهریـی رهبـران مـان را در خـط نبـرد پیـاده می کنیـم؛ 
آنوقـت رهبرانـم بـا رهبـران دشـمنانم در یک سـاغر ودکا 

می نوشـند.
مقابـل طالبـان می جنگـم و کشـته  بـه خواسـت رهبـرم 
می شـوم؛ آنوقـت رهبـرم بـا دیـدن تابـوت  خـون آلـود 
مـن، و ضجه هـای زنـم؛ می خندنـد و از دختـر دشـمنم 
خواسـت گاری می کنـد و دختـر خـود را بـه رهبر دشـمنم 

می دهـد تـا روابـط سیاسـی شـان محکم تـر شـود.
مادرجان! 

این جـا همـه چیـز وارونـه اسـت. خـون من فقـط ۴۰۰۰۰ 
هـم  را  اکرامیـه ام  مردنـم؛  از  بعـد  دارد.  ارزش  افغانـی 
فرامـوش  کلـی  بـه  می شـوم؛  فرامـوش  مـن  نمی دهنـد، 
می شـوم؛ فقـط بسـته گانم و هم سـنگرانم گاهـی یـادی از 
مـن می کننـد و در حقـم دعـای مغفـرت خوهنـد کـرد.

مادرجان! 
از مـن قهـر مبـاش! برایـت خـوش خبـری هـم دارم و آن 
این کـه سـربازان طالـب، حـال بدتـر از من و هم سـنگرانم 
را دارنـد. نمی دانـم پسـندیده اسـت که این خبـر را خوش 
خبـری بنامـم؟ فکـر می کنـم نـه! رهبـران طالـب بـه بهانۀ 
دیـن و خـدا جوانـان هموطنم را بـه خط نبرد می کشـانند. 
بـه آنهـا می گوینـد کـه »دولـت کافـر اسـت و مرتـد«؛ بـه 
آنهـا می گوینـد کـه سـربازان دولت در خدمـت خارجی ها 
هسـتند؛ می گوینـد که اگـر انتحـاری کنید؛ بدون سـوال و 
جـواب بـه جنـت خواهید رفـت و اگـر در مقابل شـان در 
جنگ رویارویی هم کشـته شـدید شـهید خواهید شـد و با 
حوریـان بهشـتی هم آغـوش می شـوید. به آنهـا می گویند 
کـه ایـن همـه در شـریعت ما اسـت و سـربازان طالب هم 

بـدون هیچ نـوع آگاهـی؛ قبـول می کنند.
می دانی مادر! 

بـاری از اسـرای طالـب، فرایـض وضو و نماز را پرسـیدم؛ 
بی خبـر  دینـی  واجبـات  و  فرایـض  از  این کـه  کنـارِ  در 
بودنـد بـه گونـۀ درسـت نمی توانسـتند حتا وضـو بگیرند؛ 
از فرمانـده طالبـی که با دسـتان خودم اسـیرش کـرده بودم 
و افـرادش او را مولـوی خطـاب می کردنـد پرسـیدم کـه 

مولـوی صاحـب! مذهـب چیسـت؟ او بـی پاسـخ ماند.
مادرجان! 

داشـتِن  و  بـه خـودم  می بینـم  را  مـواردی  وقتـی چنیـن 
مـادری چـون تو می بالـم، به مـادران طالبان دلم می سـوزد 
کـه چگونـه فرزنـدان ناخلفی تربیـت کردند؛ نـه می توانند 
قـرآن بخواننـد، نـه می تواننـد فرایض نماز و وضـو را بیان 
کننـد؛ آنوقـت از دایـرۀ دیـن، بـرای منـی که سـال ها قرآن 
خوانـدم؛ خـط مشـی تعییـن می کننـد و بـرای سرنوشـت 
خـودم و کشـورم تصمیـم می گیرنـد. اینجاسـت کـه بـه 
حقانیـت خـودم و هم سـنگرانم پـی می بـرم و جهـاد علیه 
آنهـا را بـرای خـودم فـرض عین می دانـم. بگـذار فرمانده 

هم بـا آنها همدسـت باشـد.
مادرجان! 

سـپاس گذارم کـه مـن را بـرای جنـگ بـا دشـمنان وطـن 
تربیـت کـردی و در ایـن راه تشـویقم کـردی! بـرای مـن 
کشـورهای خارجـی و خارجی هـای غیر مسـلمانی که در 
افغانسـتان هسـتند بـه مراتـب نسـبت بـه طالباِن بـه ظاهر 
مسـلمان، شـرف دارنـد؛ زیـرا این هـا ظاهراً نه بـه دین من 
کار دارنـد و نـه مردمـم را قتـل عـام می کنند؛ ولـی طالبان 
هـم قـرآن مـا را تحریـف می کننـد و هم بـه بهانـۀ دین و 

خـدا مـن و مردمـم را می کشـند.
مادرجان! 

مـا در این جـا »نماز خـوف« می خوانیم به یـاد داری؟ هنوز 
پانـزده سـالم نشـده بـود کـه در مـورد نمـاز خـوف برایم 
گفتـه بـودی! نمازهای مـان قضـا نمی شـود. هم سـنگرانم 
هـم نمـاز خـوف می خواننـد؛ فرمانده مان پشـت مـا نماز 
نمـاز  بـی  لباس های تـان  »شـاید  می گویـد  و  نمی خوانـد 
باشـد«؛ بـاز هم همین کـه به تنهایـی هم می خوانـد؛ خیلی 

خوب اسـت.
مادرجان! 

مـن و هم سـنگرانم می خواهیم نمـاز جمعـه بخوانیم؛ ولی 
شـرایط خـراب اسـت و مـاه هـا شـده کـه نتوانسـتیم بـه 
مسـجد برویـم. سـجده گاه مـان سـنگ های نسـبتًا همـوار 
کـوه، و زمیـن خشـک و تشـنه ای هسـت کـه بـا هربـار 
سـجده؛ بـوی بـاروت اذیت مـان می کنـد. زمیـن مـا بـوی 
بـاروت می دهـد. از بوییـدن گل و هم چنـان روییـدن گل، 
در این جـا خبـری نیسـت. به جـای گل و ریحـان و گنـدم 
و جـو؛ چـرس و تریـاک می کارنـد؛ بـرای مـا هـم اجـازه 
نمی دهنـد نابودشـان کنیـم؛ حـاال بـه ایـن هـم پی بـرده ام 
کـه مفـاد کشـت چـرس و تریـاک، فقـط بـرای طالبـان 
نمی رسـد؛ بلکـه کسـانی در میان ما هم هسـتند کـه از این 

راه عایـدی دارنـد.
مادرجان! 

بـه یـاد داری کـه روزی در کابـل، ایـن فرزنـد ناخلفـت 
را تنبیـه کـرده بـودی کـه چـرا بـه نمـاز جمعه نمـی روم؟ 
نمی توانسـتم در مقابلـت چیـزی بگویـم؛ بـاور کـن خیلی 
دلـم می خواسـت نمازهـای جمعـه را بخوانـم و پیـش از 
همـه بـه مسـجد بـروم؛ امـا بـاری کـه رفتـه بـودم مولوی 
صاحـب از فـراز منبـر؛ بـه ضـد حکومـت شـعار مـی داد! 
اعـان جهـاد می کـرد و حمله هـای  بـه ضـد حکومـت 

انتحـاری را توجیـه!
بـرای مـن سـخت بود کـه پشـت چنین امامـی اقتـدا کنم! 
خـوب بـود کـه من همـه چیـز را می دانسـتم و می فهمیدم 
کـه ماصاحـب دروغ می گویـد. وقتـی بـه ضـد حکومت 
حکومـت  ایـن  از  خـودت  چـرا  می کنـی  اعـان  جهـاد 
معـاش دریافـت می کنـی؟ چرا خـودت واسـکت انتحاری 

نمی پوشـی و صدهـا چراهـای دیگـر!
انـد.  شـده  طالبـان  بلندگوهـای  اکثـراً  هـم  رسـانه ها 
رسـانه هایی کـه مـا بـرای آرامـی و راحتـی کار آنهـا هـم 
را  تلفـات هـردو طـرف  می جنگیـم و کشـته می شـویم. 
»کشـته« خطـاب می کننـد تـا تـوازن خبریـی شـان حفـظ 
شـود. مگـر حفـظ شـدن تـوازِن خبـری، باطـل را بـا حق 
یکـی دانسـتن اسـت؟ پیام هـای رشـادت های مـا را هـم 
کـه در بـدل پول به نشـر می رسـانند؛ پـای آن می نویسـند 
»آنچـه را دیدیـد یـک پیـامِ بازرگانـی بـود« تـا بی طرفـی 
خـود را حفـظ کـرده باشـند. حـاال از ایشـان می پرسـم که 
حفظ بی طرفی در »نفی کردن حق از سـوی شـما« اسـت؟ 
اگـر مـا حق نیسـتیم چرا در سـاحاِت تحت اشـغال طالبان 
کار نمی کنیـد و اگـر مـا حق هسـتیم آیا انـکار از حق، کفر 
نیسـت؟ از جانـب دیگـر؛ گیریـم کـه نبشـتِن آن متن پس 
از نشـِر پیام هـای تبلیغاتـی مـا حفـظ بی طرفـی اسـت؛ در 
ایـن صـورت بایـد آن نبشـته، پس از نشـِر سـایر پیام های 
بازرگانـی تـان نشـر شـود؛ زیـرا شـما از پولیـس، اردو و 

بنگاه هـای  از  ولـی  نمی کنیـد؛  امنیـت خـود طـرف داری 
تجارتـی، خـوب طرفـداری می کنیـد؛ بنگاه هایـی کـه اگر 
مـا امنیت شـان را نگیریـم و بـرای راحتـی کار انهـا کشـته 

نشـویم؛ طالبـان همـه را تـاراج خواهنـد کرد.
پوسـت کنـده بگویـم مادرجان! شـهدای مـا نزدِ رسـانه ها 
ارزشـی دارنـد برابـر بـا کشـته شـده گان طالـب؛ در حالی 

کـه؛ می داننـد مـا حقیم و راسـت.
مادرجان! 

برخـی از رهبرانـم در عمـل و کـردار؛ بدتـر از رهبـران 
طالـب هسـتند. می شـناختم رهبـری را کـه سـال ها مـردم 
را بـه دیـن دعـوت کـرد؛ افراد زیـادی تحت امرش کشـته 
شـدند؛ تـا امـروز هـم مـردم برایـش سـر می دهنـد؛ ولـی 
دختـِر خـودش، بـرای این که اندامـش خراب نشـود روزه 
نمی گیـرد. دختـرش موهایـش را با چادر نمی پوشـاند تا از 
زیبایی اش کاسـته نشـود. دختـرش شـب ها و روزها روی 
نیمکتـی می خوابـد و سـینه بندهای مودل جدیـد آمریکایی 
را اعـان می کنـد. او یـک مودل اسـت، مودلی کـه روزانه 
صدهـا لبـاس را امتحـان می کنـد و میان تماشـاچیان ادا در 

مـی آورد و فخر می فروشـد.
مادرجان! 

انتحـاری را مـن اسـیر می کنـم؛ آنوقـت فرماندهـم رتبـۀ 
تصـرف  مـن  را  دشـمن  موضیـع  می گیـرد.  افتخـاری 
می گیـرد؛  بخششـی  معـاش  فرماندهـم  آنوقـت  می کنـم؛ 
طالبانـی کـه در مقابـل مـن جنگیدنـد و بـا دسـتان خودم 
اسـیر شـدند و سـرانجام زندانـی شـدند؛ به فرمـان رییس 
جمهـور خـودم از زنـدان رهـا می شـوند و پـس از رهایی 
از زنـدان؛ جـان بیش تری می گیرنـد؛ زنـدان را مهمان خانه 
عنـوان می کننـد و با شـرارت بیش تـری با مـن می جنگند.

مادرجان! 
می دانـم کـه بـا شـنیدن این خبـر خوش حال خواهی شـد. 
شـش ماهـی پیـش، خداونـد برایت نواسـه ای داده اسـت. 
پسـری کـه در آرزوی دیـدارش بودی! می گفتـی که چهار 
فرزنـدم زمانـی که نامـزد بودند در جنگ با دشـمنان وطن 
شـهید شـده انـد ولی بـاور داری کـه من عروسـی خواهم 
برگـزارش  خـودت  بـودی!  دیـده  را  ام  عروسـی  کـرد. 
کـرده بـودی و گفتـه بـودی کـه پـس از دیـدن نواسـه ات 
دیگـر هیـچ آرمانـی نـداری! افسـوس کـه نیسـتی و ببینی 
کـه چگونـه بـه رویـت لبخنـد می زند مـن هـم ندیدمش! 
فقـط صدای گریه هایش را از پشـت گوشـی می شـنوم. آن 
کـودک معصـوم تـا هنـوز هم پـدر خـود را ندیده اسـت.

مادرجان! 
قـرار اسـت پـس از پیـروزی در ایـن جنـگ، بـه رخصتی 
یک ماهـه برویـم. خیلـی دلـم بـرای همسـر و کودکم تنگ 
شـده اسـت. بـه کوچه هـای کابـل، ترافیـک بیـرو بـار و 
لبخندهـای کودکانـی کـه از مکتـب رخصـت می شـوند. 
قلبـم بـرای همـه می تپـد. می خواهـم برگـردم. یـک مـاه 
تمـام در کنـار همسـر وفرزنـدم خواهـم مانـد. فرمانـده 
مـان هـم در مرکـز قـرار دارد و از طریق مخابـره برای مان 
مدیریـت  مخابـره  طریـق  از  را  جنـگ  می دهـد.  فرمـان 

می کنـد. شـاید در دنیـای نظامـی نبـوغ دارد. 
یکـی از هم سـنگرانم تـازه از کابـل برگشـته و تلفونـش 
زنـگ  همسـرم  بـه  او  تلفـون  از  دارد.  زیـادی  کریـدت 
می زنـم می خواهـم بـرای آخرین بـار صدایـش را بشـنوم؛ 
می خواهـم بـرای آخرین بـار صـدای گریه هـای کودکم را 
بشـنوم؛ می دانـم کـه گریه هایـش اعتراضـی اسـت بـرای 

آمـدن بـه ایـن دنیایـی هـزار رنگ. 
بـه همسـرم خواهـم گفت کـه اگر زنـده برنگشـتم کودکم 
را مثـل مـن تربیـت کنـد. بایـد همچـون اژدهای دشـمنان 

وطـن را ببلعد
بـه همسـرم خواهـم گفـت کـه اگـر در ایـن جنگ شـهید 
شـدم و جسـدم را متعفـن یافتـی یقیـن داشـته بـاش کـه 
تعفـن مـن از گرمایـی زیـادی اسـت کـه بدنـم را در خود 
سـوده اسـت. چـون بیش تـر سـربازان شـهید روزهـا در 
میـدان نبـرد می ماننـد؛ وسـیله ای بـرای انتقـال شـهدا بـه 
آسـانی میسـر نیسـت، هـرگاه جسـدها را انتقـال می دهند 
روزهـا در سـردخانۀ چهارصدبسـتر؛ با قـی می مانند؛ برای 
برخی هـا تابـوت هـم پیـدا نخواهـد شـد؛ همسـرم! مـرا 
ببخـش اگـر در وقـت تحویل گیـری مـن، بـوی شـهدای 
کنـارِ جـاده اذیـت ات می کننـد. مـرا ببخـش اگـر چهـره ام 
را شـناخته نمی توانـی! برایـش خواهـم گفـت کـه کودک 

شـش ماهـه ام نبایـد جسـدم را ببینـد.
خدا نگهدار مادر جان!

وقـت کافـی بـرای نوشـتِن بیش تـر نیسـت. سـینه ام پـر 
ازنگفته هـای این چنینی اسـت. سـاعتی بعد، جنگ سـختی 
در می گیـرد. هم سـنگرانم تفنگ های شـان را آمـاده کـرده 
انـد مـن هـم باید ایـن کار را کنـم، باید شـاژورهای خالی 
را پُـر کنـم. بایـد وضو بگیـرم. برای من مـردن بدون وضو 

لـذت بخـش نیسـت؛ برای پیـروزی مـان دعا کـن مادر!
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سالم مادرجان! 
بـه یـاد دارم وقتـی که آخرین بار در آغوشـت می گریسـتم 
رویـم را بوسـیده بودی و گفتـی کـه فرزنـدم غصـه نخور! 
خـدا مهربـان اسـت. گفته بـودی که خـدا پشـتی و پناهت 
باشـد و بعـد مـرا از خـودت دور کـردی و درحالـی کـه 
اشـک هایت را بـا گوشـۀ چـادرت می سـتردی جـامِ آبـی 
از پشـتم رهـا کـردی. آب، هم چـون تمسـاحی روی زمین 
نقـش بسـت و بعد، دسـتانت را به سـویم تـکان دادی! من 

هـم برایت دسـت تـکان دادم و سـوار موتر شـدم. 
دیگـر از تـو خبـری نشـنیدم. جنـگ بـود، فرصتـی نبـود 
تـا برایـت زنـگ بزنـم؛ از سـوی دیگـر اگـر فرصـت هـم 
می یافتـم بـاز هـم نمی توانسـتم از تو خبری بگیـرم، تلفونم 
کریـدت نداشـت. بچه گی کـرده بودم از وقتی مـن را نامزد 
کـردی تـا الحـال کـه عروسـی کـردم، بیـش از تو بـه فکر 
او بـودم و همیشـه بـا او حـرف مـی زدم. احوال تـرا هم از 
او می گرفتـم و او می گفـت! »هـا! مـادرت خوب اسـت« از 
لحـن کامـش معلـوم بـود کـه دروغ می گوید چـون دکتر 
برایـم گفتـه بـود کـه بیماریی مـادر، عاجـی نـدارد. برایم 
گفتـه بـود کـه ایـن داروهـا مسـکن هسـتند و فقط مـادر، 
کم تـر درد احسـاس می کنـد؛ گفتـه بـود کـه گرده هایـش 
تقریبـًا اسـتهاک شـده و شـش هایش هـم از کار خواهـد 
افتـاد. گفتـه بـود کـه درنهایـت، شـش مـاه دیگـر زنـده 

ماند. خواهـد 
می دانی مادر! 

می دانسـتم کـه شـش مـاه دیگـر تمـام خواهـی کـرد؛ امـا 
و  باشـی  امیـدوار  می خواسـتم  چـون  نمی گفتـم؛  برایـت 
همیـن شـش مـاه را هـم بـرای مـن دعـا کنـی! از این کـه 
نتوانسـتم برایـت کاری کنـم پـوزش می خواهـم. پولـی در 
بسـاط نداشـتم تـا ترا به یکـی از کشـورهای خارجی برای 

مـداوا می بـردم.
راستی فراموشم شد مادرجان! 

از لبخنـدی کـه بـر لب داشـتی فهمیدم مسـخره ام می کنی! 
چون نداشـتن کریـدت را برایت بهانه کرده گفتم نتوانسـتم 
خبـری از تـو بگیـرم. بـاور کـن مـادر! دروغ نمی گویـم. 

این جـا در خـط اول جنـگ، شـرکت های مخابراتـی قیمت 
هـر کریـدت پنجـاه افغانی گـی را پنـج برابـر بلنـد بردنـد؛ 

وقتـی می پرسـم می گوینـد »بـرادر جنگ اسـت«.
مادرجان! 

تنخـواه مـان هـم بـه وقـت نمی رسـد. بانک، تحت تسـلط 
نیروهـای طالبـان قـرار دارد و ما نمی توانیم بـه آنجا برویم. 
از اعاشـه فوق العـاده ای کـه برای مـان حوالـه اسـت؛ فقـط 
یـک نـان خشـک و گاهی هم مقـداری برنج خشـک و بی 
روغـن بـرای مـان می رسـد. حتـا کفگیـری برای برداشـتن 
برنـج از دیـگ نداریـم و مجبور هسـتیم از دسـت های مان 

بـه جای کفگیـر، اسـتفاده کنیم. 
از فرمانـده چـه بگویـم مـادر! آدم عجیبـی اسـت؛ بذله گو 
تنـگ  بـرای خوش طبعی هایـش  و خـوش طبـع. دل مـان 
شـده. بـا تمـام رزالت هایـش دوسـتش داریـم. وقتـی کـه 
پـس از هفته هـا بـه دیـدن مـان در خط نبـرد می آیـد؛ همه 
دورش می نشـینیم و او شـروع می کنـد بـه حکایـِت بـرد و 

باخت هایـی کـه در سـریال های تلویزیونـی دیـده بـود. 
همیشـه  و  اسـت  جنگـی  سـریال های  عاشـق  فرمانـده، 
خـودش را بـا قهرمـان سـریال های جنگی مقایسـه می کند. 
نام هـای اصلـی مـا را هـم فرامـوش کـرده اسـت و مـا را 
بـه نام هـای سـتاره های سـریال های جنگـی صـدا می زنـد.
وقتـی فرمانـده، بـه دیـدن مـان می آیـد روی چپرکتـی لـم 
می دهـد و این کـه در کابـل با دوسـتانش در کدام سـونایی 
نامـی خـود را ماسـاژ داده بـود قصـه می کنـد. او می گویـد 
کـه شـنا در آب ایسـتاده را خـوب بلـد اسـت. می گویـد 
کـه شـما هـم بایـد مثـل مـن شـناوراِن ماهـری شـوید و 
ایـن ورزش را یـاد بگیریـد تـا هـرگاه در محاصـره ماندید 
خـود را در آب بیاندازیـد و فـرار کنیـد؛ امـا بـرای مـا نـه 
سـونایی اسـت و نـه دریایـی! شـنا در آِب دریـا ویـا هـم 
سـونا، بـرای ما تبدیل بـه یک آرزویی دسـت نیافتنی شـده 
اسـت. تبدیـل بـه یـک افسـانه؛ زیرا رفتـن به سـونا، کم از 
کـم هـزار افغانـی نیـاز دارد کـه مـا اگـر داشته باشـیم؛ یک 

بوجـی آرد می خریـم.
مادرجان! 

چـرا از مـن قهـری؟ مـن بایـد می مانـدم. بایـد بـه جنـازه 

اسـتخوانی  و  الغـر  نعـش  نمی توانسـتم  نمی آمـدم.  ات 
تـورا ببینـم. چگونـه می توانسـتم مـادری قهرمانـی را بـه 
گـور بدرقـه کنـم که تمـام هم و غمـش آزادی بـود و آزاد 

! یستن ز
مادرجان! 

مـا قهرمـان نیسـتم؛ قهرمـان اصلـی تـو هسـتی! مگـر تـو 
نبـودی کـه پیـش از مـن، چهار پسـر دیگـرت را در جنگ 
قربـان کـردی؟ مگـر بـرای همـه توصیـه نمی کـردی کـه 
تـا یـک مرمـی در شـاژور تفنـگ داشـتید به سـینۀ دشـمن 

کنید؟ شـلیک 
مادرجان! 

چـرا از مـن قهـری؟ من به فرمانـده صاحب گفتـه بودم که 

مـادرم مـرده اسـت. برایـش گفته بـودم که اجـازه بدهد در 
همیـن چرخ بالـی که قرار اسـت به سـوی کابل پـرواز کند 
بـروم و در جنـازۀ مـادرم شـرکت کنم؛ امـا او اجـازه نداد. 
فرمانـدۀ مـا انـگار آدمِ قانونـی اسـت. او گفـت بـرای یک 
سـرباز، یگانـه پـدر و مـادر و فرزند و همسـر و خویش و 
قـوم و دوسـت و آشـنا؛ وطنـش اسـت. وقتی تو بـه جنازۀ 
مـادرت بـروی مشـکل وطن و جنگیـدن در مقابل دشـمن 
چـه خواهـد شـد؟ فرمانـده گفـت: بـاز هـم اگر مـی روی 
مانعی نیسـت. شـخصی برو! در هلیکپتر جا نیسـت. همین 
گفـت و خـودش به چرخ بال باالشـد و به سـوی ما دسـت 

داد.  تکان 
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دیـروز۱۶ سـرطان تعـداد از مظاهـره کننـده گانـی کـه 
خواسـتار رهایـی »نظـام الدیـن قیصـاری« و برگشـت 
»جنرال دوسـتم« به کشـور هسـتند، شـاهراه کابل – بلخ 
را در سـمنگان بـه روی ترافیـک بسـتند و عکس رییس 

دولـت وحـدت ملـی را آتـش زدند. 
نظـام الدیـن قیصـاری قومانـدان امنیـه ولسـوالی قیصار 
فاریـاب و نماینـده ویـژۀ دوسـتم در امـور خیـزش های 
مردمـی، پنـج روز قبـل زمانی که در یک نشسـت امنیتی 
بـا حضور قوماندان قول اردوی ٢۰۹ شـاهین و شـماری 

از مقـام هـای ارشـد امنیتی در فاریاب شـرکت داشـت، 
بازداشـت گردیـد وبعـد از ازان به کابل انتقال داده شـد؛
 بـه اسـاس گـزارش هـا: قیصاری پـس از یـک درگیری 
کـه میـان افـراد متعلـق بـه او ونیروهـای نظامـی کـه در 
آن چهـار تـن از افـراد قیصـاری کشـته شـده بازداشـت 

اسـت.   گردیده 
خبرگـزاری پـژواک میرسـاند اینکـه : قـول اردوی ٢۰۹ 
شـاهین در بیانیـه  ای گفتـه اسـت: »نظام الدیـن قیصاری 
بـا یـک رویکـرد قلدرمآبانـه، زبـان بـه اهانـت و توهین 
گشـود و اعضـای جلسـه را بـه صـورت عمـوم خائنین 

خطـاب کـرد و تهدید به کشـتن نمـود و افـزود که همه 
تـان را بـا دار و دسـتۀ  تـان کشـته و تاسیسـات دولتی را 
بـه آتش می  کشـم و نظـام حکومتی را در میمنه سـقوط 
می دهـم کـه  پـس از برخوردهـای تنـد لفظـی او، افـراد 
تحت امرش دسـت به سـاح بـرده و منجر بـه درگیری 

و برخـورد شـده اند.
بـه ادامـه اعتراض های صدهـا تن از هـواداران قیصاری 
در والیـات فاریـاب، سـرپل جوزجـان وتخـار حوالـی 
سـاعت ٨:۳۰ صبـح دیـروز صدهـا مظاهـره کننـده در 
سـمنگان، شـاهراه کابـل – بلـخ را در مرکـز این والیت 

بـه روی ترافیـک بسـتند و خواسـتار رهایـی قیصاری و 
بازگشـت دوسـتم به کشـور شـدند.

اعتـراض کننـده گان از پـارک مرکـزی شـهر ایبک مرکز 
سـمنگان تـا بنـدر ایبـک در حالـی راهپیمایـی کردند که 
عکـس هـای دوسـتم معـاون اول ریاسـت جمهـوری ، 
و  اسـامی  اجرایـی جمعیـت  رییـس  نـور  عطامحمـد 
محمـد محقـق رییـس حزب وحـدت مـردم افغانسـتان 
را حمـل مـی کردنـد و شـعارهای »زنـده بـاد دوسـتم و 

»مـرگ بـر اشـرف غنـی« را سـر مـی دادند.
اعتراض کننده ها شـاهراه کابل – بلخ را در بندر یادشـده 
بـا آتـش زدن  تایرهـا مسـدود نمـوده که مسـدودی راه 
تـا سـاعت ۱۰:۴۵ پیـش از چاشـت دیروزادامه داشـت.  
همچنـان آنهـا عکس رییـس جمهور محمد اشـرف غنی 

را کـه در ایـن منطقـه نصب بـود، نیز آتـش زدند.
عبدالعزیـز نـوری یـک تـن از مظاهـره کننـده هـا که به 
نمایندگـی از دیگـران، بـا آژانس خبری پـژواک صحبت 

مـی کـرد، گفت:
  قـوم ازبیـک در انتخابات ریاسـت جمهـوری به محمد 
اشـرف غنـی رای داد، امـا رییـس جمهـور در عـوض 
اینکـه بـا ایـن قـوم رفتـار خـوب داشـته باشد،برایشـان 
و  تحقیـر  را  هـا  ازبیـک  برعکـس  شـود  قایـل  ارزش 

بـزرگان آنـان را زندانـی مـی کنـد.
آقـای عبدالعزیـز گفت: آنـان برای حق طلبی بـر آمده و 
خواسـتار رهایی قیصاری و بازگشـت دوسـتم به کشـور 

می باشـند.
از سـوی دیگـر مظاهـره کننـده هـا  قیصـاری را فرمانده 
ضـد گروهـای موسـوم بـه طالبـان و داعـش میدانند و 

خوسـاتار رهـای وی از چنـگ حکومـت شـده اند. 

را در سمنگان بستند مظاهره کننده گان شاهراه کابل - بلخ 

مادرش ی  برا سربازی   نگفته های  مباركشاه شهرام


