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صدیق
از  جمعـی  در  دیـروز  کـه  بلـخ  والـی  نـور  محمـد  عطـا 
هوادارانـش در ایـن والیـت صحبت می کـرد، از برنامۀ وفاق 
ملـی احمـد ولـی مسـعود رییـس عمومـی شـهید مسـعود، 

اعـام حمایـت کـرد. 
آقـای نـور افـزود کـه بـرای حـل تنش هـای کنونـی نیـاز به 
یـک برنامـۀ ملـی فراگیـری اسـت و از نخبـه گان سیاسـی 
خواسـت تـا بـا جمع  شـدن تحت چتـر »برنامۀ وفـاق ملی« 

بـه یـک توافـق  بـزرگ دسـت یابند. 
والـی بلـخ در ایـن نشسـت، ارگ را  کانـون توطیـه در برابر 
افـزود: پول هایـی را کـه بـرای  نخبـه گان سیاسـی دانسـته 
توطیـه  در برابـر والـی بلـخ و برخـی دیگـر از فرماندهـان 
مجاهـدان و نخبـه گان سیاسـی اسـتفاده می کنید، بهتر اسـت 
تـا  کنیـد  اسـتخباراتی  نهادهـای  هزینـۀ  را  پول هـای  ایـن 

حمـات دشـمنان را خنثـا سـازند. 
آقـای نـور می گوید: مسـووالن حکومـت وحدت ملـی باید 

بـرای مـردم پاسـخگو باشـند، امـا آنـان بـا تمـام بی امنی هـا 
و کشـتار مـردم هنـوز هیـچ  خمـی  بـه ابـرو نمی آورنـد. او 
نهادهـای اسـتخباراتی و امنیتـی را متهم به پنهان  ـکاری آمار 

دقیـق تلفـات حمـات در هوتـل انترکانتننتـال کرد. 
آقـای نـور از حکومـت خواسـت تـا توطیـه در برابـر نـور، 
و  مشـرقی  نخبـه گان  همایـون،  همایـون  خـان،  اسـماعیل 
فرمانـده امنیـه قندهـار را متوقـف سـازد و صـدای مـردم را 

 . د بشنو
بـه گفتۀ او، شـما آقایـان »واجـب االحترام غیر مسـوول« که 
بـاور بـه دموکراسـی قابـی خـود داری حرف مـردم را باید 
بشـنوید کـه چـه می گوینـد، در غیـر آن محکـوم به سـقوط 
هسـتید. دسـت آورد شـما در ایـن ملـک چیسـت؟ همیـن 
کـه فقـر بیداد می کند دسـت آورد اسـت؟ دسـت آورد شـما 
همین اسـت کـه هر روز مـادری پارچه های گوشـت فرزند 
خـود را از تنه هـای درختـان کنـار جـاده بچیننـد؟ شـما بـه 
کـدام دموکراسـی بـاور داریـد؟ معنـی دموکراسـی حاکمیت 
مـردم برای مردم اسـت، اما شـما بـه کدام باورمندسـی های 

مـردم معتقد ایـد؟
او گفـت: کسـانی که از برکـت میلـۀ تفنـگ مـا و یـاران مـا 
امـروز بـه قصرهـای زریـن لمیده انـد، به جـای این کـه برای 
مردم زمینۀ کار و اشـتغال را ایجاد کند، نان را از دسـترخوان 
گرفته انـد و همـه روزه مـردم خـون می خورنـد. آقـای نـور 
بـا تأکیـد افـزود کـه کسـانی کـه امـروز از فاصله هـای دور 
او میاینـد و صـدا  از  بلـخ به خاطـر حمایـت  بـه والیـت  
بلنـد می کننـد به خاطـر باقـی مانـدن او بـه عنوان والـی بلخ 
نیسـت، امـا ایـن صداهـا صـدای عدالـت  خواهی هسـتند. 
آقـای نور با اشـاره بـه شـرکای بین المللی افغانسـتان، گفت: 
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امـریکا اعزام ۱۰۰۰ نیـروی دیگـر 
به افغـانستان را بررسـی می کنـد

ارتـش  داد،  گـزارش  پسـت  واشـنگتن  روزنامـه 
امریـکا در حـال بررسـی طرحـی بـه منظـور اعزام 
بـا  افغانسـتان  بـه  دیگـر  امریکایـی  سـرباز   ۱۰۰۰
هـدف تقویـت نیروهای ایـن کشـور در منطقه بوده 

. ست ا
بـه گـزارش روزنامـه واشـنگتن پسـت، مقام هـای 
نظامـی ارشـد به ایـن روزنامـه گفتند ارتـش امریکا 
در حـال آمـاده سـازی طرح های پیشـنهادی اسـت 
کـه توصیه بـه اعـزام نیروهای بیشـتر به افغانسـتان 
بـرای بهـار آینده به منظـور اضافه شـدن آنها به ۱۴ 
هزار سـربازی اسـت که پیـش از این در افغانسـتان 

بودند. مسـتقر 
گـروه  بـا  مبـارزه  تقویـت  طـرح  ایـن  از  هـدف 

اسـت. شـده  اعـام  طالبـان  شـبه نظامی 
بـا این حـال در این گزارش نوشـته شـده که جیمز 
ماتیـس، وزیـر دفـاع امریـکا هنـوز طرحـی بـرای 
رسـاندن تعداد نیروهـای امریکایی در افغانسـتان به 

۱۵ هـزار سـرباز را امضـا نکرده اسـت.
گفتـه شـده کـه بسـیاری از رهبـران ارشـد ارتـش 

امریـکا از ایـن اقـدام حمایـت می کننـد.
ایـن طـرح تضـادی آشـکار بـا برنامـه ریزی هـای 
دولـت قبلـی یعنی دولت بـاراک اوباما بـرای خارج 
کـردن تدریجـی سـربازان امریکایـی از افغانسـتان 

دارد.
از زمانـی کـه دونالـد ترامـپ به ریاسـت جمهوری 
در  امریکایـی  سـربازان  تعـداد  رسـیده  امریـکا 
افغانسـتان از ۸۵۰۰ بـه ۱۴ هـزار تـن افزایـش پیـدا 

کـرده اسـت.
او عمدتـا کنتـرل اوضـاع نیروهـای امریکایـی در 
افغانسـتان را بـه دسـت پنتاگـون سـپرده و گفتـه 

نتایـج اسـت. خواهـان مشـاهده 
طبـق ایـن گـزارش نیروهـای جدید بخشـی از یک 
تیـم رزمـی جدید تحـت عنوان »یگان امـداد نیروی 

امنیتـی« خواهند بود.
یک سـخنگوی فرمانده ارشـد امریکا در افغانسـتان، 
جان نیکولسـن به واشـنگتن پسـت گفـت: این آنها 
نبودنـد کـه مشـخصا درخواسـت بـرای سـربازان 
جدید داشـته باشـند امـا در عین حـال تصریح کرد 
کـه ایـن نیروهـای جدیـد منجـر بـه انطباق بیشـتر 

راهبـرد فعلـی آنهـا بـا وضعیت خواهد شـد.
پیـش از ایـن ترامـپ نسـبت بـه اعـزام سـربازان 
بیشـتر بـه افغانسـتان اظهار بـی اطمینانی کـرده بود.

اسـت  ممکـن  کـه  گفتنـد  امریکایـی  مقام هـای 
ایـن طـرح  رئیس جمهـور بخواهـد نظـرش را در 

کنـد. اعمـال 
سـربازان  ایـن  ارتـش  ارشـد  مقام هـای  گفتـه  بـه 
جدیـد بایـد بـا حمایت هـای تجهیزاتی بیشـتر نظیر 
در  تـا  شـوند  همـراه  توپخانه هـا  و  هلی کوپترهـا 
میـدان جنـگ افغانسـتان تاثیـر بیشـتری پیـدا کنند.

شـما  اگـر  داشـت:  اظهـار  مقام هـا  ایـن  از  یکـی 
مـواردی نظیـر قدرت آتـش و قدرت هوایی بیشـتر 
ارائـه  بیشـتر  اطاعاتـی  و حمایت هـای تجسسـی 
نکنیـد در ایـن صـورت ارزش ایـن کار زیرسـوال 

می رود.
این مقام ها هیچ کدام نامشان را فاش نکردند.
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احمدولی مسعود در بلخ: 

یانۀ حکـومت  سیـاست حـذف گـرا
می سـازد گیرتـر    فـرا  ا    ر بحـران  



اوضــاع افغانســتان در حالــی رو بــه بدتــر شــدن 

مــی رود کــه دو کشــور قدرمتنــِد جهــان بــر 

ــه نقــش  ــد ک ــاش می کنن ــِع خــود ت اســاس مناف

و ســهِم خــود را در تعامــاِت ایــن کشــور داشــته 

ــه  ــی ب ــل چندان ــاز متای ــا در آغ ــند. روس ه باش

ــد و  ــان منی دادن ــود نش ــتان از خ ــایل افغانس مس

دلیــل آن هــم کامــًا می توانســت روشــن باشــد. 

ــوروی  ــراث دار ش ــه می ــل این ک ــه دلی ــیه ب روس

ســابق بــود و شــوروی ســابق نیــز بــه دلیــل 

ــردم  ــی م ــان عموم ــور در اذه ــن کش ــغال ای اش

ــاش  ــود، ت ــده ب ــور ش ــدت منف ــتان به ش افغانس

ــر  ــتان درگی ــایل افغانس ــا مس ــود را ب ــرد خ می ک

ــن طــرف کــه  ــه ای ــد ســال ب ــی از چن نســازد. ول

ــتان  ــو در افغانس ــکا و نات ــش امری ــا از نق انتقاده

ــه  ــم ب ــا را مته ــا آن ه ــه و حت ــاال گرفت ــه ب و منطق

ــد، روســیه یــک  ــن کشــور می کنن شکســت در ای

بــار دیگــر بــا جدیــِت بیشــری وارد صحنــه شــده 

ــت.  اس

البتــه رقابــت روســیه و امریــکا هیــچ گاه بــه نفــع 

افغانســتان نبــوده اســت، ولــی اگــر ایــن رقابــت 

ــن  ــم و تأمی ــا تررویس ــارزه ب ــکاری در مب ــه هم ب

ثبــات تغییــر یابــد، احتــال آن هســت کــه بتواننــد 

ــی از  ــه یک ــم ب ــه گی در کناره ــب همیش دو رقی

جنجالی تریــن معضــاِت منطقــه نقطــۀ پایــان 

ــی،  ــن مرحله ی ــه چنی ــا رســیدن ب ــد. امــا ت بگذارن

یخ هــای زیــادی بایــد آب شــوند و از گردنه هــای 

زیــادی دو کشــور بایــد عبــور کننـــد. 

ــه روســیه در حــال  ــد ک ــا ناراحــت ان امریکایی ه

نزدیکــی بــا طالبــان اســت و همین نزدیکی ســبب 

شــده کــه ایــن گــروه متایلــی بــه گفت وگوهــای 

ــل  ــرای امریکایی هــا قاب ــی کــه ب ــح از راه های صل

پذیــرش اســت، نشــان ندهــد. امــا از آن طــرف، 

روس هــا امریکایی هــا را متهــم می کننــد کــه 

ــال  ــش را در ح ــا داع ــامی ی ــت اس ــروه خاف گ

ــتان  ــالی افغانس ــق ش ــردن در مناط ــا ک جا به ج

اســتند تــا از ایــن طریــق آن هــا را وارد کشــورهای 

ــر  ــه نظ ــا ب ــن تنش ه ــازند. ای ــیه بس ــد روس متح

می رســد بــه انــدازۀ کافــی دشـــواری هایی را 

بــه وجــود آورده اســت؛ چنان کــه کــه گفتــه 

می شــود ســاح هایی را کــه طالبــان اســتفاده 

ــد  ــت آورده ان ــی به دس ــع روس ــد، از مناب می کنن

و امکاناتــی کــه در اختیــار داعــش در شــال 

ــت.  ــی اس ــرًا امریکای ــرار دارد، اک ــتان ق افغانس

ــوان  ــه بت ــت ک ــخت اس ــی، س ــن وضعیت ــا چنی ب

میــان دو رقیــب دیرینــه، همــکاری ایجــاد کــرد و 

از نیــروی آن هــا بــه نفــع صلــح و ثبــات در کشــور 

ــت.  ــره گرف به

همــواره  امریــکا  و  روســیه  جنجال هــای 

بــرای کشــورهای پیرامونــی دردرسســاز بــوده 

ــم  ــته، طع ــۀ گذش ــار ده ــل در چه ــا حداق و م

کافــی  انــدازۀ  بــه  را  رقابت هــا  ایــن  تلــِخ 

چشــیده ایم. افغانســتاِن حاشیه نشــین کــه بــه 

ــاش  ــود ت ــرداِن خ ــت های دولت م ــن سیاس ُیم

می کــرد کــه در همــه حــال بی طــرف باقــی 

جنجالی تریــن  از  یکــی  وارد  ناگهــان  مبانــد، 

رسد  جنــگ  دوران  رقابت هــای  خشــن ترین  و 

ــرای  ــن جنجــال، تبعــات خطرناکــی را ب شــد. ای

ــن  ــدون آن کــه کمری ــار آورد و ب ــه ب ــا ب کشــور م

ــاِم  ــد، مت ــته باش ــور داش ــال کش ــه ح ــود را ب س

ویــران  را  آن  معنــوی  و  مــادی  داشـــته های 

ســاخت. در چهــار دهــۀ پســین، افغانســتان یــک 

ــی  ــرده و لحظه ی ــه رس ن ــش ب ــم در آرام روز را ه

ــد.  ــته باش ــر آن ننشس ــر پیک ــی ب ــه زخم ــوده ک نب

رقابــت دو کشــوِر بــزرگ هرچنــد آن هــا را در 

ــی  ــرد ول ــک ک ــان کم ــه هدف های ش ــیدن ب رس

ــِم  ــش خش ــاره را در آت ــر و بی چ ــور فقی ــک کش ی

ــرد.  ــر ک ــود خاکس خ

ــته  ــاوت از گذش ــیار متف ــز بس ــروز نی ــِع ام وض

و  روســیه  رقابــت  این کــه  احتــال  نیســت. 

ــه را  ــورهای منطق ــر کش ــاِر دیگ ــک ب ــکا ی امری

از تصــور هــم نیســت.  بســوزاند، زیــاد دور 

بــه  مثبتــی  نــگاه  امریکایی هــا  و  روس هــا 

ــن  ــد و همی ــه ندارن برنامه هــای یکدیگــر در منطق

مســأله ســبب می شــود کــه آن هــا بــه جــای 

ــری از همدیگــر  ــت و انتقام گی ــه رقاب همــکاری ب

بپردازنــد.

ــتان  ــل افغانس ــاع در داخ ــر، اوض ــب دیگ  از جان

نیــز چنـــدان مســاعد نیســت کــه بتوانــد جلــو این 

ــی  ــدت مل ــت وح ــود. دول ــد ش ــا را س رقابت ه

چنــان بــرای خــود مشــکات خلــق کــرده اســت 

ــن دولــت  ــراث ای ــا می ــاز اســت ت کــه ســال ها نی

کننــد.  رفــع و رجــوع  آینــده  را دولت مــرداِن 

دســتگاه دیپلوماســی افغانســتان کــه بایــد تــاش 

را  جهانــی  و  منطقه یــی  رقابت هــای  می کــرد 

بــه همــکاری در مشــکل افغانســتان تبدیــل کنــد، 

مــروف و درگیــِر تنش هــای درونــی خــود 

ــن  ــد از ای ــه بتوان ــد ک ــر منی رس ــه نظ ــت و ب اس

ــود.  ــرون ش ــروز بی ــا پیـ چالش ه

ارگ ریاســت جمهــوری عمــًا بــه آتش بیــاِر 

ــه  ــونت را ب ــگ و خش ــده و جن ــل ش ــه تبدی معرک

ــل  ــل متای ــن دلی ــه همی ــد و ب ــود می بین ــوِد خ س

بــه جــای  امریــکا  دارد کــه میــان روســیه و 

همگرایــی و همــکاری در مســالۀ افغانســتان، 

ســوءظن و تنــش حکم فرمــا باشــد. بــر ایــن 

ــکا  ــیه و امری ــِت روس ــه از رقاب ــی ک اســاس، نفع

ــی را  ــی و میهنی ی ــِت مل ــچ مصلح ــرد، هی می ب

در پــی نخواهــد داشــت. ایــن نفــع را کامــًا بــه 

ــور  ــن کش ــت و ای ــد ریخ ــتان خواه ــای پاکس پ

ــد  ــی می توان ــای منطقه ی ــه در رقابت ه ــت ک اس

ــد.  ــراز کن ــود اح ــرای خ ــری ب ــش بااهمیت ت نق

متأســفانه نابخــردی سیاســِی مــا یــک بــار دیگــر 

فرصتــی را کــه می توانســت بــه جنــگ و تنــش در 

ــار  ــاره در اختی ــذارد، دوب ــان بگ ــۀ پای ــه نقط منطق

ــرار داد.  ــتان ق ــخِت افغانس ــای رسس رقب

ملــی،  وحــدت  به اصطــاح  حکومــِت 

حکومــت  فرصت ســوزترین  و  نفاق افکن تریــن 

در  واضحــًا  کــه  اســت  بین امللــل  نظــام  در 

تقابــل بــا آرامــی و ثبــات در افغانســتان سیاســت 

نظــر  در  حکومتــی  چنیــن  مســلًا  می کنــد. 

مــردم افغانســتان وجاهــت و مرشوعیــت نــدارد، 

ولــو این کــه ایــاالت متحــده از آن رسســختانه 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت کن ــتیبانی و حای پش

ــه  ــز ب ــل نی ــازمان مل ــی و س ــۀ جهان ــه جامع ک

بی شــاِر  ناکارآمدی هــای  و  تناقض هــا 

می خواهنــد  و  بــرده  پــی  فعلــی  حکومــِت 

افغانســتان،  در  آینــده  حکومــت داری  بــرای 

و  چهره هــا  مشــارکِت  بــا  نــو  برنامه هایــی 

کننــد؛  راه انــدازی  متفــاوت  شــخصیت های 

ــی  ــه نقطه ی ــی ب ــِت کنون ــیِر حکوم ــط س ــرا خ زی

ــی و  ــداِف مل ــم اه ــه در آن، ه ــردد ک ــم می گ خت

ــای  ــروی همکاری ه ــم آب ــوزند و ه ــی می س میهن

ــر  ــی ب ــۀ جهان ــتانۀ جامع ــی و برشدوس بین امللل

ــی رود.   ــاد م ب
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در هفته هــا و ماه هــای اخیــر، قضیــۀ برکنــاری اســتاد عطــا 
و  ریاســت جمهوری  ارگ  دغدغــۀ  مهم تریــن  نــور  محمــد 
حکومــِت کنونــی را تشــکیل می دهــد. به رغــِم آن کــه افغانســتان 
در عرصــۀ داخلــی، منطقه یــی و بین المللــی بــا چالش هــا و 
ــتِن  ــار گذاش ــت، کن ــماری روبه روس ــزرگ و بی ش ــراِت ب خط
ــان  ــینان چن ــط ارگ  نش ــخ توس ــِت بل ــام والی ــور از مق ــای ن آق
ــرف  ــا را یک ط ــکات و تهدیده ــۀ مش ــه هم ــه ک ــه یافت جاذب
ــک  ــن ی ــِق همی ــرای تحق ــان را ب ــام انرژی ش ــته اند و تم گذاش
آرزو بــه کار بســته اند. ســوالی کــه بــه ذهــن می آیــد ایــن اســت 
کــه: اوالً آقــای نــور چــه کــرده کــه حــذِف سیاســِی او این همــه 
ــِب مقــامِ  ــًا چــه خطــری از جان مــورد عاقــۀ ارگ اســت و ثانی
ــن  ــًا در ای ــده، و ثالث ــود ش ــِت موج ــه حکوم ــِت او متوج والی

ــدام طــرف برحــق اســت؟ ــدن، ک ــن و مان ــرای رفت ــه ب مرافع
ــه  ــل ب ــِخ کام ــۀ پاس ــرای ارای ــلمًا ب ــم، مس ــخت بگیری ــر س اگ
ــِی  ــی و اجتماع ــِخ سیاس ــد تاری ــه جزیی، بای ــِش س ــن پرس ای
افغانســتان را از نــو مطالعــه کــرد. امــا از آن جــا کــه ایــن صفحــۀ 
کوچــک گنجایــِش یــک تاریــِخ پیچیــده و پـُـر از عقــده را نــدارد، 
ــالۀ  ــۀ سه ونیم س ــِی کارنام ــریع و اجمال ــرورِ س ــه م ــوان ب می ت
ــت کم  ــۀ دس ــا کارنام ــۀ آن ب ــی و مقایس ــدت مل ــِت وح حکوم

ــت. ــور پرداخ ــای ن ــت دارِی آق ــالۀ والی چهارده س
حکومــت وحــدِت ملــی زادۀ یــک شــرایط بحرانــی و تقلب بــار 
ــت  ــۀ تشــکیل دول ــام توافق نام ــه ن و حاصــِل امضــای ســندی ب
وحــدت ملــی اســت. ایــن حکومــت از دِل صندوق هــای رای و 
انتخابــاِت ســالم بیــرون نیامــد، بلکــه از یــک فضاحــِت انتخاباتی 
و یــک مصلحــِت مســتنِد سیاســی بیــرون شــد. ایــن مصلحــِت 
ــاالت متحــده و جامعــۀ  ــه و مشــارکِت ای ــا مداخل مســتند کــه ب
جهانــی اعتبــار بین المللــی نیــز دارد، وظایــف و رســالت هایی را 
بــر دوِش ایــن حکومــت گذاشــت کــه انجــامِ آن هــا طی دو ســال 

ــه بقــاِی مشــروِع آن بینجامــد. می توانســت ب
ــِی  ــم انتخابات ــان دو تی ــاویانه می ــور مس ــدرت به ط ــیم ق  تقس
پیشــتاز بــر اســاس اصــل شایسته ســاالری، اصــاح نظــام 
قانــون اساســی،  لویه جرگــۀ تعدیــل  برگــزاری  انتخاباتــی، 
ــران،  ــورای وزی ــه از ش ــک کابین ــی و تفکی ــت اجرای ــاد پس ایج
ــات  ــن اقدام ــۀ ای ــت. هم ــوده اس ــف ب ــن وظای ــِن ای از مهم تری
می بایســت معطــوف بــه تحقــِق مفهــومِ »وحــدت ملــی« انجــام 
ــقاق را  ــاق و ش ــارغ از نف ــالم و ف ــی س ــا زیربنای ــد ت می گرفتن
بــرای آینــدۀ سیاســی کشــور پــی بریــزد. امــا خیلــی زود دیــده 
ــیم  ــِت تقس ــوِن نخس ــان آزم ــت در هم ــن حکوم ــه ای ــده ک ش
ــره در  ــا حنج ــی، ت ــدت مل ــه داری از وح ــای آیین ــدرت، به ج ق
نفــاق قومــی غــرق شــد. اصــاح نظــام انتخاباتــی نیــز بــا عــدم 
انتخابــات  بی سرنوشــتی  و  برقــی  شــناس نامه های  توزیــع 
ــا  ــم ب ــوارد ه ــایر م ــد و س ــده ش ــه اش خوان ــی، فاتح پارلمان
ــدِن پُســت ریاســت اجرایــی نیــز حســابش معلــوم  پوشــالی مان
اســت. بــا ایــن اوصــاف، آقــای غنــی و حکومــِت تحــِت ســیطرۀ 
ــه هیچ کــدام از رســالت هایش عمــل نکــرده و نحــوۀ بقــا و  او ب

ــت. ــوال اس ــر س ــداً زی ــان ج مشروعیت ش
امــا آقــای نــور متعلــق بــه خانــوادۀ جهــاد و مقاومــت، یکــی از 
ــان و رییــس  ــِت بلــخ از تســلط طالب ســرداراِن مهــِم آزادی والی
ــال  ــارده س ــت. او چه ــامی اس ــت اس ــزب جمعی ــی ح اجرای
پیــش بــه عنــوان والــی بلــخ انتخــاب شــد و بــر اثــر تاش هــا 
ــود و بی نظمــی،  ــِت رک ــک حال ــت از ی ــن والی ــش، ای و اقدامات
ــد.  ــل ش ــور تبدی ــت در کش ــن والی ــن و پُررونق تری ــه امن تری ب
ــه  نیســت، کوچه هــا و  ــه گزاف ــازی ب ــات ایــن ادعــا نی ــرای اثب ب
ــد  ــر تأیی ــه مه ــن نکت ــر ای ــخ ب ــای بل ــا و تفریحگاه ه خیابان ه

می گذارنــد.
را  والی یــی  یک چنیــن  حکومتــی،  یک چنیــن  اکنــون 
می خواهــد کنــار بگــذارد و بــه قــوِل آقــای احمدولــی مســعود، 
حکومتــی کــه در نفــاق قومــی غــرق اســت و نمی توانــد امنیــِت 
پنــج کیلومتــری ارگ را تأمیــن کنــد، والــی یــک والیــت را کــه 
ــی داده،  ــده، قربان ــه جنگی ــم موفقان ــِر تروریس ــال ها در براب س
کارکردهــا و کارنامــۀ درخشــان در بازســازی و نوســازی دارد و 
ــد و  ــار نمای ــد برکن ــت را می خواه ــش اس ــز هواخواه ــردم نی م

ــد. ــل کن ــز تروریســتان تبدی ــه مرک شــمال را ب
ــِی ایــن نوشــتار بایــد گفــت کــه اوالً  ــه ســوال اصل در پاســخ ب
ــِی بلــخ و پاســداری از ارزش هــای  آقــای نــور کاری ُجــز آبادان
ــن  ــِش او در ای ــًا درخش ــده، ثانی ــب نش ــتان مرتک ــردمِ افغانس م
مقــام بــرای حکومــِت غــرق در نفــاق قومــی، خــارِ چشــم اســت 
و ثالثــًا در ایــن مرافعــه، مادامــی کــه آقــای نــور در کنــار مــردم 

ــود! ــد ب ــب خواه ــتد، حق به جان بایس

چـرا از »نـور« بایـد 
حمـایت کـرد؟

حکومِت به اصطالح وحدت ملی، نفاق افکن ترین و فرصت سوزترین حکومت در 
نظام بین الملل است که واضحاً در تقابل با آرامی و ثبات در افغانستان سیاست 
می کند. مسلماً چنین حکومتی در نظر مردم افغانستان وجاهت و مشروعیت 
ندارد، ولو این که ایاالت متحده از آن سرسختانه پشتیبانی و حمایت کند. به نظر 
می رسد که جامعۀ جهانی و سازمان ملل نیز به تناقض ها و ناکارآمدی های بی شماِر 
حکومِت فعلی پی برده و می خواهند برای حکومت داری آینده در افغانستان، 
برنامه هایی نو با مشارکِت چهره ها و شخصیت های متفاوت راه اندازی کنند؛ زیرا 
خط سیِر حکومِت کنونی به نقطه یی ختم می گردد که در آن، هم اهداِف ملی و 
میهنی می سوزند و هم آبروی همکاری های بین المللی و بشردوستانۀ جامعۀ جهانی 
بر باد می رود

حـکومت وحـدت ملـی
 و استقبـال از بـی ثباتـی
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احمـد ولـی مسـعود رییس بنیـاد شـهید مسـعود در همایش 
حمایـت از موضع گیـری عطـا محمـد نـور در بلـخ می گوید 
کـه بحـران ایجـاد شـده میـان کابـل  و بلـخ، بحـران تمـام 

والیت هـای افغانسـتان اسـت. 
آقـای مسـعود کـه در یـک نشسـت خبـری دیروز )یکشـنبه 
۱ دلـو( در مزارشـریف صحبـت می کـرد، گفت: مشـکل های 
کان افغانسـتان از درون ارگ ریاسـت جمهـوری و دولـت 
مردان افغانسـتان آغاز شـده اسـت. او می افزاید که باید دولت 
بـر ایـن نکتـه توجه جدی داشـته باشـد، زیرا اگر ایـن بحران 

ادامـه پیـدا کند، اوضـاع بدتـر از  پیش خواهد شـد.
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه تنش هـا و ناکامی هـای حکومت 
وحـدت ملـی، افـزود: بحـران حکومـت کنونـی از انتخابات 
سـال ۲۰۱۴ آغـاز شـد و اکنـون ایـن بحـران فراگیرتـر شـده 
اسـت، امـا حکومـت بـه جـای  این که بـه چالش ها به شـکل 
منطقـی و علمی رسـیده گی کند، به نفاق افگنـی در میان مردم 

دامـن  میزند. 
بـه گفتـۀ او، حکومت فعلـی به چالش های هویـت، مدیریت، 
اجتماعـی و امنیتـی مواجـه اسـت، قانـون اساسـی در حالت 
تعلیـق قـرار گرفته اسـت، توافق نامـۀ حکومت وحـدت ملی 
بـه حالـت تعلیق قـرار دارد و مـردم در حالـت نگرانی جدی 

دسـت و پاچه شـده اند.
کـه  داشـت  اظهـار  مسـعود  شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس 
حکومـت وحدت ملـی به شـکل غیرقانونی به پیـش می رود 
و یـک ادارۀ نـاکام تمـام مردم افغانسـتان را به گـرو گان گرفته 
اسـت. این حکومت به اسـاس قانون اساسـی ایجاد نشـده و 
هم چنـان، توافق نامـۀ تشـکیل ایـن نظام عملی نشـده اسـت.
آقای مسـعود در این نشسـت بیان داشـت که سـران حکومت 

وحـدت ملی به یژۀ ارگ سیاسـت تعبیض گونـه و حذف گرانه 
را پیـش گرفتـه اسـت و ایـن رونـد چالش هـا را عمیق تـر 

سـاخته است.  
او گفـت: رهبـری حکومـت بحـران بلـخ و ریاسـت اجرایی 
را بیشـتر دامـن  زد تـا منافـع به دسـت آورنـد.  اما نـه تنها که 
منافـع به دسـت نیامـد، بحـران از پیش  هـم بدتـر و فراگیر تر 

. شد
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه این کـه حکومـت وحـدت ملـی 
نتوانسـت موافقت نامۀ سیاسی تشـکیل این حکومت را عملی 
کنـد، افـزود یـک مـادۀ ایـن توافق نامه تـا هنوز عملی نشـده 

است. 
آقـای مسـعود هم چنـان بـا اشـاره بـه این کـه عمـر قانونـی 
ریاسـت جمهـوری یک فرد به اسـاس قانون اساسـی کشـور 
۴ سـال اسـت، ادامـه داد کـه ۸ مـاه تـا پایـان عمـر حکومت 
وحـدت ملـی باقـی مانده اسـت، اما ایـن اداره هیـچ آماده گی  
بـرای برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف نـدارد. او افـزود کـه 
دولـت نمی توانـد در ایـن فرصت انـدک انتخابـات را برگزار 

. کند
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه تنش هـای اخیـر گفت: بن بسـت 
کابـل و بلـخ، بن بسـت تمـام افغانسـتان اسـت و بایـد در 

چارچـوب یک توافق نامـۀ سیاسـی حـل گـردد.
 رهبـر جریـان سیاسـی وفـاق ملـی،  بـا اشـاره به تنـش میان 
کابـل و بلـخ و ایسـتاده گی عطـا محمـد نـور می گویـد کـه 
مشـکل بلـخ در تمـام افغانسـتان جـاری اسـت، ولـی بلـخ 

»علـم دار« آن شـده اسـت.
آقـای مسـعود هم چنان، حکومت را متهم به اسـتفاده سـوء از 
همـکاران بین المللـی کـرده و افزود که مشـکل افغانسـتان نه 

بـا زور حـل می شـود و نه با اشـاره کشـورهای خارجـی، این 
مشـکل را می تـوان بـا عمل بـه توافق نامه سیاسـی حـل کرد.

رییس بنیاد شـهید مسـعود با اشـاره بـه بحران شناسـنامه های 
برقـی افـزود:  مسـألۀ شـناس نامه های برقـی بایـد بـه حالـت 
تعلیـق در آیـد؛ زیـرا خـاف توافق نامـه سیاسـی و بـه ضـرر 

وحـدت مردم افغانسـتان اسـت. 
او گفـت: حکومتـی کـه نمی تواند امنیـت مـردم را بگیرد چرا 
ادعـا می کنـد کـه یک شـخصیت بـزرگ ضـد تروریسـت را 
در شـمال حـذف کند تـا امنیـت را بگیرد، این خـاف منطق 
اسـت. حکومـت نمی تواند در مغایـرت با مردم فرمـان صادر 
کنـد. در قسـمتی که حکومت سیاسـت حذفی دارد هیچ شـک 

نیست.
وی از تصمیـم دولـت در قبال عطامحمد نور به شـدت انتقاد 
می کنـد و می گویـد زمانـی شـما امنیـت ۵ کیلومتـری ارگ 
ریاسـت جمهـوری را گرفتـه نمی تواند، چـرا می خواهد والی 
یک والیت را که سـال ها در برابر تروریسـم و دهشـت  افگنی 
جنگینـده، در ایـن بخـش قربانـی داده و در مهـار حمله هـای 
تروریسـتان فعال اسـت، مردم هواخواش اسـت و کارکردهای 

خوبـی به عنوان یـک والی در یک والیـت دارد را می خواهید 
برکنـار کنید و شـمال را به مرکز تروریسـتان مبدل سـازید.

 آقـای مسـعود هم چنـان بـه گفت وگـو صلـح بـا گروه هـای 
هراس افگـن فعـال در کشـور بـاور نـدارد و می گویـد کـه 
حکومتـی کـه قـادر به حـل اختافـات درونـی خود نباشـد، 
چگونـه خواهد توانسـت که بـا گروه های تروریسـتی مذاکره 

نمایـد و آنـان را قناعـت دهد.
در ایـن حـال، عطـا محمـد نـور، رییـس اجرایـی جمعیت و 
والـی بلـخ، از طـرح وفاق ملی اعـام حمایت کـرد. آقای نور 
گفـت کـه طـرح وفـاق ملـی می توانـد برای کشـور راهگشـا 

باشد. 
گفتنـی اسـت که تنـش میـان کابل و بلـخ زمانـی اوج گرفت 
کـه حکومـت در یک اقدام غیر مترقبه اسـتعفای بـدون تاریخ 
و مشـروط عطـا محمـد نور را منظـور کـرده و او را از والیت 
بلـخ برکنـار کـرد؛ چیـزی کـه از سـوی عطـا محمـد نـور و 
جریان هـای همسـو بـا او پذیرفته نشـده و خـاف توافق نامه 

تشـکیل حکومـت وحـدت ملی خوانده شـد.

حملـه انتحـاری شـنبه شـب 3۰ جـدی/ دی، بـه هوتل 
اینترکانتیننتال، محکومیت گسـترده داخلـی و بین المللی 

را درپی داشـته اسـت.
این حمله گروهی که سـاعت ۹:۲۰ شـام روز شـنبه )3۰ 
جـدی/دی( آغـاز شـد و تـا یک بعـد از ظهر فـردای آن 
ادامـه یافـت، طبق آمار رسـمی دولت افغانسـتان ۲۲ نفر 
کشـته  که ۱۴ نفر آن ها خارجی بودند و شـمار زخمیان 

بـه ۱۰ نفر رسـید که شـش نفر آن ها پولیس اسـتند.
ارگ ریاسـت جمهوری ضمن محکوم کـردن این حمله، 
بـر »اجماع« بین المللـی در امر مبارزه با تروریسـم تاکید 

کرد.
 براسـاس خبرنامـه ای دفتـر ریاسـت جمهوری چنیـن 
اجماعی در جریان سـفر اعضای شـورای امنیت سازمان 

ملـل بـه کابل دسـت آمده اسـت.
داکترعبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرائی حکومـت وحدت 
ملـی نیز ایـن حملـه را »جنایـت ضدبشـری« خوانده و 
افـزوده کـه این حمله پـس از آن واقع شـده که »حامیان 
تروریسـت ها زیر فشـار کم سـابقه جهانی قرار گرفتند« 

و حـاال در پـی گرفتن »انتقام« اسـتند.
داکترعبـداهلل افـزوده که بـه نیروهای امنیتـی و اطاعاتی 
دسـتور می دهـد کـه دربـاره چگونگـی رسـیدن و نفوذ 

مهاجمـان بـه ایـن هوتـل تحقیقـات همه جانبـه کنند و 
نتایـج آن را بـا مـردم در میـان بگذارند.

واکنش های بین المللی: 
پاولـو کلیمکیـن وزیر خارجـه اوکراین، حملـه به هوتل 
اینتـر اینترکانتیننتـال کابل را »وحشـتناک« توصیف کرده 
و گفتـه که این »حمله تروریسـتی« را به شـدت محکوم 

می کند.
کلیمکیـن در صفحـه توییترش نوشـته: از کشـته شـدن 
دسـت کم ۶ اوکراینـی در این رویـداد به رییس جمهوری 

کشـورش گزارش داده اسـت.
او تاکیـد کرد کـه با نهادهای مجری قانون در افغانسـتان 
از نزدیـک کار می کنـد تا مشـخص شـود کـه این حمله 

تروریسـتی تحت چه شـرایطی صورت گرفته اسـت.
آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل هـم گفـت: 
حملـه ای را کـه گـروه طالبـان مسـوولیت آن را بر عهده 
گرفتـه اند، به شـدت محکوم و بـا خانواده هـای قربانیان 

ایـن حملـه همـدردی می کنـد.
باایـن حـال تادامیچـی یاماموتـو، فرسـتاده ویـژه آقـای 
گوتـرش در افغانسـتان گفتـه کـه »هیـچ توجیهـی برای 
این حمله فجیع که شـاید جنایت جنگی شـمرده شـود 

نـدارد«. وجود 

وزارت خارجـه امریـکا هم اعـام کرده که برای کشـته 
شـدن شهروندان افغانسـتانی و خارجی سوگوار است و 
همـدردی عمیـق خود را بـا خانواده هـای قربانیان اظهار 

می کند.
در بیانیـه رسـمی وزارت خارجه امریـکا آمده که امریکا 
از پاسـخ گویی »شـجاعانه« به این حمله سـتایش می کند 
و ایـاالت متحـده همچنـان در کنـار دولـت و مـردم 

افغانسـتان در راسـتای تامیـن صلـح و ثبـات می ماند.
 وزارت خارجـه پاکسـتان هـم با صـدور اعامیه ای این 
حملـه را بزدالنه و تروریسـتی خوانـده و تاکید کرده که 
تروریسـم را بـه هر شـکل و منظوری محکـوم می کند.

سـخن گوی وزارت خارجـه ایـران هم هجوم مسـلحانه 
و گروگان گیـری در هوتل اینترکانتیننتـال را محکوم و با 

دولـت و ملـت افغانسـتان و خانواده هـای قربانیان اظهار 
همدردی کرده اسـت.

بهـرام قاسـمی سـخن گوی وزارت خارجه ایـران تاکید 
کـرده کـه »بی شـک آنـان که ایجـاد رعب و وحشـت و 
قتـل و خشـونت را دسـتمایه رسـیدن بـه اهـداف خود 
قـرار می دهند، باید از سرنوشـت تروریسـم تکفیری در 

منطقـه طی ماه هـای اخیـر، درس عبـرت گیرند.«
همچنـان وزارت خارجـه هنـد ضمـن ابـراز همـدردی 
بـا خانواده هـای قربانیـان این حمله، نسـبت بـه فعالیت 
شـبکه حقانـی اظهـار نگرانـی کـرده و گفته کـه نگرانی 
جـدی در ایـن مورد بـار دیگر ضرورت همـکاری موثر 
تروریسـت ها در  امنـی کـه  پناهگاه هـای  بـا  برخـورد 

همسـایه گی مـا پیـدا می کننـد« مطـرح می کنـد.

احمدولی مسعود: 

یانۀ حکومت  سیاست حذف گرا
می سازد گیرتر    فرا  ا    ر بحران  

نتیننتال: کا نتر ا تل  هو به  حمله  خصوص  ر  د نی  جها کنش های  ا و

د ر ا ند توجیهی  یت  جنا ین  ا  
ناجیه نوری 

ابوبکر صدیق
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موالنا خلیل احمد سهارنپوری

    خلیـل  احمـد بـن مجیـد علـی سـهارنپوری 

و  دیوبنـد  دارالعلـوِم  طـاب  نخسـتین  از 

1269هــ  سـال  در  کـه  اسـت  مظاهرالعلـوم 

ق/1852م، در شـهر نانوتـه از توابـع سـهارنپور 

معـروف  شـاگردان  از  اسـت.  شـده  زاده  هنـد 

و  مؤسـس  الیـاس  محمـد  موالنـا  ایشـان، 

همچنـان  و  تبلیـغ  جاعـت  رهـر  نخسـتین 

موالنـا محمـد زکریا معـروف به شـیخ الحدیث 

اسـت. اعـال«  »فضایـل  کتـاب  مؤلـف  و 

»بـذل  ایشـان  کتاب هـای  معروف تریـن      

»املهنـد  و  داود  ابـی  سـنن  رشح  املجهـود« 

علـی املفنـد« در بیـان عقایـد علـای دیوبنـد 

محمـد  موالنـا  ایشـان  نـام دار  شـاگردان  و 

الیـاس کاندهلـوی )مؤسـس جاعـت تبلیـغ( 

اسـت.  کاندهلـوی  زکریـا  محمـد  شـیخ  و 

 )11/1393 /،20 (

    خلیـل احمـد سـهارنپوری در میـان علـای 

در  کـه  اسـت  دانشـمندی  نخسـتین  دیوبنـد، 

مقابـل اندیشـۀ شـیخ محمـد بـن عبدالوهـاب 

به شـدت ایسـتاده گی کـرده و جنبـش سـلفیت 

در جزیـرۀ عـرب را هاننـد ابـن عابدین شـامی 

از جملـه خـوارِج معـارص خوانـده اسـت.

خلیـل احمد سـهارنپوری از عامه رشـید احمد 

گنگوهـی در فقـه و تصـوف بهرۀ فراوانـی برد و 

در مکـه بـا حاجی امدادالله مکی دسـت ارادت 

داد و در سـال 1346 در مدینـۀ منـوره وفـات و 

در قرسـتان بقیـع مدفـون گردیـد. )15ص411 

و 412( 

موالنا ارشف علی تهانوی

    موالنـا ارشف علـی تهانـوی فرزنـد عبدالحق 

هــ   1280 در سـال  بـه حکیم االمـت  معـروف 

شـهرهای  از  کـه  َبْهـَون  تهانـه  در  ق/1863م 

مشـهور مظفرنگـر هنـد اسـت، متولـد شـده و 

در سـال 1363هــ ق درگذشـته اسـت. ایشـان 

همچنـان  و  فارسـی  و  عربـی  زبانـی  مبـادی 

دروس متـداوِل زمـان را از نـزد موالنـا محمـد 

یعقوب، شـیخ الهند محمودالحسـن دیوبندی و 

غیـره فـرا گرفتـه اسـت.

    عامـه تهانـوی، یکـی از مؤلفـان بی نظیـِر 

یک هـزار  بـه  نزدیـک  کـه  بـود  خویـش  زمـاِن 

عنـوان اثر از ایشـان در موضوعـاِت مختلف به 

جـای مانـده اسـت و معروف ترین آن هـا »کلید 

مثنـوی« رشح مثنـوی مولوی در شـانزده مجلد 

و خطابه های اصاحی ایشـان در بیشـر از سی 

مجلد اسـت. او شـخصیتی بود که نقش بسـیار 

بـزرگ و به سـزایی در دفاع از دین اسـام و منزه 

پلیدی هـای  از  سـاخنِت جامعـۀ اسـامی هنـد 

آداب و رسـوِم جاهلـی و بدعـات و خرافـات 

داشـت. به خاطـر همیـن تاش هـای اصاحـِی 

بی دریغ شـان ملقـب بـه »حکیم االمت« شـدند. 

 )19/1385(

موالنا شبیراحمد عثامنی 

    موالنـا شـبیراحمد عثانـی در سـال 1886م 

در »بجنـور« هنـد زاده شـده و از محرض موالنا 

محمودالحسـن دیوبنـدی و موالنا غام رسـول 

رسحدی کسـب فیـض کرده اسـت. 

مسـلم لیگ  برجسـتۀ  اعضـای  از  ایشـان      

از  و  اسـام  جمعیت العلـای  مؤسـس  و 

بـود.  پاکسـتان  کشـور  تشـکیل  طـرف داراِن 

املسـلم«  »فتـح  وی  کتـاِب  مشـهورترین 

رشح صحیـح مسـلم اسـت کـه توسـط مفتـی 

محمدتقـی عثانـی تکمیـل گردیـده اسـت و 

همچنـان »تفسـیر عثانـی« معـروف به تفسـیر 

کابلـی که توسـط جمعـی از علای افغانسـتان 

بـه زبان فارسـی برگردانده شـده و در شـهرهای 

اسـت.  بارهـا طبـع شـده  ایـران  و  افغانسـتان 

    موالنـا شـبیراحمد عثانـی )رح( در 1369هـ 

شـهر  در  پاکسـتان  جدایـی  از  بعـد  ق/1949م 

دفـن  هان جـا  در  و  یافـت  وفـات  کراچـی 

 )20/11/1392( گردیـد. 

موالنا شاه انورشاه کشمیری 

    موالنا شـاه محمد انورشـاه کشـمیری در سال 

1292هـ ق در کشـمیر زاده شـده و از نزد عامه 

رشـید احمـد گنگوهی و موالنا محمودالحسـن 

دیوبنـدی کسـب فیـض کـرده و بـه مـدِت 13 

سـال در دارالعلـوم دیوبنـد بـه تدریـس حدیث 

ایشـان  کتـاب  مشـهورترین  اسـت.  پرداختـه 

در  البخـاری  صحیـح  رشح  البـاری«  »فیـض 

چهـار مجلـد و معروف ترین شاگردشـان موالنا 

محمـد ادریـس کاندهلوی اسـت. 

از  یکـی  در  تهانـوی  ارشف علـی  موالنـا      

خطابه هایـش گفته اسـت: »یکی از دانشـمندان 

حجه االسـام  بـودِن  مسـلان  مسـیحی، 

امـام ابـی حامـد غزالـی را بـه عنـوان یکـی از 

بزرگ تریـن شـخصیت های علمی، بـر حقانیِت 

اسـام استشـهاد کرده اسـت اما من بـه حقانیت 

اسـام، عظمت علمی شـاه انورشـاه کشـمیری 

را استشـهاد می کنـم.« )11، ش10،1431-9هــ 

ق( 

    شـاه انورشـاه کشمیری )رح( در سال 1352هـ 

ق/1933م در دیوبنـد وفـات یافته و در هان جا 

در کنـار علا دفن گردیده اسـت.

موالنا کفایت الله دهلوی 

    شـیخ مفتـی محمـد کفایت اللـه دهلـوی در 

سـال 1292 در شـهر شـاه جهان پـور از توابـع 

متـداول  و علـوم  تولـد شـده  هنـد  اتراپـرداش 

احمـد  خلیـل  موالنـا  محـرض  از  را  زمـان 

سـهارنپوری و موالنـا محمودالحسـن دیوبندی 

فـرا گرفتـه اسـت.

موالنـا کفایت اللـه دهلـوی در ایـام جوانـی بـه 

ارادت  دسـِت  گنگوهـی  احمـد  رشـید  عامـه 

داد و زیـر نظـر شـیخ الهنـد پرورش یافـت و به 

عفـت و پاک دامنی، راسـتی و درسـتی و زهد و 

تقـوا روی آورد و تـا پـای زنده گـی بـر مسـیرش 

ثابت قـدم و اسـتوار مانـد. 

    موالنـا کفایت اللـه دهلـوی فارغ التحصیـل 

از  و  دیوبنـد  دارالعلـوم  ق  1315هــ  سـال 

سـال  در  هنـد  علـای  جمعیـت  مؤسسـین 

1338هــ ق/1918م بوده و به مدت بیست سـال 

ریاسـِت آن جمعیـت را بـه عهـده داشـت و بـا 

پیروی از اندیشـۀ سیاسـی استادش شـیخ الهند، 

بـه فعالیت هـای سیاسـی گسـرده یی پرداخت؛ 

در  مـر  آزادی خواهـی  جنبـش  از  چنان چـه 

چـوکات کنگرۀ ملـی به رهـری ماهامتا گاندی 

پیشـوای هند، بـا قاطعیت پشـتیبانی منـود و از 

رهـراِن آن بـه حسـاب می رفـت.

بـه  )رح(  دهلـوی  کفایت اللـه  موالنـا      

و  هنـد  علـای  جمعیـت  از  مناینده گـی 

سیاسـی  نشسـت های  در  شـبه قاره  مسـلاناِن 

مربـوط بـه قضیـۀ فلسـطین و جهـان اسـام در 

کشـورهای مر و عربستان سعودی 

سـوی  از  و  منـود  فعـال  مشـارکت 

جهـان  علـای  و  اسـامی  محافـل 

اسـام بـه عنـوان مفتـی اعظـِم هنـد 

اسـتقال  از  بعـد  گردیـد.  اسـتقبال 

هنـد در سـال 1366هــ ق و بـه میان 

از  پاکسـتان،  جدایـی  قضیـۀ  آمـدن 

سیاسـت بـه یک باره گـی کناره گیـری 

کـرد و تـا پایـان زنده گـی بـه تدریس 

و وعـظ و ارشـاد مـردم پرداخـت.

دهلـوی  کفایت اللـه  موالنـا      

بـر  و  بـود  سـرگ  دانشـمندی 

چیره گـی  دینـی  علـوم  از  بسـیاری 

فقهـی  مسـایل  تحلیـل  در  داشـت. 

نظـری  فتـاوا،  و  احـکام  صـدور  و 

و  داشـت  ویژه یـی  و جایـگاه  دقیـق 

در علـوم حدیـث صاحب نظـر بـود. 

ادبیـاِت عربـی و فارسـی را به خوبی 

و  حسـاب  فـن  در  و  می دانسـت 

ریاضـی اسـتاد بـود و خطـی خوش 

به طـور  فتـوا  هـزاران  و  داشـت 

پراکنـده از وی به جـا مانـده اسـت. 

بـه  دهلـوی  کفایت اللـه  موالنـا      

در  ق  1372هــ  سـال  ربیع الثانـی   13 تاریـخ 

شـهر دهلـی وفـات یافـت و انبـوه عظیمـی از 

آسـتان  در  و  گزاردنـد  منـاز  او  بـر  مسـلانان 

مقـرۀ عـارِف بـزرگ شـیخ قطب الدیـن بختیـار 

ج8،   ،15( شـد.   نهـاده  خـاک  آغـوش  بـه 

 )1332 ص

موالنا حسني احمد مدين

بـه  معـروف  مدنـی  حسـین احمد  موالنـا      

در  حبیب اللـه  سـید  فرزنـد  شیخ االسـام 

سـال 1296هــ ق در منطقـۀ »اللـه  دادپـور« از 

توابـع اسـتان فیض آبـاد هنـد اسـت کـه در نـزد 

و  ديوبندي  محمودالحسن  موالنا  شيخ الهند 

موالنا خليلاحمد سهارنپوري زانـوی تلمـذ خم 

کـرده اسـت.

    ايشان فتـوای حرمـت همکاری بـا انگلیس ها 

را در دهـۀ دوم قـرن بیسـتم میـادی از مدرسـۀ 

کلکتـه کـه توسـط ابوالکام آزاد تأسـیس شـده 

بـود، صادر منـود و به جـرم آن، از سوي دولت 

انگلييِس هندوستان به همراه استادش حرضت 

شيخ الهند دستگري شد و درجزيرۀ مالتا بـه مدت 

چهار سال در اسارت  بـه رس بـرد. 

ریاسـت  مدنـی  حسـین احمد  موالنـا      

شـیخ الهند  از  بعـد  را  هنـد  جمعیت العلـای 

عهـده دار شـد و بـر عـدم جدایـی پاکسـتان از 

مسـلانان  یک پارچه گـی  حفـظ  و  هنـد  بدنـۀ 

کـرد. تـاش  جدیـت  بـا  آن کشـور 

انورشـاه کشـمیری،  از موالنـا  ایشـان بعـد      

رییـس مدرسـاِن دیوبنـد گردیـد و کتابـی به نام 

الـکاذب«  املسـرق  علـی  الثاقـب  »الشـهاب 

بـر ضـد شـیخ محمـد بـن عبدالوهـاب نجدی 

نوشـت. موالنـا حسـین احمد مدنـی در سـال 

در  و  یافـت  وفـات  دیوبنـد  در  ق  1377هــ 

قرسـتان قاسـمی دفـن گردیـد. 

دیوبند

 و 

دیوبندیت
عزیز احمـد حنیف

بخش چهارم
◄نویسنده: نیکوالس َكر

◄برگردان: جمیل شیرزاد
◄نشرشده در مجلۀ اتالنتیک، شماره جوالی/اگست 2008

یک سـده پس از کشـف ماشـین بخار، انقاب صنعتی باالخره فلسـفه و فیلسوِف 
خـود را پیـدا کـرد. حـرکاِت شـمرده شـده یی را کـه تایلـر بـا سـخت گیری بـر 
کارگـران تحمیـل می کرد، در سراسـر امریکا مورد اسـتقبال شـرکت های تولیدی 
قـرار گرفـت و پـس از گذشـِت انـدک زمانی ایـن روش به سراسـِر دنیا تسـری 
یافـت. صاحبـاِن شـرکت ها، بـا اسـتفاده از قواعـد تایلـر، بـر بیشـترین سـرعت، 
بلندتریـن حِد سـودمندی و بیشـترین بـازده و تولید کارگران تمرکـز می کردند و 
مطالعاتـی را بـاالی زمـان و حرکت هـای کارگـران انجـام می دادند تـا کارِ کمپنی  
و نقـش کارگـران را مشـخص بسـازند. تایلر قواعد خـود را به نـام قواعد ۱۹۱۱ 
یـا روش هـای مدیریـِت علمـی یاد می کـرد و هـدف از این قواعد را شناسـایی و 
انطبـاِق بهتریـن روِش برای انجـام هـرکار در کمپنی های تولیدی عنـوان می کرد. 
تایلـر می خواسـت به ایـن ترتیب، رونـد مدیریت کارهـای تولیـدی و میکانیکی 
را علمـی بسـازد. وقتی کـه سیسـتم تایلـر در تمـام فعالیت ها و دسـتورالعمل های 
کارهـای شـاقۀ تولیـدی بـه کار گرفتـه شـد، او به پیـروان خـود اطمینـان داد که 
ایـن روش نه تنهـا فعالیـت کمپنی هـای تولیـدی را بسـامان خواهـد کـرد بلکـه 
می توانـد سـاختار جامعـه را از طریـق اتوپیای’کفایـت کامـل‘ نیـز اصـاح کند. 
تایلـر اعـام کـرد کـه در گذشـته انسـان مقـدم بـود امـا در آینـده سیسـتم مقدم 

خواهـد بود. 
سیسـتم تایلـر تـا هنـوز هـم در میـان مـردم وجـود دارد؛ اخـاق کمپنی هـای 
تولیـدی بـر اسـاس همـان سیسـتم در امریـکا پایه گـذاری شـده اسـت. در حاِل 
حاضـر بـه لطف قـدرِت روزافـزون مهندسـاِن کمپیوتر و 
برنامه نویسـاِن نرم افزارهـا بـر زنده گـی فکری ما، سیسـتم 
اخاقـِی تایلـر آرام آرام بـاالی ذهـِن مـا نیز اقتـدار خود 
را اِعمـال می کنـد. انترنت یک ماشـیِن خودکار اسـت که 
بـرای جمـع آوری، انتقال و دسـتکاری اطاعـات طراحی 
شـده اسـت و هـدف اصلـی گروه هایـی کـه انترنـت را 
روش،  بهتریـن  کـه  اسـت  ایـن  می کننـد  برنامه ریـزی 
دقیق تریـن فارمـول را بـرای محاسـبۀ حرکتِ هـای ذهـِن 
اسـتفاده کننده گان طـرح کننـد تـا تمام زوایـای کار فکری 
بشـر را دریابنـد و آن را بـا تردسـتی جهـت دهـی کنند. 
کوهسـتانی  نمـای  یـک  در  گـوگل  مرکـزی  دفتـِر   
کالیفورنیـا، کلیسـای عالـی انترنـت اسـت و آیینـی کـه 
در میـان دیوارهـای ایـن کلیسـا تمریـن می شـوند، همان 
اشـمیت  اریـک  گـوگل،  مدیرعامـِل  اسـت.  تایلریسـم 
می گویـد: »گـوگل کمپنی یـی اسـت کـه براسـاس دانـش 
اندازه گیـری و محاسـبه ایجاد شـده اسـت.« این شـرکت 
می کوشـد تمـام فعالیت هـای مـورد نظـرش را قاعده منـد 
یـا سیسـتماتیک کنـد. بـا توجه بـه اطاعـات عظیمی که 
ایـن کمپنـی در زمینـه رفتارهای انسـانی از طریـق موتور 
جسـت وجوی خـود و یـا سـایت های دیگـر بـه دسـت 
مـی آورد، نشـریۀ بازرگانی هـاروارد مدعی اسـت که این 
کمپنـی روزانـه هزاران تجربـه انجام می دهـد و نتایج این 
تجربه هـا را بـه منظـور تصحیـح محاسـبه های عـددی در 
زمینـۀ جمع آوری معلومات توسـط اسـتفاده کننـده گان و 
نحـوۀ گزینـش معانی مـورد نظر از اطاعـات جمع آوری 
شـده، بـه کار می بنـدد. همـان روشـی کـه تایلـر بـرای 
کارهـای فزیکـی انجـام داده بـود، حـاال گـوگل در زمینۀ 

کار فکـری انجـام می دهـد.
گـوگل اعـام کـرده اسـت کـه هدفـش تنظیـم معلومات 
دنیـا و در دسـترس قـرار دادن معلومـات یـاد شـده در 
سراسـِر جهـان اسـت. ایـن شـرکت می کوشـد معلومات 
جهـان را مفیـد بسـازد به همیـن دلیل می خواهـد بهترین 
کـه  گونه یـی  بـه  کنـد  ایجـاد  را  جسـت وجو  موتـور 
به درسـتی بدانـد کـه جسـت وجوکننده چـه می خواهد و 

دقیقـًا خواسـت جسـت وجوکننده را بـرآورده سـازد. 
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سپنتا، رنگین دادفر، 1396 
درون.  از  روایتـی  افغانسـتان؛  سیاسـت 

عـازم انتشـارات  كابـل: 
تعداد صفحات:  980 صفحه در دو جلد 

احساساتی و عاطفی
منحیـِث  پیشـین  خارجـۀ  وزیـر  سـپنتا  دادفـر 
شـخصیت اکادمیـک و صاحب دکتورا در مسـایل 
مربـوط بـه حقـوق و علـوم سیاسـی و بازگشـته 
از جامعـۀ مدنـی و شـهروندی آلمـان، در بحـث 
به خصـوص در حـوزۀ  بیـان مسـایِل مختلـف  و 
سیاسـت خارجـی و مسـایل مربوط به مشـکات 
خارجـی افغانسـتان، بیـان و تحلیـِل احساسـی و 
عاطفـی ارایـه می کنـد، تـا عقانـی و واقعـی. بـه 
ایـن متـن نگاشـته شـده در عنوان: »شـهر به شـهر 

میهـن« نگاه کنیــد:
»روزی کـه قـوای کشـور مـا در این طـرف خـط 
ولسـوالی  در  پاکسـتانی  متجـاوزان  بـا  دیورنـد 
گوشـتۀ والیـت ننگرهـار درگیـر شـدند، سراسـر 
کشـورِ مـا را هیجان هـای میهن پرسـتانه فـرا گرفته 
تـا  هـرات  کرانه هـای  از  افغانسـتان  مـردم  بـود. 
بلنـدای بدخشـان و شـهرها و روسـتاها بـه منظور 
ابـراز پشـتیبانی از نیروهـای دفاعی کشـور دسـت 
بـه نمایش هـای خیابانـی زدنـد. من یـک روز بعد 
از ایـن حادثـه بـه گوشـته رفتـم. در سـنگرهای 
سـربازان افغـان بـا آنـان نشسـتم، به درد دل شـان 
گـوش دادم؛ بـا افسـران صحبت کـردم و از آن جا 
بـه آن سـوی دیورنـد بـه تپه های سـبز نـگاه کردم 
که دهه هاسـت در کنتـرول ما نیسـتند و روزگاری 
سـرزمین مـا بودند و امـا امروز از آن سـرزمین ما، 

بـر مـا آتـش گشـوده می شـود... ج ۱ ص ۱۹۶«
خارجـی  معضـات  بایـد  کـه  خارجه یـی  وزیـر 
افغانسـتان را بـا واقع گرایـی معطـوف بـه دانـش 
مدرن بررسـی کند، در دوران وزارتش اسـتراتیژی 
ایـن  بـر مبنـای  افغانسـتان را  سیاسـت خارجـی 
دانـش بـه گونـۀ واقعـی و عملی تدوین و ترسـیم 
کنـد که حتـا برای دوران بعد از خودش نقشـۀ راه 
سیاسـت خارجی و دیپلوماسـی افغانسـتان باشـد؛ 
بـه  و  می شـود  تخیـل  و  توهـم  دچـار  این گونـه 
گونـۀ احساسـاتی و عاطفی از حسـرِت روزگاراِن 
سـرزمین های  کـه  می گویـد  سـخن  گذشـته 
آن سـوی دیورنـد »دهه هـا اسـت کـه در کنتـرول 

نیسـتند«!  ما 
سیاسـت  کتـاب:  دوم  جلـد  در  سـپنتا  دکتـور 
عنـوان  در  کـه  درون،  از  روایتـی  افغانسـتان؛ 
مهاجـر  میلیون هـا  میزبـان  »پاکسـتان،  جداگانـۀ 
افغـان و مأمـن تروریسـم«، یک صـد و سـی وپنج 
را   )73۰ صفحـۀ  تـا   ۵۹۵ صفحـۀ  )از  صفحـه 
در  حکومتـش  و  کـرزی  مذاکـرات  تفصیـل  بـه 
دورهـای مختلـف با حکومت پاکسـتان اختصاص 
می دهـد، امـا بـه حیـث وزیـر خارجـه و مشـاور 
امنیـت ملـی هیـچ گاه مشـکل دیورند را بـه عنوان 
افغانسـتان  اصلـی در سیاسـت خارجـی  مشـکل 
کـه کـرزی و بسـیاری از زمـام داران افغانسـتان بـا 
ادعـای ارضـی بـر نیـم پاکسـتان، تمامیـت ارضی 
و حاکمیـت پاکسـتان را تردیـد و تهدیـد می کنند، 
بـه بحـث نمی گیـرد. طرحـی در ایـن مـورد بـه 
حیـث وزیـر خارجـه ارایـه نمی کنـد و راه حلـی 
در ایـن جهـت نشـان نمی دهـد. او فکـر می کنـد 
کـه بـا ابـراز مخالفـت بـر سیاسـت مداخله گرانـۀ 
پاکسـتان و احسـاس فخـر و خودشـیفته گی کـه 
نفـرت  او  از  پاکسـتانی  نظامیـان  و  اسـتخبارات 
دارنـد و نوشـتن »سیاسـت مداران مـزدور افغـان«، 
را  خـود  دولتـی  و  وطنـی  مسـؤولیِت  و  وظیفـه 
بـدون ارایـۀ نقشـۀ راه و تدویـن اسـتراتژی عملی 
»مـن  می رسـاند:  انجـام  بـه  خارجـی  سیاسـت 
خواهـان یـک رابطـۀ برابـر و برادرانـه با پاکسـتان 
بـودم و از بلندپـروازی هـای آن کشـور بـه همان 
انـدازه نفرت داشـتم کـه از سیاسـت مداران مزدور 
افغـان که گمـان می کردند با تسـلیمی به پاکسـتان 
می شـود از مصیبت تروریسـم نجـات یافت... ص 

 »۶3۴
شـگفت آور ایـن اسـت کـه علی رغـم ایـن چنیـن 
نفـرت متقابل از اسـتخبارات و نظامیان پاکسـتانی 
و تذکـر ایـن جملۀ گنـگ و مبهِم »سیاسـت مداران 
مـزدور افغـان«، تصویـری را کـه وی از نظامـی 
پاکسـتان و نظامیـان افغـان ترسـیم می کنـد، ایـن 

ست: ا
ارتـش  درسـتیز   لـوی  کیانـی،  )جنـرال  »کیانـی 
غـرور  و  نخـوت  بـا  همیشـه  ماننـد  پاکسـتان( 
بی ماننـدی وارد دفتـر رییـس جمهـور افغانسـتان 
شـد. لبـاس منظـم نظامی و قامت رسـا و کشـیدۀ 
او بـا آن چوبـک زیـر بغلـش بـه او شـاید از نگاه 
نظامیـان ابهـت خاصـی می بخشـید امـا در نـگاه 
مـن بسـیار مضحـک می نمـود. در آن لحظـه بـه 
جنـراالن کشـور خود فکر کـردم؛ جنـراالن ما، مرا 
بـه یاد خانه هـای کهن سـاالن آلمانـی می انداختند. 
و  برآمـده  شـکم های  خمیـده،  قامت هـای  بـا 
میراث هـای  بـه  بیشـتر  لـرزان  قدم هـای  آن  بـا 

دوران داقیانـوس شـباهت داشـتند و کسـی هـم 
جـرأت نداشـت تـا ایـن مـرده گان متحـرک را به 

»۶۵۵ ص  دهـد...  سـوق  بازنشسـته گی 
ایـن کتـاب هیـچ مطلـب  روی هم رفتـه، مـن در 
و بحثـی در مـورد برنامـه و اسـتراتیژی مـدون و 
ارایـه شـدۀ سیاسـت خارجی افغانسـتان از سـوی 
وزیـر خارجۀ دانشـمند و دموکرات کشـور، دادفر 

رنگیـن سـپنتا نیافتـم و نخوانـدم.
دلواپسـی و نـگاه انتقـادی بـه دلبسـته گی های 

آیدیولوژیک پیشـین 
بـه  خـود  بـاور  و  وابسـته گی  از  کـه  سـپنتا 
آیدیولـوژی چـپ مارکسیسـتی سـخن دارد و از 
تعلـق بـه جریان شـعلۀ جاوید و فعالیـت در گروه 
انقابـی خلق های افغانسـتان سـازمان برخاسـته از 
ایـن جریـان حکایـت می کند، با نـگاه انتقـادی به 
آن می بینـد. باورهـای خـود را انقابی گـری چـپ 
و  جوانـی  شـور  از  ناشـی  را  آن  اندیشـه های  و 
احساسـات فاقـد علـم و آگاهـی تلقـی و معرفـی 
می کنـد. وی در ایـن نـگاه انتقادی حتا با تمسـخر 
باورهـای  بـه سـوی آن  و احسـاس شـرمنده گی 
دوران جوانـی و مبـارزۀ انقابـی خـود می بینـد:

»...واقعیـت ایـن بـود کـه مـا نوجوانـان، از متـن 
اصلـی اجتماعـی و فلسـفی آن سـخنان و حتـا از 
معانـی و مفاهیم آن ها برداشـت درسـتی نداشـتیم. 
بـه همیـن دلیـل هـم گاهـی کلماتـی را نقـل قول 
می کـردم کـه در واقعیـت فاقـد ارزش تیوریـک 
بودنـد. بـه گونـۀ مثـال این که مائـو می گویـد: »از 
یـک جریقـه حریـق برمی خیـزد.« سـال ها بعد در 
دانشـگاه آخـن آلمـان وقتی اتـاق یک پروفیسـور 
بازنشسـته را به مـن داده بودند، در میان کتاب های 
او چشـمم بـه آثار مائـو از جمله: »دفترچه سـرخ« 
او افتـاد. برداشـتم و همیـن نقل قول را بـه آلمانی 
تـا  گذشـت  سـال ها  شـدم....  شـرمنده  خوانـدم، 
کمونیسـت ها،  تصـور  برخـاف  دانسـتم  این کـه 
تاریـخ اجبـاراً پنـج مرحلـه نـدارد، طبقـۀ کارگـر 
در همـه جـا اجبـاراً مبتـا بـه فقـر و در نتیجۀ آن 

نمی شـوند.... انقابـی 
چـه سـال ها گذشـتند تـا بـه چشـم خـود دیـدم 
مرحلـۀ پنجـم تاریخ، سوسـیالیزم لنین، اسـتالین و 

یـا مائـو نیسـت... . ص 37«
بـه  کتـاب  نویسـندۀ  مکـرر  و  منتقدانـه  نـگاه 
یک طـرف  از  آیدیولوژیـک،  پیشـین  باورهـای 
خشـم و کینـۀ هم بـاوران آن دوران را برمی انگیزد 
و از سـوی دیگـر حجـم کتـاب و درازی ایـن اثر 
را بـه گونـۀ غیرضروری بیشـتر می سـازد. هرچند 
نامتـداول در  نامرسـوم و  ایـن نـگاه  بـا  کـه وی 
جامعـۀ سیاسـی افغانسـتان، سـنت و قاعـدۀ درجا 
زدن و درجـا مانـدن آیدیولوژیک را می شـکناند و 
راه را بـا رویکـرد معطـوف بـه عقانیـت و دانش 
بـر انتقـاد از گذشـتۀ آیدیولوژیـک  و عبـور از آن 
به رغـم  وی  امـا  می کنـد.  بـاز  و  می دهـد  نشـان 
آن کـه از پیوسـت و گسسـت خود بـا جریان چپ 
انقابـی شـعلۀ جاویـد بـه تکـرار سـخن دارد، در 
بحث هـا و نوشـته های خـود دیـدگاه ایـن جریان 
بـا جریان هـای  بـر نکوهـش و مخالفـت  را کـه 
اسـامی و جهـادی و حـزب دموکراتیـک  خلـق 
قـرار دارد، فرامـوش نمی کنـد و هر بـار از بدی ها 
و شـکنجه های آن هـا بـه نـام بـرادران جهـادی و 
رفقـای انقابـی چـپ نـام می بـرد و از قربانیـان 
جریـان شـعلۀ چـپ در جریـان مبارزات شـان بـا 

حرمـت نـام می بـرد.
در  مشـترک  درد  نخسـتین  سـپنتا؛  و  کـرزی 

مالقـات نخسـتین 
برخـی منتقداِن کتاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتی 
از درون، ایـن کتـاب را کرزی نامـه می گوینـد. از 
نـگاه آن هـا کـرزی چهـرۀ اصلـی و مورد سـتایش 
ماقـات  و  دیـدار  نخسـتین  از  پـس  کـه  اسـت 
بـا  و  دارد  حضـور  همه جـا  در  او  بـا  نویسـنده 
سـخن  او  از  زایدالوصفـی  تحسـین  و  تمجیـد 
مـی رود. امـا مـن بـا ایـن برداشـت موافق نیسـتم. 
علی رغـم نزدیکـی سـپنتا بـا کـرزی و اخـاص 
و حرمـِت فراوانـی کـه نثـار او می کنـد، کتـاب: 
سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از درون، کرزی نامـه 

نیسـت.
بـه هـر حـال، جالب این اسـت کـه درد مشـترِک 
کـرزی و سـپنتا در نخسـتین ماقـات میـان آن ها، 
و  مجاهدیـن  یعنـی  اسـت.  »جنگ سـاالران«  درد 
مقاومـت  نیـروی  کـه  همان هایـی  به خصـوص 
علیـه طالبـان بودند و حـاال با کـرزی در حکومت 
طـرز  از   ...« می نویسـد:  او  هسـتند.  شـریک 
جنگ سـاالران  بـا  همـکاری اش  و  او  حکومـت 
انتقـاد کـردم. کـرزی تمـام حرف هـای مـرا تأییـد 
کـرد و گفـت کـه مـن می دانـم کـه این هـا تهدید 
جـدی انـد، اما حکومت من بسـیار ضعیف اسـت 
و متحـدان جهانـی مـا هـم خواهـان همـکاری بـا 

اینـان اسـتند... ص ۹۶« 
 این جـا بـه نظـر می رسـد کـه نویسـنده هنـوز در 
تخیـل و توهـم بیـرون از واقعیت هـای افغانسـتان 
قـرار دارد،  امـا او بـرای درمـان این درد مشـترِک 
خـود با رییس جمهـور کرزی نسـخه یی را تجویز 
نمی کنـد و یـا اگـر نسـخه یی بـه کـرزی پیچیـده 
وی  نمی گویـد.  سـخن  آن  از  این جـا  در  باشـد، 
شـاید در آن آغـاز کـه سـپس وارد دسـتگاه دولت 
می شـود و در سـفرۀ قـدرت مشـارکت می کنـد، 
هنـوز متاثـر از توهمـات دوران انقابی گری چپ 
آیدیولوژیـک و فضـای آرام سوسـیال دموکـرات 
آلمـان بوده کـه واقعیت هـای اجتماعی و سیاسـی 

آن روز را در افغانسـتان درک نمی کـرده اسـت:
و  افـراد  بـدون  می توانسـت  چگونـه  کـرزی   
نیروهـای جهـادی و مقاومـت ضـد طالبـان کـه 
را  حکومتـش  می شـدند،  خوانـده  جنگ سـاالر 

دهـد؟ شـکل 

جالـب این اسـت کـه وقتی دادفر سـپنتا بـه عنوان 
داکتـر حقـوق و علـوم سیاسـی برگشـته از غـرب 
دموکـرات  سوسـیال  ارزش هـای  بـه  باورمنـد  و 
و جامعـۀ شـهروندی و مدنـی غـرب بـر کرسـی 
اسـد   هژدهـم  در  نشسـت،   خارجـه  وزارت 
برابـر مجلـس سـنا  در  آگسـت ۲۰۰۶(   ۹(۱3۸۵
)مشـرانو جرگـه( از تنظیـم و تـوازن سـهم اقـوام 
در ایـن وزارت سـخن گفـت. من همـان زمان در 
مقاله یـی اظهـاراِت او را نقد کـردم و آن را مخالف 
ارزش هـا و ادعاهایـی گفتـم کـه خـودش بارها از 
http://www.ariaye.com/) :آن سـخن می گفـت
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از ایـن گذشـته، آیـا لیبرال هـا و تکنوکرات هـای 
برگشـته از غرب کـه متدرجًا در دولت افغانسـتان 
در  رسـیدند،  حکومتـی  و  دولتـی  مناصـب  بـه 
مقایسـه بـا مجاهدیـن و جنگ سـاالراِن صاحـب 
مقـام در ایـن دولـت بـا پاکـی و صداقـت عمـل 
کردنـد و موجـب شـکل دهی یـک دولـت ملـِی 

پاسـخگو و عـادل شـدند؟ 

 نویسـندۀ سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از درون، 
پـس از ایـن نخسـتین دیدار بـا کرزی و نخسـتین 
مجاهدیـن  و  جنگ سـاالران  سـِر  بـر  همسـویی 
شـریک در قـدرت بـه عنـوان آدم هـای بـد، وقتی 
بـه درون قـدرت راه می یابـد، بـدی لیبرال هـا و 
تکنوکراتـان افغانـی مـورد حمایـت غـرب را بـه 
چشـم سـر می بینـد. در حالـی کـه شـاید او در 
کـرزی  کـه  می کـرد  آرزو  دیـدار  نخسـتین  ایـن 
این هـا  از  را  دولـت  تمـام  می توانسـت  اگـر 
را  مجاهدیـن  و  جنگ سـاالران  و  می گماشـت 
بیـرون می انداخـت. امـا وقتـی روایـت و حکایِت 
وی پـس از نخسـتین ماقـات با کـرزی و تا پایان 
حکومـت کـرزی مطالعه می شـود، موارد بسـیاری 
از فسـاد، جاسوسـی و بـدی افغان هـای لیبـرال و 
می یابـد.  تذکـر  برگشـته  غـرب  از  تکنوکـراِت 
هرچنـد کـه بـا تأسـف وی بـه صراحـت و بدون 
تـرس و هـراس از این ها نـام نمی برد. حتـا دکتور 
سـپنتا از بـردن نام یـک وزیر برحـال کابینۀ کرزی 
در سـفر رسـمی بـا رییـس جمهور به هندوسـتان، 
خـودداری می کنـد کـه آن وزیـر در حالت مسـتی 
ماقـات  اتـاق  وارد  شـراب  نوشـیدن  از  ناشـی 
کـرزی بـا محصلیـن افغانـی می شـود و چک چک 

و عربـده سـر می دهـد. )ص 7۹۲( 
کسـانی کـه از درون و بیـرون حاکمیـت سیاسـی 
از  دور  بـه  و  دقـت  و  تعمـق  بـا  پسـاطالبان 
سیاسـی،  و  اجتماعـی  مختلـف  جانب داری هـای 
رفتار و عملکرد شـریکان سـفرۀ قـدرت را در این 
حاکمیـت نظـاره می کردنـد، بـا تعجـب می دیدند 
کـه فسـاد سیاسـی، فسـاد مالـی و فسـاد اخاقـی 
افغـان  تکنوکرات هـای  و  لیبرال هـا  آن  از  برخـی 
بیشـتر از انـواع فسـاد جنگ سـاالران و مجاهـدان 
شـریک حاکمیـت اسـت. همچنـان آن هـا بـا ایـن 
فسـاد در درون و بیـرون حاکمیـت در افغانسـتان 
بـه سـر می برنـد و راه را بـر روی حـل بحـران و 
شـکل گیری یـک دولـت ملـی متعهـد بـه عدالت 
و توسـعۀ پایـدار در عرصه هـای مختلـف حیـات 

می بندنـد. کشـور 
بازتاب ضعف ها و خبط های کرزی

نویسـندۀ کتـاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از 
درون، بـا وجـود دوسـتی و نزدیکـی اش بـا آقـای 

و  ریاسـت جمهوری اش  زمـان  در  چـه  کـرزی 
چـه امـروز، نـکات جالـب و مـورد تعمـق را در 
کـرزی  خبط هـای  و  غلطی هـا  مـورد ضعف هـا، 

می نویسـد.
ادامـۀ اعتمـاد کـرزی بـه برخـی از افـراد صاحب 
و  بی صداقتـی  آگاهـی  از  پـس  مقـام حکومتـش 
خیانت شـان و حتـا ارتقـای آن هـا بـه کرسـی های 
باالتـر، بی اعتنایـی کـرزی در برابـر فسـاد غیرقابل 
مهـار در درون دولـت و حکومـت تحـت رهبری 
او، تنگ نظـری و قبیله گرایـی کـرزی، رفتارهـای 
دوگانـه در سیاسـت، خودمحـوری و یک دنده گی، 
آرامـش  خـوردن  برهـم  و  عصبـی  برخوردهـای 
داخلـی  توطئه هـای  بـه  بـاورش  و  وی  روحـی 
در  امریـکا  سـوی  از  خصـوص  بـه  خارجـی  و 
بسـیار  ضعف هـای  حکومـت،  اخیـر  سـال های 
کان رییـس جمهـور کـرزی اسـت کـه از سـوی 

می شـود... بیـان  وزیرخارجـه اش 

ر وایِت من      
از »سیاست  
افغانستان؛ 
روایتی     
از        در   و ن«

ند
شم

دی
 ان

ام
كر

دا
حم

م

وم
ش د

بخ



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2191  سه    شنبه       3 د  لو  /   بهمن      y    1396   5 جما د ی اال و ل    y 1439  23 جنو  ر ی    62018 www.mandegardaily.com

آزاد  رسـانه های  دیده بـان  یـا  نـی  نهـاد 
قتـل  مـورد   ۱۹۰ کـه  می گویـد  افغانسـتان 
و خشـونت علیـه خبرنـگاران را بـه عنـوان 
جرایـم جنگی در دادگاه بیـن المللی جزایی 

بـه صـورت رسـمی ثبـت کـرده اسـت.
مجیـب خلوتگـر رییـس اجرایـی نهـاد نـی 
در نشسـتی خبـری روز دوشـنبه )۲ دلـو( 
از  خشـونت ها  ایـن  کـه  گفـت  کابـل  در 
سـال ۱3۸۲ بـه ایـن سـو علیـه خبرنـگاران 
و کارمنـدان رسـانه  ای صورت گرفته اسـت.
آقـای خلوتگـر گفـت کـه گـروه طالبـان، 
داعـش و شـبکه حقانـی عامـان اصلی این 

اند. بـوده  جرایـم 
بـه گفتـه آقـای خلوتگر، مـوارد چـون قتل، 
مـوردی   ۱۹۰ شـامل،  تهدیـد  و  جراحـت 
بیـن  بـه دادگاه  آنـان  از سـوی  اسـت کـه 
المللـی جرایـم بـه عنـوان جرایـم جنگی یا 
جرایـم ضد بشـریت به ثبت رسـیده اسـت.
حکومـت  و  متحـد  ملـل  سـازمان  از  وی 
خواسـت تـا آنـان نیـز بـه خاطـر » محکـم 
در  و  نمـوده  ثبـت  را  مـوارد  ایـن   « کاری 
زمینـه پیگیـری و دادخواهی ایـن موضوع با 
نهادهـای حامـی رسـانه ها کمک کننـد. وی 
تاکیـد کرد کـه جامعه جهانی نبایـد جنایات 

جنگـی را فرامـوش کنـد.
آقـای خلوتگـر می گویـد کـه ثبـت جرایـم 
المللـی جرایـم تـا  جنگـی در دادگاه بیـن 
3۱ جنـوری سـال روان تمدیـد شـده امـا 
اگـر آنـان ایـن مـوارد را بـه عنـوان جرایـم 
جنگـی ثبـت نمی کردنـد، ممکـن حوادثـی 
کـه تا کنـون در افغانسـتان علیـه خبرنگاران 
صـورت گرفته بـود، در حافظـه تاریخ باقی 

می مانـد و بـس.
رییـس دیده بـان رسـانه های آزاد افغانسـتان 
از بهـر عدم دسترسـی رسـانه ها به اطاعات 
از سـوی حکومـت نیـز انتقـاد کـرده گفت، 
کشـورهای  کـه  دارد  وجـود  گزارش هـای 
کمـک کننده در تبانی با حکومت افغانسـتان 
پالیسـی نـا نوشـته یی را روی دسـت گرفتـه 
تـا در زمینـه حمـات انتحـاری و آمـار و 
را  ایـن گونـه رویدادهـا، اطاعـات  ارقـام 

کند. کتمـان 
ایـن گزارش هـا  وی تاکیـد کـرد کـه اگـر 
صحت داشـته باشـد، ایـن کار خـود ظلمی 
بـزرگ در زمینـه دموکراسـی و آزادی بیـان 

. ست ا
ثبـت  از  نـی در حالـی  گفتنـی اسـت کـه 
۱۹۰ پرونـده خشـونت علیه خبرنـگاران در 
محکمـه بین المللـی جزایی خبـر می دهد که 
در ۱۶ سـال گذشته، دسـتکم ۸۰ خبرنگار و 
کارمند رسـانه ای در افغانسـتان کشـته شـده 
انـد. در آخریـن مورد سـید مهدی حسـینی 
حملـه  در  جمهـور  خبرگـزاری  خبرنـگار 
تروریسـتی پنجشـنبه 7 جدی در غرب شهر 

کابـل جام شـهادت نوشـید.

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وايــي 

ــمېر  ــو ش ــت ی ــي رشک ــخ امنیت ــې د کابل-بل چ

کارکوونکــي چــې د انټرکانټیننټــال د امنیــت 

چــارې يــې ســمبالولې، د پوښــتنو لپــاره امنیتي 

ارګانونــو او مــي امنیــت ریاســت تــه وړل 

ــوي دي. ش

د دې وزارت د ترورېــزم پــه وړانــدې د مبــارزې 

پــه ورځ  دوشــنبې  د  امــان  نجیــب  رئیــس 

ــو  ــه ۰۲« ازادي راډي »۱۳۹۶ کال د ســلواغې پ

ــه  ــه ډل ــه وویــل چــې د وړل شــویو کســانو پ ت

کــې د هوټــل یــو شــمېر کارکوونکــي هــم 

شــامل دي.

ښاغي امان زیاته کړه:

ــل  ــو کار پی ــه دوه اړخون ــدف ل ــه ه ــو پ »د پلټن

شــوی، پــه دې برخــه کــې زمــوږ اداره او مــي 

امنیــت ریاســت یــو لــړ ښــې الس تــه راوړنــې 

ــړي  ــه لوم ــان پ ــوي کس ــول ش ــوږ نی ــري. م ل

پــړاو کــې د تورنــو کســانو پــه نامــه نــه، بلکــې 

د هغــو کســانو پــه نامــه چــې وکــوالی يش لــه 

مــوږ رسه د پلټنــو د یــو لــوري پــه توګــه مرســته 

وکــړي، د معلوماتــو او څېړنــو لپاره وړل شــوي 

دي.«

ــید  ــس س ــت رئی ــي رشک ــخ د امنیت د کابل-بل

رحیمــي پــه دې اړه لــه خــرو کولــو ډډه وکــړه.

ــپه  ــوه ش ــې ی ــې چ ــه ک ــزه حمل ــه دې ډله یی پ

ــو  ــررسه شــوه، د افغانســتان د کورنی ــدې ت وړان

ــو  ــو اتباع ــره د ۱۴ بهرنی ــه خ ــارو وزارت پ چ

ــول او ۹  ــه ووژل ش ــې ۱۹ تن ــډون په ک ــه ګ پ

ــان شــول. ــور ټپي ن

ــې  ــه داس ــه پ ــل دا حمل ــال هوټ ــه انټرکانټیننټ پ

ــۍ  ــې درې اوون ــږي چ ــررسه کې ــې ت ــال ک ح

وړانــدې د یــاد هوټــل امنیتــي مســؤلیت د 

کابل-بلــخ پــه نــوم یــوه شــخيص امنیتــي 

ــوی و. ــپارل ش ــه س ــت ت رشک

د کابــل کارنېزیــون قومانــدان افضــل امــان 

تېــره ورځ ازادي راډيــو تــه ویــي چــې امنیتــي 

ــت  ــل د امنی ــاد هوټ ــه د ی ــت ت ــخيص رشک ش

ــه و  ــر ن ــه خ ــې دوی ت ــه ک ــه برخ ــپارلو پ د س

ــوی. ــړل ش ورک

د کورنیــو چــارو پــه وزارت کــې یــوې امنیتــي 

ــه  ــیت ل ــوع د حساس ــې د موض ــې چ رسچین

د  يش،  ښــکاره  نوم يــې  نه غــواړي  کبلــه 

دوشــنبې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل چــې 

د یــاد هوټــل د ســاتنې امنیتــي تــړون د کابــل-

بلــخ شــخيص امنیتــي رشکــت تــه د تدارکاتــو 

ــو  ــوی او کورنی ــړل ش ــوري ورک ــه ل د ادارې ل

ــڅ ډول  ــې هې ــړون ک ــه دې ت ــارو وزارت پ چ

نقــش نه درلــود.

ــيس  ــتان د ول ــې د افغانس ــال ک ــدې ح ــه هم پ

ــس  ــیون رئی ــت د کمېس ــورين امنی ــې د ک جرګ

ــخ  ــد د کابل-بل ــه بای ــه امل ــړۍ ل ــي، د ناغې واي

ــه ودرول يش. ــت فعالیتون ــي رشک امنیت

د دغــه کمېســیون رئیــس میــرداد نجــرايب د 

ــه  ــو ت ــه دې اړه ازادي راډي ــه ورځ پ ــنبې پ دوش

ــل: ووی

»لــه رشکتــه بایــد څېړنــې ويش او جــواز ورنــه 

ــتنې  ــې پوښ ــو ی ــه چارواک ــتل يش، ل واخیس

ويش، هغــه کســان چــې لــه دغــه رشکــت 

رسه یــې تــړون الســلیک کــړی او هغــه کســان 

چــې مشــوره یې ورکــړې چــې د هوټــل امنیــت 

دې لــه امنیتــي ځواکونــو واخیســتل يش او 

خصــويص رشکــت تــه دې ورکــړل يش، بایــد 

ــې ويش.« ــې او پلټن ــه څېړن ورن

ــواد  ــد ج ــؤل محم ــل مس ــال هوټ د انټرکانټیننټ

ازادي راډیــو تــه وویــل، د هوټــل د امنیــت 

ــه  ــاوي پ ــره پ ــل د مدی ــه هوټ ــؤلیت د دغ مس

ــق  ــه تواف ــورا پ ــت ش ــي امنی ــز او د م وړاندی

ــوی و. ــپارل ش ــه س ــت ت ــويص رشک خص

ــپورت  ــې او ټرانس ــا، د مالی ــه وین ــوړي پ د نوم

وزیــران، د اریانــا افغــان هوايــي رشکــت، 

ــک  ــتني بان ــت او پښ ــې رشک ــي بیم ــان م افغ

رئیســان د دغــه هوټــل پــه مدیــره پــاوي کــې 

ــي. راځ

دفتـر هماهنگـی کمک های بشـری سـازمان ملل متحـد )اوچا( 
گفتـه اسـت کـه در سـال ۲۰۱7 میـادی 377 واقعـه علیـه 
امدادرسـانان در افغانسـتان ثبـت شـده اسـت کـه در نتیجۀ این 

واقعـات ۱7 امدادرسـان جـان باختـه اند.
بـر بنیـاد آمـار ایـن اداره، از اول جنوری تا آخر دسـامبر ۲۰۱7، 
برعاوۀ کشته شـدن ۱7 امدادرسـان در نقاط مختلف افغانستان، 

33 تـن دیگـر زخمی و ۴7 امدادرسـان نیز ربوده شـده اند.
ایـن گـزارش، در مـورد هویـت امدادرسـانان قربانـی و ربـوده 
شـده چیـزی نگفتـه اسـت؛ امـا حـد اکثـر ایـن افـراد افغـان و 

تعـدادی هـم خارجیـان اند.
میـادی ۲۰۰ واقعـه  ایـن در حالـی اسـت کـه سـال ۲۰۱۶ 
امدادرسـانان ثبـت شـده بـود. مقایسـۀ آمـار دو سـال  علیـه 
نشـان می دهـد کـه تهدیدهـا در برابـر امدادرسـانان و نهادهای 

اسـت. یافتـه  افزایـش  از ۸۸ درصـد  بیـش  کمک کننـده 
والیت هـای ننگرهـار با ثبـت ۲۶ واقعه و بادغیس بـا ۲۱ واقعه 
در صـدر والیـات دارای تهدیدهـای بلنـد علیه امدادرسـانان و 

نهادهـای کمک کننـده قـرار دارند.
دفتـر هماهنگـی کمک هـای بشـری سـازمان ملـل متحـد گفته 
اسـت کـه در جریـان سـال ۲۰۱7 میـادی، ۱۴3 حملـه بـر 
کارکنـان صحـی و مراکـز سـهولت های صحـی انجـام شـده 
کـه شـامل حملـه بـر شـفاخانه ها، کلینیک هـا، آمبوالنس هـا و 
امدادرسـانانی می شـود که بـرای جامعه خدمـات صحی عرضه 

می کننـد.
سـازمان ملـل متحـد گفتـه اسـت کـه در هـر مـاه حد اوسـط، 
بیـش از 3۱ حملـه بـاالی سـهولت های امـور بشـری صـورت 
می گیـرد، خشـونت ها هـر روز گـراف صعـودی را می پیمایـد 
امـور  نهادهـای  بـرای  کار  شـرایط  روز  هـر  گذشـت  بـا  و 

می شـود. خطرناک تـر  و  تنگ تـر  بشردوسـتانه 
بـه باور دفتـر هماهنگی کمک های بشـری سـازمان ملل متحد، 
افزایـش تهدیدهـا در برابر امدادرسـانان و نهادهای کمک کننده، 
بیانگـر پیـام منفـی برای ادامـه فعالیـت نهادهای امدادرسـان در 

است. افغانستان 
از برنامۀ وفاق ملی...

آمدیده ایـد،  افغانسـتان  بـه  آزادی  و   دموکراسـی 
بـرای تأمین امنیت شـهروندان افغانسـتان همکاری 
کرده ایـد، پـول کمـک کرده ایـد، امـا نتیجـۀ ایـن 
همکاری هـا همیـن اسـت کـه شـما سـه کیلومتـر 
را پیـاده رفتـه نمی توانیـد و در قلـب شـهر مـورد 
هـدف قـرار می گیریـد. هوتل هـای مـورد حملـه 
قـرار می گیرنـد و سـران حکومـت وحـدت ملـی 
بـه  می کنیـد  ماقـات  را  آنـان  روزه  همـه  کـه 

دموکراسـی و مـردم سـاالری بـاور ندارنـد.
آقای نور با اشـاره به سـفر اعضای شـورای امنیت 
سـازمان ملـل متحد افـزود که هیأت سـازمان ملل 
متحـد بایـد بـا مـردم و جریـان مختلـف صحبت 
می کردنـد تا تصویر روشـن از وضعیت افغانسـتان 

می داشـتند.
آقـای نـور هم چنـان، به اصاحـات در کمیسـیون 
انتخابـات اشـاره کـرده افـزود کـه تـا زمانـی  کـه 
اصاحـات اساسـی در کمیسـیون انتخابـات وارد 
نشـود، به برگـزاری انتخابات بـاور ندارند و افزود 
کـه کمیشـنران کمیسـیون انتخابات باید از پروسـۀ 
همـه جانبـه کـه نهادهـای مختلـف در آن نظارت 

داشـته باشـند عبـور کنند، نـه تنها این کـه از طرف 
غنـی و خـود قصر نشـینان تعیـن و بیرون شـوند. 
او گفـت: مـا بـرای راه انـدازی حـرکات سـبز و 
نارنجـی مصمـم اسـتیم. هـدف مـا تنهـا انداختـن 
این هـا از مسـند قـدرت قابـی شـان اسـت. حاال 
مـا مجبـور اسـتیم تـا برویم طـرف انتخابـات زود 
هنـگام، یـا حکومـت موقـت و یـا هـم تغییـرات 

کلـی در نظـام ایجـا شـود.
آقـای نـور گفـت: اگـر دولـت کنونـی بخواهـد با 
بـه  انتخابـات برگـزاری کنـد  ترفندهـای کنونـی 
هیـچ عنوان مـورد قبـول مردم افغانسـتان نیسـت. 
اگـر اصاحـات وارد نشـود، ایـن سـران حکومت 
نمی تواننـد از پیـش مـردم در انتخابـات کامیـاب 

 . ند شو
آقـای نـور می گویـد: اگـر حکومت به یـک نتیجۀ 
مثبـت به اسـاس یک توافق سیاسـی با آنان نرسـد 
و متوجـه چالش هـای کنونـی نشـود،حرکت های 
در  کـرد و  راه انـدازی خواهنـد  نارنجـی  و  سـبز 
صـورت مجبوریـت حرکـت شـدید تر را نیـز در 

پیـش خواهـد گرفت.

پرونده های خشونت علیه خبرنگاران 
در دادگاه بین المللی جزایی ثبت شد

تهـدیدات علیـه امـدادرسـان ها 
در افغـانستان افـزایش یافتـه است

د کانټیننټال هوټل او امنیتي رشکت 

له ځیني کارکوونکو څېړنې کېږي
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ورزش
جاوید كوهستانی

اطالعــات دقیــق از شــاهدان عینــی کــه در آغــاز 
حملــه در داخــل هوتــل کانتینتــال بودنــد:

ــط ۲  ــاعت 3۰/۸ توس ــی س ــده گان حوال ــه کنن حمل
موتــر زره انتقــال یافتنــد و از یــک ســاعت قبــل اِســکنرها خــراب 
شــده بــود و کار نمی کــرد. دوســتانی کــه در هوتــل بودنــد، بنابــر 
ــد  ــه بودن ــی گفت ــووالن تاش ــد و مس ــرون می رون ــی بی ضرورت
ــدن  ــد از آم ــان بع ــد. هم چن ــراب ان ــی خ ــین های تاش ــه ماش ک
ــوش  ــا خام ــه برق ه ــک دقیق ــرای بشــتر از ی ــی، ب ــای زره موتره
ــا آنکــه جنراتــور روشــن می شــود، در همیــن زمــان  می شــود و ت
ــه  ــان ب ــد دو نفرش ــوند و بع ــل می ش ــا داخ ــاالً انتحاری ه احتم
منــزل ۴ می رســد و در صالــون غذاخــوری و تقاضــای نــان 
می نشــینند و بعــد از لحظاتــی در مخابــره اش صــدا می شــود: 
ــتو.  ــان پش ــه زب ــه ب ــود. البت ــاز می ش ــات آغ ــید، عملی ــاده باش آم
افــراد غــذا را گذاشــته بیــرون می شــوند صــدای رگبارهــا از 
ــان  ــل همزم ــه در هوت ــد برنام ــردد. چن ــاز می گ دروازه ورودی آغ
جریــان داشــت، امــا تعــداد افــراد مســلِح شــرکت امنیتــی در همــه 
ــوده و در  ــا ۱۵ نفــر ب ــا مدخــل فقــط ۱۲ ت مســیر از دروازۀ اول ت
مدخــل هوتــل، افــراد امنیتــی مســلح وجــود نداشــته اســت؛ اگــر 
اندکــی مســلکی برخــورد شــود، همــه قضایــا روشــن خواهد شــد. 
ضمنــًا فقــط ســه هفتــه قبــل، مســولیت امنیــت هوتــل از پولیــس 
بــه شــرکت خصوصــی بــدون هماهنگــی ادارات امنیتــی بــه طــور 
ــر واگــذار شــده اســت. حــرف  فوق العــاده ســاالنه ۸۰۰ هــزار دال
ــه  ــن این ک ــود و ضم ــن ش ــد روش ــه بای ــت ک ــای اس و حدیث ه

اطاعــات قبلــی از مراجــع متعــدد هــم وجــود داشــته اســت.

فرید مزدک

ننگیــن  را  تجزیه طلبــی  و  می ترســیم  تجزیــه  از  مــا 
می دانیــم؛ امــا اگــر ژرف ببینیــم، جامعــۀ مــا جامعــۀ 
ــم؛  ــاع نداری ــوردی اجم ــچ م ــت. در هی ــده اس ــه ش تجزی
ــد؛  ــا نمی آی ــوش م ــی خ ــر و دگرگون ــم؛ از تغیی ــاوت را نمی پذیری تف
بــا هــم نمی توانیــم گــپ بزنیــم و بــه نقــد همدیگــر و گذشــته و حــال 
ــون  ــًا ناهمگ ــاد و کام ــای متض ــش تعریف ه ــخ خوی ــم. از تاری بپردازی
داریــم. تاریــخ و باورهــای سیاســی مــا را بیشــتر دروغ و ننــگ و غیــرت 
ــال و  ــل س ــا چه ــتان م ــروز افغانس ــی؛ و ام ــا زنده گ ــد ت ــم می زنن رق
ــا«  ــا »م ــرد. آنج ــر می ب ــه س ــگ ب ــی و جن ــه در بی امنیت ــت ک ــدی اس ان
ــا هــم می جنگیــم؛ کشــورهای منطقــه می جنگنــد و زورمنــدان جهانــی  ب
و  نیابتــی  ریــکارددار جنگ هــای  باالتریــن  مــا  می جنگنــد. وطــن 
ــد  ــه دارن ــد، برنام ــع دارن ــران مناف ــت. دیگ ــران اس ــرای دیگ ــا ب جنگ ه
ــش  ــع خوی ــا از مناف ــا م ــند، ام ــش را می شناس ــان خوی ــود و زی و س
تعریــف یگانــه یــا ملــی نداریــم؛ مــا تقســیم شــده ایم در خط هــای منافــع 
ــم.  ــای خویــش نداری ــرای جغرافی ــر ب ــه و همه پذی ــۀ یگان دیگــران؛ برنام
ــروف  ــا مص ــد؛ ی ــران ان ــزار دیگ ــا اف ــی ی ــای سیاس ــزاب و نیروه اح
ــر  ــار و پُ ــتۀ خون ب ــاب های گذش ــۀ حس ــودی و تصفی ــای خ درگیری ه
ــا  ــیم. م ــم و از آزادی می ترس ــه نکرده ای ــودن را تجرب ــتقل ب ــا مس درد. م

ــود. ــی خ ــود و توانای ــه خ ــا ب ــیده ایم ت ــی اندیش ــه حام ــه ب همیش

یاسر محسنی

حملــه بــر هوتــل انترکانتیننتــال پایــان یافــت و پــروژۀ 
ــرژی  ــرای ان کان اســتخراج گاز شــمال و اســتفاده ب
بــرق هــم ضــم ایــن حملــه، تلویحــا لغــو شــد. ایــن 
ــرژی شــمال افغانســتان را ازبکســتان و قزاقســتان  ــروژۀ کان، ان پ
ــروژه  ــن پ ــه ای ــه ب ــز عاق ــا نی ــد؛ آلمان ه ــش ببرن ــود پی ــرار ب ق
ــت  ــه در شــورای امنی ــور ک ــا حضــور عطامحمــد ن ــا ب ــد، ام دارن
ــل از  ــروز قب ــد. دی ــردن ان ــی ک ــش در حــال الب ــل متحــد برای مل
شــروع حملــه، هیــأت بلندرتبــۀ ازبکســتان کابــل را تــرک کردنــد، 

ــوز حضــور داشــتند. ــا تعــدادی از مهندســتان هن ــا گوی ام

حوریه مصدق

توســط  افغانســتان  در  تروریســتی  حمــات  اکثریــت 
کســانی کــه دارای قــدرت و صاحیت هــای نامحــدود 
ــه  ــرگاه حمل ــود. ه ــهیل می ش ــازماندهی و تس ــتند، س اس
کننــده گان بــا موترهــای ذره و شیشــه ســیاه و داشــتن کارت هــای 
ورودی در امن تریــن ســاحات داخــل می شــوند و مــردم بی گنــاه را 
ســاخی می کننــد، ولــی هیچــگاه ایــن تســهیل کننــده گان مــورد پیگــرد 
قانونــی قــرار نمی گیرنــد. اگــر حکومــت واقعــًا در مبــارزه بــا تروریســم 
ــان  ــی و پارلم ــد از خــود ادارات دولت ــارزه را بای ــن مب ــد اســت، ای متعه
ــی  ــر حمات ــه شــود. در اکث ــن حمــات گرفت ــو ای ــا جل ــد ت شــروع کن
ــدۀ داخلــی وجــود داشــته، مــورد  ــر یــک تســهیل کنن کــه اتهــام در براب
تحقیــق و پیگیــری قــرار نگرفتــه اســت. تــا بــه حــال هرگــز نشــنیده ایم 
ــا  ــه دســت داشــتن و ی ــم ب ــه مته ــی ک ــا مقامات ــان ی ــه اعضــای پارلم ک
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــرد قانون ــورد پیگ ــتند، م ــتان اس ــا تروریس ــکاری ب هم

ــند. باش

هشتمین دور مسابقات وزنه برداری 

در شهر کابل برگزار شد

والورده:
مسی بهترین  بازیکن

 تمـامی ادوار خـواهد بـود

فیـسبـوک نـــامــه

ــروز  ــد کــه دی ــی و ورزش می گوین مســووالن در ریاســت تربیــت بدن
ــده  ــزار ش ــل برگ ــهر کاب ــرداری در ش ــابقات وزنه ب ــتمین دور مس هش
اســت. ایــن مســابقات دیــروز یکشــنبه، ۱ دلــو بــا حضــور ۸۰ 
ــل برگــزار شــده اســت. ورزشــکار از باشــگاه های مختلــف شــهر کاب
ــاالن  ــان و بزرگس ــان، جوان ــوری نوجوان ــه کتگ ــابقات در س ــن مس ای
برگــزار و ورزشــکاران از هــر دو طبقــۀ انــاث و ذکــور اشــتراک کــرده 
بودنــد. در اخیــر ایــن مســابقات حــدود ۲۴ ورزشــکار از طبقــۀ ذکــور 
و ۱۰ ورزشــکار از طبقــۀ انــاث بــه تیــم ملــی وزنه بــرداری راه یافتنــد.

فوق ســتاره  ویــژه  بــه  شــاگردانش  عملکــرد  از  آبی واناری هــا  ســرمربی 
کــرد. ویژه یــی  تمجیــد  بتیــس  بــا  بــازی  در  آرژانتینــی اش 

ارنســتو والــورده در پــی برتــری ۵ بــر صفــر شــاگردانش در خانــۀ رئــال بتیــس در 
هفتــۀ بیســتم اللیــگای اســپانیا گفــت: همیشــه بایــد از کســب پیــروزی راضــی بود. 
بــازی دشــواری بــود و بتیــس ریســک کــرد و پــرس زیــادی را روی بازیکنــان مــا 
انجــام داد. بــازی ســختی بــود، چــون آن هــا در تمــام طــول بــازی یارگیــری نفــر 
بــه نفــری انجــام دادنــد. مــا در همــان مراحــل اولیــۀ بــازی بــه دردســر افتادیــم؛ 
ــا ســه بازیکــن در خــط دفاعــی تغییــر دادنــد.  چــون آن هــا شــیوۀ بازی شــان را ب
بــازی هــر چــه پیــش رفــت، مــا بهتــر و بهتــر شــدیم. بــه هــر حــال، صبــور بودیــم 
و آن هــا هــم در نهایــت تــاوان ریســکی را کــه کــرده بودنــد، دادنــد. صبــوری در 

ایــن بــازی نتیجــه را از آن مــا کــرد.
ــم و  ــازی کردی ــی ب ــا عال ــد از عملکــرد شــاگردانش اظهــار داشــت: م او در تمجی
مســی فوق العــاده بــود. می دانســتیم کــه بتیــس ممکــن اســت بــه چنیــن شــیوه یی 
بــازی کنــد و بخواهــد ریســک کنــد. در هــر صــورت مــا بــازی را تحــت کنتــرل 

خــود داشــتیم و پنــج گل هــم بــه ثمــر رســاندیم.
ــاف  ــه اخت ــاره ب ــا اش ــش ب ــری از صحبت های ــش دیگ ــا در بخ ــرمربی بارس س
ــا تیــم دوم جــدول  ۱۱ امتیــازی شــاگردانش در صــدر جــدول رده بنــدی اللیــگا ب
یعنــی اتلتیکــو تأکیــد کــرد: لیــگ قهرمانــان اروپــا و جــام حذفــی اســپانیا مــا را بــه 
ــدول  ــدر ج ــان در ص ــه  امتیازی م ــه فاصل ــم ک ــا نمی خواهی ــد، ام ــان می آورن هیج
ــه  ــد ادام ــن رون ــه همی ــد ب ــا بای ــم. م ــن ســاده گی از دســت بدهی ــه ای ــگا را ب اللی

دهیــم. حــاال بایــد خودمــان را بــرای بــازی در جــام حذفــی آمــاده کنیــم.
جدول رده بندی اللیگا را می  توانید این جا مشاهده کنید.

ــاری  ــل ج ــای فص ــاگردانش در رقابت ه ــی ش ــانس قهرمان ــورد ش ــورده در م وال
لیــگ دســتۀ اول فوتبــال باشــگاهی اســپانیا، یــادآورد شــد: هنــوز ۱۸ بــازی دیگــر 
تــا پایــان فصــل جــاری اللیــگا باقــی مانــده کــه خیلــی زیــاد اســت، امــا پیــروزی 
ــد. ــک می کن ــا نزدی ــن رقابت ه ــی در ای ــه قهرمان ــک گام ب ــا را ی ــازی م ــر ب در ه

ــازی  ــن ب ــه در ای ــش ک ــتاره تیم ــد از فوق س ــا در تمجی ــرمربی آبی واناری ه س
ــد از  ــرد: بای ــان ک ــم داد، خاطرنش ــاس گل ه ــک پ ــاند و ی ــر رس ــه ثم دو گل ب
بــازی مســی لــذت بــرد. مــا در زمــان حــال زندگــی می کنیــم و بایــد از بــازی او 
لــذت ببریــم. ایــن فوق العــاده اســت کــه هــر روز لیونــل را می بینیــم. او بهتریــن 

ــود. ــن بازیکــن تمامــی ادوار خواهــد ب بازیکــن حــال حاضــر جهــان و بهتری
والــورده در پایــان از راکیتیــچ و عملکــردش در ایــن بــازی تمجیــد کــرد و گفــت 
کــه ایــن هافبــک کــروات فصــل فوق العــاده ای را تــا کنــون ســپری کــرده اســت.

آغاز بازی جدید پاکستان 
در برابر افغانستان

محمد مرادی
اوایــل هفتــۀ گذشــته، اخبــاری منتشــر شــد کــه گویــا نماینــده گان 
ــان، حــزب اســامی و دولــت افغانســتان در ترکیــه ســومین  طالب
ــه  ــا همان طــور ک ــد؛ ام ــرده ان ــاز ک ــح را آغ ــای صل دور گفتگوه
بعــداً مشــخص شــد، اصــًا گفتگویــی در کار نبــود؛ بلکــه یــک 
ــه  ــد. البت ــاور کردن ــه بســیاری ها آن را ب ــود ک ــب رســانه یی ب فری
از چنــد روز پیــش، مذاکــرات صلــح افغانســتان بــا ســفر هیأتــی از 
دفتــر طالبــان بــه پاکســتان، وارد فــاز جدیــدی شــد کــه بی ارتبــاط 

بــا فشــارهای امریــکا بــر پاکســتان نیســت.
ــت  ــورت گرف ــی ص ــام آباد در حال ــه اس ــان ب ــأت طالب ــفر هی س
ــوای  ــتان در فت ــای پاکس ــن از علم ــا آن، ۱۸۰۰ ت ــان ب ــه هم زم ک
ــات انتحــاری و تروریســتی را  ــابقه، حم ــا بی س ــابقه و حت کم س
ــون حســین«،  ــا حضــور »ممن ــی ب ــن گردهمای حــرام دانســتند. ای
تحقیقــات  مؤسســۀ  همــت  بــه  و  پاکســتان  رییس جمهــور 
اســامی و همچنیــن دانشــگاه بین المللــی اســامی پاکســتان 
ــب  ــب و مکات ــای مذاه ــترک علم ــوای مش ــد. در فت ــزار ش برگ
فکــری مختلــف پاکســتان تصریــح شــده کــه حمــات انتحــاری 
از نظــر شــرعی حــرام بــوده و عامــل انتحــاری و کســانی کــه در 
ترغیــب و ســازماندهی آن نقــش دارنــد، از نظــر اســام بــه عنــوان 

ــوند. ــناخته می ش ــدفی االرض ش مفس
همان طــور کــه ذکــر شــد، همزمــان بــا نشســت علمــای پاکســتان، 
ــام آباد  ــز وارد اس ــر نی ــان در قط ــی طالب ــر سیاس ــی از دفت هیأت
ــای  ــه »اعض ــزارش داد ک ــتان گ ــوزِ« پاکس ــپرس نی ــد. »اکس گردی
ــات  ــا مقام ــی ب ــال رأی زن ــه در ح ــان ک ــرۀ طالب ــه نف ــم س تی
ــام آباد  ــر در اس ــر قط ــی از دفت ــه نماینده گ ــتند، ب ــتان هس پاکس

ــد.«)۱( ــور دارن حض
ــای  ــهاب الدین دالور« از اعض ــتی »ش ــه سرپرس ــان ب ــأت طالب هی
ــت اهلل«، وارد  ــری »ماهب ــه رهب ــان ب ــروه طالب ــاد گ ــورد اعتم م
پاکســتان شــده اســت. »ذبیــح اهلل مجاهــد«، ســخنگوی طالبــان کــه 
همــواره حضــور نماینــده گان ایــن گــروه را در مذاکــرات صلــح 
ــان  ــر سیاســی طالب ــأت دفت ــارۀ ســفر هی ــار درب ــن ب ــرده، ای رد ک
ــوص،  ــن خص ــه زودی در ای ــه ب ــرد ک ــام ک ــتان اع ــه پاکس ب

ــرد. ــد ک ــانی خواه اطاع رس
در همیــن حــال، »داون نیــوز« پاکســتان نیــز ۱۸ جنــوری، از 
مذاکــرۀ هیــأت طالبــان بــا مقامــات پاکســتان خبــر داد. ایــن منبــع، 
بــا ارایــۀ جزئیــات بیشــتر از ســفِر هیــأت طالبــان بــه اســام آباد، 
بــه نقــل از اعضــای ایــن هیــأت نوشــت کــه »طالبــان حاضــر انــد 
بــا امریــکا مذاکــره کننــد، امــا دولــت افغانســتان را بــه رســمیت 

نمی شناســند.«)۲(
ــوان  ــه عن ــل را ب ــکات ذی ــوان ن ــر، می ت ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــرار داد: ــادآوری ق ــورد ی ــث م ــن بح ــه ای نتیج
ــرای  ــور ب ــن کش ــای ای ــی علم ــتان از گردهمای ــدف پاکس ۱- ه
تحریــم حمــات انتحــاری و تروریســتی، مصونیــت خــود 
و ســپس جلــب رضایــت امریــکا و نــه پایــان جنــگ در 
ــو  ــن کار، جل ــا ای ــت ب ــد داش ــتان قص ــود. پاکس ــتان، ب افغانس
ــه  ــه ب ــرد ک ــن کشــور بگی ــای سرکشــی را در ای ــت  گروه ه فعالی
ــت و  ــت افغانســتان حمای ــات اســام آباد، توســط دول زعــم مقام
ــتقال در  ــاری و اس ــۀ خودمخت ــا داعی ــوند و ی ــتیبانی می ش پش

ــد. ــر دارن س
ــا برگــزاری نشســت علمــای پاکســتان، اســام آباد  ۲- هم زمــان ب
ــن  ــه ای ــه ب ــرد ک ــوت ک ــان دع ــی طالب ــر سیاس ــای دفت از اعض
ــمیت  ــن رس ــن کار، ضم ــتان از ای ــدف پاکس ــد. ه ــور بیاین کش
بخشــیدن بــه دفتــر طالبــان در قطــر، بــه ایــن گــروه تفهیــم کــرد 
کــه صــدور فتــوای حمــات انتحــاری شــامل ایــن گــروه نشــده، 

ــرد. ــر می گی ــتان را درب ــت پاکس ــمنان دول ــه دش بلک
ــکا  ــان امری ــا طالب ــه گوی ــر ک ــن خب ــکاس ای ــا انع 3- پاکســتان ب
را طــرف اصلــی خــود دانســته و دولــت افغانســتان را بــه 
رســمیت نمی شناســند، بــه عنــوان بلندگــوی طالبــان عمــل کــرد. 
ــا ایــن کارش، خواســت کــه بیــش از پیــش جایــگاه  اســام آباد ب
دولــت افغانســتان را تضعیــف کنــد و طالبــان را بــا صابــت نشــان 
دهــد. همچنیــن پاکســتان خواســت کــه بــا برجســته کــردن امریکا 
ــه  ــح افغانســتان، خشــم واشــنگتن را نســبت ب ــرات صل در مذاک
ــرد  ــه تصــور می ک ــکا از این ک ــًا امری ــن کشــور فرونشــاند. قب ای
پاکســتان قصــد دور زدن واشــنگتن را در مذاکــرات صلــح دارد، از 

ــود. ــی ب ــام آباد عصبان اس
ــودن قضیــۀ افغانســتان و نقــش  ــه چنــد بُعــدی ب ــا توجــه ب ۴- ب
ویــژه شــرارت های  بــه  بــازی،  ایــن  در  متعــدد  بازیگــران 
کشــورهای دور و نزدیــک مثــل پاکســتان و امریــکا در افغانســتان، 
ــه  ــی ادام ــدت نامعلوم ــرای م ــور ب ــن کش ــاکان در ای ــران کم بح
خواهــد داشــت کــه ایــن خبــری خــوش، بــرای دلســوزان جامعــۀ 

ــتان نیســت. افغانس
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