
                غزال حارس رییس ادارۀ عالی بازس:

پس از حیف و میل 330 میلیون افغانی، ۲۲۳ تن
به دادستانی کل معرفی شدند

نعیم حقمل رییس ادارۀ عالی تفتیش:
 ۶۹۸ میلیون افغانی به دولت خساره وارد شده است

            مردم افغانستان در دو سنگ آسیاب

جمهوریت قالبی یا امارت طالبی؟
افزایش انفجارها در کشور

نیاز به شکل گیری نظم امنیتی

 پرسمان نظام در آیینۀ اقوام
روش های اتهام بندی و سبوتاژگرایانه به بحران اعتامد میان اقوام افزوده است

سـنجش سـطح دانایـی و اهمیـت یافته هـا بـه میـزان تولیـد و مـرف اطالعـات و گسـرش دانایی به دست رسـی 

رسیـع و آسـان بـه منابـع علمـی موثق وابسـته اسـت. دانسـته های ما یـا از طریق مطالعـۀ منابع اطالعاتـی موجود 

حاصـل می شـود یـا براسـاس پژوهش هایـی کـه خـود مـا انجـام می دهیـم به دسـت می آیـد. اگـر ایـن دانسـته ها بـر 

اسـاس نتایـج پژوهش هـای قبلـی باشـد در واقـع بـه مـرف اطالعـات پرداخته ایـم و اگـر مبتنـی بـر مشـاهدات و 

تحلیل های جاری باشد تالش ما به تولید اطالعات منجر شده است. 
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اظهارات مقامات دولت و شورای مصالحۀ ملی در 

خصوص مذاکره با طالبان، نشان می دهد که روند 

گفت وگوها وارد مرحلۀ بن بست شده است. در عین 

حال، طالبان نیز پشت میز گفت و گو ننشسته اند و 

در کشورهای منطقه به رس می برند. این یعنی که 

طالبان هم این روند را جدی نگرفته اند.

 با این حال در گذشته که خوشبینی  هایی نسبت به 

نتیجه دادن تالش های صلح ایجاد شده بود، اکنون 

وجود ندارد. بحث گفت وگو با طالبان در افغانستان، 

تاریخی بیش از بیست وسه  ساله دارد؛ اما در این مدت، 

هر بار فقط یک دور باطل تکرار شده و نتیجه یی به 

دست نیامده است. در دو سال گذشته این تعامالت 

جدی تر شده اما بازهم مثل گذشته حاصلی نداشته 

است. بیست وسه سال قبل روند صلح پای کشورهای 

خارجی را به خود کشاند؛ اما حاصلی از آن نیامد. 

در 19 سال گذشته، برخی از گروه های شورشی در 

برخی والیت های کشور با حکومت های محلی وارد 

گفت وگوهایی شده اند. 

این نوع گفت وگوها از دیر زمانی ادامه دارد 

بـا مـا مـانـدگـار شـویـد!
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کتاب قدیمی فضایل 
بلخ در بریتانیا به زبان 

انگلیسی ترجمه شد

روزنـامــــه
صـــــــــــــــبــح 
افغانسـتان

آیا می شود به طالبان اعتامد کرد
طالبانی که به عنوان تروریست شناخته 
می شوند؛ چگونه به عنوان یک قدرت، 
با دورزدن دولت افغانستان وارد 
گفت وگو با امریکا شدند؟
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در بیرگ هییای پسیین...

سیرمیقیالیه

گزارشتحلیلخییبییر

میقیالیه

بن بست دور دوم مذاکرات؛ 

باید از دور باطل در 
روند صلح بیرون شویم 

بلخی ها در جستوجوی 
کودک ربوده شده

ارگ از هند به خاطر واکسین 
کرونا قدردانی کرد

رسانه ها هزینۀ مرصفی برای صاحبان 
رسمایه یا عاملی برای تغییر افکار عامه
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افغانستان و مشکل پژوهش های تاریخی

چشم دید مردم؛ منبع تاریخ نگاری

7

وزارت صحت عامه:

برای 20 درصد جمعیت کشور واکسین کرونا
2تدارک شده است



در رسزمینی که هنجارها همه از هم ریخته اند و مباحث و   

گفتامن ها حتا در سطح حکومت سبوتا  ژ می شوند، بدون 

شک شکسنت هرنوع طلسم هرچند غیر ممکن نیست؛ اما 

مطمیناً دشواری های زیادی را در پی خواهد داشت. مباحث 

و گفتامن ها در بارۀ نظام سیاسی و حکومتی در یک جامعه،  

یکی از مواردی است که کشورها و جوامع مختلف دنیا در یک 

گفتامن و تفاهم سیاسی به آن پرداخته اند و نتایج سودآوری را 

برای جامعۀ خویش نیز به دست آورده اند؛ اما در افغانستان 

یا  و  و گفتامن ها کسی  این بحث ها  به  زمانی که  متأسفانه،  

گروهی متوسل می شود، بی درنگ به واکنش های غیر معمول 

و یا سبوتاژگرایانه مواجه می شود که روزنه های یک بحث و یا 

گفتامن از هامن آغاز بسته می شود و چه بسا که این واکنش ها 

هر از گاهی از سوی حکومت نیز به تجربه گرفته شده است.

در این روزها که طرح استعفای رییس جمهور از سوی مردم 

حفظ  مسئله  است،  شده  مطرح  سیاسی  حلقات  برخی  و 

است؛  ما شده  مباحث مسلط سیاسی  از  یکی  بازهم  نظام 

اما در این میان بحث روی تغییر نظام و دادن خودارادیت در 

چندین والیت برای طالبان و مطرح کردن بحث فدرالیزم در 

افغانستان – که شاید یکی از بهرین راهکارها درین کشور 

باشد – از مباحثی است که هرازگاهی از سوی دیپلوماتان و 

حلقۀ نزدیک بر جوبایدن در سال های گذشته نیز اظهار شده 

و هم چنان از تقریبأ چهاردهه بدین سو به طور کنده و گریخته 

در افغانستان نیز از آن سخن رفته است.

این بحث با آن که از سال ها بدین سو از سوی یکی از گروه های 

سیاسی نیز در افغانستان به طور رسمی طرح شده است، با 

گفتامن  یک  به  تا  نشد  داده  آن  مجال  هیچ گاهی  آن هم 

سیاسی در این کشور تبدیل شود،  چون حاکمیت سیاسی در 

این مدت و زمان های قبل نیز فقط از آِن یک قوم خاص بوده 

که هژمونی قدرت را با متام ابزارهای دست داشتۀ حکومتی 

هم چنان گسرانیده و به حفظ آن کوشیده است.

اقوام  مسئله  هامن  محوری  و  اصلی  بحث  جامعه،  این  در 

است که متأسفانه به نسبت همین روش های اتهام بندی و 

سبوتاژگرایانه به بحران اعتامد میان اقوام افزوده است و یا بهر 

است بگوییم به بن بست رسانیده است. به باور کارشناسان 

علوم اجتامعی،  از این که مردم از نظر سنتی و تاریخی به 

یک نوع غرور مختص به خود شناخته شده اند حاال این غرور 

هرچند همیشه مثبت نبوده؛ اما حاکمیت های ماقبل به خاطر 

حفظ حاکمیت خود،  با تبلیغات و ابزارهای قدرت آن را مثبت 

جلوه داده اند و چه بسا که آنرا هرازگاهی غرور ملی؟! نیز به 

را  افغانستان  غرور  این  که  اینست  داده اند. حقیقت  نام  آن 

همیشه در چندین مورد تاریخی به پرت گاه کشانیده و منجر 

به عقب گرد تاریخی این کشور شده است. ازین رو به مردم این 

رسزمین هیچ گاهی اجازه داده نشد تا این غرور به اصطالح 

ملی را در یک گفتامن ملی به بازتعریف و بازنگری علمی و حتا 

رسانه یی قرار دهند. بنا بر آن حاال باورها بر این است که زیر 

پس از رسیدن نخستین محمولۀ واکسین کرونا از کشور   

هند به کابل، وزارت صحت عامۀ کشور از تدارک شدن 

این واکسین برای 20 درصد از نفوس کشور خرب می دهد.

وحید مجروح رسپرست وزارت صحت عامه، در خربنامه ای 

تاکید می کند که  واکسین کرونا برای 20 درصد از نفوس 

کشور تدارک شده و قرار است برای 40 درصد دیگر جمعیت 

فراهم  از سوی کشورهای کمک کننده  کرونا  واکسین  نیز، 

شود.

نام مقولۀ سیاست زدۀ به اصطالح وحدت ملی، هنوز هم مردم 

توسط هامن حاکمیت های قومی به گذشتۀ کاذب تاریخی 

)هامن غرور ملی( گره زده می شوند و در مخمسه های کاذب 

تردد، دست و پا بسته باقی می مانند.

در دو دهه اخیر،  با آزادی حضور احزاب و 

گروه ها و آزادی بیان و رسانه در افغانستان،  

گروه  یگانه  که  شد  هویدا  و  آفتابی  کامأل 

یا  و  طرح  هرنوع  به  که  خاصی  قوم  یا 

طریق  از  سیاسی  و  ملی  گفتامن  و  بحث 

حضور  ابزارهای  و  قدرت  و  حاکمیت  ابزار 

مخالفین مسلح و نفوذ کشورهای همسایه، 

نه می گوید و در برابر هر نوع تغییر و تحول 

هویت مندان  می مناید،  ایستاده گی  مثبت 

حتا  که  رسزمین اند  این  قومی  مشخص 

هویت  خاصی  جغرافیای  به  توانسته اند 

تحمیل  یا  و  بزنند  گره  خودشان را  قومی 

منایند.

گروه های  و  اقوام  این  اخیر  دهۀ  یک  در 

چوکات  در  پشتون  غیر  اقوام  از  انباشته 

ائتالف ها و جبهه ها در افغانستان بوده که 

مقوله های  آن  دام  در  و  می کنند  ارایه  تحول  و  تغییر  شعار 

به  و  و وحدت ملی،  قدم های آهسته  به اصطالح غرور ملی 

احتیاط برداشته اند تا همراه با برچسپ ها،  اتهام ها و سبوتاژها 

حداقل خود را به یک تغییر آماده منایند.

هامن طور که طرح خودارادیت برای طالبان در محور نظام 

فدرال بر مبنای جغرافیا! نه بر مبنای قوم! یک طرح کامأل کارا 

و مثبت در گفتامن های نظام سیاسی کشور می باشد، بایک 

زیرکی سیاسی طرح تغییر نظام ریاستی به نظام پارملانی – 

صدارتی از سوی گروه های سیاسی می تواند بهرین راه کار 

و راه حل برای افغانستان آینده )یعنی شعار محوری امروز( 

که  فازهای  فدرال،  نامتمرکز  نظام  به  رسیدن  برای  باشد. 

باالخره نظام سیاسی کشور را به آن نزدیک می سازد، هامنا 

نامتمرکز شدن نظام در همین سطح والیات می تواند باشد. 

مانند  والی ها در یک کشور رساپا متمرکزی  انتخابی شدن 

رسپرست وزارت صحت عامه در رابطه به چگونه گی نگهداری 

واکسین کرونا می گوید که »بهرین سیستم زنجیرۀ رسد را 

هم زمان  و  داریم  منطقه  سطح  به  واکسین  نگهداری  برای 

ظرفیت نگهداری 5 میلیون دوز واکسین در رسدخانه های 

این وزارت در کابل وجود دارد«.

نخستین  است:  گفته  خربنامه   این  در  عامه  صحت  وزارت 

محمولۀ واکسین کرونا ساخت کشور هند که از سوی این 

کشور به افغانستان کمک شده است، دیروز به کابل رسید. 

این محموله واکسین شامل 500هزار »دوز« واکسین کرونا 

می باشد که قرار است با این مقدار دوصدوپنجاه هزار تن 

واکسین شوند.

افغانستان که قدرت حتا از نظر تاریخی نیز پیوسته در اختیار 

یک قوم، خانواده و یا گروه خاص بوده،  شکستاندن طلسمی 

است که هر شهروند عدالت خواه افغانستان به آن می اندیشد.

از  پس  والیات  تقویۀ  به خاطر  لذا، 

باید میکانیزم های  انتخابی شدن والی ها،  

آن  در  توسعه  و  رشد  هم  که  شود  تهیه 

نظر  در  عادالنه  و  متوازن  به طور  والیات 

پول  توزیع  و  تقسیم  هم  و  شود  گرفته 

شود.  تأمین  متوازن  به طور  امکانات  و 

مثبت  راهکارهای  از  یکی  شک  بدون 

یا  محلی  حکومت های  تقویۀ  به خاطر 

به نهاد شوراهای  والیات، صالحیت دادن 

منحیث  که  است  محالت  در  والیتی 

به  هم  محلی  کوچک  پارملان های 

ریاست های موجود در والیات رأی اعتامد 

داده بتوانند و هم صالحیت استیضاح یا 

محلی  روئسای  آن  صالحیت کردن  سلب 

داشنت  و  جدی  نظارت  داشته باشند.  را 

کارکردهای  از  مستقیم  نظارت  صالحیت 

شوراهای  سوی  از  محلی  حکومت های 

والیتی،  بدون تردید محالت را کاراتر از مرکز و حتا در یک 

مسلأم  اقدام  این  اما  می دهد؛   قرار  مرکز  با  سامل  رقابت 

بهر  رشایط  تعیین  و  انتخابات  قانون  در  تغییر  مستوجب 

برای کاندیدا شدن افراد شایسته و آگاه در شوراهای والیتی 

و پارملان افغانستان خواهد بود.

به باور نگارنده،  چنین تجویزهای اگر در برایند یک اجامع 

افغانستان  بزرگ  اقوام  از ترکیب رهربان قومی  سیاسی که 

تشکیل شود، گرفته شود مطمینأ حامیت و پشتیبانی وسیع 

مردمی در افغانستان را در قبال خواهد داشت. حاال هرنوع 

دسیسه،  توطئه و سبوتاژهای سازمان یافته برای عقیم منودن 

از سوی حکومت و  چنین حرکت ها و طرح گفتامن ها، ولو 

هر گروه دیگری بی اثر خواهد بود، چون حاال اقوام زیر ستم 

افغانستان نیز به منافع قومی خویش به خوبی آگاه شده و 

پی برده اند.

  »SII« رشکت  طرف  از  واکسین  این  وزارت،  این  گفتۀ  به 

پالن   ۱۹ کوید  واکسین  تطبیق  برای  و  است  هندی  برند 

عملیاتی در نظر گرفته شده که قرار است در مرحلۀ نخست 

مقدم  خط  در  که  صحی  کارمندان  کرونا  واکسین  تطبیق 

نربد با ویروس کرونا قرار دارند، واکسین شوند و در آینده بر 

اساس کتگوری ها  آموزگاران، کسانی در محابس و لیله ها و 

هم چنین کهن ساالن باالتر از ۵۰ سال که مشکالت جانبی 

دارند تطبیق خواهد شد.

مسووالن این وزارت قبال گفته بودند که واکسین کوید ۱۹ 

برای 60 فیصد جمعیت کشور در سه مرحله تطبیق خواهد 

شد.

در این حال، دستگیر نظری سخن گوی وزارت صحت عامه 

درزمینۀ تطبیق این واکسین گفته است که، این واکسین 

پیش ازاین در کشورهای هند، نیپال، رسیالنکا و... تطبیق 

شده است که تا چند روز دیگر مورد تایید »سازمان صحی 

جهان« قرار خواهد گرفت.

این در حالیست که شیوع کرونا در کشور هنوز هم منحیث 

یک تهدید وجود دارد و هرروز شامری را مبتال و عده ای را 

از بین می برد.   

این  سوی  از  کرونا  به  اعالن شده  مبتالیان  مجموعی  آمار 

وزارت تاکنون »۵۵۳۵۲« بوده و تعداد فوت شده ها به 2413 

واقعۀ   24 گذشته،  چهارساعت  بیست  در  می رسد.  تن، 

مثبت و 3 واقعۀ فوتی ثبت شده است. تعداد بهبودیافتگان 

به 4841 تن می رسد. 

 پرسامن نظام در آیینۀ اقوام
روش های اتهام بندی و سبوتاژگرایانه به بحران اعتامد میان اقوام افزوده است

وزارت صحت عامه:
برای 20 درصد جمعیت کشور واکسین کرونا تدارک شده است

و از آنجایی که نقش تاثیرگذار بر روند صلح ندارد، تا به حال 

اثرهای آن به گونۀ مشخص ثابت نشده است. گاهی در این 

والیت و گاهی در آن والیت تعدادی برای گرفنت امتیازهایی که 

از سوی شورای صلح در اختیار شان قرار می گرفت، ظاهراً به 

روند صلح پیوسته بودند؛ اما این گروه ها چنان کوچک و کم تاثیر 

بوده اند، هیچ تکانه یی در روند صلح نداشته اند. 

چنانکه میدانیم، مرحلۀ نخست گفت وگوها در قطر که شامل 

زمینه سازی و آجنداسازی برای گفتگوهای صلح بود، به درازا 

کشیده شده بود و بن بست هایی پیش روی آن قرار داشت؛ زیرا 

آن زمان پاکستان و طالبان منتظر بودند تا ببینند که نتیجۀ 

انتخابات امریکا چیست و با چه کسی باید به پیش بروند. شاید 

نفع  به  را  گفت وگوها  این  شانس  می توانست  ترامپ  پیروزی 

طالبان و قواعد بازی ای  را که پاکستانی ها بر آن وضع کرده 

بودند، بیشرکند. با اینحال طرف طالبان و حامیان شان در نظر 

دارند که بدانند بایدن کیست و چه برنامه یی برای منطقه دارد 

و چه امتیازی را در روند صلح افغانستان پرداخت می کنند و 

افغانستان در کجای سیاست آن کشور است. به این ترتیب، دور 

دوم گفت وگوها، دور زده شده است تا مشخص شود که بایدن 

ولع ترامپ را برای خروج از افغانستان دارد یا نه.

تغییرات  ایجاد  خواهان  امریکا  دیگر  یک طرف  از  رو  این  از   

برخی  پاکستان  نیز  و  است  طالبان  امریکا-  موافقت نامۀ  در 

آغاز  افغانستان  صلح  تالش های  به  نسبت  را  تازه  رایزنی های 

کرده است. پس تازمانی که سیاست گران و اسراتژیست های 

امریکایی در حکومت بایدن موضع شان را در روند مذاکرات به 

گونه درست و روشن ادا نکنند و در قدم اول دولت جدید امریکا 

با برخی کشورها روی موردهایی به تفاهم نرسد، ممکن نیست 

که درو دوم گفت وگوها در دوحه به زودی رسام آغاز شود. 

در عین حال، هنوز موفقیت هایی روی ایجاد اجامع ملی در 

روند صلح افغانستان به وجود نامده و به تاسی از آن، زمینه های 

جهانی، منطقه یی برای گفت وگوهای صلح فراهم نشده است؛ 

در حالی که بیشر کشورهای منطقه و همه کشورهای مهم 

جهان، در روند صلح افغانستان دخیل شده اند؛ اما راهکاری 

که بتواند این وضع را به یک فرصت برای افغانستان رقم بزند 

در سیاست دولت مردان ما قرار ندارد. از از این رو، به صورت 

قاطع منی توان حدس زد که گفت وگوهای صلحی که مقام های 

دولتی از آن سخن می گفتند و طالبان بر آن پا می فرشدند و 

امریکا و ایران و چین و پاکستان و هند و روسیه و.... در مورد آن 

نزدیکی هایی یافته بوند، چی شد.

البته این را میدانیم که مسالۀ اساسی در روند گفت وگوهای 

صلح تنها آماده گی طالبان و دولت در روند گف وگوهای صلح 

نیست؛ بل کشورهای منطقه و جهان به چه تفاهمی باید در 

قبال افغانستان برسند و چگونه؛ مساله اصلی است. زیرا تا زمانی 

که یک منافع مشرک برای کشورهای دخیل در افغانستان، از 

بسر صلح افغانستان عبور نکند، محال است که صلح در این 

کشور جا بگیرد.

صلح  درمورد  هم  ملی  اجامع  وضعیت  مساله،  این  کنار  در   

این در  افغنستان هنوز هم ترک برداشته است؛  با طالبان در 

حالی است که صلح نیاز اساسی همه مردم افغانستان است؛  

معقولی  قبال صلح، سیاست  در  دولِت گذشته،  اما سیاست 

نبوده است؛چنانکه در دولت وحدت ملی و گذشته از آن دولت 

حامدکرزی، سیاست دولت در عرصۀ گفت وگوهای صلح، بیشر 

عین  در  و  بوده است  طالبان  نفع  به  مثبت  تبلیغات  در خلق 

ابزار سیاسی در  به عنوان یک  افغانستان  روند صلح  از  حال 

تعامالت داخلی و میان گروهی استفاده کردند و همین بود که 

هیچ منفعتی از آن نداشتند. در نتیجه طالبان به عنوان یکی از 

طرف های سیاسی و جدی در مسایل کشوری اخذ موقع کرد؛ 

آنهم به حدی که اکنون دولت جدید را به چالش جدی مواجه 

کرده است و این حاصل آن سیاست های تنگی است که برخی 

دست اندرکاران دولت فعلی در اعامل آن نیز دخیل بوده و امروز 

خود بر کردۀ خویش گرفتار شده اند. 

بنابرآنچه مطرح کردیم، اکنون فرصت آن است که دولت باید 

از برخوردهای سلیقه ای با روند صلح جلوگیری کند و بایستی 

روی ساخنت بسر فرهنگی برای صلح سازی و دست یافنت به 

اعتامد ملی در این پروسه قدم بردارد. تازمانی که دولت و شورای 

عالی مصالحه ملی، بسری صلح سازی را فراهم نکنند، و چر 

اعتامد ملی را بر این روند حاکم نسازند و به گونه روشن از آنچه 

که می گذرد سخن نگویند و به آنچه می شود، اذعان نکنند و 

برنامه ای برای این هدف نداشته باشند منی توان در میز مذاکره 

موفق بود. در عین حال کشورهای حاملی روند صلح به خصوص 

امریکا و نیز کشورهای منطقه باید روی یک سیاست تعاملی 

به توافق برسند تا منافع شان را برای جای تقابل از تعامل در 

افغانستان به دست بیاورند تا در روند صلح افغانستان همکاری 

کنند. نتیجه اینکه افغانستان باید از دور باطل در گفت وگوهای 

صلح خارج شود و مسیری درستی را انتخاب کند.

ادامه از صفحه اول

بن بست دور دوم مذاکرات؛ 

باید از دور باطل در روند صلح 
بیرون شویم
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انتخابی شدن والی ها 
در یک کشور رساپا 

متمرکزی مانند 
افغانستان که قدرت 

حتا از نظر تاریخی نیز 
پیوسته در اختیار یک 
قوم، خانواده و یا گروه 

خاص بوده،  شکستاندن 
طلسمی است که هر 
شهروند عدالت خواه 

افغانستان به آن 
می اندیشد.

تا زمانی که سیاست گران و 
اسرتاتژیست های امریکایی در 

حکومت بایدن موضع شان را در 
روند مذاکرات به گونه درست و 

روشن ادا نکنند و در قدم اول دولت 
جدید امریکا با برخی کشورها روی 

موردهایی به تفاهم نرسد، ممکن 
نیست که درو دوم گفت وگوها در 

دوحه به زودی رسام آغاز شود. 

سمیع دره ای

تحیلییییل

گیزارش
راه ماندگار



سیاسـت مداراِن  و  شـده  داغ  سیاسـت  تنـور  کـه  ایـدون   

نان هـای  امارت گرایـان؛  و  جمهوری گرایـان  مداری گـرای 

سیاسی شـان را در ایـن تنـور، یگـی پـی دیگـری می زننـد، این 

پرسـش به میـان می آیـد کـه مـردم در کجـای ایـن تنـور قـرار 

دارند؟

پیش ازایـن کـه به این پرسـش پرداخته شـود، روی کـرد فرمایید 

بـه این داسـتانواره کوتاه:

یکـی  کـه  شکارچی شـان  دوسـت  دو  مـرگ  از  شـکارچی،  دو 

پاره پـاره  را  آن هـا  و  بـود  را شـیر خـورده  و دیگـری  را متسـاح 

کرده بودنـد، بـا درد، دریغ و انـدوه قصه می کردند. 

از دومـی پرسـید: بچـۀ  در جریـان راه، نخسـتین 

یـا  بخـورد  شـیر  تـرا  کـه  دوسـت داری  افضـل! 

متسـاح؟

شـکارچی  دو  مـرگ  آن کـه  از  پـس  افضـل  بچـۀ 

دوسـتانش را پیـش چشـامنش تـول و تـرازو کـرد 

گفـت:

را  یکدیگرشـان  و متسـاح  کـه شـیر  دارم  آروز  مـه 

بخورند و پرت وپوسـت کنند و هردوی شـان مبیرند 

و مـن پوست شـان را بکنـم و در بـازار بفروشـم و بـا 

پـول آن هـا آرام زنده گـی کنـم.

ایدون این پرسش مطرح می شود که 

جمهوریت یا امارت؟

 نخسـت: تاریـخ سیاسـی چهـار دهـه ای اخیـر در 

کشـوِر درمانـده و خسـتۀ مـا ایـن فراکـرد را بـه مـا 

آموختانـده اسـت که دوران سـیاه امارتی طالبانی، 

به جـز فقـر، مصیبـت، ظلـم، تجـاوز، تخریـب آثـار 

سنگ سـار  دسـت،  قطـع  ُدره زدن،  باسـتانی، 

در  و کنار جاده  ماین های مقناطیسی  روزانۀ  انفجار  پی  در   

پایتخت و شامری از والیات، آگاهان امور می گویند که کابل، 

از نبود نظم امنیتی رنج می برد.

مسعود انداربی وزیر امور داخلۀ کشور چندی پیش در گفتگویی 

با رسانه ها، از تغییر تکتیک جنگی طالبان خرب داده گفته بود 

که دیسیپلینی تدافعی ای را در سکتور امنیتی به هدف کاهش 

این گونه انفجارها ایجاد شده است.

شامری از آگاهان باور دارند که نهادهای امنیتی کابل از نبود 

یک نظم امنیتی رنج می برند و دشمن با استفادۀ بهینه از این 

خالی گاه، به هدف نصب ماین های مقناطیسی و کنار جاده ای، 

اقدام می کند. به باور آگاهان یگانه راه حل جلوگیری از این نوع 

تاکتیک دشمن، ایجاد نظم فراگیر امنیتی در کشور می باشد. 

هیچ  کنون  تا  افغانستان  حکومت  که  می کنند  تاکید  آگاهان 

مترکزی بر این مهم نکرده اند.

ننگرهار  والیت  در  موترمبب  انفجار  نتیجۀ  در  یکشنبه  بامداد 

یک تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشت. هم چنین  دو انفجار 

در مربوطات ناحیه نهم و دوازده هم شهر کابل، دو زخمی برجا 

گذاشت.

شامری از شهروندان نیز از ازدیاد انفجار ماین های مقناطیسی 

هیـچ  دیگـر  کابـل  ورزشـی  اسـتدیوم  در  بانـوان  کشـتار  و 

نداشـت. دسـت آوردی 

چقـدر رشماگیـن، زبون سـار و بی خردانـه خواهدبـود کـه اگـر 

روشـن فکری، بانویـی، سـخنوری، و باسـوادی، در یک سـخن 

انسـانی ایـدون ایـن دورۀ سـیاه بربریـت را فرامـوش کـرده و 

یک بـار دیگـر از هـامن سـوراخ پیشـین او را مار طالبـی بگزد و 

یک بـار دیگـر از ایجـاد امـارت طالبـی پشـتی بانی منایـد.

و اما جمهوریت گرایان رسخورده؟

دومـاً هم چو آفتاب درخشـان آشـکار اسـت که دولـِت درمانده، 

تبارگرا، طالب پرسـت، فسـادگرا، رشـوه خوار، متقلب، خودکامه 

و تروریسـِت ریاسـتی موجـود نیـز سـکۀ روی دوم هـامن دولت 

طالبـی اسـت و در برخـی مـوارد بدتر از آن می باشـد. 

در  و  درس خوانـده گان  سیاسـت مداران،  روشـن فکران،  پـس 

گیـرودار  ایـن  در  مـردم  یعنـی  اکرثیـت خامـوش،  یک سـخن 

مـردم  کننـد؟  پشـتی بانی  چـه  از  و  کننـد  چـه  سیاسـی 

را  جمهوریـت  رسی  امـارت  کـه  باورانـد  ایـن  بـه  افغانسـتان 

بخـورد و جمهوریـت رسی امـارت را تـا در فرایند؛ مـردم به یک 

یابنـد. دسـت  جاودانـه  آرامـش  و  دموکراسـی 

این دموکراسی و آرامش چه خواهد بود؟

پـس  جهانـی  دوم  جنـگ  از  پـس  آملـان  فدرالـی  جمهـوری 

از  اسـتفاده  بـا  گردیده بـود،  نابـود  کشـور  اقتصـاد  آن کـه  از 

فدرالیسـم و دموکراسـی انتقـام خـودرا از جهـان گرفـت و بـه 

کمـک فدرالیسـم و حاکمیـت مـردم و نظـارت مـردم بـر دولت؛ 

بـه دیـوی اقتصـادی مبـدل گردیـد.

پاکسـتان و هندوسـتان پـس از ایجـاد در سـال ۱۹۴۷ پس از 

مهاجرت هـا و رفـت و بازگشـت ها بـه کمـک حاکمیـت مـردم 

بـر امـور دولـت؛ یعنی فدرالیسـم، متـام دشـواری های تباری و 

دینی شـان را حل وفصـل کردند و یک بار دیگر کشورهای شـان 

را آباد سـاختند.

و  ویرانی هـا  از  پـس  نیـز  افغانسـتان  مـا  عزیـز  کشـور  در 

جنگ هـای داخلـی، بـا موجودیـت ناتـو و امریـکا الزم اسـت 

ریاسـتی  دولـت  هـم  و  طالبـی  امـارت  هـم  روشـن فکران،  تـا 

متقلـب و فسادگسـر؛ هـر دو را نـه بگوینـد و نخسـت بهریـن 

دموکراسـی یعنـی فدرالیسـم را پی گیری کننـد و در فرایند آن 

بـا حاکمیـت مـردم بر امـور دولـت و ارگان های محلـی قدرت و 

ادارۀ دولتی، کشورشـان را آباد سـازند و وارسـته گی سیاسـی و 

اقتصـادی را در کشـور تأمیـن مناینـد.

به  مردم  متام  آن  بر  افزون 

تعلق  که  تباری  و  ملیت  هر 

انسان  نیز  را  دیگران  دارند، 

رسیدن  به خاطر  و  بپندارند 

از  انسانیت،  رسزمین  به 

ملت  واژه های  شناسنامه ها 

و  بردارند  را  تبار  و  ملیت  و 

افغانستانی شان  شهروند  به 

افتخار کنند.

کشور  نجات  راه  یگانه  این 

است.  موجود  کشمکش  از 

خواهدبود،  رشم آور  چقدر 

افغانستان،  شهروند  یک  که 

به جای این که به دموکراسی، 

دولت  سیاه  دامن  به  آورد؛  روی  انسانیت  و  وارسته گی 

جمهوری گرایاِن متقلب و امارت خواهان سیاه اندیش بیافتد.

بنویسند،  یک صدا  و  بدانند،  خود  وظیفۀ  باید  روشن فکران 

و  فسادگسر  و  تقلبی  جمهوریت  نه  منایند:  تالش  و  بگویند 

و  آزادی  دموکراسی،  بل که  تروریستی؛  و  طالبی  امارت  نه 

جمهوری  یا  و  فدرالیسم  مردم گرایی  نظام  در  ترقی پسندی 

پارملانی!

شکایت دارند و می گویند که به هیچ عنوانی احساس امنیت 

منی کنند و منتظر شنیدن صدای انفجار می باشند.

پولیس کابل تایید می کند که حوالی ساعت ۸:۴۵ دقیقه صبح، 

گرفته  و صورت  مکروریان چهارم  در  هایلکس  نوع  یک خودرو 

انفجار دیگری در  از ظهر،  و حوالی ساعت ۹:۳۵ دقیقه قبل 

ارزان قیمت شهر کابل،  مربوطات ناحیه دوازده هم، در ساحه 

یک خوروی نوع کروال را هدف قرار داده است.

انفجارهای اخیری که در کابل به وقوع پیوسته اند پرسش هایی 

را برانگیخته است؛ زیرا طالبان دست داشنت در چنین حادثه ها 

را رد می کنند؛ اما فردوس فرامرز سخن گوی فرماندهی پولیس 

کابل می گوید: »از شباهتی که این انفجارها به انفجارهای که 

که  می شود  معلوم  اند  داده  انجام  طالبان  »تروریستی«  گروه 

انفجارهای اخیر نیز کار همین گروه است«

درهمین حال وزارت خارجۀ افغانستان در خربنامه ای می نویسد 

که همزمان با افزایش خشونت ها پس از آغاز مذاکرات صلح میان 

دولت و گروه طالبان در قطر، اتحادیۀ جهانی علامی اسالمی 

با انتشار یک اعالمیۀ مطبوعاتی کشتار علامء، مدافعین حقوق 

تاکید  و  کرده  محکوم  افغانستان شدیداً  در  را  مفکرین  و  برش 

منوده است که حمله بر غیر نظامیان و ریخنت خون انسان های 

بی گناه، مخالف متام آموزه های ادیان آسامنی و قوانین جهانی 

می باشد.

تداوم  اسالمی  علامی  جهانی  اتحادیۀ  که،  می افزاید  خربنامه 

جنگ و خونریزی را نکوهش منوده و خواستار برقراری آتش بس، 

توقف خشونت ها و پایان جنگ در افغانستان شده است.

احمد الریسونی رییس اتحادیۀ جهانی علامی مسلامن چندی 

پیش در گفتگویی با رسانه ها، جنگ و خونریزی را در افغاستان، 

ناروا و فاقد مشورعیت دینی گفته بود.

این در حالی است که از چند ماه بدینسو، خشونت ها از قبیل 

قتل های هدف مند در کشور،  و  مقناطیسی  ماین های  انفجار 

به خصوص در شهر کابل افزایش بی پیشینه داشته است؛ اما 

گروه طالبان دست داشنت شانرا در این حمالت رد می کنند.

درهمین حال پولیس کابل: از کشف و خنثی سازی ۲۱ حلقه 

ماین مقناطیسی و کنار جاده، ۱۰ فیر مرمی نوع بی ام یک، 

۲۱۲ فیر مرمی مهامت مختلف النوع، مقدار ۲۵۰ کیلوگرام مواد 

انفجاریه و ۱۰ قبضه بم دستی توسط منسوبین این فرماندهی 

در یک ماه گذشته از نقاط مختلف والیت کابل خرب می دهد. که 

به گفتۀ فردوس فرامرز، این امار تنها مربوط به فرماندهی پولیس 

کابل می باشد.

آقای فرامرز تاکید کی کند که گروه امنیتی کابل نیز، در  هفتۀ 

گذشته ۲۳ حلقه ماین را طی دو عملیات هدف مند از مربوطات 

نواحی نهم و سوم کشف و خنثی منوده اند.

مردم افغانستان در دو سنگ آسیاب
جمهوریت قالبی یا امارت طالبی؟

افزایش انفجارها در کشور
نیاز به شکل گیری نظم امنیتی
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جمهوری فدرالی آملان 
پس از جنگ دوم جهانی 

پس از آن که اقتصاد 
کشور نابود گردیده بود، 
با استفاده از فدرالیسم 

و دموکراسی انتقام 
خود را از جهان گرفت 
و به کمک فدرالیسم و 

حاکمیت مردم و نظارت 
مردم بر دولت؛ به دیوی 
اقتصادی مبدل گردید.

در یک سخن اکرثیت خاموش، 
یعنی مردم در این گیرودار 

سیاسی چه کنند و از چه 
پشتی بانی کنند؟ مردم افغانستان 

به این باوراند که امارت رسی 
جمهوریت را بخورد و جمهوریت 
رسی امارت را تا در فرایند؛ مردم 

به یک دموکراسی و آرامش 
جاودانه دست یابند.

گیزارش

تحیلییییل

نویسنده
داکرت حمیدهللا مفید

به  ساعت   72 راه پیامیان   

تا  دادند  فرصت  حکومت 

کودک ربوده شده را نجات دهند

یافنت  برای  مسووالن  ناتوانی 

ساله  نه  ربوده شدۀ  کودک 

مزار  شهروند  صدها  دربلخ، 

به  بار  چندمین  برای  را  رشیف 

خیابان ها  به  راه پیامیی  هدف 

کشانید.

در  معرض  راه پیامیان 

شامل رشق زیارتگاه، به حکومت 

۷۲ ساعت فرصت دادند که این 

آدم ربایان  چنگ  از  را  کودک 

نجات دهد در غیر آن بار دیگر مسیرهای گذرگاه های مرزی 

تجارتی شامل، به ویژه حیرتان و آقینه را خواهند بست.

به گزارش بی بی سی، محمد نبی، پدر این کودک »به دلیل 

بی توجهی دولت« در رهایی فرزندش، دولت را در ربودن 

دست  دولت  »اگر  می گوید:  او  می داند.  دخیل  فرزندش 

نداشت در این صد روز یک رسنخ پیدا می کرد، چرا نکرد؟«.

زهره، مادر این کودک نیز می گوید که سه و نیم ماه است 

که کودکش برهنه و دست بسته با زنجیر نزد آدم ربایان 

است؛ اما دولت هیچ کاری برای او انجام نداده است. او 

آقای غنی را خطاب قرار داده و می گوید: »آقای غنی در 

آیا اوالد من اوالد ای خاک  کجا خوابت برده؟ بیدار شو. 

نیست؟«

در  مکتبش  مسیر  از  پیش  روز   ۱۰۰ حدود  کودک  این 

شهر مزاررشیف توسط مردان مسلح ناشناس ربوده شد 

دالر  میلیون  نیم  و  یک  او  رهایی  بدل  در  ربایان  آدم  و 

درخواست کردند.

محمد ارشف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز حدود 

هشدار  بلخ  والیت  امنیتی  مسووالن  به  قبل  روز  بیست 

داده بود که اگر این کودک رها نشود، همۀ آنها را از وظیفه 

برکنار خواهد کرد.

نیروهای امنیتی گفته اند که تاکنون چندین عملیات را راه 

اندازی کرده و شامری افراد مشکوک را نیز بازداشت کردند 

اما با وجود ادامه اعراضات و حتا هشدار رئیس جمهوری 

از رسنوشت کودک ربوده شده هنوز هم هیچ خربی نیست.

ویدئوی نرش شده از این کودک ربوده شده در شبکه های 

اجتامعی یک ماه پس از رویداد، دست به دست شد که او 

را برهنه در محلی تاریک نشان می داد، در حالی که دست 

و پایش با زنجیر و چشامنش نیز با پارچه ای بسته شده بود.

این کودک در این ویدیو از پدرش می خواهد او را هر چه 

زودتر نجات دهد؛ زیرا از رسدی هوا بیامر شده است.

بلخی ها در جستوجوی کودک ربوده شده

خییبییر



کار در رسـانه ها و تفکر در مورد توسـعۀ تجارت رسانه یی   

از مباحـث جـدی و مهـم عرصۀ روزنامه نگاری اسـت که 

ایجـاب می کنـد بـا تحقیق و مطالعات عمیـق علمی به آن 

پرداخته شـود. هرچند به این موضوع مهم در افغانسـتان 

طـوری کـه الزم اسـت پرداختـه نشـده اسـت، امـا رشایـط 

کار در رسـانه و نـگاه عمیـق بـرای بقـا و پیش رفـت کار 

رسـانه یی در کشـور نیازمنـد آن اسـت تا مالـکان و مدیران 

رسـانه ها بـرای تقویـت بنیـۀ مالـی و کانال هـای انکشـاف 

تجارت سامل، توجه داشته باشند.

ابزارهـای  اساسـی ترین  از  یکـی  به عنـوان  رسـانه ها 

دارنـد  رسمایه گـذاری  روی  زیـادی  جاذبـۀ  تبلیغاتـی، 

تـا از ایـن طریـق بتواننـد بـه ارتقـای سـطح درامـد خـود 

به عنـوان  رسـانه یی  تجـارت  توسـعۀ  بحـث  بپردازنـد. 

اساسـی ترین عنـر و مـدل تأثیـر گـذار در فعالیت هـای 

حرفـوی روزنامه نـگاری اسـت کـه می توانـد به عنـوان یکی 

رسـانه یی  فعالیـت  در  برنامه سـازی  ارکان  مهم تریـن  از 

شـود. تعریـف 

بـه توسـعه، خودکفایـی رسـانه ها یـک  در کشـورهای رو 

رسـانه های  در  چالـش  ایـن  می باشـند.  مهـم  چالـش 

افغانسـتان به گونۀ برجسـته مطرح اسـت؛ چون دیده شده 

منی تواننـد  رسـانه ها  مدیـران  و  مالـکان  برخـی  کـه 

ترسـیم  بـرای رسانه های شـان  مدل هـای خـاص تجـاری 

کننـد و یـا هـم اسـراتیژی تدویـن مناینـد؛ ازیـن رو قـادر 

نیسـتند در بـازار کار، ثبـات داشـته و دوام بیاورنـد.

یک ونیـم  در  رسـانه ها  بی سـاقۀ  رشـد  و  عمومـی  اوضـاع 

دهـۀ اخیـر نشـان می دهـد که یـک عـده رسـانه ها در این 

مـدت بیش تـر مـروف زرانـدوزی و آرایـش ظاهـری بوده 

و نتوانسـته اند مدل هـای بهـر تجـاری بـرای پیش رفـت 

کارشـان ترسـیم کننـد، به همیـن خاطر هسـت کـه خیلی 

رسـانه های از ایـن دسـت، یـا سـقوط کردنـدو یـا هـم در 

حـال سـقوط اند. راهربد مشـخص تجاری برای رسـانه ها، 

عـدم تعریـف الگوهـای معیـن مدیریتـی بـرای چرخـش 

امور کاری، درک نادرسـت از بـازار کار و مدل های تجارت 

رسـانه یی سـبب شـده اسـت که رسـانه ها در برخـی موارد 

در توسـعۀ تجارت و رشـد اقتصادی شـان نقش مثبت و در 

مـواردی نیـز نقـش بسـیار منفی داشـته اند.

درحالـی کـه رسـانه های داخلـی در مواجـه بـا ناکارایـی 

برخـورد  و فرهنگـی  و کاسـتی های اجتامعـی، سیاسـی 

کـه  کرده انـد  تـالش  بیش تـر  و  داشـته اند،  انتقـادی 

تنویـر  در  نقـش شـان را  و  بدهنـد  بازتـاب  را  نارسـایی ها 

افکارعامـه متثیـل کنند؛ اما در برابـر رشکت ها و نهادهای 

تجارتـی کـه غالبـاً آگهی هـای خـود را از طریـق رسـانه ها 

و  داشـته  متفاوت تـری  برخـورد  همـواره  می کننـد،  نـرش 

موضـع نـرم اختیـار کرده انـد.

ممکـن اسـت ایـن مـدل در مدیریـت و توسـعۀ بنیـۀ مالی 

رسـانه ها با توجه به حیات کار رسـانه یی افغانسـتان نقش 

مؤثـر داشـته باشـد؛ امـا تـداوم ایـن وضعیت ممکن اسـت 

مارکیـت کار رسـانه ها را بـا شکسـت و تورم حیاتـی مواجه 

سـازد. درحال حارض دها رشکت و نهاد تجارتی خصوصی 

در زمینه هـای مختلـف در کشـور فعالیـت می کننـد. ایـن 

نهادهـای تجارتـی بـا دادن اعالنـات تجارتی به رسـانه ها، 

بـر نحـوه کار رسـانه ها تأثیـر گذاشـته و 

کم تـر زیـر انتقـاد قـرار می گیرند.

کـه  هسـتند  مجبـور  رسـانه ها  هرچنـد 

بـا نـرش اعالنـات تجارتـی مصارف شـان 

کـه  نـرود  یـاد  از  امـا  کننـد؛  تأمیـن  را 

رسـانه ها مکلف انـد تا به اطالع رسـانی و 

بسـیج افـکار عامه کـه از وظایـف اصلی 

هـر رسـانه به شـامر مـی رود توجـۀ جدی 

داشـته باشـند.

شـوند  ناگزیـر  رسـانه ها  اسـت  ممکـن 

تجارتـی،  آگهی هـای  جلـب  به خاطـر 

تجـاری  رشکت هـای  نارسـایی های  از 

کننـد؛  چشم پوشـی  اعالن دهنـده، 

اعالنـات  گرفـنت  کـه  صورتـی  در  امـا 

بـر کار رسـانه ها تأثیـر منفـی بگـذارد و 

مسـوولیت اصلـی رسـانه ها را در زمینـۀ 

اطالع رسـانی زیـر سـوال بـربد، تبدیـل 

بـه یـک فاجعـۀ رسـانه یی خواهـد شـد. 

بـه ایـن معنـی، اگـر نرشاعالنـات تجارتـی سـبب شـود که 

رسـانه ها از مسـئولیت های اساسی شـان گریـز کننـد و به 

رسـالتی کـه در برابـر مـردم و منافع کشـور دارنـد، نپردازد 

آنـرا بایـد فاجعـه رسـانه یی نـام بـرد.

بـرای ایـن کـه یـک رسـانه از رشکت هـای اعالن دهنـده 

متأثـر نشـود، باید نگرش اش را نسـبت به گرفـنت اعالنات 

و  وظایـف  نیـز  اعالن دهنـده  و رشکت هـای  دهـد  تغییـر 

مسـوولیت رسـانه را درک کنند. درک مسـوولیت رسـانه ها 

می توانـد  اعالن دهنـده،  رشکت هـای  صاحبـان  توسـط 

اعالن دهنـده  رشکت هـای  از  تأثیرپذیـری  از  را  رسـانه ها 

خـارج کنـد. درهمین حـال صاحبـان رشکت هـای بـزرگ 

منتـرش  رسـانه ها  طریـق  از  اعالنات شـان  کـه  تجارتـی 

می شـوند، طـوری عمـل نکننـد که رسـانه ها در برابرشـان 

سـکوت اختیـار کننـد. رسـانه ها نیـز در این زمنیـه طوری 

به خاطـر  اطالع رسانی شـان  رسـالت  کـه  نکننـد  عمـل 

گرفـنت اعالنـات تجارتـی زیـر سـؤال بـرود.

موفـق  کنـون  تـا  رسـانه ها  از  برخـی  می شـود  دیـده 

را  اعالن دهنـده  رشکت هـای  برخـورد  کـه  نشـده اند 

نسـبت بـه خودشـان سـاختارمند کننـد. در اوج ایـن همه 

چالش هـا، اگـر دولـت طرحـی را مبنـی بر توسـعه و ابقای 

رسـانه ها روی دسـت گیـرد، 

ایـن نگرانـی بـرای همیـش 

کـه  بـر طـرف خواهـد شـد 

وجـه  به علـت  رسـانه ها 

مواجـه  شکسـت  بـه  مالـی 

به خاطـر  این کـه  یـا  شـوند، 

نـرش  از  اعالنات شـان  نـرش 

مطالـب و اخبـار مربـوط بـه 

رسمایـه  صاحبـان  واقعیـت 

چشم پوشـی  کمپنی هـا  و 

کننـد.

بافـت کاری و فعالیت هـای 

افغانسـتان  در  رسـانه یی 

نشـان می دهـد در صورتـی 

کـه رسـانه ها از سـوی دولت 

مـورد حامیت قـرار نگیرند، نگرانی ها در مـورد تاثیرگذاری 

بیش تـر رشکت هـای تجارتـی روی رسـانه های آزاد افزایش 

یافت. خواهـد 

 بـا ایـن همه، اگر اقتصاد را از رسـانه ها 

جـدا سـازیم، به دلیل عدم پاسـخ گویی 

بـه یکـی از نیازهـای اساسـی فعالیـت 

رسـانه یی، بهسـازی رسـانه ها، اشـتیاق 

خـود بـرای تولیـد برنامه های رسـانه یی 

نقـش  چـون  می دهنـد،  دسـت  از  را 

بی نظیـر رسـانه ها بـر توسـعۀ اقتصادی 

توجـه  آن  بـه  اگـر  کـه  اسـت  به حـدی 

آنهـا  بسـیاری  دروازه  نگیـرد  صـورت 

بسـته خواهـد شـد.

گفتـه  تأثیرگـذار  میـان  ایـن  در  آنچـه 

بـرای  مشـخص  راهـربد  نبـود  شـده، 

توسـعۀ تجـارت رسـانه یی، بی توجهـی 

توسـعۀ  ملـی  اسـراتیژی  تدویـن  بـه 

درک  نیـز  و  افغانسـتان  رسـانه های 

رسـانه ها  در  کار  رشایـط  از  نادرسـت 

کـه  اسـت  برخـی مسـووالن  از جانـب 

ایـن زمینـه بیش تـر  را در  پیچیده گـی 

اسـت. سـاخته 

 بـا توجـه بـه مـوارد ذکرشـده، دیـده می شـود کـه تعدادی 

از رسـانه ها، اغلـب هزینـۀ مرفـی برای صاحبـان رسمایه 

افکارعامـه  تغیـر  بـرای  عاملـی  تـا  هسـتند  کاالهایـی  و 

بـا اسـراتیژی و الگوهـای خـاص تجـاری. بنابـر آن، بـه 

افغانسـتان  رسـانه های  اگـر  کـه  می رسـیم  نتیجـه  ایـن 

در یک ونیـم دهـۀ اخیـر بـه رشـد قابـل مالحظـه ای کمـی 

دسـت یافته انـد امـا از نظـر کیفـی و توسـعه، آن چـه بایـد 

نیافته انـد. توسـعه  می رفـت  انتظـار 

 دیـد تفکیکـی حکومـت بـه رسـانه ها به ویـژه تلویزیون هـا 

و عـدم پشـتی بانی مالـی از آن هـا سـبب شـده تـا برخـی 

رسـانه ها بـا مشـکالت فـراوان مواجـه باشـند و نتواننـد در 

رسـانه ها  اگـر  بااین هـم  کننـد.  فعالیـت  خوب تـر  آینـده 

حرفـه ای عمـل نکننـد یـا دورمنـا و فعالیت هـای تجـاری 

شـان را درسـت تعریف نکنند ممکن اسـت خطر جدی در 

آینـده متوجـه آن ها باشـد.

آن چـه در ایـن میـان خیلـی برجسـته مطـرح اسـت، نبـود 

الگوهـای مشـخص مدیریتـی و عـدم ارساتیـژی راهربدی 

بـرای توسـعه و پیش رفـت بنیـۀ مالـی رسـانه ها کـه باعـث 

زمـان  مـدت  از  پـس  افغانسـتان  رسـانه های  تـا  شـده 

فعالیـت نرشاتـی با شکسـت 

مواجـه شـوند. در ایـن میـان 

محـدود رسـانه های دیـداری 

الگوهـای  از  توانسـته اند 

و اسـراتیژی های  مدیریتـی 

مشـخص پیـروی کننـد، تا از 

یک سـو بـه پیش رفت دسـت 

در  دیگـر  جانـب  از  و  یابنـد 

تجـارت  انکشـاف  و  توسـعه 

نقـش  افغانسـتان  رسـانه یی 

باشـند.  داشـته  سـهمی  و 

این شـامر رسـانه ها بـا آن که 

اعالنـات  عوایـد  می داننـد 

و  اسـت  محـدود  بسـیار 

کشـور  مجموعـی  اقتصـاد 

رو بـه رکـود؛ امـا بـا آن هـم بـرای توسـعه و بقای شـان حتـا 

واحدهـای مشـخص تجـاری ترسـیم کرده اند تـا زمینۀ ابقا 

باشـد. مسـاعد  بیش تـر  فعالیت شـان  و 

رسانه ها هزینۀ مرصفی برای صاحبان رسمایه
یا عاملی برای تغییر افکار عامه

محموله  کمک  از  اعالمیه ای  در  جمهوری  ریاست  ارگ   

صبح  که  هند  جمهوری  کرونا-  واکسین  دوز  هزار   ۵۰۰

رسید،  کرزی  حامد  بین املللی  هوایی  میدان  به  امروز 

سپاس گزاری کرده است.

در اعالمیه آمده است: رییس جمهوری اسالمی افغانستان به 

وزارت صحت عامه هدایت داده است که واکسین، در مرحلۀ 

طبی  پرسونل  دفاعی،  و  امنیتی  قهرمان  نیروهای  به  اول 

این  با  مبارزه  مقدم  در صف  که  اقشاری  و سایر  افغانستان 

ویروس قرار دارند، تطبیق گردد.

پیش از این، وزارت صحت عامه نیز گفته بود که در مرحلۀ 

اول، کارمندان صحی که در خط مقدم نربد با ویروس کرونا 

قراردارند، تطبق می شود.

در پی حیف و میل 330 میلیون افغانی از بودجۀ مبارزه با   

کرونا در کشور، ادارۀ عالی بازرس افغانستان، ۲۲۳ مقام و 

کارمند را به دلیل فساد مالی به دادستانی کل معرفی کرده 

است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که ۲۲۳ مقام به سطح 

والی ها تا کارمندان بخش اداری، مالی و تدارکاتی از والیات 

و ۹ نفر از مرکز به ظن فساد به دادستانی کل معرفی شدند.

به گفتۀ خانم غزال حارس رییس ادارۀ عالی بازرس، این نهاد 

افغانی  میلیون   ۹۰۷ مرف شدن   چگونگی  بررسی  از  بعد 

بودجۀ مبارزه با کرونا، دریافتند که خریداری های انجام شده 

۳۳۰ میلیون باالتر از نرخ بازار صورت گرفته که ۳۰ تا چهل 

درصد قیمت بیشر را نشان می دهد.

نشان  والیت   ۲۴ در  آنها  بررسی  که  می گوید  حارس  خانم 

می دهد که ۴۷ میلیون افغانی نیز خریداری های غیر مرتبط و 

بدون تایید کمیتۀ نظارتی صورت گرفته است.

ضعف  قراردادها  عقد  و  خریداری ها  اکرثیت  در  او،  گفته  به 

مدیریت و غفلت مقام ها دیده شده که در نتیجه سبب حیف 

و میل بودجه و فساد شده است. رییس اداره عالی تفتیش 

می گوید که در توزیع بسته های کمکی نیز مشکالت زیادی 

دیده شده است.

بررسی این نهاد در سه والیت و گفت وگو با هفتصد نفر که 

باید کمک را دریافت می کردند، نشان داده که تنها ۳۲ درصد 

را دریافت کرده، ۴۳ درصد هیچ کمکی  افراد کمک  این  از 

به دست نیاورده و ۲۳ درصد شامره ها ناقص و اشتباه بوده و نام 

افراد خیالی نیز در فهرست ها وجود داشته است.

خانم حارس می گوید که ضعف مدیریتی سبب شد تا خدمات 

بهداشتی در موج اول کرونا آهسته و کم باشد و اعتامد مردم 

به این بخش کاهش یابد.

به گفته او، بررسی های انها نشان داده که قراردادها از سوی 

وزارت صحت، غیرمسلکی عقد شده، استخدام های غیررضوری 

صورت گرفته، خریداری های بی مورد شده و بخشی از اقدامات 

در روند تدارکات خالف قانون انجام شده است.

قضایای  بررسی  هدف  به  جاری  سال  رسطان  در  اداره  این 

بخش  در  شده  مطرح  اتهامات  و  شکایات  به خصوص  فساد 

مصارف بودجۀ مبارزه با کرونا ایجاد شد.

در همین حال، محمد نعیم حقمل، رئیس اداره عالی تفتیش 

نیز از  ۲۶ مورد سوء استفاده از صالحیت وظیفه ای، اختالس، 

تزویر و غصب زمین خرب می دهد. به گفتۀ او، در این قضایا 

ادارات  روئسای  پولیس،  فرماندهان  وزرا،  سطح  به  افرادی 

کل  دادستانی  به  که  هستند  شامل  سطوح  سایر  و  محلی 

معرفی شدند.

مسووالن اداره عالی تفتیش می گویند در این قضایا دست کم 

۶۹۸ میلیون افغانی به دولت خساره وارد شده است.

آقای حقمل هم چنین گفت که این نهاد در یک سال گذشته 

بیش از چهارصد بازرسی را انجام دادند که در نتیجه آن ۲ 

میلیارد   ۱۰.۷۸ از  بیش  و  تحصیل  قابل  را  افغانی  میلیارد 

دولت  خزانۀ  به  باید  که  کرده  تثبیت  تصفیه  قابل  را  افغانی 

بازگردانده شود.

وی می افزاید: تاکنون از این پول ۴۲۰ میلیون افغانی تحصیل 

وارد خزانه دولت  و  تصفیه  افغانی هم  میلیارد  و ۱.۲۷  شده 

شده است.

ارگ از هند به خاطر واکسین 
کرونا قدردانی کرد

غزال حارس رییس ادارۀ عالی بازس:

پس از حیف و میل 330 میلیون افغانی، 

۲۲۳ تن به دادستانی کل معرفی شدند

نعیم حقمل رییس ادارۀ عالی تفتیش:

 ۶۹۸ میلیون افغانی به دولت خساره 
وارد شده است
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ممکن است رسانه ها 
ناگزیر شوند به خاطر جلب 

آگهی های تجارتی، از 
نارسایی های رشکت های 

تجاری اعالن دهنده، 
چشم پوشی کنند؛ اما در 

صورتی که گرفنت اعالنات 
بر کار رسانه ها تأثیر 

منفی بگذارد و مسوولیت 
اصلی رسانه ها را در زمینۀ 

اطالع رسانی زیر سوال 
بربد، تبدیل به یک فاجعۀ 

رسانه یی خواهد شد.

برخی از رسانه ها تا کنون موفق نشده اند که 
برخورد رشکت های اعالن دهنده را نسبت به 
خودشان ساختارمند کنند. در اوج این همه 

چالش ها، اگر دولت طرحی را مبنی بر توسعه 
و ابقای رسانه ها روی دست گیرد، این نگرانی 
برای همیش بر طرف خواهد شد که رسانه ها 
به علت وجه مالی به شکست مواجه شوند، یا 

این که به خاطر نرش اعالنات شان از نرش مطالب 
و اخبار مربوط به واقعیت صاحبان رسمایه و 

کمپنی ها چشم پوشی کنند.

فردین عیار
استاد دانشگاه

تحلییل



رسچشمۀ بسیاری از آرا و اهداف تربیتی، تفکرات فلسفی و    

هستی شناختی است. موضوع هستی شناسی هامن ماهیت 

واقعیت و به تعبیر دیگر: واقعیتنامیی است. فیلسوفان با نگرش 

جامع و کلی به رسارس هستی نظر می کنند و در صدد ارایۀ یک 

نظام فلسفی مبتنی بر آرای هستی شناختی استند.

نوع نگرش فیلسوفان در جهان با یکدیگر متفاوت است. برخی با 

دید معنوی به جهان می نگرند و جهان اطراف را مظاهری از یک 

واقعیت غیرمادی و بنیادی تر می پندارند. مانند هیگل و افالطون 

به عنوان دو فیلسوف آرمان گرا. از نظر این فیلسوفان، غایت تالش 

و کوشش انسان در امر تربیت، نیل به اهداف معنوی است و 

دست یابی به واقعیت که امر معنوی محسوب می شود.

شخصی ممکن است از دانش فیزیک آن چنان خدا را بشناسد 

که از مطالعۀ کتاب های دینی نشناسد. پس آن چه مهم است، 

شناخت کیمیای هستی است؛ نه نوعیت علم. البته باید پذیرفت 

بعضی از علوم و رشته ها به این هدف نزدیک تر و کم واسطه تراند. 

در غیر این صورت از علوم مختلف به عنوان فضل نام برده شده نه 

کامل.

بنابراین دروس دانشگاهی که در جهت حل مشکالت علمی و 

گسرش علم افراد جامعه می باشد نه تنها علم بی هوده نیست؛ 

بل که علومی استند که بیشرین مفاد را به جامعه می رسانند؛ 

چون این علوم در خدمت جامعه و مردم است و کسی که به قصد 

کمک به مردم و کسب رضایت خداوند )ج( و خدمت رسانی به 

افراد جامعه به تحصیل آن علوم می پردازد، نه تنها پسندیده؛ بل که 

در برخی موارد بر افراد جامعه این تحصیل واجب می شود. مثالً: 

بر تحصیل  ادارۀ جامعه، وقف  و  آن جا که حل مشکالت مردم 

دریکی از رشته های تخصصی باشد، رضوری تر و واجب تر از آن 

است که علمی را بیاموزی که هیچ منفعت نداشته باشد حتا برای 

خود شخصـ  خواه این علم دینی باشد یا غیردینی.

پیامرب بزرگ اسالم با اقتباس از آیات قرآن کریم و بینش خاص 

خود برای علم، جای گاه خاصی قایل بود. چنان که گفته شده 

بیشرین تأکید اسالم و همچنان احادیث حرضت محمد )ص( 

بخش دوم و پایانی   

راهدار مردی که لباس نظامی دارد و شاید مناد حاکمیت 

در کویر است، کویری که هر طرفش چون مرزهای افغانستان 

راه دارد، هرچند که کارگردان تعمدی لنز دوربین را از بازیگران 

اش دور نگه ميدارد، به طور منونه از دقایق ابتدایی فیلم تا دقیقۀ 

17:14 ثانیه متام پالن ها منای»عمومی و دور« است، یعنی در 

این مناست که بیننده پاهای خستۀ کاکا دستگیر و یاسین 

کوچک را در دشت رسگردان می بیند.

اما با متام این ها، بازی قادر آریایی در هامن اکرث مناهای دور از 

تیپ به شخصیتی تبدیل می شود، که این خودش هرنمندی او 

را نشان می دهد، هرچند که  منای بسته از صورت قادر آریایی 

چون سکانس مرد جنون زده داخل »طویله« نداریم. 

ولی بازهم آریایی درد وتلخی ای روزگار را به وجه احسن بازی 

می کند. حدود دقیقه 45: 35 ثانیه است که از منای عمومی و 

نیم رخ قادراریایی=راهدار می بینیم که در سایۀ اتاقکش روی 

صندلی نشسته انگار پس از کشیدن چرس، سیگار می کشد 

و غم روزگار را به کیف مقطعی تبدیل می کند. کاکا دستگیر 

مزاحم حال او می شود وقتی قادر آریایی پاسخ می دهد: به من 

چه که موتر می آید یا منی آید؟ آمد آمد نامد نامد... این اوج بازی 

ایشان در فیلم خاک و خاکسر  است، معمول آریایی بازیگر 

نقش های تلخ است و از این دست بازی ها هم کم ندارد.

بازی بد 

دقیقه 25 فیلم بیننده با پدر زینب در قربستان آشنا می شود، 

که  هرچند  می زند،  صدا  »مرالله«  امرو  را  او  دستگیر  کاکا 

تا  کرده  تالش  کارگردان 

چون  ایشان»امرالله«  از 

بازی  عبدالغنی=دستگیر 

خوب بگیرد ولی موفق نشده 

است، حتا خاک و قربستان 

هم به بازی او کمک نکرده 

با  دستگیر  کاکا  وقتی  اند، 

بیننده  می زند  امرالله حرف 

بیش تر  امرالله  سیامی  در 

بیند  می  را  لجبازانه«  «»هر 

از  غم  پوستی  زیر  حس  تا 

دست دادن خانواده اش را.

برای کسب علم و دانش بوده و از متام انسان ها خواسته که علم 

بیاموزند تا مصدر خدمت به هم نوعان و هم کیشان خود شوند؛ 

چون یگانه راه ترقی و تعالی جوامع در کسب دانش نهفته است. 

به همین علت اسالم تأکید زیادی به کسب دانش داشته و از 

اهمیت خاصی برخوردار است.

کنیم  توجه  نکته  این  به  عاقالنه  به صورت  مسلامنان  ما  اگر 

ـ می بینیم که مرتبت علم در پیش گاه پیامرب باال بوده که حتا 

برابری می کند به عبادت یک انسان و هم چنان گفته است که 

هیچ گاه عامل و کسی که منی داند )آنانی که می دانند و آنانی که 

منی دانند( باهم برابر نیستند. به همین جهت باید به گفته های 

از جان و دل برای کسب  دانش  پیامرب )ص( ارج گذاشته و 

بکوشیم.

این همه  با  اسالم  که  است  این  در  دیگر  توجه  قابل  نکته ای 

تأکیدات در با ارزش بودن علم و تشویق انسان ها برای کسب علم، 

ادیان،  نیز در بین متام  جای گاه خودرا 

محکم تر ساخته است و حقانیت خودرا 

بیشر به اثبات رسانیده و پیروان خودرا 

تشویق منوده تا علم بیاموزند و از حقیقت 

اشیا باخرب شوند. این از ویژه گی هایش 

است که پیروان آن در هر کاری که استند 

می توانند با انگیزه و قصد خدمت به مردم 

کسب علم کنند.

رشط  نخستین  دانش  تردید،  بدون 

حیات مادی و معنوی یک ملت است و 

به همین جهت در اصطالح نویسنده گان 

امروز، ماملک پیش رفته را از لحاظ علم 

و فرهنگ با تعبیر زنده، نام می برند و گاهی در نقطۀ مقابل آن 

بعضی ملت ها را مرده و حتا وحشی می گویند. واضح است که در 

متام مکاتب برشی، علم و حصول آن از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است. آن چه از جلوه های متدن و ترقی در کشورهای صنعتی و 

پیش رفتۀ دنیای امروز به چشم می خورد، دست آورد علم و دانش 

است هرچند در مواردی استعامرگری، چپاول و غارت دارایی های 

کشورهای مستعمره، نقش حیاتی در به دست آوردن ثروت آنان و 

فقر کشورهای تحت ستم دارد.

با آن هم منی توان نقش اساسی دانش را در پیش رفت آنان در 

عرصۀ صنعت و فن آوری روز نادیده گرفت و در مقابل یکی از 

سکانسی که به زیبایی فیلم چیزی منی افزاید

وارد طویله می شود عزت=هامیون_ دقیقه 23:33 دستگیر 

پاییز را در نقش مرد جنون زده می بینیم، 

بیایید فکر کنیم که این سکانس به روند 

قصه و ساختار فنی فیلم چه افزوده است؟ 

این سکانس فقط یک دیالوگ خوب دارد 

که عزت می گوید: رستم استی ؟ 

در  که  رسمتی  و  افغانستان  مردم  رستم 

فیلم نیست، رستم آورندۀ امنیت و آسایش 

مردمان و تاریخ حامسی این کشور است. 

آیا  نباشد  و  نبود  سکانس  این  اگر  حاال 

واقعا بر فیلم آسیبی خواهد رسید؟ ولی 

آمادۀ  هیچ  انگار  هم  نقش»عزت«  بازیگر 

نبوده  سنگینی  نقش  چنین  بازی کردن 

است، وقتی ممیک صورت هامیون پاییز را 

دیدم به جای هم دردی با شخصیت عزت، 

ذهنم مستقیم رفت روی بازی های تکراری 

و یک نواخت آقای پاییز، درحالی که این جا 

ولی صورت  دارد؛  را  مرد جنون زده  نقش 

و بازی ایشان هیچ تفاوتی با عصبانیت و 

قهر فیلم »عروج« ندارد. در یکی از سکانس های فیلم عروج هم 

وقتی زاغ های روی درخت را با سنگ می زند و گریه می کند، 

با همین صورت طرف هستیم، در لحظات به ظاهر اندوهگین 

فیلم سنگ سفید هم با این صورت و همین ممیک خشک 

طرف هستیم، حتا در فیلم آخر شان»آن سوی خط سکوت« 

هم هامیون پاییز در هامیون پاییز تکرار می شود. و این روند 

این  برای  می باید  پاییز  دارد.  ادامه  نواخت سال هاست  یک 

استخوانی تر،  می کرد، صورت اش  کم  را  وزنش  نقش حتمن 

چشامنش گودتر می بود، الزم بود پیش از اجرای این نقش 

یکی دو ماه روبروی آینه با ممیک صورتش کار می کرد تا صورت 

شکسته تر می شد، گروه کارگردانی باید حداقل هنگام گریم 

مصائب کشورهای فقیر، فقر فرهنگی و محرومیت از دانش روز 

است که این محرومیت تحمیلی برخی از قدرت های استعامرگر 

بر این کشورها سبب شده تا آن ها را عقب نگه داشته، ناتوان و به 

اصطالح خودشان، جهان سومی تلقی کنند تا بتوانند با استفاده 

از این ترفند، نقشه های استعامری و استثامری خویش را برای 

عملی  و  تطبیق  و سیاسی،  اقتصادی  اهداف  آوردن  به دست 

کنند.

البته ناگفته نباید گذاشت که اصطالح »جهان سوم« به غرض 

کشورهای  و  جوامع  استعدادهای  خنثی کردن  و  عقب مانی 

استعامرگر  قدرت های  و  کشورها  برخی  طرف  از  مستضعف 

به میان آمده است. به هرصورت، علم و سوادآموزیـ  رشط اصلی 

توسعه می باشد. مکتب و دانشگاه عالوه بر آموزش، خواندن و 

نوشنت، حس کنجکاوی افراد را بیدار می کند و آنان را اجباراً از 

محیط محدود خانواده یا قبیله بیرون می کشد. شهروند وجود 

دنیای متفاوت با دنیای خودش را کشف می کند به همین دلیل 

می توان مکتب و دانشگاه را محرک اصلی توسعه و پیش گیری از 

فقر و عقب مانی تلقی کرد.

اگر در کشورهای فقیر به علم و سواد )به متام معنای آن( توأم با 

ارزش های معنوی و اخالقی توجه جدی نشود، تالش هایی که 

برای رشد، توسعه و مبارزه با فقر انجام می گیرد، موفق نخواهد 

بود؛ زیرا این جوامع با گذشتۀ خویش پیوند 

سختی دارند و در تقابل با هرگونه نوآوری قرار 

می گیرند و عامل بازدارندۀ توسعه می شوند.

و  سواد  نعمت  از  که  ملت هایی  ـ  دولت 

دانش محروم اند، همیشه محتاج و زیردست 

کشورهای قدرت مند استند. پنجه های شوم 

استعامر همیشه به اعامق جان و حیات این 

جوامع فرو می رود، از رشد فکری و فرهنگی 

عقب رانده می شوند، کان ها و مواهب طبیعی 

آن ها را به غارت می برند و آن ها را فاقد قدرت 

نگه  آن ها  از  بهره برداری  در  صحیح،  علمی 

سعی  استعامری  کشورهای  و  می دارند 

می کنند، مردم ماملک تحت استعامر را هم چنان در جهالت و 

بی سوادی نگهداشته و منی گذارند سواد و دانش در میان آنان 

همه گانی شود.

جامعه،  خواهان  فطرت  دین  این  اسالم،  که  همین جاست  از 

حکومتی است که از هر جهت مستقل و بی نیاز از بیگانگان باشد؛ 

یعنی بهرین عامل، داکر، مهندس، دواساز، زمین شناس وغیره 

را داشته و از مجهزترین دانشگاه و وسایل تحقیق و پیش رفت 

علمی و دفاعی برخوردار باشد تا بتواند در میان رُقبای فراوانی 

که دارند، احساس رسبلندی و غرور کنند و گرنه به تجربه ثابت 

و  شده، مردمی که دست گدایی 

تالش می کردند خطوط اطراف چشم و بینی ایشان را تشدید 

کنند. بدی دیگر این سکانس، اقتباس غیر مستقیم از سکانس 

کارگردانی  به  ایرانی»گاو«  فیلم  معروف 

آن سکانس  در  است،  مهرجویی  داریوش 

وله  با  انتظامی  عزت الله  شادروان  وقتی 

خاص رس در آخور گاو کرده کاه می خورد، 

درحالی  می شود.  مبهوت  و  مات  بیننده 

که این جا بیننده یک باره به سکانس مرد 

جنون زده خاک و خاکسر پرتاب می شود 

که حتا نام مرد جنون هم نام اصلی بازیگری 

فیلم گاو است. هامیون پاییز تالش می کند 

نقش عزت انتظامی را برای گروه حرفه ای 

این  ولی  کند؛  تداعی  سینام  بینندخه ان 

تالش ناموفق است به ویژه زمانی که وامنود 

می کند مستقیم از پستان گاوه مرده شیر 

می خورد.

گروه کارگردانی در همین سکانس اشتباه 

دیگری را هم مرتکب شدند؛ یعنی استفاده 

صدا  این  بازیگر،  خود  اصلی  صدای  از 

یا  فریادکشیدن  لحظات  برای  بیش تر 

عصبانیت خوب است ولی اینجا »گام« صدا بلند و نوک تیز 

است، جذب منی کند دفع می کند.

آقای پاییز صدای خوبی دارند بهر بود همین دیالوگ ها را 

از ایشان یک گام پایین تر می گرفتند تا تأثیرگذاری بیش تری 

داشته باشد.

ریتم و حوادث 

اگر فیلم را به سه بخش تقسیم کنیم بخش اول و دوم با ریتم 

مناسب آغاز و  ادامه می یابد، تقسیم بندی حوادث هم با ریتم 

خوبی به پیش می رود؛ اما بخش سوم فیلم به خاطر رمان زده گی 

کارگردان، از ریتم می افتد و بینند را خسته می سازد، بینند به 

این جمله می رسد که: فیلم کی متام می شود؟ 

صحنه آرایی فیلم 

استفادۀ بهینه از لباس ها رنگ زرد و مایل به خاکسری و حتا 

گاهی رسخ برای تفکیک بهر رنگ ها عالی ست، به طور منونه، 

در دقیقۀ 18:55 زمانی که کاکا دستگیر و قطار بی خامنان ها 

روبررو می شود، در این صحنه حدود 10 سیاهی لشکر، سه 

بسرۀ رسخ، بکس روی شانۀ چپ بازیگر، دو تا فانوس، در 

می شویم،  روبرو  باربر،  خری  دو  خردسال،  کودکان  دستان 

هرچقدر این صحنه خوب آراسته شده ولی صحنۀ قربستان در 
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نفر روبروی دوربین باید مناز جنازه 

چرا باید علوم دیگر را آموخت؟
آن چه مهم است، شناخت کیمیای هستی است؛ نه نوعیت علم

مروری بر فیلم خاک و خاکسرت
فیلمی که بیش از 10 جایزۀ بین املللی هرنی به ارمغان آورد

قدیمی ترین کتاب دربارۀ تاریخ والیت بلخ در افغانستان، )روایتی   

متفاوت از تاریخ پنج قرن نخستین اسالمی( تحت نام »فضایل 

بلخ« برای نخستین بار به زبان انگلیسی ترجمه شد.

این کتاب، 807 سال پیش 

توسط شیخ االسالم  امروز  از 

ابوبکر بن عمر بن محمد بن 

زبان  به  بلخی،  واعظ  داوود 

که  بود  شده  نوشته  عربی 

عبدالله حسینی، 66 سال 

بعد، این کتاب را زبان فارسی 

برگردان کرده است. 

این  عربی  نسخۀ  اینکه  با 

نیست؛  کتاب در دست رس 

برای  اواخر،  این  در  اما 

نخستین بار توسط آرزو آزاد، 

ادموند هرتزیگ و علی  میرانصاری، از زبان فارسی به انگلیسی 

برگردان شده است

قدیمی ترین کتاب دربارۀ تاریخ والیت بلخ در افغانستان، با عنوان 

فضایل بلخ ، توسط آرزو آزاد، ادموند هرتزیگ و علی میرانصاری به 

انگلیسی ترجمه شده و همراه با مقدمه و تعلیقات مفصل در ماه 

جنوری سال جاری، از سوی مجموعۀ معترب بنیاد اوقاف گیب، در 

کشور بریتانیا به چاپ رسیده است.

به گزارش بی بی سی، انتشار این کتاب چشم انداز تازه ای بر تاریخ 

شهر و والیت بلخ می گشاید و به طور کلّی بر دانش ما از تاریخ نگاری 

اسالمی و تاریخ کتاب پردازی می افزاید. 

بلخ  »شهرت  می نویسد:  یاداشت  این  نویسندۀ  رسولی  یاسین 

بیش تر به واسطۀ حضور و فعالیت شخصیت های تاریخی در آن، 

به ویژه تا پیش از حملۀ مغول است. مثال بر اساس روایات تاریخِی 

زردشتی؛ پیوند تنگاتنگی میان بلخ و زردشت هست. اسکندر با 

همرس محبوب سغدی خود )رکسانا( در بلخ ازدواج کرد؛ بلخ یکی 

از غنی ترین معابد و صومعه های بودایی را در غرب آسیای مرکزی به 

نام »نوبهار« در خود جای داده که موطن اجدادی خاندان برامکه 

از  بوده است. برمکی ها امالک بودایی را اداره می کردند و پس 

فتوحات اسالمی به وزارت و فرمان داری خلفای عباسی در بغداد 

رسیدند. بلخ هم چنین زادگاه موالنا جالل الدین محمد و یکی از 

مناطقی است که عرفان و تصوف اسالمی در آن شکل گرفته است. 

اما، این رویدادها چگونه تاریخ بلخ را شکل داده و چرا در بلخ اتفاق 

افتاده اند؟ حسینی، مرجم فارسی این کتاب، از قول واعظ بلخی، 

نویسندۀ منت عربی کتاب فضایل فضایل بلخ، می نویسد که »بلخ 

به میمنت کرامات بسیارش به چنین جای گاهی نایل آمده است«. 

مورخان عینی نگری مانند آرزو آزاد و هرتزیگ، این روایت ها را روندی 

می بینند که تاریخ بلخ را ساخته است. مرجامن و ویراستاران منت 

انگلیسی این کتاب، در پیشگفتار و حاشیه نویسی بر فضایل بلخ، 

سده های میانه را از نگاه مؤلف، به زمان و مکان موردنظر او نگریسته 

و تالش کرده اند تا از تعمیم تعبیرات مدرن به گذشته که باعث 

تحریف و به بی راهه رفنت درک واقعی تاریخی می شود اجتناب 

کنند.

سوالی که این مرجامن در مقدمه از خود می پرسند این است که 

چه »عاملی عبدالله حسینی، مرجم فارسی کتاب، را به ترجمۀ این 

کتاب به زبان فارسی واداشته است«. او در مقدمۀ خود، مطالب 

زیادی آورده که به عقیدۀ مرجامن اشاره به ویرانی شهر باستانی 

بلخ به دست مغول ها دارد. به همین دلیل، ارصار داشته که تاریخ 

بلخ، باید زنده مباند. این رضورت، او را واداشته تا تاریخ بلخ را به 

»پارسی دری« ترجمه کند، زبانی که او آن را »زبان بهشت« می نامد. 

این موضوع یک نکتۀ دیگر را نیز روشن می کند؛ اینکه عربی زبان 

رایج عام در بلخِ آن زمان نبوده است.

به  را  مغول  از  قبل  بلخِ  تاریخ  اطالعات  می خواسته  نویسنده 

مخاطبان گسرده تر فارسی زبان برساند تا این اطالعات تنها در 

دست رس عاملان عربی دان نباشد. حسینی توضیح می دهد که 

یک نسخه از اصل عربی فضایل بلخ را به شکلی معجزه آسا یافته و 

یک حامی محلی به او سفارش ترجمۀ آن را داده است. مرجامن 

انگلیسی احتامل می دهند شاید کسی که سفارش ترجمه فارسی 

را داده برای آل کرت )قرنهای ۱۳ و ۱۴ میالدی( مستقر در هرات 

کار می کرده است؛ زیرا در این زمان حکومت بلخ از سوی مغول ها 

به آل کرت واگذار شده بود.

این کتاب به ما چه چیزهایی می گوید که قبال منی دانستیم؟ 

اول، از این کتاب می آموزیم که آثاری مانند فضایل بلخ حاصل 

کالژی از متون قدیمی ترند. اگرچه متون پیشین باقی منانده اند؛ 

اما نویسنده از آنها برای ما روایت می کند. کتاب دارای سه قسمت 

اصلی است: بخش اول مجموعه ای مختر از گزارش ها دربارۀ 

تاریخ بلخ است که بیش تر از قول علامی دین و فقهای مسلامن 

نویسنده  است،  کوتاه تر  که  دوم،  قسمت  در  است.  روایت شده 

فضایل و کرامات بلخ را بر می شمرد. قسمت سوم، که عمده حجم 

کتاب را در بر می گیرد شامل رشح احوال هفتاد تن از علام است 

)در این میان، ضمن رشح حال یکی از علام، اخباری از دو همرس 

دانش مند وی نیز روایت شده است(. بسیاری از این عاملان فقیه 

بودند و درعین حال به زهد و تصوف هم شناخته می شدند. این 

سه قسمت کتاب را می توان جدا از یکدیگر در نظر گرفت؛ زیرا 

هر بخش در نوع خود شیوه های مختلف تاریخ نویسی را نشان 

می دهد.

کتاب فضایل بلخ، مطالب قدیمی را دوباره تنظیم کرده و مواد 

خاص خود را به آن افزوده تا موضوعی تازه را بیان کند. مرجامن 

کتاب با بررسی چهار نسخۀ خطی به جامانده از کتاب، به این 

نتیجه رسیده اند که این چهار نسخه از دو خانوادۀ متفاوت اند. 

در  دارد:  جذاب  داستانی  نسخه ها،  این  خود  بازیابی  و  حفظ 

مقدمۀ انگلیسی، مرجامن خواننده را به فرانسه می برند، جایی 

که با مازارن، کاردینال فرانسوی معروف قرن هفدهم میالدی، آشنا 

می شویم. سپس به روسیه، پاکستان 

کتاب قدیمی فضایل بلخ در بریتانیا 
به زبان انگلیسی ترجمه شد
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وقتی ممیک صورت 
هامیون پاییز را دیدم 

به جای هم دردی با 
شخصیت عزت، ذهنم 

مستقیم رفت روی 
بازی های تکراری و 

یک نواخت آقای پاییز، 
درحالی که این جا نقش 

مرد جنون زده را دارد؛ ولی 
صورت و بازی ایشان هیچ 
تفاوتی با عصبانیت و قهر 

فیلم »عروج« ندارد.

دروس دانشگاهی که در 
جهت حل مشکالت علمی 

و گسرتش علم افراد 
جامعه می باشد نه تنها علم 

بی هوده نیست؛ بل که 
علومی استند که بیشرتین 
مفاد را به جامعه می رسانند

ادامه در صفحه 6 

ادامه در صفحه 6 

ادامه در صفحه 6 

شفق سیه پوش
آوازخوان

تیحلییل

فرهنگ و هرن

داکرت حبیب پنجشریی
استاد دانشگاه



سـالگی یـک احمـق متـام عیـار بـوده ام. خـود چهـارده 

سـاله ام دو دغدغـۀ اصلـی برای خـوِد آینده ام داشـته: ۱( 

اینکـه چـاق نباشـد و ۲( اینکـه عاشـق شـده باشـد. زبان 

نامـه پرافـاده و مکلـف بود؛ از خودم »اسـتدعا کرده بودم« 

کـه انسـان خـوب )و الغـری( باشـم.

و ترحم برانگیـز.  بـه نظـرم خنـده دار می آمـد  نامـه  حـاال 

غمگیـن می شـوم کـه می بینـم این قـدر اهمیت مـی دادم 

عشـق  شایسـتۀ  روزی  و  باشـم  خوش انـدام  اینکـه  بـه 

مسـتندات  )و  می فهمـم  هـم  را  ایـن  امـا  بشـوم  مـردی 

کتبـی آن را هـم دارم( کـه در چهارده سـالگی همه احمق 

هسـتند، البتـه هـر کـس بـه شـیوۀ خـاص خـود. امـا مِن 

بیست وچهارسـاله ملـول و ناامیـد بـود. یـک دهـه منتظـر 

چـه بوده ام؟ خـود کوچک ترم خـود بزرگ تـرم را زمین زده 

بـود. وقتـی دوسـت پـرسم صفحات دست نوشـتۀ مسـخرۀ 

شـدم.  خشـمگین  خندیـد.  بلنـد  بلنـد  خوانـد،  را  مـن 

چنـد سـاعت بعـد در هـامن روز نامـه ای بـه خـود سـی و 

از  فراتـر  کنـم  ثابـت  می خواسـتم  نوشـتم؛  چهارسـاله ام 

چیـزی هسـتم کـه قبـالً نشـان مـی دادم. اینکـه احمـق و 

پرسندیـده نبـودم. اگـر ایـن نامه ها کاغـذ کاربـن آینده ام 

بودنـد، می خواسـتم تریح کنـم که دارم انسـان اصیلی 

می شـوم.

اکنـون وقتـی نامـه ای را می خوانـم کـه آن روز نوشـتم، 

کمـی دلگیـر می شـوم. آدم بیست و چهارسـاله ای کـه آن 

را نوشـته عمیقـاً نگران ده سـال آینده اسـت. او باور دارد 

کـه خطـر جدی اسـت و اگر در این دوره شکسـت بخورد، 

تـا آخـر عمر شکسـت خورده اسـت. نگـران اسـت از عهده 

بـر نیایـد، هرچنـد معلـوم نیسـت از عهدۀ چه چیـزی یا از 

نظـر چـه کسـی. دربـارۀ انتظـارات خـود در این ده سـال 

بـا دوسـت پـرس دوران  اینکـه  دقیـق صحبـت می کنـد: 

لیسانسـش ازدواج خواهـد کـرد، اینکـه یک بچـه خواهند 

داشـت، اینکـه »رمـان گیگی« را که اکنون در دسـت دارد 

تکمیـل و منتـرش خواهـد کرد. اینکه شـغلی پیـدا خواهد 

کـرد، یـا در کار نـرش یا در حـوزۀ تدریس در دبیرسـتان تا 

بتوانـد در زمـان نوشـنت از پـس قبض ها و قسـط ها برآید.

یک علت اینکه احساس بدی به اوی بیست و چهارساله ام 

دارم ایـن اسـت کـه هیـچ یـک از ایـن برنامه هـا محقـق 

نشـدند. دسـتیار شـخصی یک نویسـنده شـدم و بعد یک 

نوازنـدۀ راک و بـا ایـن کارهـا از پـس پرداخـت قبض هـا 

برمی آمـدم. بعـد از حـدود ده سـال با دوسـت پـرس دوران 

لیسانسـم نامـزد کردیـم و سـپس سـه مـاه قبـل عروسـی 

نـدارد.  را  ازدواج  آمادگـی  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  او 

و ایران می برند.

مرجامن می گویند دومین چیزی که آن ها دریافته اند این است 

که نویسندۀ کتاب، اظهارات ضد و نقیضی را به عنوان مثال در 

مورد اسالمی شدن بلخ، گفته است. در یک بخش می بینیم که 

مکان بودایی نوبهار هنگام حملۀ لشکریان مسلامن به بلخ به 

طور کامل تخریب می شود؛ اما در جای دیگر می گوید که نوبهار 

قرن ها بعد از فتح بلخ هنوز پابرجا بود. مرجامن در ترشیح این 

ناسازگاری ها توضیح داده اند که اختالف روایت در گزارش های 

تاریخِی سده های میانه یک امر معمولی است.

نویسنده ترجیح داده تا برخی از ناسازگاری ها را با عبارت »الله 

اعلم« حل نشده رها کند. این نوع اختالف روایات در مورد تاریخ 

بلخ بسیار زیاد است، مثالً در موضوع های جالبی مانند تأسیس 

بخوانند؛ ولی دست دونفر راست ما چپ کادر بسته است و 

دونفر دیگر بی خیال ایستاده اند، در صورت افراد پشت رسشان 

هیچ حس غم دیده منی شود، دست یکی شان برای مناز جنازه 

بسته و دیگری باز است، نوجوانان اطراف شان هرطرف و نامنظم 

نگاه می کنند.

منادها 

این فیلم با موجی از منادهای طبیعت و ساخت برشی به رساغ 

بیننده اش می آید. چه آن جا که کاکا و کودک در دقیقه 8:16  

ثانیه زیر شعار »زنده باد... مرگ بر امپریالیسم« قطی نسوارش 

را بیرون می کشد. چه آن جا که کاکا و پرسک در دقیقه 9 راه 

می روند.

یاسین به دنبال صدا می گردد، در ادامۀ فیلم صدای مردم و 

ذکر »هوهو« در دقیقه 30 است، ولی صدای زنده گی نیست. 

تنهـا چیـزی کـه یـادم می آیـد بـه او گفتـم ایـن بـود کـه 

بنـا نیسـت »ازدواج کنـد«، بناسـت بـا مـن ازدواج کنـد. 

فکـر می کـردم ایـن تفکیـک کلیـد حـل ماجراسـت امـا او 

این طـور فکـر منی کـرد. از هـم جـدا شـدیم و حـدود یـک 

سـال آنقـدر تحـت فشـار عصبی بودم کـه دچـار ناراحتی 

پوسـتی شـدم، »رمـان گیگـی« را ۸۰ نـارش رد کردنـد و 

آخـر رس آن را انداختـم توی کشـو. رمان دیگری نوشـتم و 

اگرچـه بـرای آن نـارش پیـدا کـردم، آن هم در آخـر منترش 

دوبـاره  می شـد  زندگـی ام،  سـی  دهـۀ  اوایـل  در  نشـد. 

عاشـق شـوم، عاشـق مـردی انگلیسـی و خـوش مـرشب 

اوایـل  اسـت.  همـرسم  االن  کـه 

رابطه مـان بـود کـه سـومین رمانم را 

بـه نـارشی فروختـم.

برخـی  بـا  زندگـی ام  از  دهـه  آن 

و  پـدر  بـود.  همـراه  نیـز  اتفاقـات 

درگیـری-  سـال ها  از  بعـد  مـادرم- 

جـدا  دارنـد  کـه  کردنـد  اعـالم 

مـاه،  یـک  طـی  بعـد  و  می شـوند 

نظرشـان عـوض شـد. بـرای اولیـن 

بـار خواهـر ناتنـی ام را دیـدم و بـا او 

ارتبـاط گرفتـم. خود بیسـت و چهار 

سـاله ام اشـتباه نکـرده بـود و در آن 

دهـه خطـر جـدی بـود؛ بـه همیـن 

خاطـر اسـت که دمل می گیـرد وقتی 

بـه دخـر نگرانـی فکـر می کنـم کـه 

داشـت برنامه هـای بی مثـر خـود را می نوشـت و دوسـت 

پـرسش در اتـاق کنـاری منتظـرش بـود. دهـۀ پیـش رو 

می  توانسـت پـر باشـد از دودلی و کار سـخت و امیدواری 

و گریـه در تنهایـی تخت خـواب؛ چیزهایـی کـه هیچ کس 

ببینـد. منی توانسـت 

یکـی از درس هـای ایـن نامه هـا ایـن اسـت کـه زندگـی 

مـا فصل هـای مختلفـی دارد و از رس اتفـاق، یـک نامـه 

نشـانگر هـر فصـل زندگی مـن اسـت. می توانم آشـفتگی 

اوایـل بزرگسـالی را ببینـم،  وقتـی بـه نظـر می رسـد هنوز 

می کوشـد  آدم  و  هسـتند  رو  پیـش  بسـیاری  احتـامالت 

بفهمـد از کـدام دروازه وارد زندگـی شـود و چطـور الی 

آن را بـاز نگـه دارد تـا تنهـا رسکـی بکشـد و اگر نخواسـت 

برگـردد، امـا بـه محـض ورود ناگهـان یـک دریچـۀ مخفی 

بـاز می شـود و در تلـه سـقوط می کنـد و از  زیـر پایـش 

آینـده ای رس در مـی آورد کـه برایـش برنامـه ای نداشـته. 

بزرگ تـر کـه می شـویم، انتخاب هـای پیش رویـامن کمر 

و کمر می شـوند. وقتی نامۀ تولد ۳۴ سـالگی ام را -طبق 

بـاز کـردم،  تنهـا و روی تختـم-  آداب همیشـگی  هـامن 

شهر، زیارت اماکن متربکۀ غیر اسالمی در دوران باستان و در 

پنجصد سال اول اسالم و شکل گیری تدریجی طبقۀ علام و 

فقها به چشم می خورد.

سومین نکته ای که مرجامن بر آن تأکید ورزیده اند این است 

که در ترجمۀ متون سده های میانه از فارسی به انگلیسی باید 

مفاهیم تا حد امکان مطابق با نیت نویسندۀ اصلی به زبان 

مقصد برگردانده شود. 

آخرین نکته این که این ترجمۀ انگلیسی و تعلیقات بر کتاب 

فضایل بلخ، حاصل همکاری نادر میان محققان و مصححانی 

مستقر در نهادهای آکادمیک بریتانیا و ایران است. مرجامن 

قبیل  این  انجام  به  ترغیب  را  دیگران  امر  این  که  امیدوارند 

کارها کند و آثار تاریخی کمرشناخته شده فارسی را، همراه با 

تعلیقاتی که چشم اندازهای منحر به فردی از منبع اصلی 

یا در دقیقه 20 فیلم وقتی سیب های مایل به رسخ »زندگی« 

از چشم لنز به زمین می خورند و پالن بعد، بیننده به دهکدۀ 

آتش گرفته می رود.

یا زنی که در نهایت بیچاره گی باالی رس کودک مرده اش شعر 

می خواند: دهقان به من گندم داد/ گندم را به آسیا بان دادم... 

؛ ولی در هامن حال هم حجاب برایش مهم است و از کاکای 

پیر رو می گیرد. یا پالن طوالنی آخر که دستگیر پس از انداخنت 

خاک به جای نسوار در دشت گم می شود. و یا زن و دخرش 

زیر تانک، تانکی که در آن قلب، شمع، و چشم کشیده شده 

است. یا مثالً تیپ زندانی روی پل که در بدترین رشایط مناز 

مرتب  و  است  داشته  یاسین  به سن  هم  می خواند، دخری 

می گوید: بود نبود یک گورستان بود.

اما این منادگرایی گاهی در فیلم، زیادی به نظر می آید مثلن 

کاکا وقت رفنت به معدن، فقط یک بار دوبار عروسش را در خواب 

برهنه ببیند با منطق سبک قصه ای همخوانی دارد؛ ولی وقتی 

این ها در جاهای دیگر تکرار می شوند قصه از بسر آدم های 

زمینی کمی فاصله می گیرد یا حداقل برداشت من چنین است.

متأهـل بـودم و نویسـنده، وقـت خوانـدن از تعجب رسم را 

تـکان مـی دادم، فاصلـۀ زیـادی بـود بیـن برنامه هـای من 

جوان تـر و واقعیتـی کـه از رس گذرانـده بـودم. در نامه ای 

کـه آن روز نوشـتم بـرای فرزندانـم آرزوی موفقیـت کردم و 

همچنیـن آرزو کـردم کار و ازدواجـم مسـتحکم تر شـوند. 

آرزو کـردم بـه ثبـات مالـی برسـم. آرزو کـردم در هـامن 

حوزه هایـی کـه فعالیـت داشـتم، آدم بهـری بشـوم.

اولیـن بـاری کـه بـرای بازکـردن نامـه اسـرس نداشـتم، 

تولـد ۴۴ سـالگی ام بـود. حـس می کـردم باالخـره جـای 

خـود را در زندگـی پیـدا کـرده ام. ایـن بـار زنـی را کـه در 

میـان صفحـات نامه بود می شـناختم 

و همچنیـن تکـه زمین شـخصی ای را 

کـه کوشـیده بـود در آن زراعـت کند. 

کسـی کـه بـرای مـن ۲۴ سـاله نامـه 

بـرای  کـه  کسـی  آن  بـا  بـود  نوشـته 

مـِن ۴۴ سـاله نامـه نوشـته بـود فـرق 

ایـن  در  او  از  وجوهـی  امـا  داشـت، 

نامه هـای آخـر باقی مانده اسـت. من 

سخت کوشـم. وقتـی می دانـم چیزی 

منی شـوم  تسـلیم  می خواهـم،  را 

نـه(.  یـا  برسـم  آن  بـه  نیسـت  )مهـم 

بـه  تـا  می خوانـم  رمـان  هـم  هنـوز 

بـه  ماجراهایـش  از  و  برسـم  آرامـش 

وجـد می آیـم؛ خوشـحامل که بـه خود 

کـه  گـرم  دمـت  می گویـم  نوجوانـم 

قلـم به دسـت گرفتـی و برای خـودت نامۀ رِسّی نوشـتی. 

وقتـی خیلـی جـوان بـودم دو هـدف را بـرای زندگـی ام 

تعییـن کـردم: مادر بشـوم و نویسـنده بشـوم. حـاال هر دو 

شـده اند. محقـق 

یـادم نیسـت بـرای خـود ۵۴ سـاله ام چـه نوشـتم؛ شـش 

سـال بعـد خواهـم فهمیـد. دیگـر دمل غنـج منـی رود کـه 

نامـه را زودتـر بـاز کنـم امـا عاشـق بـاز کـردن آن هسـتم. 

ایـن روزهـای تولـد هنـوز بـرای مـن هیجانـی شـبیه روز 

اول عیـد دارنـد. چـه کسـی را در آن نامـه خواهـم یافت؟ 

می دهـم  خـرج  بـه  حوصلـه  شـد؟  خواهـم  شـگفت زده 

و پیشـنویس نامـۀ بعـدی را آمـاده می کنـم، طـرح کلـی 

زندگی اکنونم را می کشـم و زندگی رؤیایی ام در ده سـال 

بعـد را در ذهـن مـی آورم. دوسـت دارم بدانم تـا آخر عمرم 

چنـد نامـه خواهـم نوشـت. عاشـق تصـور پیرتریـن حالت 

خـودم هسـتم- چنـد سـاله خواهد بـود؟- که نشسـته ام و 

ایـن نامه هـا را می خوانـم و شـاید گاه و بـی گاه می خنـدم 

کـه در تـک تـک نامه ها چقـدر جـوان بـوده ام و همه چیز 

را جـدی می گرفتـه ام.

ارایه می دهد، بیش تر در دسرس خوانندگان انگلیسی زبان 

قرار دهند. هم چنین امیدوارند که ارزیابی روایت های متعدد 

منجر به تعمیق دانش تاریخی و استقبال از تفاوت ها شود، در 

حالی که درگیر بحث های سامل در مورد تاریخ و اهمیت آن در 

امور معارص هستیم.

مجموعه یادبود گیب،GIBB MEMORIAL SERIES  بنگاهی 

که این کتاب را به چاپ رسانیده است؛ در بریتانیا به عنوان بنگاه 

نیکوکاری به ثبت رسیده و هدف آن کمک در انتشار آثار علمی 

دربارۀ زبان و تاریخ و ادبیات مردمان عرب، فارسی زبان و ترک 

است. این مؤسسه را »جین گیب« به یاد پرسش در سال ۱۹۰۲ 

ایجاد کرد. مجموعۀ یادبود گیب تاکنون چندین کتاب مهم 

فارسی، عربی و ترکی را منترش کرده است. 

مدتی ادوارد براون نیز عضو هیئت امنای این بنگاه بود. عالمه 

محمد قزوینی، تاریخ جهانگشا و چهارمقالۀ عروضی را با کمک 

این بنگاه منترش کرده است.

صحنۀ اقتباسی دوم 

در دقیقه 55 فیلم، زمانی یاسین کوچک با گِل برای خودش 

خانه ای ساخته، ناگهان این خانه با کفش نظامی رسباز ویران 

می شود. اگر اشتباه نکنم حتا در سینامی افغانستان سال های 

بسیار پیش این صحنه در فیلم کوتاه صدیق برمک با تفاوت 

اندکی اجرا شده است.

موسیقی فیلم 

موسیقی فیلم عالی ست وقتی در دقیقه 21 موسیقی و تنظیم 

عالی آن بیننده را برای دیدن زنی که برای کودک مرده اش 

الالیی می خواند آماده می کند.

موسیقی به قدری به جان فیلم نشسته، که  حتا بیننده  با متاشای 

تیراژ پایان هم به همراه کاکا دستگیر در دشت خشک تا نا کجا 

راه می رود. فیلم خاک و خاکسر در سینامی کشور غنیمت 

بزرگی است، این روند باید با حامیت حکومت های غیر فرهنگی 

افغانستان تکرار می شد که متاسفانه نشد، ولی منی بیننده، 

هم چنان آرزو دارم عتیق رحیمی و صدیق برمک زنده باشند و 

برای مان از این فیلم ها بسازند.

مِن عزیز: نامه های یک رمان نویس به خوِد آینده اش
اگر نامه ای برای خود ده سال بعدتان بنویسید، چه چیزهایی خواهید گفت؟

مسکو اعالم کرده سه دیپلامت عضو اتحادیه اروپا را از روسیه اخراج 

مواجه شده  اروپایی  اعراض کشورهای  با  که  اقدامی  کند؛  می 

است. 

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در روز جمعه ۱۷ بهمن، روسیه 

گفته است که این سه دیپلامت آملان، لهستان و سوئد را را به خاطر 

رشکت در اعراضاتی که در حامیت از الکسی ناوالنی، رهرب مخالفان 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برگزار شد، اخراج می کند.

بیانیه مسکو ساعاتی پس از آن صادر شد که رئیس سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، با رسگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در 

مسکو دیدار و گفتگو کرد.

دیپلامت ارشد اتحادیه اروپا یک روز قبل از این گفته بود که روابط 

دوجانبه میان اروپا و روسیه به سطح پائینی کاهش یافته است.

اعراضات  آملان،  از  بازگشتش  از  در مسکو پس  ناوالنی  بازداشت 

رسارسی گسرده ای را طی هفته های اخیر در روسیه رقم زده است. 

او که مشغول انجام تازه ترین تحقیقات درباره فساد دولتی بود از سوی 

دولت روسیه با گاز اعصاب مورد حمله قرار گرفت و به مدت پنج ماه در 

آملان تحت درمان بود. 

وزیر خارجه آملان گفته است تصمیم روسیه برای اخراج دیپلامت ها 

به روابط مسکو با اروپا آسیب بیشری می زند و این اقدام بدون پاسخ 

منی ماند.

وزارت خارجه لهستان نیز مناینده روسیه در آن کشور را احضار کرد و 

به او گفت لهستان انتظار دارد مسکو از تصمیم خود برگردد و در غیر 

اینصورت، لهستان گام های مناسبی بر می دارد.

یک سخنگوی وزارت خارجه سوئد هم ادعاهای روسیه که دیپلامت 

سوئدی در اعراضات رشکت کرده بود، رد کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز اقدام روسیه برای اخراج 

دیپلامت های اروپایی را محکوم کرد.

پیش از این جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا زندانی شدن الکسی 

ناوالنی را باعث نگرانی عمیق برای آمریکا و جامعه جهانی خوانده و از 

روسیه خواست فورا او را بدون هیچ قید و رشطی آزاد کند.

در سقوط بخشی از یخچال های طبیعی هیاملیا روی سدی در 
ایالت اوتاراکند هند، ده ها نفر مفقود شده اند و بیم آن می رود 

که جان باخته باشند. تاکنون سه جسد یافت شده است.
در تصاویری که در شبکه های اجتامعی منترش شده اند سیلی 
عظیم منطقه وسیعی را دربرگرفته و بخش هایی از سد را با خود 

برده و خسارت های زیادی به بار آورده است.
دهکده های در مسیر سیالب تخلیه شده اند با این مسئوالن اظهار 

نگرانی کرده اند که ممکن است بیش از ۱۵۰ نفر مرده باشند.
گفته شده اکرث مفقودشدگان کارگرانی هستند که در ساخت یک 

نیروگاه آبی مشارکت داشتند.
این سد  در  کارگر  از ۵۰  بیش  اوتارکند  ایالت  گفته رسوزیر  به 
یا   ۱۶« اما  کرده اند  پیدا  جات  برخی  که  بودند  بکار  مشغول 
۱۷ نفر« هم در تونلی گیر افتاده اند. یکی از ساکنان محل به 
خربگزاری رویرز گفته: »برسعت اتفاق افتاد، هیچ فرصتی برای 

هشدار نبود.«
نارندرا مودی نخست وزیر هند گفته در حال بررسی اوضاع است 
و دولت هم گفته نیروی هوایی در حال آماده شدن برای کمک به 
عملیات نجات است. مقامات ایالت همجوار، اوتارپرادش هم به 

حال آماده باش درآمده اند.

نیاز به سوی رسزمین دیگری دراز می کنند، خواه/ ناخواه محکوم 

اراده و نفوذ آن ماملک خواهند بود و رسنوشت شان به دست هامن 

کشورهای مقتدر و بی نیاز دراز خواهد شد.

دنیای امروز نسبت به گذشته از جهاتی فرق کرده و از آن جمله، 

این که زنده گی کنونی آمیخته با دانش شده و هیچ کاری نیست 

مگر آن که رمز پیروزی و کلید موفقیت آن در علم و دانش نهفته 

است. سخن کوتاه اینکه رس نخ متام کارها، امروز در دست علم و 

فرهنگ برشی است؛ از همین جاست که این مکتب جهان شمول، 

رساپا مکتب دانش و بینش است، کسب دانش را فرض گردانیده و 

برشیت را به سوی آن فرا می خواند.

تأکید و تشویق به کسب دانش در آموزه های اسالمی تا آن جا است 

که هیچ شکی منی توان در آن داشت؛ زیرا اسالم نه تنها پرچم دار 

دانش؛ بل که بنیان گذار بسیاری از علوم امروزه است که امتیاز آن را 

دیگران به نام خود ثبت کرده اند و امروزه اصطالحات علمی که اکرثاً 

علامی اسالم واضع آن بوده اند به نام دیگران یاد می شود و انحصار 

امتیاز علمی آنرا مختص به خود می دانند.

در نتیجه ما برای اینکه یک جامعه و ملت رسبلند، عزیز و مستقل 

داشته باشیم و دست گدایی به سوی بیگانگان دراز نکنیم و متام 

نیازمندی ها و تکالیف فردی و اجتامعی خویش را که بسته گی به 

دانش و فرهنگ دارند، با رسپنجۀ دانش و با دست خود رفع کرده 

و انجام دهیم، بایستی برای فراگرفنت متام دانش های مفید برشی 

بکوشیم و در متامی رشته های علوم مورد نیاز، افراد متخصص و 

ورزیده داشته باشیم.

چه خوش گفته است اقبال الهوری: خدا آن ملتی را رسوری داد/ 

که تقدیرش به دست خویش بنوشت/ به آن ملت رسوکاری ندارد/ 

که دهقانش برای دیگران کشت

رویارویی اتحادیه اروپا و روسیه
بر رس بازداشت آلکسی ناوالنی

سقوط بخشی از یخچال های 
هیاملیا روی سدی در هند
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اولین باری که برای 
بازکردن نامه اسرتس 

نداشتم، تولد ۴۴ 
سالگی ام بود. حس 

می کردم باالخره جای 
خود را در زندگی پیدا 

کرده ام. 

کتاب قدیمی فضایل بلخ در بریتانیا به زبان انگلیسی ترجمه شد

چرا باید علوم دیگر را آموخت؟

مروری بر فیلم خاک و خاکسرت

ادامه از صفحه 4

ادامه از صفحه 4

ادامه از صفحه 4
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در جهان امروِز ما تحقیق و پژوهش یکی محورهای اصلی پیش رفت و   

پژوهشی  مراکز  در  دانش مندان  و  می شود  محسوب  کشورها  ترقی 

گردهم می آیند در بارۀ مسایل گوناگون تحقیق می منایند و یافته های 

خویش را در اختیار دانشگاه ها، نهادها، مدیران ارشد و دانش جویان قرار 

علمی،  توسعۀ  برای  طرح هایی  آنان  یافته های  اساس  به  تا  می دهند. 

اقتصادی، سیاسی و اجتامعی و... ریخته شود. از برکت فن آوری مدرن 

باهم  قاره ها  دانش مندان  حتا  گوناگون  نرم افزارهای  و  اینرنت  مانند 

نزدیک شده، نظریات و یافته های شان را رشیک می سازند تا از تحقیقات 

آن ها برای رشد علم و رفاه برشی استفاده گردد.

سنجش سطح دانایی و اهمیت یافته ها به میزان تولید و مرف اطالعات 

و گسرش دانایی به دست رسی رسیع و آسان به منابع علمی موثق وابسته 

است. دانسته های ما یا از طریق مطالعۀ منابع اطالعاتی موجود حاصل 

به دست  می دهیم  انجام  ما  خود  که  پژوهش هایی  براساس  یا  می شود 

می آید. اگر این دانسته ها بر اساس نتایج پژوهش های قبلی باشد در واقع 

به مرف اطالعات پرداخته ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیل های 

جاری باشد تالش ما به تولید اطالعات منجر شده است. بنابراین منبع 

اصلی تولید اطالعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت های پژوهشی 

است که انجام می گیرد. یا به عبارت دیگر یکی آگاهی است و دیگر دانش 

و تفاوت میان این دو را اندیش مندان می گویند. دانسته ها و اطالعات ما 

آگاهی است. زمانی آگاهی به دانش مبدل می شود که متغییرها را به هم 

پیوند بدهیم و هرگاه پدیدۀ جدید یا هم پدیدۀ نسبی به وجود آید دانش 

می شود.

انجام شود  و در هر سطحی که  به هر شکلی  پژوهش در هر موضوع، 

دربارۀ  موجود  دانش  توسعۀ  جهت  در  نظام مند  و  منسجم  تالشی 

موضوع هایی است که با آن ها رس و کار داریم. پژوهش کوششی است 

برای یافنت بهرین راه حل های ممکن در جهت حل مشکالت موجود در 

عرصه های مختلف زنده گی. هم چنین، پژوهش فعالیتی منسجم برای 

مجموع  در  است.  ما  پیرامون  مفاهیم  از  روشن تر  شناختی  به  رسیدن 

پژوهش راهی برای گسرش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای 

حال وآینده گان است.

یکی از عرصه های که پژوهش گران زیاد به آن مروف اند، تاریخ نویسی 

جزئی  وقایع  بی طرفانۀ  نقل  علم  را  تاریخ  ارسطو  که  آورده اند  است. 

می دانست؛ درحالی که روان شناسان در رسارس قرن بیستم روی ادراک 

و حافظه دست به پژوهش زدند. »امربتو اکو« نویسنده و فیلسوف بزرگ 

ایتالیا تاریخ را دست مایۀ رمان نویسی قرار می دهد و تلویحاً یا رصاحتاً 

تاریخ را معجون غریبی از تخیل، ساخت دهی و واقعیت ها می داند.

تاریخ بخشی از علوم انسانی می باشد. این بدین معنی است که هر کس 

می تواند تاریخ بنویسد مرشوط بر این که اول عالقه مندی و در قدم دوم 

استعداد تحلیل و تجزیه را داشته باشد؛ چون تاریخ از علوم انسانی است 

یعنی ساینس نیست که جواب قاطع و یگانه داشته باشد. ازین لحاظ 

هرکس دید و بینش خودش را می نویسد. طور مثال یهودان یک ترسیم از 

جنگ عمومی دوم دارند و آنانی که یهود نیستند تعبیر دیگری می منایند.

تاریخ تنها تاریخ سیاسی نیست. تاریخ اجتامعی، صنعتی، خانواده گی، 

ساینس و تکنالوژی استند که همه می تواند بخش هایی گوناگون داشته و 

وقتی که نوشته شدند جزء تاریخ می شوند.

چشم دیدها، جز تاریخ می شوند و اساساً همین چشم دیدها وقایع تاریخ 

را می سازند. بهرین کتاب هایی تاریخ، از چشم دید مردم به رشتۀ قلم 

درآمده است نه این که از کتاب هایی گذشته نقل قول شده باشد؛ زیرا 

کتاب های گذشته وقایع جدید را منی تواند داشته باشد.

وقتی اشخاص در یک مورد تحقیق تاریخی که زیادتر سیاسی و اجتامعی 

باشد می نویسند خواه تحقیق باشد و یا خاطرات، جزء تاریخ می شود زیرا، 

یا تحقیق خود را ثابت می سازد و یا چشم دید شخص است که تاریخ ساز 

است.

تاریخ علمی است که هر دقیقه اتفاق می افتد و باید درج شود و دیگران 

می توانند در آینده یا حال از آن نقل قول کنند و در اثر تحقیقات مطالب 

جدید می تواند رومنا گردد که در گذشته یا امکان تحقیق نبوده و یا ماخذ 

به  قادر  مؤرخ  بوده که  بیرونی  یا فشارهای  و  نداشته  قرار  در دسرس 

نوشنت حقایق نبوده است.

شخصی،  احساسات  باید  نویسنده  که  است  این  تاریخ نویس  چالش 

کنار  مطلق  را  خود  جناحی  و  ایدیولوژی  زبانی،  تباری،  خانواده گی، 

گذاشته و واقع بینانه بنویسد. برای عالقه مندان به تاریخ، کاوش در کنه 

برای مطالعه محسوب می شود.  انگیزه ها  از مهم ترین  تاریخی،  حقایق 

بدیهی است اصوالً یک فکر، یک روی داد رفتاری یا یک اثر هرنی را، با 

مطالعۀ تاریخ آن بهر می توان شناخت. به هراندازه یک رویداد مهیج تر 

و حساس تر باشد، انسان به هامن اندازه برای درک شفاف تر آن مشتاق 

می باشد. جوینده حقایق تاریخی در اولین گام ها با تأسف می بیند، منابع، 

گزارش های متفاوتی را ارایه می دهند.

از قدیم توجه به گزارش افراد شاهد ماجرا، با تأمل بسیار صورت می گرفته 

است. قضات با تجربه در می یافتند، فرد گواه گاهی قادر نیست، متام 

حقیقت را منتقل کند یا از لحاظ سلیقه آن چه برایش مهم جلو منی کند 

که آن را تبلور دهد، موضوع فراتر از صادق و درست کار بودن گواه است. 

تأیید می کردند که گواه از روی عمد منی خواهد دروغ بگوید. تا همین 

چند دهه قبل مطالعات سیستامتیک روی این موضوع صورت منی گرفت. 

در اغلب موارد گزارش های تحریف آمیز روی دادها را به عامی بودن افراد 

نسبت می دادند، احساس می کردند گواه در معانی لغات یا در انتقال 

معانی دچار اشتباه می شود، واقعه را قلب می کند و حقیقت را در ابهام 

امکان  حواس  چون  که  می دادند  نظر  و خردمند  دانا  افراد  می گذارد. 

خطا و اشتباه دارد بنابراین منی توان به آن اطمینان کرد و حافظه قادر 

آورد. گذشته گان  نیست آن چه را که درک شده متام و کامل به خاطر 

حتا به تجربه می دانستند یک گواه یا گزارش گر گاه همه ماجرا را از نو 

می سازد. سعی می کند، بین حوادثی که به خاطر می آورد بنابر ذهنیت 

خودش روابط منطقی ایجاد کند و جزئیات را طوری به هم پیوند بزند تا 

به درک خود از ابهام آن بکاهد. خواسته و یا ناخواسته پاره یی از حوادث 

را خفیف تر یا شدیدتر از اصل آن جلوه می دهد تا خاطره اش را قابل فهم 

سازد.

با این تحلیل ها تاریخ نگاران و پژوهش گران ما نیز در بند بسا مسایل 

گیرمانده اند و منی توانند پژوهش های معترب ارایه منایند که گوشه ای از 

این موانع و چالش ها را ذیالً به بررسی می گیریم.

ادامه دارد....

دا څوک دی؟
داکرت نجیبالله، رییس جمهور سابق افغانستان 

چگونه کشته شد؟
خورشیدی،   1375 سال  میزان   5 عِر،   5 ساعت  حوالی 

وضعیت کابل و جبهات دولت چندان قناعتبخش نبود، راکت از 

چند سو به کابل اصابت میکرد، شفاخانههای دولتی کابل- وزیر 

محمد اکرب خان، چهارصد بسر و شفاخانۀ اطفال اندراگاندی 

در کابل، از زخمیها پُر بودند. من حوالی ساعت 5 عِر روز 5 

میزان 1375 به خاطر دیدن شاه محمد یکنت از خویشاوندان 

با  بود، همراه  طالبان زخمی شده  با  رویارو  در جنگ  که  ما 

داکر عبدالودود مهران، به شفاخانۀ 400 بسر رفتیم و بعد از 

دیدن مریض- ممکن حدود یک ساعت را در بر گرفت، زمانی 

از شفاخانه بیرون شدیم، وضعیت کابل کامالً دگرگون معلوم 

میشد.

هرچند کابل از مدتها بود که زیر راکتباران شدید، حزب اسالمی گلبدین حکمتیار قرار داشت، اما 5 میزان گونۀ 

دیگری داشت؛ جادهها از عبور و مرور مردم خالی بود، از ترانسپورت شهر و موترهای تکسی خربی نبود، به ندرت 

موتر در فاصلۀ چند دقیقه آنهم با شتاب از جادۀ میدان هوایی میگذشت، از قراین معلوم میشد که چیزی مهمی 

در کابل در حال آبسنت است.

سکوت کابل را تنها صدای انفجار راکتها میشکستاند.

من و داکر عبدالودود مهران، به عجله از شفاخانه برآمده و در موتری سوار شده و طرف کارتۀ پروان حرکت کردیم، 

شام شده بود که به خانه رسیدم. افواهات و تبرههای گوناگون از مردم عادی و حتا دکانداران رس کوچه شنیده 

می شد، هوا رو به تاریکی میرفت، با تاریکی هوا صدای انفجارها نیز کم شد و از خانۀ ما که در بلندی کارتۀ پروان 

واقع بود، ظاهراً شهر کابل طوری معلوم میشد که شهر در آرامشی فرو رفته است؛ اما این آرامشی کوتاه، در پی 

خود توفانی داشت که در بیش از چهارسال شقاوت و ظلم طالبان این فاتحان جاهل، تر و خشک این جامعه را 

سوختاند.

هر لحظه گپهای نو و هراسناکی به گوش میرسید، همهاش از جنگ بود و زخمی شدنها و عقبنشینی.

هنور از آمدنم به خانه لحظاتی نگذشته بود که دروازۀ خانۀ ما تک تک شد، به شتاب رفتم و در را باز کردم، برادرم 

عزیزالله ایام را دیدم که مغموم و خاموش وارد خانه شد. او به خانواده دستور داد تا آمادۀ رفنت جانب پنجشیر 

باشند؛ پرسیدم چه گپ است؟ ابتدا حرفی نزد و اما بعد از سکوت مختری گفت: طالبان در حال اشغال پایتخت 

اند!

باورم منیشد، گفتم مگر در چهار ال ما کم از سقوط و سقوط شنیده بودیم، شاید اینبار نیز چنین باشد و ممکن 

تبلیغات دشمن باشد؛ اما نی اینبار جدی همه چیز در حال فروپاشی بود.

ایام گفت: بلی گپ خالص است، مسعود به همه قطعات دستور عقبنشینی از کابل را داده است، شاید تا چند 

ساعت دیگر طالبان وارد کابل شوند و ما باید این شهر را ترک کنیم. پرسیدم نیروهای دولتی کجا عقب خواهد 

رفت، برادرم گفت: منیدانم شاید پشت کوتل و یا هم جباللرساج و جای دیگری!

راستی گیچ و مردد بودم، با خود گفتم: رسنوشت ما چه خواهد شد؟

هیچکس فکر منیکرد که اینگونه به راحتی طالبان وارد کابل شوند؛ زیرا در چهارسال دفاع از کابل در وجب به 

وجب این خاک جوانان زیادی خون داده بودند؛ اما توطئه و دسیسه خیلی بزرگ بود و باالتر از تصور مردم عادی، 

طوری که طالبان و پاکستانیها، در نظر داشتند تا از راه رسوبی- تگاب در قسمت پشت کابل دور خورده و مدافعین 

شهر را در کابل محارصه قرار داده و جنگ را کوچه به کوچه بکشانند.

این پالن به وسیلۀ استخبارات احمدشاه مسعود کشف و هامن شد که مسعود در نهایت فرمان عقبنشینی 

نیروهای خود را صادر کند و بعد از چاشت روز 5 میزان 1375 خورشیدی، تا ساعت 10 شب متام نیروهای 

نظامی دولتی از کُتل خیرخانه گذشتند.

اما در دیگر مناطق چه می گذشت؟

 گروهی از طالبان و پاکستانیها بعد از تخلیۀ کابل داخل شهر شده و مستقیم وارد ارگ شدند و یک گروه مجهز با 

چندین موتر جانب دفر سازمان ملل متحد رفته و داکر نجیبالله، رییسجمهور سابق افغانستان را از مهامن خانۀ 

سازمان کشیده و در موتر سوار کرده و به ارگ انتقال میدهند، قرار اطالعات تایید ناشده، پاکستانیها و طالبان 

مزدور بعد از حدود دو ساعت گفتوگو با داکر نجیبالله رسانجام موصوف را از ارگ کشیده و در جادۀ عمومی مقابل 

ارگ از موتر پیاده میکنند.

به قول صوفی دل آغا یکنت از دوستانم که در عقب مسجد پُل خشتی دکان چای فروشی و در منطقۀ ششدرک 

کابل خانه داشتند، گفت: »حوالی ساعت یازدۀ شب منطقۀ ما سکوت مطلق بود، در هیچ کوچهیی صدای موتر 

شنیده منیشد؛ اما در رسک لیسۀ امانی و چهارراهی آریانا و ارگ، موترها به شدت درحال رفتوآمد بودند.

صوفی دل آغا گفت: ما در بام خانه باال شده بودیم، همهجا خاموشی بود و تنها صدای تردد موترها از رسک لیسۀ 

امانی شنیده میشد.

من و برادرانم در بام خانه نگران وضعیت بودیم که چه میشود، در همین اثنا صدای غاملغال شامری از آدمها که 

گپ هایشان واضح نبود، از استقامت چهارراهی آریانا بلند شد، صدا بعد مشخصر شد، آدم بزرگی به صدای بم 

با شامری دعوا داشت، صدا بلند و بلندتر شد و بعد صدای کشمکش و صداهای زیادی به گوش رسید و بعد آن 

صدای چیغ و فریادهای بلندی شنیده شد، ما نفس خود را در سینه حبس کرده بودیم، بار دیگر صدا و صدای 

نعرههای بلندی به گوش رسید، فکر میشد که طالبان کسی را در این نیمه شب جزا میدهند؛ موترهای دیگری نیز 

به این ساحه رسیدند، چراغ های روشنی به نظر ما رسید و بار دیگر دعوا بلند شد و چیغ آدم کالنی به گوش رسید و 

بعدتر صدای فیر مرمی و لحظۀ بعد سکوت مطلق فضا را پیچاند. موترها از ساحه دور شدند و درگیری پایان یافت.

صوفی گفت: صبح وقتی به چهار راهی آریانا رسیدیم، دیدیم که دو تن از مردان به دار زده شده اند، متوجه شدم 

که داکر نجیب الله و برادرش شاه پور احمدزی بودند.

من )رحمتالله بیگانه( حوالی ساعت 9 صبح با بایسکل طرف رادیو تلویزیون دولتی روان شدم، در راه همکارانم 

را دیدم که شب 5 میزان را در تلویزیون گذشتانده بودند، آن ها از هول وحشت شب گذشته به من قصه کردند 

و گفتند که خوب شد خودت نبودی. آن ها گفتند طالبان در شب داکر نجیبالله را از دفر سازمان ملل متحد 

کشیده و در چهارراهی آریانا اعدام کردند. این خرب برایم جالب بود، داکر نجیبالله اگر مجرم هم بود، باید محکمه 

میشد و چرا اینگونه اعدام صحرایی! چرا چنین شد.

دوستانم را ترک کردم کنجکاو شدم. با بایسکل طرف چهارراهی آریانا و لیسۀ امانی حرکت کردم. نزدیک لیسۀ 

امانی که رسیدم، دیدم مردم زیادی سمت چهارراهی هوتل آریانا روان بودند، در همین رسک قطار موترهای 

داتسن را نیز دیدم که طالبان با موهای ژولیده و دراز و موترهایی که باالی ماشین و قسمت بام آن گآِللود شده 

بود، دیده میشد، در پشت این داتسنها لحاف و دوشک و دیگ بخار هم موجود بود.

به چهارراهی آریانا نزدیک غرفۀ ترافیک رسیدم، چشمم به غرفۀ ترافیک )جایی که داکر نجیبالله چند سال 

پیش پاکستانیها را از آنجا در گردهامیی بزرگی اخطار داده بود( رسیدم. غرفۀ ترافیک که به صورت سمنتی و بلند 

ساخته شده بود، افراد مسلح و مردم عادی جمع بودند.

دو نفر توسط ریسامن در غرفه آویزان معلوم میشد، چهرۀ داکر نجیبالله به خوبی قابل رویت نبود، بروتهایش 

سفید شده بود، به وسیلۀ تنابی از قسمت شانهها به پایههای برج ترافیک آویزان شده بود، دست چپ و راستش 

از دو جا شکسته معلوم می شد، طالبان در پنجههای دست راستش سگرت نا سوخته را مانده بودند؛ شقیقۀ طرف 

چپ داکر نجیبالله شکاف بزرگی داشت، خون آن هنوز تازه به نظر میرسید. تفنگداران زیادی دور برش بودند، 

دیدن این صحنۀ وحشت ناک روان آدمها را سخت آسیب میرساند. طالبان جوان، تفنگ به شانه گروه گروه به 

دیدن این اعدامی میآمدند، آنها از مردم میپرسیدند: »دا څوک دی؟« )این کیست؟(

برای من هم تعجب انگیز بود، داکر نجیبالله به آسانی قابل تشخیص نبود؛ زیرا با لتوکوب زیاد، دستان شکسته و 

تنبان پاره پاره و لباس کنده، به آسانی آدم باور منیکرد که رییسجمهوری افغانستان اینگونه شود. در پهلوی داکر 

نجیبالله پرس جوانی که با جمپر و پتلون کاوبای، موی و روی آراسته، از حلق توسط ریسامن آویزان دیده میشد، 

هیچ آثار شکنجه به رسو صورت او دیده منیشد، مردم می گفتند همین که پاکستانیها و طالبان داکر نجیبالله را 

عذاب کُش کردند، بدون درنگ، پشت برادرش شاه پور احمدزی رفتند. او بعد از گرفتاری سکته کرده بود.

با دیدن این صحنههای هوالنگیز و تراژیک و کشنت صحرایی، آدم به فکر جنگل و وحشت انسانها میشد. کابل 

در آن روز نحس روز ششم میزان سال 1375 خورشیدی کامالً چهره عوض کرده بود، مصوونیت از همه جا رخت 

بسته بود و حس حقارت در وجود تک تک شهریان کابل زبانه میکشید، در واقع مردم افغانستان و مخصوصاً 

کابلیان، پنج سال حاکمیت طالبان را در سیاهی، بیثباتی و زندان واقعی گذشتاندند.

 آرزو دارم که آن روزهای سیاه، نحس و تاریک دیگر در زندهگی هیچ انسانی تکرار نشود.

روی دادهای خونین افغانستان
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روزشمار

در این ستون رویدادهای خونین افغانستان، اثر رحمت الله 
بیگانه به گونۀ سلسله ای به نرش می رسد.

امانی  ذبیح  الله  آزادی،  رادیو  گزارش  به 

تخم  بر  عالوه  که  ساخته  دستگاهی 

دیگر  تخم  از  قابلیت چوچه کشی  بودنه 

پرندگان را نیز دارد.

این  از  هم اکنون  امانی،  آقای  گفته  به  

دست گاه برعالوه تخار در والیت های کابل، 

بلخ، بغالن، سمنگان، کندز و بدخشان در 

فارم های پرورش بودنه کار گرفته می شود. 

اتوماتیک  ماشین ها  این  که  می گوید  او 

بودنه،  تخم  از  چوچه کشی  برای  و  بوده 

استفاده  زاغ  و  فیل مرغ  شرمرغ،  کبک، 

هزار   ۴۰ از  ماشین  این  قیمت   می شود. 

افغانی رشوع الی یک لک افغانی می باشد. 

ماشین ها نسبت  این  سطح چوچه کشی 

باال  می آیند  خارج  از  که  ماشین هایی  به 

است«.

پرورش  فارم  ایجاد  برای  امانی  ذبیح الله 

بودنه یک میلیون افغانی هزینه کرده است.

او گفت فارمش را دهکده نامیده و در آن 

هزاران بودنه تحت پرورش قرار دارند: وی در 

ادامه افزود که هرماه ده هزار بودنه و ده هزار 

تخم آنرا به بازار عرضه می کنیم.

ابتدا  در  می گوید  فارم  این  مسوول 

زیرا  بود؛  مواجه  زیادی  چالش های  با 

بودنه  تخم  و  گوشت  با  تخار  باشندگان 

عالقه مندی  اکنون  اما  نداشتند؛  آشنایی 

مردم به گوشت و تخم بودنه در این والیت 

بیش تر شده و کار و بار وی نیز در حالی 

رونق یافنت است.

افغانستان و مشکل پژوهش های تاریخی

چشم دید مردم؛ منبع تاریخ نگاری

ابتکار دست گاه پرورش بودنه در تخار

حامد علمی

خییبییر

میقیالیه
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کـه  می دانیـد  حتـامً  باشـید،  خاطره نوشـنت  اهـل  اگـر   

عمومی تریـن احساسـی کـه هنـگام خواندن نوشـته های 

گذشـته بـه آدم دسـت می دهـد ایـن اسـت: »خدایـا! چقـدر 

احمـق بـودم!« اما اگـر دربارۀ خود آینده مان نوشـته باشـیم، 

را  گذشـته مان  خـود  می شـود.  هـم  جالب تـر  داسـتان 

می بینیـم کـه بـرای آینـدۀ خیالـی اش رؤیـا می بافد 

و  فـراز  زندگـی چقـدر  کـه  می آیـد  یادمـان  بعـد  و 

کـه  چیزهایـی  بـه  چطـور  اسـت.  داشـته  نشـیب 

می خواسـته ایم نرسـیده ایم و چیزهایـی کـه امـروز 

داریـم را منی خواسـتیم. یـک رمان نویـس از رسـم 

نامه هـای  نوشـنت  بـرای  زندگـی اش  آیینـی 

مهروموم شده به خودش حرف می زند.

بـه خوبـی  اگـر آتش سـوزی شـود، مـن و همـرسم 

و  می کنیـم  بغـل  را  بچه هـا  کنیـم:  چـه  می دانیـم 

قبـل از فـرار از آپارمتـان، پوشـۀ قرمـز رنگـی را کـه 

پوشـه  ایـن  برمی داریـم.  اسـت  پذیرایـی  کمـد  در 

داشـت  انتظـار  می تـوان  کـه  را  چیزهایـی  بیشـر 

در خـود دارد: پاسـپورت، اسـناد تولـد، کارت هـای 

ایـاالت  شـهروندی  گواهـی  و  اجتامعـی  امنیـت 

متحـدۀ همـرسم. همچنیـن چهـار نامـه ای کـه در 

طـول زندگـی ام بـرای خـود نوشـته ام؛ شـاید کمـی 

عجیـب و غریـب باشـد امـا ایـن نامه هـا بـه انـدازۀ 

هـامن مـدارک ارزشـمند هسـتند. سـه نامـه قبـل 

از ایـن بـاز شـده و خوانـده شـده اند امـا یکـی هنوز 

مهـر و مـوم اسـت.

چهـارده سـاله بـودم کـه اولین نامـه را نوشـتم، این 

ایـده را از یـک رمـان گرفتـه بـودم. داشـتم در اتـاق 

خوابـم تنهایـی امیلـی در نیومـون۱، مجموعه ای از 
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طالبان که هستند؟

اتحـاد جامهیـر شـوروی در سـال ۱۹۷۹ توسـط افـراد نزدیک 

بـه خـودش قـدرت را در افغانسـتان گرفـت و ایـن کشـور بـرای 

مـدت ده سـال در اشـغال روسـیه بـود؛ امـا گروه هـای چریکـی 

در ایـن جریـان در برابـر شـوروی جنگیدنـد تـا این که شـوروی 

در ۱۹۸۹ از افغانسـتان بیـرون شـد.

چنـد سـال بعد یـک گروه تندرو اسـالمی به نـام طالبان  ظهور 

کردنـد و بـه زودتریـن فرصـت با ماشـین جنگـی کـه در اختیار 

داشـتند، به بخش بزرگی از کشـور دسـت یافتند. طالبان، در 

سـال ۱۹۹۶ کابـل پایتخـت افغانسـتان را گرفتنـد و حکومـت 

برهان الدیـن ربانـی را عقـب راندند.

طالبـان بـا به کارگیـری روش هـای سـخت گیرانۀ ماننـد قطـع 

کردن دسـِت دزد و اعدام در مهظر عام؛ حامیت بخش از مردم 

بـه خـود جلـب کردند. این گروه زنـان را ملزم به پوشـیدن برقع 

یکـی از دالیلـی کـه طالبـان را به عنـوان یـک قـدرت ظهـور   

کـرده بـا دور زدن دولـت افغانسـتان وارد گفت وگو بـا امریکا 

سـاخته اسـت ایـن اسـت کـه ایـن گـروه، بـه بیـش از نصفـی 

اراضی افغانستان کنرول دارند.

پـس از حملـه بـه برج های تجارتـی و پنتاگون در ۱۱ سـپتامرب 

۲۰۰۱ امریـکا بـه مـدت طوالنـی رابطـۀ ایـن گـروه بـا القاعده 

را زیـر نظـر داشـت، اسـتخبارات امریـکا بـه این نتیجه رسـیده 

زمـان  در  طالبـان  حامیـت  تحـت  الدن  بـن  اسـامه  کـه  بـود 

حاکمیت شـان در افغانسـتان قـرار داشـته اسـت و به همیـن 

دلیـل، در چنـد هفتـه نیروهـای ائیتـالف جهانـی وارد عمـل 

شدند.

ال. ام. مونتگومـری را می خوانـدم کـه رمـان معروف تـر آن 

رشلـی در گریـن گیبلـز۲ را نیـز نوشـته اسـت. کتاب هـای 

مجموعـۀ امیلـی سـه تـا هسـتند و با اینکـه عاشـق آن رشلی 

بـودم، بـا امیلـی بیشـر ارتبـاط برقـرار می کـردم. آنـه یـک 

برون گـرای جسـور اسـت اما امیلـی تودارتر و جدی تر اسـت. 

مـن یـک بچـۀ جدی و کـرم کتـاب بـودم. در واقـع، می توانم 

رد کودکـی ام را در شـخصیت های ادبی مونـث مورد عالقه ام 

پیـدا کنـم: از تریکسـی بلـدن تا بتسـی و تریسـی، امیلی در 

و متـام  آوالـون۳  مه گرفتگی هـای  در  مورگئیـن  تـا  نیومـون 

)چـادری( سـاختند، دیـدن تلویزویـون، رادیـو و موزیک قطعن 

شـده  ود و دخـران باالتـر از ده سـال، از مکتـب بـاز داشـته 

شـدند. طالبـان هم چنـان حرکت خـود را ادامه دادنـد. در یک 

طـرف، درگیـر جنگ بـا نیروهای امنیتـی – دفاعی افغانسـتان 

بودنـد و از طـرف دیگـر، بـا حضـور امریکایی ها مواجه شـدند.

پـس از آن کـه دونالـد ترامـپ در سـال ۲۰۱۷ بـه کاخ ریاسـت 

ایـن  بـه  پایـان دادن  تـالش  در  شـد،  وارد  امریـکا  جمهـوری 

چالـش شـد تا نیروهـای امریکایی را بـه خانه برگردانـد. راه کار 

تـا در ۲۵ فـربوری  مخفـی امریـکا دو سـال را در بـر گرفـت 

عضـو  بـرادر  عبدالغنـی  یافـت،  آغـاز  مذاکـرات  رونـد   ۲۰۱۹

بنیان گـذار طالبـان بـه میـز حارض شـد. رونـد مذاکـرات که در 

قطـر آعـاز یافتـه بـود، موفق بـه نظـر می رسـید، امریکایی ها به 

خامـۀ از توافق نامـه صلـح دسـت یافتنـد کـه در آن بـه خـروج 

زوهنـگام نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان اشـاره شـده بـود. 

رونـد مذاکـرات میـان ابـر قـدرت جهـان و یـک گـروه تنـدرو 

ادامـه یافـت: »توافق نامـه بـرای ایجاد صلـح برای افغانسـتان، 

بیـن امریـکا و امـارات اسـالمی طالبـان کـه از طـرف امریـکا 

دوحـه  توافـق  منی شـود.«  شـناخته  حکومـت  یـک  به عنـوان 

بـه خوش بینـی رییـس جمهـور ترامـپ مواجـه شـد. او گفـت: 

»معلـوم دار اسـت کـه طالبـان چیـزی را می خواهنـد و ما نباید 

زمـان را هـدر بدهیـم«.

رونـد مذاکـرات تـا دو مـاه بـه تأخیـر افتـاد، انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری افغانسـتان برگـزار شـد و دو نفـر ادعـا برنده شـدن 

کردنـد، مایـک پمپیئـو وزیـر خارجـه امریـکا در مـارچ ۲۰۲۰ 

بـا  تـا  رفـت  قطـر  بـه  او  عمـل شـد،  وارد  بـرای حـل چالـش 

بـه  هم چنـان  طالبـان  و  کنـد  دیـدار  طالبـان  مسـووالن 

توافق نامـه پافشـاری داشـتند. یکـی از سـخن گویان طالبـان 

گفـت کـه مایـک پمپئـو تعهـد کرده اسـت کـه خـروج نیروهای 

امریکایـی بـه اسـاس توافق نامـه ادامـه پیـدا می کنـد. بـا متام 

تالش هـای کـه دونالـد ترامپ بـرای دوبـاره واردشـدن به عنوان 

رییس جمهـور در دور بعـدی انجـام داد، کم تـر از یک هفتـه بـه 

زن هـای دفرچـۀ طالیـی۴ دوریـس لسـینگ.

چهـارده سـاله بـودم و تنهایـی عمیـق امیلـی درونـم طنیـن  

می انداخـت. وقتـی بخشـی از رمـان دوم را می خوانـدم کـه 

در آن امیلـی بـه خـودش در آینـده نامـه می نویسـد، کتـاب 

را زمیـن گذاشـتم و هـامن کار را کـردم. برایـم مثـل یک جور 

تلنگـر بـود، ایـدۀ نوشـنت نامـه مـرا بـه شـوق مـی آورد. کار 

فوق العـاده ای بـود و در عیـن حـال بچـه ای درون گـرا ماننـد 

مـن می توانسـت بـی آن که کسـی بو بـربد از پـس کار برآید. 

وضعیـت موجـود زندگـی ام را توصیـف کـردم و از امیدهـا و 

پایـان کار ریاسـت جمهـوری ترامپ در کاخ سـفید باقی مانده 

بـود کـه نیروهـای امریکاییـاز هـدف تعیین شـده بـه )۲۵۰۰( 

کاهـش یافـت.

جوبایـدن رییـس جمهـور کنونـی امریـکا از توافق نامـۀ ترامـپ 

راضـی به نظـر منی رسـید، در هفته هـای نخسـت آغـاز کارش 

در کاخ سـفید اعـالم کـرد کـه توافق نامـۀ دوحـه را بازنگـری 

می کننـد. این کـه طالبـان با گروه های تروریسـتی قطـع رابطه 

کرده انـد و خشـونت ها را بـه چـه میـزان در افغانسـتان کاهـش 

داده انـد هم چنـان پیش رفـت در رونـد مذاکـرات افغانسـتان و 

سـایر بازیگـران منطقـه ای را بـه بررسـی گرفتند.

جـان کربـی، سـخن گوی وزارت دفـاع امریـکا در ۲۹ جنـوری 

گفتـه اسـت کـه طالبـان بـه تعهـدات خویـش در توافق نامـه 

عمـل نکرده انـد و هم چنـان رابطـۀ خـود را بـا القاعـده کاهـش 

نداده انـد.

یـک سـند چهار ورقـی که که توسـط وزارت خزانـه داری امریکا 

در ۴ جنـوری منتـرش شـد، گفته اسـت کـه القاعـده در تالزش 

تجدیـد قـدرت با حامیت طالبان در افغانسـتان اسـت. در این 

گـزارش از همـکاری تـازۀ شـبکۀ حقانـی و طالبـان بـا مقامـات 

بلندپایـۀ پاکسـتان اشـاره شـده اسـت در هـم کاری بـا القاعده 

گـروه جدیـدی از جنگجویـان بـرای حملـه در حکومـت غنـی 

روی دسـت دارنـد. ادارۀ ترامـپ بـدون درنظرداشـت حکومـت 

افغانسـتان بـا طالبـان در دوحـه اتوافق نامـه امضا کردنـد و در 

آن بـه آغـاز گفت وگوهـای صلـح میـان »افغانـی« اشـاره شـده 

اسـت. از طرفـی هـم بایـدن بـا غنـی ایسـتاده اسـت، جـک 

سـالیوین مشـاور شـورای امنیت بایدن در ۲۲ جنـوری در یک 

متـاس تیلفونـی بـا مسـووالن دولـت افغانسـتان گفتـه بـود که 

توافق نامـۀ دوحـه را دوبـاره بررسـی می کننـد. در ۲۷ همیـن 

مـاه آنتونـی بلینکیـن وزیـر خارجه امریکا گفته اسـت کـه ادارۀ 

بایـدن تـالش می کنـد تـا بـه متـام جزئیـات توافق نامـه دسـت 

یابد.

تـا  و  کـرد  ایجـاد  غنـی  حکومـت  در  امیدواری هـا  رونـد  ایـن 

جزئیـات توافق نامـه دوحـه را یـک به یـک مورد موشـگافی قرار 

دهنـد؛ امـا ایحاد یک توافق نامـۀ دوباره، دور از واقیعت اسـت. 

ولـی چیـزی کـه می تواند بـرای دولـت غنی خیلی خـوب متام 

شـود، ایـن اسـت کـه دولـت بایـدن، باید بـا اعامل فشـار روی 

طالبـان؛ ایـن گـروه را بـه توافـق وادار کند.

یادداشـت: ناویـل تایلـر؛ نویسـنده کتـاب »ترامـپ و رسزمیـن 

مقـدس« کـه از ۲۰۱۶ – ۲۰۲۰ اسـت. نزدیـک ۳۰ سـال در 

رابطـه بـه خاورمیانـه قلـم زده اسـت.

نامـه  بعـدم گفتـم. نوشـنت  بـرای خـوِد ده سـال  آرزوهایـم 

کـه متـام شـد، آن را مهـر و مـوم کـردم و از هـامن لحظـه بـا 

میـل خـودم بـه بازکـردِن آن نامـه مبـارزه کـردم. هنـوز یـادم 

هسـت کـه در ۱۶، ۱۸ و ۲۰ سـالگی چقـدر سـخت بـود کـه 

جلـوی خـودم را بگیـرم و نامـه را بـاز نکنـم. موضـوع هـامن 

بـه تأخیرانداخـنِت لـذت بـود. در آن برهـه از زندگـی، یـک 

دهـه برایـم بـه معنـای ابدیـت بود. حـاال برایم عجیب اسـت. 

واقعـاً فکـر می کردم بناسـت چه چیـزی در آن صفحـات پیدا 

کنـم! حقیقتـی دربـارۀ خـودم کـه اگـر از آن آگاه می شـدم، 

می توانسـتم شـاد زندگـی کنـم؟ پاسـخی بـه ایـن 

سـؤال کـه مـن کـه بـودم و چـه اهمیتـی داشـتم؟

آن نامـۀ مهـر و مـوم شـده را بـا خـود بـه دانشـگاه 

بـردم و بعـد فارغ التحصیـل شـدم و آن را بـه اولیـن 

خوابـه  دو  آپارمتانـی  آوردم،  منهـنت  در  آپارمتانـم 

کـه بـا دوسـتم در آن زندگـی می کـردم. وارد دورۀ 

ارشـد شـدم. هنوز دوسـت پـرس دوران لیسانسـم را 

می دیـدم، بـا اینکه او در کنتیکـت زندگی می کرد و 

طـی ایـن مسـافت طوالنی بـرای هر دوی ما دشـوار 

بـود. معجـزه اسـت که طـی این همـه سـال آن نامه 

را گـم نکـرده ام امـا فکـر می کنـم واقعیت این اسـت 

کـه ایـن نامـه دغدغـۀ مهمـی بـرای مـن شـده بود.

نامـه  آن  سـالگی ام  بیسـت و چهار  تولـد  روز  صبـح 

تختـم  کنـار  را  نامـه  از خـواب  قبـل  کـردم؛  بـاز  را 

اولیـن  بـاز می کنـم  تـا صبـح کـه چشـم  گذاشـتم 

چیزی باشـد که می بینم. از دوسـت پرسم خواسـتم 

از اتـاق بیـرون بـرود تـا تنهایـی آن را بخوانـم. مانند 

حس وحـال صبـح روز کریسـمس بـود، آن هـم برای 

بچه های شـش سـاله: بسـیار جادویی و آبسـنت هر 

اتفاقـی. امـا وقتـی نامه را بـاز کردم، باورم منی شـد 

کـه چنـان چیزهایـی نوشـته ام. خـود بیسـت وچهار 

بـود.  ترسـیده  سـاله ام 

چهـارده  در  انـگار 

آیا می شود به طالبان اعتامد کرد
طالبانی که به عنوان تروریست شناخته می شوند؛ چگونه به عنوان یک قدرت، 

با دورزدن دولت افغانستان وارد گفت وگو با امریکا شدند؟

مِن عزیز: نامه های یک رمان نویس به خوِد آینده اش
اگر نامه ای برای خود ده سال بعدتان بنویسید، چه چیزهایی خواهید گفت؟

برگردان: راه ماندگار
منبع: یورشیا ریویو

نویسنده: ناویل تایلر
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نویسنده: آن ناپولیتانو
ترجمۀ: نجمه رمضانی
مرجع: نیویارک تایمز 
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