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ــران  ــا رهب ــت ت ــته اس ــتان خواس ــنگتن از پاکس واش
ــا را از اراضــی خــودش  ــا آنه ــان را بازداشــت ی طالب
ــتان  ــاک پاکس ــا از خ ــا آنه ــذارد ت ــد و نگ ــراج کن اخ

ــد. ــتفاده کنن ــش اس ــت از عملیات های ــرای حمای ب
ــل  ــه هت ــار ب ــه مرگب ــس از حمل ــکا پ ــش امری واکن
ــته  ــه کش ــه ب ــد ک ــرح ش ــل مط ــال در کاب اینترکانتیننت

شــدن ده هــا تــن از جملــه خارجی هــا انجامیــد. 
ــر عهــده گرفــت  ــه را ب ــان مســوولیت ایــن حمل طالب
از  بین المللــی  نیروهــای  رانــدن  بیــرون  بــرای  و 

افغانســتان تــاش می کنــد.
ســارا ســندرز، ســخنگوی کاخ ســفید بــه خبرنــگاران 
گفــت ایــن حملــه اراده ایــاالت متحــده امریــکا 
ــت  ــتان تقوی ــای افغانس ــت از نیروه ــرای حمای را ب
ــم  ــا از پاکســتان می خواهی ــد. ســندرز گفــت: م می کن
تــا فــورا رهبــران طالبــان را بازداشــت یــا اخــراج کنــد 
و نگــذارد آنهــا از اراضــی پاکســتان بــرای حمایــت از 
عملیات هایشــان اســتفاده کننــد. در افغانســتان شــاهد 
ــه  ــل حمل ــه هتلــی در کاب ــم کــه تروریســت ها ب بودی
کردنــد. چنیــن حماتــی علیــه غیرنظامیــان تنهــا 
اراده مــا در حمایــت از شــرکای افغانمــان را تقویــت 

می کنــد.
پاکســتان حملــه روز شــنبه در کابــل را محکــوم کــرده 
و بعــدا ســخنگوی وزارت خارجــه پاکســتان در پیامــی 
»اتهامــات غیــر ارادی برخــی از افغان هــا بــرای نشــانه 
رفتــن انگشــت اتهــام بــه ســوی پاکســتان« را رد کــرد. 
ــت و  ــا دول ــردم پاکســتان ب ــت و م او گفــت کــه دول

مــردم افغانســتان ابــراز همــدردی می کننــد.

ادامۀ نبرد طالبان و داعش در جوزجان

چهارده تن جان باختند

کـه  می گوینـد  جوزجـان  والیـت  مقام هـای 
بیـن طالبـان و داعـش در ولسـوالی  درگیـری 
تـا  شـب  شـنبه  سـه  از  درزآب،  و  قوش تپـه 

اسـت. بـه جـا گذاشـته  کنـون۱۴ کشـته 
محمدرضـا  غفوری، سـخنگوی والـی جوزجان 
بـه  صـدای امریـکا گفـت، ایـن درگیری هـا از 
دیشـب در روستاهای »شـاه توت« و »شورباق« 
جوزجـان  درزآب  و  قوش تپـه  ولسـوالی های 

جریـان دارد.
سـاحه  در  درگیـری  یـک  »شـب  افـزود:  او 
شـورباق داشـتند مربـوط ولسـوالی قوش تپـه، 
سـه داعشـی و چهـار طالـب کشـته شـده و در 
یـک درگیـری دیگـر در روسـتای شـاه  تـوت 
طالبـان بـا افـراز کمین سـه داعشـی و چهار تن 

از طالبـان نیـز کشـته شـده انـد.«
امـا مقام هـای والیت جوزجـان، از رقم رخمیان 
درگیری داعشـیان و طالبان معلوماتی در دسـت 

ندارند.
والیـت  قوش تپـه  ولسـوالی  باشـنده  یـک 
جوزجـان که نخواسـت نامی از وی برده شـود، 
بـه  صدای امریـکا گفت، درگیری هـم اکنون در 
بخش هـای از ولسـوالی های قوش تپـه و درزآب 
جریـان دارد و طالبـان و داعشـیان راه هـای این 

ولسـوالی را ماین گـذاری کـرده انـد.
او افـزود: »درگیـری بیـن دو گـروه آغاز شـده، 
یـک ده نفـر کشـته دارنـد هـر دو طرف سـاحه 
و راه هـا بـه خاطـر ماین گـذاری مسـدود اسـت 
ایـن راه شـامل قوش تپـه - درزآب و شـبرغان 
مسـدود اسـت و جنـگ هنـوز هـم بـا شـدتش 
ولسـوالی های  مسـیر  ایـن  از  و  دارد،  جریـان 
گرزیـوان و بلچـراغ فاریـاب هـم بسـته اسـت، 

راه هـا مایـن گذاری اسـت«.
هنـوز طالبـان و داعـش در مـورد تلفـات افـراد 
شـان در نبردهـای جوزجـان ابـراز نظـر نکـرده 

. اند 
ولسـوالی  دو  در  گـروه  دو  ایـن  درگیری هـای 
قوش تپـه و درزآب جوزجـان از یـک هفتـه بـه 
ایـن سـو جریـان دارد. بـه گفتـه آقـای غفوری، 
درگیـری پـس از آن، میـان ایـن دو گـروه آغاز 
شـد که بـرادر والی نام نهـاد گروه طالبـان برای 
گـروه  جنگجویـان  سـوی  از  سـرپل،  والیـت 

داعش، کشـته شـد.
در  جوزجـان  در  امنیتـی  مقام هـای  گفتـه  بـه 
جریـان نبردهـای یـک هفته یـی بیش از بیسـت 
طالب و داعشـی کشـته شده و دسـت کم ده تن 

دیگـر ازایـن دو گـروه زخمـی شـده اند.

امریکا به پاکستان:

رهبـران طالبـان را فـورًا بـازداشت یا اخـراج کنیـد
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شــورای صـلح

به آدرس امتیازدهی مبدل شده است

سیـطرۀ کوکنـار  بر  زراعت 

افغـانستان افـزایش یافتـه است

تـروریسم؛
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غنـی رییـس جمـهوِر 
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از  دیگـری  وجـِه  انترکانتیننتـال،  هوتـل  حادثـۀ 
کشـید،  تصویـر  بـه  را  کشـور  جـارِی  وضعیـت 
هرچنـد این نخسـتین حادثه در نـوِع خود در یکی 
از مزدحم تریـن و در عیـن حـال امن تریـن مناطـق 
نبـود. پیـش از ایـن نیـز طالبـان و دیگـر گروه های 
مسـلح، بـه مناطـِق امـِن دیگـری و از جملـه قـول 
بسـتر  چهارصـد  شـفاخانۀ  مزارشـریف،  اردوی 
سـردار محمـد داوود خان که مربـوط وزارت دفاع 
افغانسـتان می شـود، حملـه کـرده و دریـای خـون 
بـه راه انداخته بودنـد. حاال هم نوبـِت انترکانتیننتال 
اسـت و مـا بایـد مثـِل هـر حادثـۀ دیگـری از این 
حقیقـت  کمیسـیون های  تشـکیل  شـاهد  دسـت، 
بـا  کـه  حکومـت  سـراِن  اعامیه هـای  یـاب، 
شـدیدترین الفـاظ آن را تقبیـح کننــد و چیزهایی 

از ایـن نـوع، باشـیم. 
قـدمِ بعـدی چیـزی نیسـت کـه بتوانـد بـه ختـم 
بعـدی  قـدم  شـود؛  منجـر  فاجعه یـی  چنیـن 
این گونـه  کـه  اسـت  جنایت کارانـی  فراخوانـدِن 
رونـد  بـه  تـا  می آورنـد  به وجـود  را  حـوادث 
کشـور  خرابـی  باعـث  دیگـر  و  بپیوندنـد  صلـح 
عزیزشـان نشـوند. آیا مسـخره نیسـت که چند مرد 
مسـلح بـه امن تریـن منطقـۀ شـهر وارد می شـوند 
و جنایتـی هولنـاک را بـه بـار می آورنـد و آن گاه 
اعـای  پاسـخ رییـس جمهـوری و سـرقوماندان 
قوای مسـلح جمهوری اسـامی افغانسـتان برایش 
باشـد؟  زرد  و  بنفـش  ناراحت کننـدۀ  چیـِغ  چنـد 
آیـا خجالـت آور نیسـت کـه چنـد تروریسـت بـه 
سـاده گی می تواننـد بـه امن تریـن نقطۀ شـهر وارد 

کننـد؟  منهـدم  را  هدف های شـان  و  شـوند 
حملـه به هوتـل انترکانتیننتال نشـان داد که دسـِت 
گروه هـای مسـلِح مخالـف، چقـدر بـاز اسـت و 
چقـدر آن هـا در میـان دسـتگاه های اسـتخباراتی و 
امنیتـی کشـور نفـوذ دارنـد. آیـا ایـن حادثه نشـان 
نمی دهـد که دولـِت فعلـی دیگر مشـروعیِت خود 
را از دسـت داده و بایـد عمـًا از صحنـۀ سیاسـت 
کنـار بـرود و یا کنار گذاشـته شـود؟ آقـای غنی به 
چـه چیـزی دل خوش کرده اسـت؟ آیـا می خواهد 

رییـس جمهورِ قبرسـتان ها باشـد؟ 
زمانـی داکتـر نجیـب اهلل رییـس جمهـوری وقـِت 
بـه زبـان مـی آورد و  افغانسـتان جملـۀ معروفـی 
می گفـت نخواهیـد کـه بـر قبرسـتان ها حکومـت 
کنیـد، بـل تـاش کنید کـه بر دل هـا حکـم برانید. 
حـاال هـم آقـای غنی مثـل این کـه تصمیـم گرفته 
اسـت بـه هـر شـکلی کـه ممکـن اسـت، حتـا بـر 
از  را  کنـد ولـی حکومـت  قبرسـتان ها حکومـت 
دسـت ندهـد. کسـی نیسـت بـه ایـن مـرد حالـی 
کنـد کـه آقـا جـان، شـاید دومیـن متفکـِر جهـان 

باشـی، شـاید بزرگ تریـن اقتصاددان دنیــا باشـی، 
شـاید بزرگ تریـن فیزیـک دادن و کیمیـاداِن قـارۀ 
آسـیا هـم باشـی، امـا بـه سیاسـت و کشـورداری 
نمی فهمـی و نمی توانـی از عهـدۀ مدیریـِت یـک 
کشـور کوچک مثـل افغانسـتان به درآیـی. پس چه 
ضـرورت اسـت که بـه بهای خـوِن هزاران انسـاِن 
این کشـور همچنـان رییس حکومـت باقی بمانی؟

 از جانـب دیگـر، بـه گفتـۀ احمـد ولـی مسـعود 
رییـس بنیاد احمدشـاه مسـعود، دیگر عمـر دولت 
وحـدت ملـی بـه پایـان رسـیده و باید بـرای ادامۀ 
کـرد.  مراجعـه  قانونـی  بنیادهـای  بـه  وضعیـت، 
دولـت وحـدت ملـی بـرای هدف های مشـخصی 
بـه وجـود آمده بـود که نتوانسـت حتا بـرای همان 
هدف هـا نیـز کاری انجـام دهـد، آیا ایـن حکومت 
موفـق می شـود کـه در عرصۀ دولـت داری و تأمین 

امنیـت مـردم کاری انجـام دهد؟
 ُکل دسـتاوردهای دولـت وحـدت ملـی خاصـه 
می شـود بـه چنـد برنامـۀ اقتصـادی کـه هنـوز در 
عمـل پیاده نشـده اند و حواریـوِن رییس حکومت 
فکـر می کننـد کـه بـا عملـی شـدن ایـن برنامه هـا 
افغانسـتان به قطـب اقتصادِی منطقه و به کشـوری 
مثـل چیـن تبدیل می شـود. آیا مسـخره نیسـت که 
ریاسـت جمهـوری نتوانـد امنیـِت خـود را تأمیـن 
نمایـد ولـی بتوانـد اقتصاد کشــور را بـه اقتصادی 

مثـل چیـن تبدیـل کند؟
آن هـا  بـا  بتـوان  کـه  نیسـتند  این هـا حرف هایـی 
مـردم را فریـب داد. زمـاِن چنیـن گزافه گویی هـای 
بـا  را  واقعیت هـا  حـاال  مـردم  اسـت.  گذشـته 
چشـم های خـود می بینند. آن هـا هـر روز فرزنداِن 
خـود را در میـان شـیون و ناله دفـن می کنند، آن ها 
هـر روز در فقـر و بی سـرپناهی زنده گـی می کنند، 
آنـان از بیـکاری، بیمـاری و هـزاران مشـکل دیگر 
رنـج می برنـد. این اسـت واقعیـِت افغانسـتان و نه 
آن چیزهایـی کـه در ارگ ریاسـت جمهـوری ادعا 

می شـود!
شکسـت خورده  دولتـی  ملـی،  وحـدت  دولـت 
اسـت. دولتـی کـه دیگـر عمرش بـه پایان رسـیده 
و محترمانـه بایـد جـا را بـرای یـک دولـِت کارا، 
مسـوول و بـا درایـت خالـی کنـد. ادامـۀ کارِ ایـن 
حمـات  خشـونت،  ادامـۀ  معنـای  بـه  دولـت 
قبرستان هاسـت.  شـدِن  وسـیع تر  و  انتحـاری 
مـردم افغانسـتان واقعـًا اگـر می خواهنـد بـه ثبات 
و امنیـت دسـت پیـدا کننـد، بایـد در گامِ نخسـت 
خـود را از شـِر دولتـی بـه نام وحـدت ملی نجات 
دهنـد، چـون سـراِن این دولت کسـانی نیسـتند که 
چیـزی از مدیریِت کشـور بفهمنـد. دولت وحدت 
ملـی خـاِف نامـش تا امـروز عمـل کرده، بـه این 

معنـا که ایـن دولت به جـای این که نمـاد وحدت 
ملـی باشـد، بـه عنصر گسسـِت ملـی تبدیل شـده 
اسـت. متحـدان و اعضـای آن، یا از آن فـرار کرده 
انـد و یـا آن هـا را فـراری داده انـد. معـاون اولش 
در ترکیـه تبعید اسـت، والی بلخ آن را غیرمشـروع 
می دانـد، قومانـدان امنیـۀ قندهـار همچنیـن دم از 
نامشـروع بـودِن آن می زنـد و ده هـا عضـو مجلس 
نیـز از دولـت بریده انـد. آیا بازهم می تـوان دولت 

وحـدت ملـی را یـک دولـت موفـق خواند؟
حکومـِت کنونـی نه تنهـا نـاکام و شکسـت خورده 
اسـت، بلکـه کارنامه یـی سـیاه و سرشـار از توطیه 
و نفـاق دارد. ایـن دولـت در ایـن سـه ونیم سـال 
بـه گونه یـی عمـل کرده کـه گویـی به جـای ادارۀ 
کشـور، مأموریـِت سـقوط و فروپاشـِی افغانسـتان 
را بـه دوش داشـته اسـت. حـذف شـخصیت های 
مطـرِح مردمـی از بدنـۀ نظـام بـا طراحـی قضایاِی 
دروغیـن و همچنیـن داغ سـاختِن مباحث تباری و 
نژادی در کشـور، نشـانه  و دلیلی آشـکار برای این 
گمانـه اسـت. چنیـن حکومتی به هر صـورت باید 
کنـار بـرود و به جـای آن، یـک ادارۀ سـالم و یک 

دولـِت مبتنـی بـر وفـاِق ملـی روی کار بیاید.
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غنی رییس جمهوِر 
قبرستان ها

 

کابـل چنـد روز پیـش، شـاهد یـک رویـداد تروریسـتی بود. 
حملـه بـه هوتـل انترکانتیننتـال نشـان داد کـه دسـتگاه های 
امنیتـِی افغانسـتان در بلندترین سـطِح بی مدیریتـی، بی پروایی 
شـدِن  وارد  می برنـد.  به سـر  نفوذیافته گـی  و  ضعـف  و 
تروریسـتان آن گونـه کـه رسـانه ها گـزارش دادنـد بـا موتـر 
تمـامِ  بـه  رسـیدن  و  هوتـل  بـه  بازرسـی  بـدون  و  زرهـی 
هدف هـای الزم، اوج سـاده بـودِن ایـن حمـات و ضعـِف 
دولـت را نشـان می دهـد. وارد شـدن این گـروه انتحـاری به 
محـل بـدون بازرسـی و انتقـال سـاح و مهمات شـان بـه آن 
راحتـی، روایت گـِر همـکاری مسـتقیِم افـرادی در داخل نظام 

بـا طالبـان و تروریسـتان اسـت.
افغانسـتان تجربـه  بارهـا در  ایـن مسـأله موردی سـت کـه   
شـده، امـا هرگـز بـه آن رسـیده گی نشـده اسـت. واقعـًا چرا 
دسـتگاه های بازرسـی فعـال نبوده انـد و کسـی از آن موتـر 
بازرسـی نکـرده اسـت؟ چـه کسـی موتـر و امکاناتـش را در 
اختیـار طالبـان قـرار داده و کـدام افـراد بـه انتحاریـان کمک 

کرده انـد؟
 ایـن سـوال ها بارهـا و بارهـا تکـرار شـده اند. حـاال جـدا از 
این کـه بحـِث تعلـق گرفتـن امنیـِت ایـن هوتـل را بـه کـدام 
نکتـه  ایـن  بایـد  نکنیـم،  یـا  کنیـم  مطـرح  امنیتـی  شـرکت 
فرامـوش نشـود کـه ایـن هوتـل دو بـار مـورد حملـه قـرار 
گرفتـه و همین طـور مکان هـای دیگـری هـم مـورد حمـاِت 
مشـابه قـرار گرفته انـد کـه حضـور نیروهـای امنیتـی در آن ها 
سـنگین بـوده اسـت. بـا این حسـاب، نمی شـود تمـامِ ضعف 
و ناتوانـی را متوجـه کدام شـرکت سـاخت و ریشـۀ ماجرا را 

نمود!  پنهـان 
امـا آن چـه واضـح اسـت این کـه: نهادهـای امنیتی ما بـه گونۀ 
درسـت وظایف شـان را انجـام نمی دهنـد و مسـووالن فقـط 
متوجـه خـورد و بـردِ خودشـان هسـتند و این کـه چگونـه 
می تواننـد از ایـن فرصت هـا بـه سـودِ خـود اسـتفاده کننـد. 
حـاال کـه چنیـن اتفاقـی همسـنگ و حتـا بدتـر از رویـداد 
گذشـته  حـوادِث  هماننـد  اسـت،  افتـاده  بسـتر  چهارصـد 
هیچ کـس نیسـت کـه به عنـوان مقصـِر اصلـِی قضیه شـناخته 
شـود. شـاید در مـواردی، افراد عاجز و بیچاره یـی را به عنوان 
متهـم بـه زنـدان بفرسـتند کـه در نهایـت هیچ دخلـی هم در 

باشـند. نداشـته  رویدادها 
 بـاور عمومـی که از تجربۀ هفده سـاِل گذشـته نشـأت گرفته 
ایـن اسـت کـه کسـانی در نهادهـای امنیتی بـه گونـۀ منظم با 
دشـمنان همـکار انـد و همواره دشـمنان را در موفق سـاختِن 
حمـات یـاری رسـانده اند. امـا متأسـفانه این صدا به درسـتی 
شـنیده نمی شـود و این انتقـاد هرگز جدی گرفته نشده اسـت. 
شـاید هـم یکـی از دالیـِل افزایـش این گونـه حمـات، نگاه 
سیاسـِی معطـوف بـه ایـن حـوادث باشـد کـه خـود می تواند 
عاملـی خطرنـاک برای ادامۀ جنگ و خشـونت در افغانسـتان 

شود. 
در کنـار ایـن مسـأله، عوامـل نفوذی دشـمن در دسـتگاه های 
امنیتـی چنـان عمیـق و قـوی هسـتند کـه می تواننـد حتـا رد 
پـاِی حمله کننـده گان را هـم ُگـم سـازند. جنـگ افغانسـتان 
در شـرایط کنونـی، جنگـی پیچیـده و چندوجهی اسـت؛ این 
جنـگ در کنـار این کـه نبـردی در برابـر تروریسـم می باشـد، 
جنگ هـا و رقابت هـای نیابتـِی داخلـی و بین المللـِی دیگـری 
هـم دارد. همیـن مسـأله سـبب می شـود کـه بحـث صلـح در 
افغانسـتان منطـِق الزم را پیـدا نکنـد و هیـچ پنـِد محکمـی از 
گذشـته گرفتـه نشـود. ورنـه ممکـن نیسـت که در پـی چنین 
حماتـی در کابـل، شـماری از مسـووالن امنیتـی بـه حکـم 

ریاسـت جمهوری گرفتـار و راهـی زنـدان نشـوند.
متأسـفانه زمانـی کـه ُکل رونـد با ابهام و شـک مواجه باشـد، 
هـر پیشـنهادی نیـز ناقـص و سـطحی می نمایـد. بنابرایـن تـا 
زمانـی کـه ارادۀ راسـتیِن سیاسـی دسـت کم در سـطِح ملـی 
بـرای مبارزه با تروریسـم شـکل نگیـرد و نهادهـای امنیتی از 
وجـود خاینـان و نفوذیان خالی نشـود، این حـوادث همچنان 
تکـرار می شـوند و دردهـای جانـکاهِ مـردم ادامـه می یابنـد. 
در  بدتـری  روزهـای  ورنـه  اسـت،  همیـن  راه  خوب تریـن 

انتظـار افغانسـتان خواهـد بود! 

  نهادهای امنیتی 
 از شِر نفوذی ها نجات داده شوند

دولت وحدت ملی، دولتی 
شکست خورده است. دولتی که 
دیگر عمرش به پایان رسیده 
و محترمانه باید جا را برای 
یک دولِت کارا، مسوول و با 
درایت خالی کند. ادامۀ کاِر این 
دولت به معنای ادامۀ خشونت، 
حمالت انتحاری و وسیع تر شدِن 
قبرستان هاست. مردم افغانستان 
واقعاً اگر می خواهند به ثبات و 
امنیت دست پیدا کنند، باید در 
گاِم نخست خود را از شِر دولتی 
به نام وحدت ملی نجات دهند، 
چون سراِن این دولت کسانی 
نیستند که چیزی از مدیریِت کشور 
بفهمند. دولت وحدت ملی خالِف 
نامش تا امروز عمل کرده، به این 
معنا که این دولت به جای این که 
نماد وحدت ملی باشد، به عنصر 
گسسِت ملی تبدیل شده است



ــت  ــری و فرانســوی در والی ــای حضــور داعشــیان الجزای ــا رد ادع ــی کشــور ب ــاع مل وزارت دف
جوزجــان می گویــد کــه تروریســتان در ایــن والیــت تحــت حمایــت کامــل اســتخبارات پاکســتان 

قــرار دارنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری جمهــور؛ پیــش از ایــن گــزارش هایــی وجــود داشــت کــه تروریســتان 
فرانســوی و الجزایــری کــه برخــی از آنهــا از ســوریه بــه افغانســتان آمده انــد بــه گــروه داعــش در 

شــمال کشــور، بویــژه در جوزجــان پیوســته اند.
یکــی از نماینــدگان مــردم والیــت جوزجــان در مجلــس نماینــدگان نیــز بــه تازگــی گفتــه اســت 
کــه عبدالعزیــز یلــداش پســر طاهــر یلــداش، رهبــر شــبه نظامیــان ازبکســتان رهبــری داعشــیان در 

ایــن والیــت را بــر عهــده گرفتــه اســت.
در همیــن حــال محمــد رادمنــش معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی امــروز ســه شــنبه )3 دلــو( 
بــا آنکــه وجــود تروریســتان داعشــی در والیــت جوزجــان را رد نکــرد امــا گفــت: »تروریســتانی 
کــه در جوزجــان هســتند بــا داعشــیان ســوریه و عــراق ارتبــاط ندارنــد بلکــه پاکســتان بــرای بزرگ 

و نیرومنــد نشــان دادن داعــش در ایــن والیــت، بــزرگ نمایــی مــی کنــد«.
آقای رادمنش افزود:« این داعشیان، تنها ساخته و پرداخته استخبارات پاکستان اند«.

وی تاکیــد کــرد کــه داعــش در والیــت جوزجــان و در نقــاط مختلــف کشــور منزوی شــده اســت، 
مــردم بــا اینهــا نیســتند، فعــا آنها در افغانســتان دســت و پایشــان شکســته اســت.

 آقــای رادمنــش در رابطــه بــا ادعاهــا مبنــی بــر رهبــری داعــش در ایــن والیــت گفــت: »عبدالعزیــز 
شــاید فرمانــده چنــد داعشــی در ایــن والیــت باشــد امــا داعــش پــس از کشــته شــدن فرمانــده 
شــان در والیــت جوزجــان فرمانــده تــازه ای را گزینــش نکــرده انــد. اگــر آوازه بلنــدی از داعش در 

افغانســتان شــنیده مــی شــود، همــان اســاس تبلیغــات اســتخباراتی پاکســتان اســت«.
ــه  ــت علی ــا قاطعی ــی کشــور ب ــر دفاع ــای دلی ــه نیروه ــر نشــان ســاخت ک ــش خاط ــای رادمن آق
تروریســتان اقــدام کــرده و می کننــد و هــر جایــی کــه آنــان حضورشــان را اعــام کننــد بــه شــدت 

ســرکوب خواهنــد شــد.
معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی کشــور تاکیــد کــرد کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی بــرای 
ــه زودی  ــد و ب ــه ان ــز آمادگــی هــای الزم را گرفت ــت جوزجــان نی ســرکوب تروریســتان در والی

تروریســتان در ایــن والیــت نیــز ســرکوب خواهنــد شــد.
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مسـووالن در نهـاد »خانۀ صلح افغانسـتان« با انتقـاد از کارکردِ 
شـورای عالـی صلـح می گوینـد که این شـورا به یـک آدرس 

امتیازدهی مبدل شـده اسـت.
آنـان کـه دیروز سـه شـنبه، 3 دلـو در یک نشسـت خبری در 
کابل سـخن می گفتند، تشـکیات شـورای عالی صلـح را در 
پیشـبرد روند صلح در کشـور قناعت بخش ندانسـته، خواهان 

اصاحـات جدی در این شـورا شـده اسـت.
رحیـم جامـی، یکـی از اعضای این نهـاد می گوید: این شـورا 
از بـدو تشـکیل خـود تاکنـون هیـچ اقـدام قناعت بخشـی در 
رونـد صلـح انجام نـداده و کوچک تریـن دسـتاوردی در این 

بخش هم نداشـته اسـت.
آقـای جامـی می گویـد کـه شـورای عالـی صلـح از گذشـته 
تـا کنون، آدرسـی بـرای »امتیازدهـی« برخی سیاسـیت مداران 
خـارج از چارچـوب حکومـت بوده و در پیشـبرد روند صلح 
اقدامـی که »مردم افغانسـتان توقـع« دارد را انجام نداده اسـت.
او می گویـد کـه عـدم حضـور نماینـده گان جامعـۀ مدنـی، 
نماینـده گان پارلمـان و بانوان در این نهاد سـبب شـده اسـت 
کـه مسـووالن آن نتواننـد »نقـش یـک آدرس قـوی« را بـرای 

پیشـبر گفت وگوهـای صلـح ایفـا کنـد.
ایـن عضـو خانـۀ صلـح افغانسـتان تأکیـد دارد: »تشـکیات 
فعلـی شـورای صلح بایـد به صورت جـدی بازنگری شـده، 

نماینـده گان اقشـار و گروه هـای مختلـف مردمـی بـه ویـژه 
جامعـۀ مدنـی، رسـانه ها، احزاب و شـورای ملـی در درون آن 
شـامل شـده و تمـام تصامیـم و برنامه هایـش نیز در روشـنی 

کامـل بـا مردم شـریک سـاخته شـود«.
آقـای جامـی به نشسـت های غیـر رسـمی صلـح در ترکیه و 
نشسـت های جندجانبۀ کشورهای همسـایه انگشت می گذارد 
و می گویـد کـه بـه دلیـل نبود یـک برنامـۀ درسـت در داخل 
شـورای صلـح و ضعف تشـکیات این شـورا، نشسـت های 

صلـح بـه نتیجه یی نمی رسـند. 
»بـازی  را  افغانسـتان  بـه  پیونـد  در  صلـح  نشسـت های  او 
اسـتخبارات خارجـی« می خواند و بیـان می دارد: کشـورهایی 
کـه در گـرم نگه داشـتن جنـگ در افغانسـتان نقـش اساسـی 
دارنـد، بـه دلیـل این کـه زیـر فشـار قـرار نگیرنـد، برخـی 
بازی هـای دوگانـه را انجـام داده، هم نشسـت های صلح انجام 
می دهـد و هـم تروریسـتان را تجهیـز و بـه خـاک افغانسـتان 

می فرسـتد.
آقـای جامـی بـا بیـان این کـه حکومـت بایـد البـی قـوی را 
در داخـل و خـارج کشـور بـه راه بینـدازد، می گویـد: بـرای 
پیشـبرد رونـد صلـح عادالنـه و واقعی کـه معیارهـای تجربه 
شـدۀ بین المللـی در آن رعایـت شـده، جنـگ خاتمـه یابـد و 
دسـتاوردهای مـردم نیـز محفوظ بمانـد سـاختاری ضرورت 

اسـت کـه گروه های داخلـی و بین المللـی کـه در روند صلح 
و جنـگ افغانسـتان دخیـل انـد را بـه حمایـت از روند صلح 

کشـور متقاعد بسـازد.
در سـوی دیگـر، عارفـه امیـد، عضو دیگـر نهـاد »خانۀ صلح 
افغانسـتان« در ایـن نشسـت گفـت کـه صلـح یک خواسـت 
جمعـی مـردم افغانسـتان اسـت و این خواسـت نبایـد قربانی 

گرایش هـای سیاسـی »حلقـات خاص« شـود.
بانـو امید با اشـاره به این کـه باید اصاحات ژرف در شـواری 
صلـح بـه وجـود آیـد، می گویـد کـه ایـن شـورا باید بـه یک 
سـاختار همـه شـمول مبـدل شـود و اعضـای جامعـۀ مدنی، 
رسـانه ها و احـزاب سیاسـی در تصامیم آن به صـورت جدی 
دخیـل سـاخته شـده و برنامه هـای آن نیـز پـس از تصویـب 

شـورای ملـی بایـد جنبۀ عملـی به خـود بگیرد.
او خاطـر نشـان سـاخت کـه حکومـت و متحـدان بین المللی 
حکومـت افغانسـتان تاکنـون بر ابعـاد نظامی و سیاسـی صلح 
بیشـتر تأکیـد کـرده و از ابعاد حقوقـی، اجتماعـی و اقتصادی 

آن غفلـت ورزیـده اند.
بـه گفتـۀ بانـو امید، بـرای ایجـاد صلح پایـدار در کشـور نیاز 
اسـت تـا همـه ابعـاد صلـح مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن 
عضـو خانـۀ صلـح افغانسـتان به ایـن باور اسـت کـه تداخِل 
وظیفه یـی شـورای امنیت و شـورای صلـح در امـور هم دیگر 
سـبب ُکندی کار شـده اسـت و باید این دو نهاد از مداخل در 

امـور هم دیگـر جلوگیـری کند.
بانـو امیـد هم چنان از جامعـۀ بین المللی و کشـورهای همکار 
افغانسـتان می خواهـد تـا نقش جامعـۀ مدنی افغانسـتان را در 
مسـایل بـزرگ داخلی همچـون صلح نادیده نگرفتـه و آنان را 

در تصمیم گیری هـای کان دخیل و سـهیم بسـازند.

اعضـای خانـۀ صلح افغانسـتان در اخیر این نشسـت با پخش 
اعامیه یـی گفتنـد کـه بـدون اصاحـات عمیـق و گسـتردۀ 
اداری و بـدون اصـاح و تقویـت نهادهـای عدلـی و قضایـی 

کشـور، تأمیـن صلـح پایـدار امکان پذیر نیسـت.
در بخشـی از ایـن اعامیـه آمـده اسـت: جنگ افغانسـتان در 
کنـار عوامـل داخلـی، عوامـل متعـدد منطقه یـی و جهانی نیز 
دارد کـه بـدون پرداختـن به عوامل مذکور، دسترسـی به صلح 

و مصالحـه در افغانسـتان، امـر دشـوار و حتـا بعید می باشـد.
در بخـش دیگـر ایـن اعامیـه گفتـه شـده اسـت: »جامعـۀ 
مدنی افغانسـتان، برخـی اظهـارات نماینده گان شـورای عالی 
صلـح، مبنـی بر امتیـاز دادِن باقید و شـرط به طالبـان و دیگر 
گروه هـای جنگجـو و مسـلح را مایـۀ نگرانی شـدید می داند.  
ما خواهان آن هسـتیم که بر سـر دسـتاوردهای مدنی ۱۶ سال 
گذشـته، اعـم از حقـوق زنـان، آزادی بیـان، آزادی رسـانه ها 
و دیگـر حقـوق و آزادی هـای مدنـی،  سیاسـی، اجتماعـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی که در تطابـق با ارشـادات و اصول دین 

مبیـن اسـام نیز هسـتند، معاملـه صـورت نگیرد«.
ایـن درحالـی اسـت کـه کریـم خلیلی، رییـس شـورای عالی 
صلـح کشـور گفتـه بـود کـه محمـد اشـرف غنـی رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی بـه او اطمینـان داده کـه هیـچ نهاد و 
شـخص دیگـری بـه جـز شـورای عالـی صلـح در رابطـه به 

گفت وگوهـای صلـح وظیفـه و مسـوولیتی نـدارد.
گفتنـی اسـت که شـورای عالی صلـح، هفت سـال پیش برای 
آغـاز و پشـبرد گفتوگوهـای صلـح بـا مخالفان مسـلح دولت 
ایجاد شـد، امـا بارها کارهای این شـورا با انتقـاد روبه رو بوده 

است.

واحـد تحقیـق و ارزیابـی افغانسـتان می گوید کـه یک تحقیق 
تـازه ایـن نهاد نشـان می دهد که عـدم مدیریـت منابع طبیعی 

عامـل اصلی ادامه جنگ در افغانسـتان اسـت.
ایـن تحقیـق در سـه بخـش، زراعـت، آب هـای زیـر زمینی و 

اسـتفاده از زمیـن و منابـع طبیعـی صـورت گرفته اسـت.
در ایـن تحقیـق گفتـه شـده کـه زراعت افغانسـتان زیـر تاثیر 

کشـت کوکنـار قـرار گرفته اسـت.
در ایـن تحقیق گفته شـده کـه برنامه های معیشـت بدیل مواد 
مخـدر کار سـاز نبوده و پـس از ختم این برنامه هـا به ویژه در 
زون غذایـی هلمند سـاحات زیر کشـت تریـاک افزایش یافته 
اسـت. در ایـن تحقیق پیشـنهاد شـده که برنامه های معیشـت 

بدیـل باید دوباره آغـاز شـده و افزایش یابد.
ایـن تحقیـق در مـورد اسـتخراج غیـر قانونی معـادن نیز گفته 
کـه دولـت باید بـه مدیریت و تسـلط بر سـاحاتی کـه معادن 

در آن وجـود دارد توجـه بیشـتر کند.
در بخـش منازعـه کوچی هـا بـا ده نشـینان نیز یافته هـای این 
تحقیـق نشـان می دهنـد کـه منازعـه کوچی هـا بـا ده  نشـینان 
بیشـتر بـر سـر منابـع طبیعـی و علف چرهـا بـوده و ربطی به 

مسـایل قومی نـدارد.
ایـن تحقیـق نشـان داده اسـت کـه کوچیهـا باعـث تخریب 

زمیـن و زراعـت مردم شـده و در مقابل مردم محلـی از ورود 
کوچی هـا بـه مناطـق شـان جلوگیـری می کنند.

آنتونیـو گیسـتوزی یکی از محققـان واحد ارزیابی افغانسـتان 
گفـت کـه منازعـه کوچی ها و ده نشـینان بـر افزایـش و ادامه 
جنـگ در کشـور نیـز تاثیرگـذار اسـت؛ زیـرا بـا وجـود ایـن 
مشـکل، مردمـان محـل بـه ملیشـه سـازی رو مـی آورنـد تـا 
مانـع کوچی ها شـوند و در مقابـل کوچی ها به طالبـان رو می 

آورنـد تـا بـر علف چرهـا مسـلط گردند.
اورزال نعمـت رییـس واحد تحقیق و ارزیابی افغانسـتان گفت 
کـه ایـن تحقیـق در 3۶ مـاه و ۱۴ والیـت انجام شـده و نتایج 
آن دولـت افغانسـتان را کمک می کنـد تا در مـورد برنامه های 
زراعتـی، اقتصـادی و اسـتفاده از آب هـای زیر زمینـی و زمین 
بـه نفـع مردم اسـتفاده کنـد و زمینه ادامـه جنگ را در کشـور 

کاهـش دهد.
خانـم نعمـت افـزود که این تحقیـق به حمایت مالـی اتحادیه 

اروپا و به شـکل پرسـش و پاسـخ صورت گرفته اسـت.
پیرومایـدون سـفیر اتحادیه اروپـا در کابل نیز گفـت که منابع 
طبیعی از جمله کشـت کوکنار و معادن به منابع اصلی تمویل 
جنگ در افغانسـتان تبدیل شـده و دولت بایـد کنترولش را بر 

این منابع بیشـتر سازد.

آقـای مایـدون افـزود، پیشـرفت ها در زمینـه اسـتفاده بهتر از 
منابـع طبیعـی می توانـد افغانسـتان را بـه صلـح نزدیـک تـر 

سازد.
او تاکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان بـه منظـور دسـتیابی به 
صلـح بایـد زمینه دسترسـی طالبان به جغرافیـا و منابع طبیعی 

را محدود سـازد.
از سـوی هـم، ایـن تحقیـق بـا انتقـاد تنـد وزیـر زراعـت 

شـد. مواجـه  کشـور  ومالـداری 
نصیـر احمـد درانی تحلیل بخش هایـی از این تحقیـق را غیر 
عادالنـه خوانـد و گفـت که اهـداف تحقیـق واضح نشـده و 

نتایـج عادالنـه ای کـه مشـکات کشـور را حـل کنـد در این 
تحقیـق وجود نـدارد.

آقـای درانی هرچند در بخش تحقیـق در بخش زراعت گفت 
کـه پروژه هایـی کـه به منظـور جایگزین کشـت مـواد مخدر 
تطبیق شـده پایداری نداشـته اسـت؛ اما هم زمان تاکید ورزید 
کـه انـدک ترین اشـتباه در تحقیق می تواند به کشـمکش های 
داخلـی در افغانسـتان منجـر گـردد و قضاوت ها بایـد از دایره 

کوچک قومی بیـرون آید.
امـا، ایـن تحقیـق از سـوی دو محقق خارجی صـورت گرفته 

است.

اعضای »خانۀ صلح افغانستان«:

شــورای صـلح
است مبدل شده  امتیازدهی  آدرس  به 

نستان: فغا ا بی  یا ز ر ا و  تحقیق  حد  ا و

عت  ا ر ز بر   ر   کوکنـا ۀ  سیـطر
ست ا فتـه  یا یش  ا فـز ا ن  نستا فغـا ا

روح اهلل بهزاد
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موالنا محمد شفیع عثمانی
    موالنـا مفتـی محمـد شـفیع عثمانی، مدیر 
داراالفتـای دارالعلـوم دیوبنـد و مفتـی اعظم 
در  ق/۱897م  ۱3۱۴هــ  سـال  در  پاکسـتان 
شـهر دیوبنـد زاده شـد و از محضـر موالنـا 
مفتـی  موالنـا  کشـمیری،  انورشـاه  سـید 
عثمانـی  شـبیراحمد  موالنـا  عزیزالرحمـن، 
کسـب فیض کـرد و بـه دسـِت حکیم االمت 
شـیخ الهند  و  تهانـوی  اشـرف علی  موالنـا 
دسـِت ارادت داد و پس از اسـتقال پاکستان 
به شـهر کراچـی مهاجرت نمـود و در آن جا 
»جامعـۀ  نـام  بـه  را  مدرسـه  بزرگ تریـن 
اسـاس گذاشـت و در  دارالعلـوم کراچـی« 
سـال ۱39۶هــ ق/۱97۶م در همان جا وفات 

. فت یا
اثـر علمـی موالنـا محمـد      بزرگ تریـن 
شـفیع، تفسـیر معارف القـرآن اسـت کـه بـه 
زبـان اردو نوشـته شـده و در هشـت مجلـد 
از سـوی مطبعـۀ دارالعلـوم کراچـی منتشـر 
گردیـده و بـه زبـان فارسـی توسـط موالنـا 
شـده  ترجمـه  حسـین پور  یوسـف  محمـد 
انتشـارات  سـوی  از  مجلـد  چهـارده  در  و 
شیخ االسـام احمـد جـام در تهـران به چاپ 

رسـیده اسـت.

موالنا قاری محمد طیب قاسمی 
نـوۀ  قاسـمی  احمـد  محمـد  حافـظ      
سـال  در  نانوتـوی  قاسـم  محمـد  امـام 
۱897م/۱3۱۴هــ ق در دیوبنـد زاده شـده و 
دیـن را از نـزد اسـتاداِن بزرگـواری  علـومِ 
همچـون موالنـا محمـد انورشـاه کشـمیری، 
موالنـا  دیوبنـدی،  محمودالحسـن  موالنـا 
عزیزالرحمـن  موالنـا  تهانـوی،  اشـرف علی 

عثمانـی فـرا گرفتـه اسـت. ایشـان در  سـال 
مدیریـت  منصـب  بـه  ق  ۱930م/۱3۴9هــ 
دارالعلـوم دیوبنـد رسـید و تا پایـان زنده گی 
۶0سـال  حـدود  ق(  )۱983م/۱۴03هــ 
عهـده دار ایـن منصـِب مهـم بـود و بعـد از 
راسـتای  در  و خدمـت  تـاش  عمـر  یـک 
پخـش و نشـر معـارف اسـامی بـه عمر 88 
سـاله گی در دیوبنـد وفـات یافـت و در کنار 

آرامـگاه جـدش بـه خـاک سـپرده شـد.  
و  شـیخ الهند  مریـد  قاسـمی  موالنـا      
جانشـین حکیم االمـت اشـرف علی تهانـوی 
در وعـظ و افتـا و بـه لحـاظ محبوبیـت و 
تقـوا و تواضـع و ایمـان بزرگـی که داشـت، 
از جایـگاه ویژه یـی در میـان علمـای دیوبند 

)۱2/۱۱/ج9۴(  بـود.  برخـوردار 

موالنا محمد زکریا کاندهلوی
زکریـا  محمـد  موالنـا  شـیخ الحدیث 
کاندهلـوی فرزنـد موالنـا محمـد یحیـی و 
بـرادرزادۀ موالنـا محمـد الیـاس کاندهلـوی 
کاندهلـه  شـهر  در  ق  ۱3۱5هــ  سـال  در 
زاده شـد و بعـد از حفـظ قـرآن کریـم در 
نـزد  را  مدرسـه  متـداوِل  دروس  کودکـی، 
پـدر فـرا گرفـت و بـا موالنـا خلیـل احمـد 
از  بعـد  و  داد  بیعـت  دسـِت  سـهارنپوری 
جهـان  اقصی نقـاط  بـه  بسـیاری  سـفرهای 

بـرای تبلیـغ اسـام از جملـه افریقـا و اروپا 
شـهرهای  در  زیـادی  مـدارس  تأسـیس  و 
مختلـف، باالخره در سـال ۱۴02هـ ق وفات 
یافـت و در کنـار آرامـگاه اسـتادش موالنـا 
خلیل احمـد سـهارنپوری بـه خـاک سـپرده 
»أوجـز  ایشـان  معـروِف  کتاب هـای  شـد. 
المسـالک« و »فضایـل اعمـال« اسـت. )۱۶، 

 )73 ص
موالنا محمد ادریس کاندهلوی 

    موالنـا محمـد ادریس کاندهلوی در سـال 
۱3۱7هـ ق/۱899م در روستای کاندهله زاده 
شـد و از محضـر مشـایخی همچـون موالنـا 
رشـید احمـد گنگوهـی، موالنا خلیـل احمد 
سـهار نپـوری، موالنـا اشـرف علی تهانـوی، 
موالنـا انورشـاه کشـمیری کسـب فیض کرد 
و بـه مجاهـدت و سـفرهای زیـادی در راه 

تبلیـغ دیـن اسـام پرداخت.
    موالنـا محمـد ادریـس کاندهلوی در میان 
علمـای دیوبنـد تألیفـات علمی گران سـنگی 
دارد کـه از آن جملـه: »تفسـیر معـارف« در 
هفـت مجلـد بـه زبـان اردو، »تحفـه القاری 
لحل مشـکات البخـاری« در بیسـت مجلد، 
»التعلیـق الصبیـح علی مشـکاه المصابیح« در 
چهـار  در  »سـیره المصطفی«  مجلـد،  هفـت 
مجلـد را می تـوان نـام بـرد. وی بعـد از یک 
عمـر جهـاد و دعـوت در راه خدا بـه تاریخ 
هفتـم رجـب، سـال ۱39۴هــ ق/۱97۴م در 
مدینـۀ منـوره بـه رحمت حق پیوسـت و در 
قبرسـتان بقیع به  خاک سـپرده شـد. )9، ج2، 

ص5۱( 
    بـزرگان دیوبنـد بـدون شـک مصـداق 
حضـرت  امـت،  فقیـه  مانـدگار  سـخن 
عبـداهلل¬ بن مسـعود رضی اهلل عنـه بودند که 

در مـورد صحابـۀ آن  حضـرت صّلـی اهلل علیه 
از  »قلب های شـان  اسـت:  فرمـوده  وسـّلم 
همـه پاکیزه  تـر، علم  شـان از همـه عمیق¬ تر، 
و تکّلف¬شـان از همـه کم تـر بـود«. مردانی 
کـه بـا رفتار و علـم و عمِل خـود مناره هایی 
از اخـاص بنـا نهادنـد و ایمان و احتسـاب 
ظاهـر و باطن¬ شـان را فـرا گرفتـه بـود. از 
دنیـا و مظاهـِر آن روی برتافتنـد و ماّدیـات 
کردنـد  قربـان  را  مـادی  سـرگرمی¬ های  و 
بـدان  طمـع ¬ورزان  کـه  چیزهایـی  از  و 
بـه  آن  در  رقابت کننـده گان  و  حریص انـد 
رقابـت می پردازنـد، فاصلـه گرفتنـد و تمـام 
سـعِی خـود را بـه کار بسـتند تـا دیگـران از 
کاری کـه آنـان خالصانـه بـرای خـدا انجـام 

داده ¬انـد، مطلـع نشـوند.
ایـن دانشـگاه، همیشـه  بلنـد  تاریـخ     در 
وجـود  مخلـص  بنـده گان  از  گروهـی 
داشـته ¬اند کـه شـعلۀ عشـق را در قلب هـا 
در  را  زنده گـی  روح  و  افروخته ¬انـد 
جان هـا دمیده ¬انـد. هـرگاه انسـان آن هـا را 
می بینـد، بـه یـاد خـدا می ¬افتـد و چـون بـا 
آن هـا می نشـیند، قلبـش بـه مغفـرت الهـی 
گرایـش می¬ یابـد و وقتـی با آنان معاشـرت 
می¬ کنـد، نسـبت بـه دنیـا بی¬ رغبـت و بـه 

می ¬شـود. عاقه¬ منـد  آخـرت 

دارالعلـوم  مالـِی  درآمـد  منابـع 
دیوبنـد 

     در دوران حاکمیـِت مسـلمانان 
و  اسـامی  مـدارس  هنـد،  در 
غیراسـامی با حمایت مالِی دولت 
بـه فعالیِت¬ خـود ادامـه می دادند. 
هزینه هـای  تأمیـن  بـرای  دولـت 
و  موقوفـات  زمین هـا،  آن¬هـا 
مـی  داد،  اختصـاص  را  مسـتغاتی 
اما بـا سـقوط حکومِت مسـلمانان 
و حاکـم شـدِن اسـتعمار بریتانیا بر 
هنـد، وضعیـت به طـور کّلـی تغییر 
یافـت و هیـچ چشـم اندازی بـرای 
کمـک و همـکاری از کانال¬ هـای 
نمی شـد.  مشـاهده  گذشـته 
دارالعلـوم  پایه گـذاراِن  بنابرایـن، 
رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  دیوبنـد 
کـه مـدارس بـا کمک  هـای مالـی 
ملِت مسـلمان تأسـیس شـوند. این 
تفکـری عمیـق و درسـت بـود که 
اوضـاع و تحوالِت بعـدی، صّحت 

آن را تأییـد نمـود. 
    پـس از اخـراج اسـتعمارگران، شـبه قارۀ 
هنـد بـه دو کشـور هنـد و پاکسـتان تقسـیم 
و  غیردینـی  حکومـت  هنـد  در  و  شـد 
سـیکوالر روی کار آمـد. حکومتـی کـه بـه 
حکـم قانـون اساسـی هنـد، از دیـن و آییـِن 
خاصـی حمایـت نمی کنـد و نسـبت به همۀ 
ادیـان، موضـع واحـد و یک سـانی دارد. در 
چنیـن شـرایطی، صاحبـان هر دیـن و آیینی 
دینـِی¬  باورهـای  از  خودشـان  می بایسـت 
و  تعلیـم  بـرای  و  کـرده  پاسـداری  خـود 
تبلیـغ آن، تدابیر الزم بیــندیشند. مسـلمانان 
اسـام،  کیـان  از  حراسـت  و  حفـظ  بـرای 
راهی جز گسـترش مـدارس و دانشـگاه ¬ها 
پیـش رو نداشـتند؛ بنابراین نهضـت علمی و 
آموزشـِی عظیمـی را کلید زدنـد، نهضتی که 
اّولین خشـِت آن را مؤسـس دانشـگاه عظیم 
دارالعلـوم دیوبنـد امام محمد قاسـم نانوتوی 
نهـاد و تـداوم فعالیـت و بقـای ایـن مراکـز 
بـه کمک ¬هـای مالی ملت مسـلمان وابسـته 

. شد
مسـلمان  ملـت  بی¬ نظیـر  وفـاداری      
اسـام  بـا  آنـان  ناگسسـتنی  پیونـد  و  هنـد 
نیازهـای  تأمیـن  از چگونه گـی  می تـوان  را 
مدارس و دانشـگاه  های اسـامی این کشـور 
به خوبـی دریافـت. شـبکۀ به هم پیوسـته ¬یی 
از مـدارس و مکاتـب دینـی در سراسـر هند 
و در هـر شـهر و قصبـه یافـت می شـود کـه 
مسـایل دینـی و علـوم شـرعی را آمـوزش 
از  را  مسـلمان  نوبـاوه گاِن  و  می¬ دهنـد 
معـارف کتاب و سـنّت بهره ¬مند می سـازند 
و بـا کمک¬ هـای مردمـی مسـیِر خـود را تا 

حـال به خوبـی ادامـه داده انـد.

دیوبند

 و 

دیوبندیت
عزیز احمـد حنیف

◄نویسنده: نیکوالس َكربخش پنجـم
◄برگردان: جمیل شیرزاد

◄نشرشده در مجلۀ اتالنتیک، شماره جوالی/اگست 2008

گـوگل اعـام کـرده اسـت کـه هدفـش تنظیـم معلومـات دنیـا و در دسـترس 
قـرار دادن معلومـاِت یـاد شـده در سراسـِر جهان اسـت. این شـرکت می کوشـد 
معلومـات جهـان را مفیـد بسـازد، بـه همیـن دلیـل می خواهـد بهتریـن موتـور 
جسـت وجو را ایجـاد کنـد بـه گونه یی کـه به درسـتی بداند که جسـت وجوکننده 
چـه می خواهـد و دقیقًا خواسـت جسـت وجوکننده را بـرآورده سـازد. از دیدگاهِ 
گـوگل، اطاعـات نوعی کاال و منبع سـود اسـت که می تواند با اسـتفاده از روش 
سـودآوردی موجـود در شـرکت های تولیـدی آن را اسـتخراج و پـردازش نماید. 
بـه هـر انـدازه کـه ما بـه اطاعـاِت بیشـتری دسترسـی داشـته باشـیم، بـه همان 
انـدازه زودتـر می توانیـم بـه جـان کام  و اصـل مطلـب دسـت پیـدا کنیـم و به 

همیـن ترتیـب، افـراد خـاق و متفکـر بـرای جامعـۀ خود خواهیم شـد. 
ایـن ارادۀ معطـوف بـه قدرِت مالـکان گوگل در کجا ختم خواهد شـد؟ سـرگئی 
بریـن و لـری پیـج، جواناِن بااسـتعدادی کـه در زمـان تکمیل پروژۀ دکترای شـان 
بنیادگـذاری گـوگل  در رشـتۀ کمپیوترسـاینِس دانشـگاه اسـتنفورد، موفـق بـه 
شـدند بـه تکـرار از اشـتیاق خـود بـرای تبدیـل موتـورِ جسـت وجوی گـوگل 
بـه هـوش مصنوعـی خبـر داده انـد. آن هـا می خواهنـد موتـور گـوگل را ماننـد 
ماشـین  کمپیوترهـای بـزرِگ هال بسـازند که مسـتقیم به مغـز اسـتفاده کننده گان 
وصـل شـود. چندسـال پیـش، پیـج در یـک سـخنرانِی خـود گفتـه بـود، موتـور 
جسـت وجوی نهایـی گـوگل چیزی به هوشـمندی انسـان یا باهوش تر از انسـان 
خواهـد بـود. بریـن در یـک مصاحبـۀ خـود در سـال 200۴ بـا نیوزویـک گفتـه 
بـود بـرای مـا کارکـردن بـاالی جسـت وجوگِر گـوگل، 
راهـی بـرای کار روی هـوش مصنوعی اسـت. »دقیقًا اگر 
تمـام معلومـات جهان مسـتقیمًا به مغز شـما وصل باشـد 
یـا یـک هـوش مصنوعـِی هوشـمندتر از مغـِز خودتان را 
در اختیـار داشـته باشـید، شـما بهتـر از حالـت کنونی تان 
همایـش  یـک  در  پیـج  گذشـته  سـاِل  شـد.«  خواهیـد 
به صـورِت  می کوشـد  بود:«گـوگل  گفتـه  سـاینس دانان 

گسـترده دسـت بـه تولیـد هـوش مصنوعـی بزند.«

سلسـله  یـک  داشـتِن  اختیـار  در  بـا  جاه طلبـی  چنیـن 
عملیـات ریاضـی، مقادیـِر هنگفـت پـول و یـک لشـکر 
دانشـمند عرصـۀ کمپیوتـر، طبیعـی و حتـا قابل تحسـین 
بـه نظـر می آیـد. بـه تأسـی از آن چـه کـه اریک اشـمیت 
می گویـد، گـوگل اساسـًا یـک شـرکت علمـی اسـت و 
می خواهـد از تکنولـوژی »بـه منظـور حل مشـکاتی که 
پیـش از ایـن هرگز حل نشـده بودند« اسـتفاده کند. یکی 
از ایـن مشـکاتی که پیـش از این حل نشـده بـود، هوش 
مصنوعـی اسـت. پـس چـرا بریـن و پیـج بـه سـراغ حل 

ایـن مشـکل نروند؟
هنـوز فرضیـۀ آن هـا مبنـی بـر این کـه اگـر مغـِز مـا بـا 
هـوش مصنوعـی تقویـت و یـا تعویـض شـود تبدیـل 
بـه موجـود بهتـری خواهیـم شـد، قـدری ناراحت کننـده 
بـه نظـر می آیـد. فرضیـۀ مذکـور بـر ایـن پیش فـرض بنا 
می شـود کـه هوش، محصـوِل یک فرایند ماشـینی اسـت 
یـا عبـارت از سلسـله فعالیت هـای گسسـته یی اسـت که 
در  بهینه سـازی شـود.  و  ایزولـه  اندازه گیـری،  می توانـد 
دنیـای گـوگل، یـا همـان جهانـی که مـا به مجـرد آناین 
شـدن وارد آن می شـویم، جایـی برای هیچ ابهـام در تفکر 
باقـی نمی مانـد. در جهـان گـوگل، عـدمِ وضـوح موجب 
بینـش و بصیـرت نمی شـود بـل دشـواری یی  گشـایش 
پنداشـته می شـود کـه بایـد رفع شـود. مغـز انسـانی یک 
کمپیوتـر زمـان زده شـمرده می شـود کـه بـه پردازشـگر 

سـریع و حافظه یـی بزرگ تـر نیـاز دارد.  د؟
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سپنتا، رنگین دادفر، 1396 
درون.  از  روایتـی  افغانسـتان؛  سیاسـت 

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

1- گرفتار تیوری توطیه
»شـک رییس جمهور هـر روز به غربیـان، به ویژه 
ایـاالت متحـده بیش از پیش می شـد. اصوالً هیچ 
بحثـی نبـود، حتـا عادی تریـن مسـایل روزمـره، 
دیـده  آن  بـه  امریـکا  توطیه هـای  منظـر  از  کـه 
نشـود. بـا حاکمیـت چنیـن پیـش داوری فراگیر، 
امـکان بحـث عقانـی و پرداختـن بـه تحلیـل 
قضایـا هـر روز بیشـتر از بیـش نابـود می شـد. 
رییـس جمهـور در پـی آن بـود تـا بـه پاکسـتان 
بفهمانـد کـه وی می خواهـد بـا آن هـا دوسـت 
باشـد. هـر آن چـه در منطقـه می گـذرد، حاصـل 
یـک توطیۀ امریکا اسـت و هر دو کشـور قربانی 
انـد؛ پاکسـتان دانسـته یـا ندانسـته بازیگـر تیاتر 
دیگران اسـت... روشـن بـود که این سیاسـت به 
هیـچ نتیجۀ منطقی نمی رسـد... ص ۱7۶ ...شـک 
و بی اعتمـادی و بـاور بـه تیوری توطیـه تا جایی 
بـود کـه حتا رییـس جمهور افغانسـتان شـهادت 
اسـتاد ربانی و بـرادرش احمدولی کـرزی را کار 
امریکایی هـا می دانسـت. در حالـی کـه هیچ دلیل 
و منطقـی کـه بتوانـد توجیه کننـدۀ چنیـن شـکی 

باشـد، وجـود نداشـت... . ص ۴35«
2- بی موازنه گی روحی و عصبی

بیـان ایـن نکتـه از سـوی وزیر خارجه و مشـاور 
شـورای امنیـت ملـی حکومت کرزی کـه رییس 
جمهـور گرفتار شـک مـداوم و فزاینده شـده بود 
کـه امریـکا علیـه او توطیـه می کنـد و در داخـل 
احاطـه اش  توطیه گـر  حلقـاِت  نیـز  اطرافـش  و 
کرده انـد، در واقـع بیـان نوعی از بیمـاری روحی 
از  او شـمرده می شـود. هرچنـد وی  و عصبـی 
ایـن بیمـاری و مشـکل رییـس جمهور کـرزی با 
صراحـت سـخن نمی گویـد، اما می نویسـد: »من 
از نوسـانات روانـی و برخوردهـای عصبـی او 
چنـان بـه تنـگ آمده بـودم که یـک بـار دیگر از 
او خواسـتم مرا از ادامـۀ کار معذور بدارد. رییس 
جمهـور گفـت یـک سـال دیگـر از دوران مـا 
مانده اسـت؛ بگـذار این کار را به آخر برسـانم... 
سـال های  در  جمهـور،  »...رییـس    200 ص 
انتخابـات  از  پـس  ویـژه  بـه  اخیرحکومتـش، 
سـال 2009، قـدم بـه قـدم، از یـک آدم صبـور 
بـه آدمی بیشـتر خودمحـور، یک دنده و ناشـکیبا 
تبدل شـد. بدون شـک کـه همـکاران بلی گوی و 
دوروی وی نیـز در فراینـد تبـارز و شـکل گیری 
شـخصیت متغیـِر او نقـش داشـتند. امـا بیشـتر 
حکومـت  توطیه هـای  و  برنامه ریزی هـا  آن،  از 
ایـاالت متحـدۀ امریکا کـه با برنامه هـای کودتای 
انتخاباتـی ریچـارد هالبروک شـروع شـدند، این 

فراینـد را تسـریع کردنـد. ص 207«
3- قبیله گرایی و رفتار دوگانه در سیاست

مولـف کتـاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از 
درون، در حالـی کـه کـرزی را انسـان صبـور، 
شـیفتۀ آزادی بیـان و منحیـث مسـلماِن پایبنـد و 
عامـل بـه فرایـض عبـادی اسـام، فاقـد تعصب 
امـا  می خوانـد،  دیگـر  ادیـان  پیـروان  برابـر  در 
می نویسـد: »همیـن حامـد کـرزی که بـه راه های 
متعدد رسـتگاری باور داشـت، در مواردی بسیار 
قبیله گـرا می شـد و بـه سیاسـت های بسـیار تنگ 

روی مـی آورد... ص 203«
رفتار دوگانه در سیاسـت رییـس جمهور کرزی، 
رفتـار ناپسـند و بسـیار بـدی اسـت کـه وزیـر 

خارجـه اش در ایـن کتـاب از آن سـخن دارد:
زنده گـی  و  سیاسـت  در  دوگانـه  »رفتارهـای 
روزمـرۀ حامـد کـرزی همیشـه آشـکار بـود و 
کـرزی در واقعیـت نمـادی از یک سیاسـت مدار 
افغانسـتان اسـت کـه هـم دموکرات اسـت و هم 
خـان قبیلـه؛ نه این اسـت و نـه آن... . ص 207«

4- در حمایت از فساد و فاسدان
کـرزی،  مـورد  در  دیگـر  شـگفت آور  نکتـۀ 
بـه  اعتمـادش  برابـر فسـاد و  او در  بی اعتنایـی 
حتـا  کـه  اسـت  فاسـد  چهره هـای  از  شـماری 
»مشـاجره های تنهایـی« وزیـر خارجـه و مشـاور 
امنیـت ملـی حکومتـش در این مـورد و در مورد 
بـاور رییـس جمهـور بـه توطیه هایـی کـه او را 
بـه جایـی نمی بردنـد.«  انـد، »ره  احاطـه کـرده 
وی در مـورد ایـن افـراد کـه هرچنـد از افشـای 
نام شـان امتنـاع مـی ورزد، می نویسـد: »تعـدادی 
بودنـد، همان گونـه کـه اسـناد افشـا شـدۀ ویکی 

لیکـس، بعـداً نشـان داد کـه در حضـور رییـس 
جمهـور از آرا و افـکار او حمایت می کردند و یا 
ایـن که دسـت کم در برابر او سـکوت می کردند، 
امـا بـه سـفارت امریـکا طـور دیگـری گـزارش 
می دادنـد. امـا همیـن افراد کـه از جملـۀ متهمان 
بـه فسـاد و سوءاسـتفادۀ سیسـتماتیک اسـتند، تا 
کنـون از نزدیـکان و آدم های مـورد اعتماد حامد 
کـزری و همچنیـن مـورد قبـول نماینده گی هـای 
امریـکا در کابل به شـمار می رونـد... . ص 200«
معنـای آن چـه که دکتـور سـپنتا در مـورد اعتماد 
مجـرم  و  آلـوده  همیشـه  فاسـداِن  بـه  کـرزی 
می گویـد ایـن اسـت کـه رییـس جمهـور کرزی 
به صـورت سیسـتماتیک و آگاهانه از آن فاسـدان 
و فسادشـان حمایـت می کـرد و در سـایۀ ایـن 
روی  حکومـت  فاسـدترین  مدیریـت،  و  اداره 
زمین شـکل گرفـت. اما وزیـر خارجه بنـا به هر 
دلیلـی، رییـس خـود را حامـی فسـاد و فاسـدان 
حاکمیـت و مصـاب به بیماری عصبـی و روانی، 
کـم از کـم در یکـی دو سـال اخیـر حکومتـش 

نمی کنـد.  معرفـی 
همچنـان مشـاور امنیـت ملـی حکومـت رییـس 
جمهـور کـرزی، او را علی رغـم تأکیـد بـر تقلب 
فضیحت بـار و شـرم آور انتخابـات 20۱۴، بـا این 
تذکـر کـه وی اشـرف غنی را »برنـدۀ« انتخابـات 
می دانسـت، در واقـع حامی تقلـب و عامل اصلی 
پذیـرش نتیجـۀ تقلـب معرفـی می کند؛ هـر چند 
کـه او از بـردن انگشـت خـود بـه سـوی رییس 
جمهـور کـرزی به عنـوان حامی و عامـل تقلب، 

مـی ورزد. امتناع 
تمسـخر جـورج بـوش در مـورد دیورنـد و 

درک غلـط کـرزی
یکـی از روایت هـا و حکایت هـای قابـل توجه و 
جالـب در کتاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتی از 
درون، بـه تمسـخر جـورج بوش رییـس جمهور 
امریـکا در مذاکـرات کمـپ دیویـد بـا رییـس 
جمهـور کـرزی در مـورد دیورنـد اسـت. سـفر 
کـرزی و مذاکـره بـا بوش در کمـپ دیوید محل 
آگسـت   ۶ تـا   ۴ از  واشـنگتن  نزدیـک  ییاقـی 
2007 صـورت گرفـت. بـوش در ایـن مذاکره و 
بر سـر سـفرۀ چـای صبـح از کـرزی می پرسـد:
»حامـد! می خواهـی تا مناطـق آن طـرف دیورند 
را دوباره داشـته باشـی؟ پاسـخ کرزی چنین بود: 
»هیـچ افغانـی نمی توانـد از نیمـی از سـرزمینش 
صرف نظـر کنـد. مـن آن نیرو را در اختیـار ندارم 
کنونـی دسـت  اوضـاع  مناطـق در  ایـن  بـه  تـا 
یابـم.« سـال ها بعـد تفسـیر کـرزی از این سـوال 
وضاحـت پیـدا کـرد. کرزی بـه این باور رسـیده 
بـود کـه »امریکایی ها آماده بودند تا به افغانسـتان 
در ایـن زمینـه کمـک کننـد، امـا وی در آن زمان 
متوجـه نیـت حقیقـی آنان نشـده بـود؛ از این رو 
نتوانسـته بود خواسـت افغانسـتان را دقیق مطرح 
کنـد.« وی تـا کنـون از این کـه آرزوهایـش را در 
این بـاره بـا بـوش مطـرح نکـرده بـود، ناراحـت 
اسـت... . برداشـت مـن آن زمان و هـم امروز از 
ایـن سـوال این بود کـه دیپلومات هـای امریکایی 
بـه رییس جمهورشـان گفته بودند که افغانسـتان 
در برابـر پاکسـتان ادعـای ارضـی دارد و یکی از 
علت هـای مداخلـۀ پاکسـتان در افغانسـتان نیـز 

همیـن اسـت. در همیـن جلسـه بوش بـه کرزی 
گفـت: »بحـث پاکسـتان را بگذارید کنـار، به من 
بگوییـد کـه از مـن بـرای کشـورتان چـه کمکی 

می خواهیـد؟«... ص 23۶«
این جـا برداشـت وزیـر خارجـۀ کـرزی در مورد 
برداشـت درسـت تر و واقعی تـر  بـوش،  سـوال 
اسـت؛ هرچنـد کـه او تمـام واقعیـت را در ایـن 
از  برداشـت منعکـس نمی سـازد. سـوال بـوش 
رییـس جمهور کـرزی برای تمسـخر، و سـوالی 
طنزگونـه بـود؛ امـا دکتـور سـپنتا نمی گویـد کـه 
جـورج بـوش بـا نوعـی از تمسـخِر طنزآمیز این 
از کـرزی پرسـید کـه آن سـوی دیورنـد را  را 

می خواهـی صاحـب و مالـک شـوی!  
 برخـاف، کـرزی در برداشـت خـود از سـوال 
جـورج بـوش دچـار توهـم می شـود و از ایـن 
بـه  بیشـتر  کـه  بـوش  جمهـور  رییـس  سـوال 
گونـۀ  بـه  و  می مانـد  خنـده دار  شـوخی  یـک 
و  درک  می پرسـد،  را  آن  تمسـخرآمیزی 
رییـس  واقعـًا  آیـا  می کنـد.  غلـط  نتیجه گیـری 
جمهـور امریـکا می خواسـت بـا نیـروی نظامـی 
امریـکا خاک هـای آن سـوی دیورنـد را تصـرف 
کنـد و در اختیـار کـرزی قـرار دهد؟ غیـر از این  
کـه کـرزی راه و ابـزار دیگـری بـرای تصاحـب 

نداشـت. دیورنـد  سـوی  آن  خاک هـای 
شـگفت آور این اسـت کـه حامد کـرزی در دور 
دوم ریاسـت جمهـوری خـود، پـس از انتخابات 
2009 علی رغـم تیره گـی فزاینـدۀ مناسـبات بـا 
حکومـت اوبامـا، همچنـان در توهـم دسترسـی 
کمـک  بـا  دیورنـد  سـوی  آن  خاک هـای  بـه 
امریکایی هـا بـه سـر می بـرد. این توهـم و تخیل 
کـرزی در بسـیاری از مباحـث کتـاب: سیاسـت 
افغانسـتان؛ روایتـی از درون، انعـکاس می یابـد. 
کـرزی در ماقـات 3۱ مارچ 20۱0 با دریاسـاالر 
مولـن قومانـدان لوی درسـتیزهای امریکا، جنرال 
و  کابـل  در  ایسـاف  قومانـدان  کریسـتال  مـک 
آیکـن بری سـفیر ایـاالت متحـده در افغانسـتان 

پـس از بحـث و مذاکـرات زیـاد می گویـد:

»یـا این کـه بـا پاکسـتان بـه صلـح برسـیم و یـا 
این کـه راه هایـی پیـدا کنیـم کـه بتوانیـم مـردم 
منظـور  این جـا  در  کنیـم.«  بسـیج  را  افغانسـتان 
موضـوع  اگـر  کـه  بـود  ایـن  بازهـم  کـرزی 
مطـرح  افغانسـتان  رفتـۀ  دسـت  از  خاک هـای 
شـوند، امـکان بسـیج مـردم افغانسـتان آسـان تر 
می شـود. وی بـه ایـن بـاور بـود کـه امریـکا در 
همـه حـال در این منطقـه اهدافـی را در مطابقت 
بـا اسـتراتژی جهانـی دنبـال می کند و افغانسـتان 

از آن مسـتفید شـود... . ص 305« بایـد 
امـا مشـاور امنیت ملـی حکومت کـرزی و وزیر 
خارجۀ پیشـیِن او که دیـدگاه و بیان کرزی را در 
مورد بسـیج مردم افغانسـتان علیه پاکسـتان برای 
این گونـه  رفتـه  از دسـت  تصاحـب خاک هـای 
توضیـح و تفسـیر می کنـد، هیـچ گاه بـه رییـس 
جمهـور کـرزی نمی گوید کـه او در ایـن دیدگاه 
و بیـان، غلـط می کنـد. کـرزی بـه عنـوان رییس 

دولـت درمانده یـی  کـه حتا این دولـت یک روز 
هـم بـدون کمـک خارجی و به خصـوص کمک 
کـف  از  و  نمی توانـد  کـرده  عمـر  امریکایی هـا 
پـای تـا نـوک سـر در وابسـته گی مطلـق بـه این 
کمک هـا قـرار دارد و عـاوه بـر آن، فاسـدترین 
دولـت روی زمین اسـت، چگونه از بسـیج مردم 
علیـه پاکسـتان بـرای خاک هـای از دسـت رفتـه 

سـخن می گویـد؟
دکتور سـپنتا بایـد می گفت امریکایی هـا برای آن 
بـه افغانسـتان لشـکر نکشـیدند کـه کـرزی را بر 
شـانه های نظامیـان خـود سـوار کرده بـه کراچی 
و گـوادر برسـانند و خاک هـای دوران احمدشـاه 
ابدالـی را برایـش تسـلیم کننـد. او با سـکوت و 
نگفتـن، بـه نظـر می رسـد کـه در ایـن توهـم بـا 
رییـِس خود شـریک اسـت و می خواهـد ثبات و 
توسـعۀ پایدار افغانسـتان همچنـان در گرو توهم 
دسترسـی بـه آن سـوی دیورنـد و خاک هـای از 

دسـت رفته باقـی بماند.
و  فرودسـتی   امریکایی هـا،  زبردسـتی 

افغـان  حاکمـان  درمانده گـی 
آن چـه که در کتاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتی 
از درون، در مورد مناسـبات امریکایی ها و سـایر 
افغانسـتان  دولـت  بـه  کمک کننـده  خارجیـان 
در  آن هـا  و همـکاری  ارایـۀ کمک هـا  بـر سـر 
عرصه هـای مختلـف بیان می شـود، یـک غم نامۀ 
استخوان سـوز بـا آینـدۀ تلـخ، تاریـک و مبهـم 
اسـت. در ایـن غم نامـه، واقعیت هـای دردنـاک 
و غم انگیـزی از زبردسـتی سیاسـت و عملکـرد 
حتـا  و  درمانده گـی  و  فرودسـتی  امریکایی هـا، 
حاکمیـت  در  افغان هـا  از  جمعـی  فرومایه گـی 
مـورد حمایـت آن هـا دیـده می شـود کـه هیـچ 
امیـدی بـرای آینـدۀ روشـن در جهـت تبدیـل 
و  ثبـات  بـا  کشـور  یـک  بـه  افغانسـتان  شـدن 
توسـعۀ پایـدار بـا داشـتن دولـت ملـی مـدرن 
باقـی نمی گـذارد.  بخـش بزرگ فسـاد در دولت 
افغانسـتان کـه در صدر کشـورهای فاسـد جهان 
قـرار دارد، بـه فسـاد خارجی هـا و در رأس آن 

کسـانی  از  بسـیاری  برمی گـردد.  امریکایی هـا 
کـه در درون نظـام حاکـم قـرار دارنـد و مـورد 
نقـش  در  هسـتند،  غـرب  و  امریـکا  حمایـت 
می کننـد،  عمـل  آن هـا  جاسوسـان  و  مـزدوران 
بیشـتر از خارجی هـا آلـوده در فسـاد و غـارت 
هسـتند. ایـن جاسوسـان درون حکومتـی امریـکا 
و غـرب حضـور خـود را در دولـت و قـدرت 
و  امریکایی هـا  بـا  نزدیکـی  از  ناشـی  سیاسـی 
و  تعهـد  هیچ گونـه  و  می بیننـد  آن هـا  حمایـت 
وفـاداری بـه افغانسـتان و مردمش ندارنـد. وزیر 
خارجـه و مشـاور امنیـت ملـی حکومـت کرزی 
در کتاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از درون، 
می گویـد.  سـخن  تفصیـل  بـه  مـورد  ایـن  در 
مبحـث »افغانسـتان و ایـاالت متحـدۀ امریکا« که 
3۴5 صفحـه از 5۶۱ صفحـۀ جلـد اول کتـاب را 
تشـکیل می دهـد، حکایـات و روایـات تلـخ و 

دارد.  دردناکـی 
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تـروریسم؛
 چالـش اصلـِی سال 2017 میـالدی

د فراه وايل:

 طالبان غواړي دغه والیت په لوېدیځه 

حوزه کې په خپل مرکز بدل کړي

پایـان  مناسـبت  بـه  مقالـه  ایـن  مترجـم:  یادداشـت 
سـال 2017 میـادی در شـمارۀ 30 دسـمبر روزنامـۀ 
»اندیپندنت« انگلسـتان نشـر گردیده اسـت که مخاطب 
غربـی  هـای  کشـور  دولت هـای  و  شـهروندان  آن، 

می باشـند.
---

دو طیـف به شـدت افراطـی - داعـش و راسـت افراطـی 
– بـا هـم شـباهت های زیـادی دارنـد و یکدیگـر را تغذیه 
می کننـد. بعضی هـا قـدم جلوتر گذاشـته و ادعـا می نمایند 
کـه ایـن دو جریـان بـرای عملی شـدن اهـداف خویش به 

یکدیگـر نیـاز دارنـد، درسـت مانند دو تیغـۀ قیچی.
بـا  رابطـه  در   20۱7 سـال  مطـرح  گفتمان هـای  مطالعـۀ 
معضل هـای جهانـی و داخلـی بیانگـر یک واقعیت اسـت 
کـه بسـیاری از مسـایل اجتماعـی و وجـودی کـه دنیـای 
غـرب و جهـان اسـام بـا آن مواجـه بـوده اند، اگـر کامًا 

یکسـان نباشـند، حـد اقـل باهـم مشـابه اند.
در سراسـر جوامـع و تمدن هـای مختلف، ما یـک فرهنگ 
جهانـی - بـه ویـژه یـک فرهنگ آنایـن - را بـه صورت 
مشـترک تجربـه می کنیـم؛ جایـی کـه جوانـان بی انگیـزه، 
منـزوی و ناراضـی در برابـر  افراطگرایـی - چـه به شـکل 
داعـش و چـه به صـورت راسـت افراطی آن- آسـیب پذیر 

. هستند
ایـن دو »جریـان نهایـت افراطـی« بـا هـم مشـابه انـد و از 
یکدیگـر تغذیـه می شـوند. بعضـی ها حتی بدیـن نظر اند 
کـه ایـن دو بـه یکدیگـر نیـاز دارند تـا ماننـد دو تیغۀ یک 
قیچـی عمـل کننـد: هرچنـد ظاهـرا در دو جهـت مخالف 
قـرار دارنـد، امـا در نهایـت بـرای انجـام اهداف مشـترک 

اند. همـکار 
آمـار و ارقـام فراوانی ایـن  ادعا را ثابت می کنند. درسـت 
همانطـور کـه در سـال 20۱7 تروریسـم جهانـی بـه طـور 
فاجعـه بـاری بـه پدیـده تقریبـا روزانـه و غیر قابـل عاج 
مبـدل گردیـد، عیـن مسـاله در مـورد روز افـروزن شـدن 
تعصـب و اسـام هراسـی نیـز صـدق مـی کنـد. در ایـن 
اواخـر ماحظـه مـی گـردد که اسـام هراسـی و تعصبات 
مرتبـط بـه آن پـس از هـر حملـۀ تروریسـتی افزایـش می 
یابـد. بـه گونه مثـال جنایات خصمانـه علیه مسـلمانان در 
پـی حملـه تروریسـتی ) لنـدن بریج( در سـال جـاری پنج 

برابر شـده اسـت.
وزیـر امنیـت )بـن والـس(، راهـکار جدیـدی مبنـی بـر 
جلوگیـری از گرایش به راسـت افراطـی را در حالی اعام 
کـرد کـه در واقـع بـا ازدیاد عوامـل گرایش به ایـن جریان 
مواجـه هسـتیم. جریانـی کـه در حـال حاضـر تقریبـاً از 
راهکارهـای کامًا مشـابه اسـتخدام توسـط گـروه داعش٬ 
اسـتفاده مـی کنـد و در نتیجـه دو تیغـۀ قیچـی هـر چـه 

نزدیکتـر و برنـده تـر  حرکـت مـی کننـد.

درس دیگـر 20۱7 این اسـت کـه فضای اسـتخدام آناین 
توسـط داعـش به فضـای فیزیکی وابسـته نیسـت. هرچند 
در سـال جـاری مـا مدعـی پیـروزی در جنـگ میدانی در 
برابر تروریسـم هسـتیم؛ داعش از مناطق بـزرگ خاورمیانه 
رانـده شـده اسـت، بوکوحـرام در نایجریـا تضعیف شـده 
اسـت و یـک گـروه مخالـف مسـلح بـه رهبـری یکـی 
دولـت  بـه  حکمتیـار،  گلبدیـن  جنـگ،  پیشکسـوتان  از 
افغانسـتان پیوسـته اسـت و در حالیکـه تصور می شـود که 
گـروه هـای تروریسـتی فضای نفس کشـیدن را از دسـت 
داده انـد، در چنیـن اوضاعـی با این واقعیت بـر می خوریم 
کـه فعالیـت ایـن گروه ها به صـورت بنیادی تری به سـوی 
)آنایـن( شـدن هدایـت شـده اسـت، جایی که اگـر از آن 
جلوگیـری صـورت نگیرد زمینۀ گسـترده ای نـه تنها برای 

بقـا، بلکـه برای شـکوفا شـدن دارند.
بـه همیـن دلیـل، می شـود ادعا کـرد کـه 20۱7 سـالی بود 
کـه نبـرد »آفایـن« بـا افراط گرایـی در نهایـت بـه نبـردی 
»آنایـن« تبدیل شـد، خصوصَا در حوزه شـبکه های پرکار 
بـرد ارتبـاط جمعـی. پـس از فشـارهای گسـترده توسـط 
سـران حکومت هـای مختلـف، از جملـه )نخسـت وزیـر 
تـرزا مـی(، مـا شـاهد تعطیل شـدن تعـداد زیـاد حسـاب 
افراطگرایـی  طیـف  دو  هـر  کـه شـامل  افراط گـرا  هـای 

داعـش و راسـت افراطـی می شـود بـوده ایـم.
در ایـن راسـتا، توییتـر به تنهایـی 3۶0،000 حسـاب برای 
ترویج تروریسـم را بسـت. این نـه تنها اقـدام واقعی برای 
محـدود سـاختن افراطیگـری مـی توانـد باشـد، بلکـه در 
عیـن زمـان پیـام وسـیع تـری را مبنی بـر اینکـه در جامعه 
)از جملـه جامعـه آنایـن(، جایـی بـرای دیـدگاه هـای 

افراطـی وجـود نـدارد، نیـز ارائه مـی کند.
رادیکالیـزم در فضـای  بـا  مبـارزه  ایـن رویکـرد جدیـد 
)آنایـن( جهـان اسـام نیز قابل مشـاهده اسـت. سـرمایه 
فکـری و فرهنگـی کـه مـا بـرای ایـن هـدف نیـاز داریم، 
درحـال حاضـر در کشـورهای اکثریـت مسـلمان وجـود 
دارد. بـه گونـه مثـال مـی تـوان بـه نامـه سرگشـاده ۱7 
صفحـه یـی ۱2۶ دانشـمند مسـلمان از سرتاسـر جهـان به 
ابوبکـر البغـدادی - رهبـر داعش- اشـاره نمود کـه در آن 
بـا اسـتناد بـه متـون دینـی و مراجعـه بـه تاریـخ تشـریع، 
حقانیـت آنچـه )دولـت اسـامی داعـش( نامیده می شـود 

را مطلقـا رد نمودنـد.
در عیـن حـال حمایـت  هـای نهـادی و سیاسـی نیـز برای 
ایـن رویکـرد وجـود داشـته اسـت. موسسـات  تقویـت 
دینـی دارای سـابقه طوالنـی ماننـد االزهر در مصـر، رابطه 
عالـم اسـامی در مکـه و رابطـه محمدیـه در مراکش همه 
اقدامات پیشـگیرانه را برای مقابله با سـوء اسـتفاده از دین 

توسـط افـراط گرایـان انجـام داده اند.
ایـن تـاش هـا قابـل تقدیـر اند، امـا همـه آنهـا آفاین - 

کـه اکنـون دیگـر میـدان اصلـی نبـرد بـه شـمار نمـی آید 
- هسـتند. به همین دلیل، سـازمان همکاری های اسـامی 
)OIC(، دومیـن سـازمان بـزرگ بیـن المللـی در جهـان 
پـس از سـازمان ملـل متحد، اخیـرا یک مرکز پیام رسـانی 
آنایـن ضـد افـراط گرایـی را راه انـدازی کـرده اسـت تا 
مسـتقیما در فضـای آناین دخالـت نموده تبلیغـات افراط 
گرایانـه را مهـار نمـوده و مانـع نشـر ایـده هـای افـراط 

شـد. گرایان 
ایـن مرکـز بـا نـام »صـدای حکمـت« از اعتبـار واالیـی 
برخـوردار اسـت . مـا مـی دانیـم کـه در ایـن فضا نـه تنها 
پیـام، بلکـه پیـام دهنـده نیـز مهـم پنداشـته مـی شـود. به 
همیـن دلیـل اسـت که مـا با موسسـات دینـی بـا اعتبار و 
دانشـمندان شـهیر کشورهای عضو سـازمان همکاری های 
اسـامی کـه دارای دانـش معیاری و سـال ها تجربـه بوده 
انـد، رابطـه برقـرار نمـوده و به صـورت مشـترک فعالیت 

داریم.
در  گرایـی  افـراط  درمـان  راه  بهتریـن  کـه  معتقـدم  مـن 
جهـان اسـام، درک صحیـح از اسـام سـنتی اسـت. ایـن 
فقـط برداشـت شـخصی مـن نیسـت. حتـی رئیس سـابق 
شـورای امنیـت ملی ایاالت متحـده، کینتـان ویکتوروویچ، 
در صحبـت هـای مسـتقیمی کـه بـا افـراط گرایان داشـته 
اسـت متوجـه یک واقعیـت گردید کـه آن عـده از افرادی 
کـه دارای درک ضعیـف آمـوزه هـای دینی هسـتند بیشـتر 
در معـرض افـراط گرایی قـرار دارند. بر اسـاس یافته های 
واحـد علمـی رفتـاری )MI5( »یک هویت دینـی ثابت در 
واقـع مـی توانـد از لغزیـدن در دام افـراط گرایـی تـوأم با 

خشـونت محافظـت کند«.
 OIC ایـن یک رسـالت خیلـی بزرگی اسـت که سـازمان
بـه خوبـی آن را انجـام خواهـد داد، زیـرا در سراسـر 57 
کشـور عضـو٬ طیـف متنوعـی از دانـش، تجربـه و منابـع 

وجـود دارد.
و شـاید مهمتر از همه، این سـازمان قدم هایی را در جهت 
عـاج مسـایلی چـون جنـگ، فقـر ، مسـئلۀ فلسـطین... 
برداشـته اسـت که امروز بیشـتر در جهت اسـتخدام افراط 
گرایـان مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. این پیـام، از جانب 
خـود مسـلمانان و بـر بنیـاد سـنت هـای اسـامی ارسـال 

می گـردد. 
درسـت همـان گونـه کـه دولـت هـای غربـی مسـئولیت 
دارند تا با اسـتخدام سـرمایه های فرهنگی خـود در میدان 
انترنـت راه حلـی بـرای مشـکات داخلی راسـت افراطی 
جسـتجو کنند، جهان اسـام نیز  باید با اسـتفاده از میراث 
سـنت هـای فکری و معنـوی خویش برای رسـیدن به این 
هـدف تـاش نماید. اگـر ما ایـن کار را انجام دهیم، سـال 

20۱8 مـی توانـد برای همه سـال بهتر ی باشـد.
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د فــراه وايل وايــي، طالبــان غــواړي پــه لوېدیځــه حــوزه کــې دا 

والیــت خپــل مرکــز وګرځــوي، خــو پــه وينــا يــې چــې وســله وال 

طالبــان بــه هېڅکلــه دغــه هــدف تــه ونه رســېږي.

ــي  ــم امنیت ــې ناس ــراه ک ــت ف ــځ والی ــه لوېدی ــم پ ــه ه ــه څ ک

وضعیــت د یــو شــمېر خلکــو اندېښــنې زیاتــې کــړي، خــو تــازه 

د دې والیــت وايل محمــد عــارف شــاه جهــان وايــي، وضعیــت 

ــغ  ــه اړه تبلی ــې پ ــې ی ــه چ ــه څنګ ــه دی لک ــراب ن ــم خ ــره ه دوم

ــږي. کې

ښــاغيل شــاه جهــان د ســې شــنبې پــه ورځ »۱۳۹۶ کال د 

ســلواغې ۰۳« ازادي راډیــو تــه وویــل چــې وســله وال طالبــان د 

ورځــې له خــوا لــه افغــان ځواکونــو رسه د مخامــخ جګــړې تــوان 

ــه  ــه پ ــلو څخ ــو وس ــه پرمختلل ــوا ل ــپې له خ ــو د ش ــري، خ نه ل

ــې کــوي. ــو حمل ــر افغــان ځواکون ــې اخیســتنې پ ګټ

د ده پــه خــره، طالبــان د دې لپــاره چــې فــراه پــه لوېدیځــه حــوزه 

کــې خپــل مرکــز وګرځــوي، خپلــو حملــو ته یــې زور ورکــړی و، 

خــو اوس وضعیــت تــر کنټــرول النــدې دی.

ښاغيل شاه جهان زیاته کړه:

»طالبانــو هڅــه کولــه چــې فــراه د یــوه مرکــز پــه توګــه وکاروي، 

نــو ځکه یــې دلتــه نــا امنــي رامنځتــه کولــه چــې پــه ټولــه جنــوب 

ــړي. دوی  ــوړ ک ــز ج ــااليت دهلې ــو اک ــې ی ــوزه ک ــه ح لوېدیځ

خپــل پالنونــه لــري، دا ټــول د دې المــل شــوي چــې دې والیــت 

تــه د طالبانــو او یــا هــم د دوی د مالتــړو پــام جلــب يش.«

نومــوړی وايــي، پــه دې والیــت کــې د امنیتــي ځواکونــو د 

ــه  ــه مرکــز رسه رشیکــه کــړې او هیل ــې هــم ل کمښــت موضوع ی

ــات ويش. ــې اقدام ــه ک ــه دې برخ ــر ژره پ ــې ژرت ــري چ ل

د فــراه وايل پــه داســې حــال کــې دا څرګندونــې کــوي چــې پــه 

ــو  ــې خپل ــت ک ــه دې والی ــو پ ــله والو طالبان ــې وس ــتیو ک وروس

ــه زور ورکــړی دی. ــو ت بریدون

تــر دې وړانــدې د فــراه د والیتــي شــورا ځینــو غــړو لــه رســنیو 

پــه خــرو کــې اندېښــنه ښــودلې وه چــې کــه وضعیــت همداســې 

ــو الس  ــله والو طالبان ــت د وس ــن دا والی ــو ممک ــړي، ن دوام وک

تــه وريش.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د فــراه تــر څنــګ یــو شــمېر نــور 

والیتونــه هــم د ناامنــۍ لــه ګــواښ رسه مــخ دي.

ــه ډېرولــو  ــو د خپلــو حملــو پ ــه دې وړانــدې وســله والو طالبان ل

رسه وکــوالی شــول چــې پــه دوهــم وار د کنــدز ښــار ډېــره برخــه 

ســقوط کــړي.

اوس هــم د شــايل والیــت بدخشــان دوه او د بغــالن یــوه 

ولســوالۍ د وســله والو طالبانــو پــه الس کــې دي.

پــه فــراه کــې پرمختللــو وســلو تــه د طالبانــو الرسســی بلــه هغــه 

اندېښــنه ده چــې د دغــه والیــت وايل یــې هــم نــه ردوي.

ــودلې ده،  ــنه ښ ــه دې اندېښ ــل پ ــو ت ــیمه يیزو چارواک ــراه س د ف

ــزو  ــه دې برخــه کــې د هــر اړخی ــا پ ــاع وزارت بی خــو د مــيل دف

ــړې ده. ــه ک ــو ژمن څېړن

لــه دې ټولــو رسه رسه پــه ولــي جرګــه کــې د فــراه د خلکــو یــو 

شــمېر اســتازي وايــي، حکومــت د فــراه د امنیتــي وضعیــت پــه 

ــه رښــتیني معلومــات نه ورکــوي. اړه خلکــو ت

له ډلې يې سمیع الله صمیم ازادي راډیو ته وویل:

ــًا  ــان رس ــه دی، طالب ــه ن ــت ښ ــي وضعی ــې امنیت ــراه ک ــه ف »پ

ــوي او  ــر محصول ــري او موټ ــرګ ل ــې ګم ــت ک ــه والی ــراه پ د ف

هغــه خلــک چــې د روانــو جګــړو لــه کبلــه بې ځایــه شــوي، لــه 

ــخ دي.« ــتونزو رسه م ــدي س ج

اخــوا د پوځــي چــارو کارپــوه محمــداګل مجاهــد وايــي چــې پــه 

فــراه کــې د مخــدره مــوادو قاچــاق، لــه ایــران رسه د دغــه والیــت 

ــه لوېدیځــه حــوزه کــې د فــراه مهــم جغرافیــوي  ــه او پ ګــډه پول

موقعیــت پــه دغــه والیــت کــې نــا امنیــو تــه الره هــواره کــړې ده.

د ښــاغيل مجاهــد پــه خــره، د فــراه نــا امنــي پــر ټولــې لوېدیځې 

حــوزې بــد اغېــز لــري، نــو ځکــه بایــد حکومــت پــه دې برخــه 

کــې جــدي او ګړنــدي اقدامــات وکــړي.

خواجه بشیراحمد انصاری ///////////// مترجم: احمد مسیح حامی
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ــد:  ــف می کنن ــکاری را تعری ــوع بی ــه ن ــم اقتصــاد س در عل
بیــکاری عیــان، بیــکاری روان و بیــکاری پنهــان. بــا 
ــا مــرگ  وضعیتــی چنیــن در کشــور کــه هــر روز مــردم ب
دســت و پنجــه نــرم می کننــد، اصطاحــات مــرِگ عیــان، مــرگ روان و 
مــرگ پنهــان را ابــداع بایــد کــرد تــا متفکــران کشــور و رهبــران ســوار 
بــر گــردۀ مــردم آن را از دیــد جامعه شناســانه و مذهبــی تعریــف کننــد. 
لطفــًا مرگ هــای عیــان، پنهــان و رواِن را کــه هــر روزه شــاهدش هســتیم، 
ــی،  ــوند. خارج ــته می ش ــر کش ــردم از یکس ــون م ــازید؛ چ ــی نس قوم
داخلــی، سیاســی، غیــر سیاســی، نظامــی، غیــر نظامــی، کــودک، بــزرگ، 
ــا یــک چشــم  ــرد و همــه را ب ــر ملکــی، زن، م ــر، جــوان، ملکــی، غی پی
ــه را از  ــد و هم ــه دو چشــم دارن ــد ک ــط خســروان ان ــن فق ــد. ای می بینن

ــد! ــد می بینن دو دی

برنا صالحی

این گونه پادشاهی را خدا نصیب مان نکند!
وقتــی دروغ می گوییــد، وقتــی بــه وعده های تــان 
ــد  ــام بلن ــه از مق ــی ک ــد و هنگام ــا می زنی ــت پ پش
دولتــی بــه فکــر نهادینــه کــردن تبعیــض در جامعــه هســتید؛ خــدا، 
ــه  ــفر ب ــد روز س ــی چن ــد. ط ــما را نمی بخش ــخ ش ــت و تاری مل
شــمال و دیــد و وادیــد بــا مــردم، در یافتــم کــه هیــچ زمــام داری 
ــت  ــران حکوم ــه رهب ــدازه ک ــن ان ــا ای ــتان ت ــخ افغانس در تاری
موجــود نامحبــوب و نامطلــوب انــد، نبــوده اســت. کســی از فســاد 
ــی  ــی از حق تلف ــد، کس ــی می گوی ــام آور مال ــازمان یافته و سرس س
در امــر اســتخدام، جوانــی از بازمانــدن در پروســۀ رقابــت بــه جرم 
دانشــگاه گفتــن و همــه گان از ناتوانــی حکومــت در تأمیــن امنیــت 
شــهروندان و ایجــاد نفــاق گســتردۀ قومــی از جانــب تیــم حاکــم.
ــی  ــدت مل ــت وح ــدان حکوم ــه در زن ــد ک ــور می کنن ــردم تص م
ــی  ــاکر خارج ــطۀ عس ــه واس ــدان ب ــن زن ــه ای ــد ک ــوس ان محب
محافظــت می شــود. همــه بــه فکــر تغییــر انــد و البتــه آنانــی کــه 
نســبت بــه آمــدن تغییــرات باورمندی شــان را از دســت داده انــد، 
ــی از  ــع، وقت ــن وض ــا ای ــن. ب ــرار از وط ــرت و ف ــر مهاج ــه فک ب
ــت  ــران حکوم ــط رهب ــات توس ــرای اصاح ــی و کار ب خوش بین
می شــنوم و از آماده گــی آنــان بــرای نامــزدی در انتخابــات بعــدی 
ــطح  ــرد و س ــن کارک ــرا ای ــوم؛ زی ــًا متعجــب می ش ــم؛ واقع می بین
ــۀ سه ســالۀ حکومــت،  ــه تجرب ــاالی ناخشــنودی مــردم نســبت ب ب
ــه  ــا جــز ب ــدواری این ه ــه امی ــاند ک ــاورم می رس ــن ب ــه ای ــط ب فق
ــته گی و  ــری بس ــز دیگ ــه چی ــات؛ ب ــب در انتخاب ــی و تقل مهندس

پیونــد نــدارد.
پــس نهادهــا و احــزاب در صــدد شفاف ســازی پروســۀ انتخابــات 
ــردم هــم در  و گزینــش کمیشــنران مســتعد و مســتقل باشــند و م
پــی ایجــاد هم گرایــی بــرای گزینــش بهتریــن تیــم انتخاباتــی کــه 

بتوانــد کشــور را از ایــن ورطــۀ هاکــت و نابــودی برهانــد.

امراهلل صالح

ــت  ــدۀ حکوم ــان ناش ــتراتیژی اع ــی از اس بخش
ــتان  افغانس

اول: کم اهمیت جلوه دادن حملۀ تروریستی 
دوم: کم نشان دادن ارقام تلفات و خسارات 

سوم: ستایش از نیروهای امنیتی 
چهــارم: محکــوم کــردن تروریســتان، انتقــاد از طراحــان حمــات 

در آن ســوی خــط دیورنــد و مرزهــای افغانســتان 
ــفاخانه  ــن ش ــا در نزدیک تری ــی از زخمی ه ــدار احتمال ــم: دی پنج

ــری ارگ ــی امرجنســی در ۱00 مت یعن
ششم: دیدار احتمالی با خانوادۀ شهدا یا هم زخمی ها

ــری  ــاد از رهب ــردم و انتق ــن ســر و صــدای م ــده گرفت ــم: نادی هفت
نهادهــا

هشــتم: انتظــار بــرای حملــۀ بعــدی و این کــه مــردم حملــۀ قبلــی 
ــایل  ــاکام روی مس ــای ن ــت از چهره ه ــد. حفاظ ــوش کنن را فرام

ــبکه یی.  ــی و ش ــی، قوم سیاس
ایجــاد رابطــۀ بســیار خــوب تــا حــد خبرگیــری و  نهــم: 
کابــل  در  آی اس آی  اجنت هــای  از  خصوصــی  احوال پرســی 
ــا  ــت ت ــت و سیاس ــا در دول ــد آن ه ــه رش ــازی ب ــا زمینه س و حت
اگــر شــود بــا تضــرع پاکســتان را قناعــت بــه آدم گــری ســاخت. 

ــد(  ــدا باش ــرو ص ــه بی س ــود ک ــاش ش )ت
دهــم: امــا پالیســی اساســی و پایه یــی، تمرکــز روی بقــا در 
قــدرت، تحکیــم شــبکۀ خــودی در نهادهــا زیــر نــام اصاحــات، 
ــوب در  ــاه خ ــاد انتب ــه گی روی ایج ــاده و همیش ــز فوق الع تمرک
ــای  ــن انتقاده ــده گرفت ــده، نادی ــک کنن ــی و کم ــورهای غرب کش
داخلــی، و مظلوم گرایــی در اذهــان عامــه در حالــی کــه بــه گمــان 
اغلــب، حملــۀ هوتــل کانتیننتــال دیگــر مســألۀ اصلــی بحث هــای 

ــد... داخــل حکومــت نیســت. منتظــر بعــدی ان
ــان و  ــادۀ اطمین ــد، اع ــر نیاب ــده تغیی ــر ش ــا روش ذک ــره: ت تبص

ــت. ــوار اس ــاد دش اعتم

مصدومیت شدید رونالدو در بازی 

رئال مادرید مقابل دیپورتیو الکرونیا

سانچس:

بـازی در تیـم مورینیـو 
شانس بزرگـی بـود که نصیبـم شـد

رافینیا:
از پیوستن به اینتر راضی ام و شمارۀ پیراهنم را هم انتخاب کرده ام

فیـسبـوک نـــامــه

کریســتیانو رونالــدو، ســتارۀ رئال مادریــد اســپانیا در بــازی مقابــل »دیپورتیو 
ــی  ــار مصدومیت ــود، دچ ــاندن گل دومِ خ ــر رس ــه ثم ــگام ب ــا« هن الکرونی
شــدید و خون ریــزی از ناحیــۀ صــورت شــد. ایــن مصدومیــت، رونالــدو 

را مجبــور کــرد بــازی را تــرک کنــد.
تیــم رئال مادریــد شــب گذشــته بــا هفــت گل تاریخــی، دیپورتیــو 
الکارونیــا را راهــی خانــه کــرد. رونالــدو دو گل از هفــت گل را بــه ثمــر 

ــاند. رس
مهاجمــان رئال مادریــد از جملــه رونالــدو، چنــد هفتــه اســت کــه بــا افــت 
ــا 35  ــد. قهرمــان ســال پیــش اســپانیا، هــم اکنــون ب ــه رو بودن شــدید روب
امتیــاز در جــای چهــارم اســت. بارســلونا در صــدر جــدول اللیــگا قــرار 

دارد.

سـرانجام انتقال پُر سـروصدای زمسـتان شـکل رسـمی به خودش گرفت و 
سـبب خوشـحالی مهاجم شیلیایی شـد. الکسیس سـانچس، مهاجم شیلیایی 
آرسـنال پـس از رسـمی شـدن انتقالش به منچسـتریونایتد، بـازی تحت نظر 

ژوزه مورینیـو را آرزوی بزرگ خودش دانسـت.
سـتارۀ شـیلیایی و جدیـد یونایتـد 350 هزار پونـد در هفتـه دریافت خواهد 
کـرد و ۱5 میلیـون پونـد نیـز بـه مدیـر برنامـه او بـری ایـن انتقال دسـتمزد 

داده شـده است.
 سـانچس پـس از قطعـی شـدن انتقـال گفـت: از پیوسـتن بـه بزرگتریـن 
باشـگاه جهان خوشـحال هسـتم. 3 سـال و نیم رویایی را در آرسـنال سپری 
کـردم و خاطـرات خوبـی از ایـن تیـم و هوادارانـش دارم. بـازی کـردن در 
تیمـی ماننـد منچسـتریونایتد و زیر نظر مربـی بزرگی مانند مورینیو شانسـی 
بزرگـی بـود کـه نصیبـم شـد. از این کـه اولیـن بازیکـن شـیلیایی تاریخ این 
باشـگاه هسـتم، خوشـحالم و  قصد دارم ثابت کنم چرا باشـگاه برای انتقال 

من تـاش کرده اسـت؟

هافبـک هجومـی جدیـد تیـم فوتبـال اینتـر می گویـد کـه از تصمیمـش برای 
انتقـال قرضـی بـه اینتـر راضی اسـت و این کـه ایـن جابه جایی می توانـد نقطۀ 

عطفـی در دوران بازیگری او باشـد.
رافینیـا پـس از امضـای قـرارداد ۶ ماهـه اش کـه او را بـه صـورت قرضـی از 
بارسـلونا بـه نراتـزوری انتقـال می دهـد، گفـت کـه از ایـن جابه جایـی راضی 
اسـت و هدفـش کمـک بـه اینتـر بـرای کسـب سـهمیۀ لیـگ قهرمانـان اروپا 

ست. ا
رافینیـا بـا اینتـر قـراردادی بسـته کـه در پایـان فصـل بـا پرداخـت 35 میلیون 

یـورو از سـوی طـرف ایتالیایـی، قطعـی خواهد شـد.
او پـس از امضـای قـراردادش با اینتـر به شـبکۀ تلویزیونی این باشـگاه گفت: 
مـن واقعـًا خوشـحالم. این جـا بـودن احسـاس خوبـی دارد. این مقطـع مهمی 
در زنده گـی مـن اسـت و کلـی انگیـزه داشـتم تـا بـه ایـن مقطـع جدیـد از 
دوران بازیگـری ام برسـم. بازیکـن بزرگـی در اینتـر بازی کرده ام و تاریخ سـاز 
شـده اند. مـن هـم می خواهـم بهتریـن بازی هایـم را در ایـن تیـم ارایـه کنم و 

هرچـه در تـوان دارم، بگـذارم تـا بـا پیراهـن اینتر جـام ببرم.
رافینیـا ادامـه داد: امیـدوارم تـا جـای ممکـن بـرای اینتـر بـازی و به ایـن تیم 
کمـک کنـم بـه اهدافـش از جمله کسـب سـهمیه لیـگ قهرمانان اروپا برسـد. 
مـن می توانـم در پسـت های فراوانـی برای اینتر بازی کنم، در سـمت راسـت، 

یـا چـپ. بـرای بـازی در اینتر هم پیراهـن شـماره 8 را انتخـاب کرده ام.
هـم  نراتـزوری  در  هم تیمی هـای جدیـدش  دربـاره  اینتـر  برزیلـی  بازیکـن 
عنـوان کـرد: همیشـه داشـتن هم تیمی هایـی کـه بـه زبـان خـودت صحبـت 
کننـد، خـوب اسـت. مـن همچنیـن مائـورو ایـکاری را می شناسـم چـون قبًا 

در کنـارش بـازی کـرده ام.

مـذاکـره با طالبـان؛
پنـدار یا واقعـیت؟

محمد مرادی
چنــد روز اســت کــه رســانه ها از ســومین دور نشســت غیررســمی 
نماینــده گان طالبــان و دولــت افغانســتان در ترکیــه خبــر می دهنــد. 
ــن نشســت،  ــان در ای ــأت طالب ــه می شــود کــه سرپرســت هی گفت
شــخصی بــه اســم مولــوی »عبدالــرووف« اســت. اکنــون پرســش 
ــه راســتی مذاکــره بیــن دولــت افغانســتان  ــا ب ایــن اســت کــه آی
و طالبــان در ترکیــه جریــان دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، 
در نخســت تاش هــای صلــح دولــت افغانســتان را در ســه ســال 

ــم.  ــری می کنی ــرده و ســپس نتیجه گی ــرور ک گذشــته م
ــان  ــتان، پای ــی در افغانس ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــس از ایج پ
جنــگ، تقویــت نیروهــای امنیتــی و ادامــۀ مذاکــرات صلــح، ســه 
ــی داد.  ــی سیاســت خارجــی افغانســتان را تشــکیل م عنصــر اصل
رییــس جمهــور افغانســتان بــرای تحقــق ایــن اهــداف، بــه چیــن، 
ــرای این کــه توجــه پاکســتان را  عربســتان و پاکســتان رفــت. او ب
ــه اســام آباد  ــادی ب ــازات زی ــد، امتی ــه پروســۀ صلــح جلــب کن ب
ــح، بیشــتر  ــرات صل ــا مذاک ــاط ب ــان، در ارتب ــل در آن زم داد. کاب

ــود. روی پاکســتان تکیــه کــرده ب
بیــن  نیــز  ســه جانبه یی  نشســت های  ایــن،  بــا  هم زمــان 
ــح  ــرات صل ــوص مذاک ــن در خص ــتان و چی ــتان، افغانس پاکس
ــود. در  ــان ب ــی از آن ــی« یک ــت »ارومچ ــه نشس ــد ک ــاز ش آغ
ــز  ــان نی ــا طالب ــت ت ــز صــورت گرف ــی نی ــگام تاش های ــن هن ای
ــط در  ــتان فق ــت افغانس ــا دول ــد، ام ــت ها بپیوندن ــن نشس ــه ای ب
نشســت »مــری« در اســام آباد، موفــق شــد کــه بــا طالبــان رودررو 
بنشــیند. البتــه ایــن پروســه نیــز بــدون این کــه دســتاوردی داشــته 
ــف  ــر، متوق ــد عم ــرگ مامحم ــر م ــای خب ــس از افش ــد، پ باش
ــه  ــن پروســه، نشســت های چهارجانب ــف ای ــس از توق ــد. پ گردی
بیــن افغانســتان، امریــکا، پاکســتان و چیــن شــروع شــد، امــا ایــن 
رونــد نیــز موفقیتــی در پــی نداشــت؛ زیــرا طالبــان از حضــور در 

ــد. ــودداری کردن آن خ
ــان  ــم طالب ــا بازه ــد، ام ــزار ش ــل برگ ــته نشســت کاب ــال گذش س
ــد  ــه امی ــر ک ــت های دیگ ــی از نشس ــد. یک ــرکت نکردن در آن ش
صلــح از آن می رفــت، نشســت چهارجانبــۀ امریــکا، چیــن، 
ــزان  ــن نشســت 2۴ می ــود. ای افغانســتان و پاکســتان در مســقط ب
ســال جــاری پــس از یــک وقفــه 20 ماهــه، در مــورد رونــد صلــح 
افغانســتان در مســقط، پایتخــت عمــان برگــزار شــد، امــا از آنجــا 
ــدون نتیجــه  ــتند، ب ــان در آن شــرکت نداش ــده گان طالب ــه نماین ک

ــان یافــت. پای
بــا توجــه بــه ایــن امــر، تــاش حکومــت وحــدت ملــی 
افغانســتان بــرای مذاکــرات صلــح بــا طالبــان کــه عمدتــًا متکــی 
ــود،  ــتان ب ــن و پاکس ــکا، چی ــل امری ــی مث ــورهای خارج ــه کش ب
ــت  ــت حکوم ــا موفقی ــته، تنه ــال گذش ــه س ــد. در س ــاکام ش ن
ــح  ــۀ صل ــای توافق نام ــح، امض ــرات صل ــی در مذاک ــدت مل وح
ــن  ــه امضــای ای ــوده اســت. البت ــا حــزب اســامی افغانســتان ب ب
توافق نامــه بیشــتر بــه خاطــر تمایلــی بــود کــه گلبدیــن حکمتیــار 
ــه  ــه حکومــت افغانســتان از خــود نشــان داد؛ ن ــرای پیوســتن ب ب

ــد. ــرج داده باش ــه خ ــکاری ب ــتان ابت ــت افغانس ــه دول این ک
نتیجه

اکنــون کــه نشســت ترکیــه برگــزار شــد، برخــی تصــور کــرده انــد 
کــه واقعــًا طالبــان در ایــن نشســت حضــور دارنــد. اگــر شــما هــم 
بــه چنیــن امــری اعتقــاد داشــته باشــید، بایــد دربــارۀ آن تجدیــد 
ــزب  ــای ح ــه در آن اعض ــه ک ــت ترکی ــرا نشس ــد؛ زی ــر کنی نظ
ــک  ــا ی ــد، نه تنه ــور دارن ــز حض ــار نی ــن حکمتی ــامی گلبدی اس
نشســت معتبــر و رســمی نیســت، بلکــه طالبــان نیــز در آن حضور 
ــانی  ــان کس ــور از طالب ــد، منظ ــه می دانی ــور ک ــد. همان ط ندارن
ــت  ــت اهلل« و معاون ــری »ماهب ــت رهب ــون تح ــه اکن ــتند ک هس
ــری،  ــورای رهب ــک ش ــوب ی ــی« در چارچ ــراج الدین حقان »س
فعالیــت می کننــد. در حــال حاضــر همیــن گــروه، حــرف 
اول را دربــارۀ صلــح و جنــگ افغانســتان می زننــد. ذبیــح اهلل 
ــان را در  ــور نماینده گان ش ــروه حض ــن گ ــخنگوی ای ــد، س مجاه
نشســت ترکیــه رد کــرده و شــورای عالــی صلــح افغانســتان نیــز 
نماینــده گان ماهبــت اهلل را در ایــن نشســت تائیــد نکــرده اســت.

طالبــان دربــارۀ مذاکــرات صلــح، دیــدگاه خاصــی دارنــد کــه بــر 
محوریــت دفتــر ایــن گــروه در قطــر و مذاکــره بــا امریــکا تأکیــد 
دارد. بنابــر ایــن، احتمــاالً در نشســت ترکیــه تعــدادی از طرفداران 
ــای  ــاید گروه ه ــا ش ــان و ی ــعابی طالب ــر انش ــول«، رهب ــا رس »م
متفرقــه دیگــر تحــت عنــوان نماینــده گان طالبــان شــرکت کــرده 
ــزب  ــده گان ح ــا نماین ــراد ب ــن اف ــه ای ــت ک ــد نیس ــند. بعی باش
اســامی و دولــت افغانســتان در یــک پــرواز از کابــل بــه ترکیــه 

رفتــه باشــند.
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

امــروز) 15 اکتبــر 2017( هــرات میزبــان گفتمــان 
ــای  ــای نهاده ــتراک رؤس ــا اش ــی ب ــاق مل وف
مدنــی، فرهیختــه گان سیاســی، دینــی و فرهنگــی 

بــود. 
عالــم دینــی آقــای غــام ســخی مصبــاح، نخبــۀ 
جــوان و عضــو شــورای والیتــی هــرات، آقــای 
ــن  ــدرام از انجمــن متخصصی ــب الرحمــن پ حبی
هــرات، آقــای رفیــق شــهیر همــراه بــا احمدولــی 

مســعود ســخنرانان ایــن گفتمــان بودنــد.
احمدولــی مســعود طــرح وفــاق ملــی را توضیــح 
ــکار  ــادل اف ــات و تب ــا ســواالت، نظری داد کــه ب

داغ میــان شــرکت کننــده گان قــرار گرفــت. 
ــت را  ــاق آرا حکوم ــه اتف ــده گان ب شــرکت کنن
ــن  ــد و در حی ــی قلمــداد نمودن ــاق مل ــل نف عام
ــه  ــروط ب ــی را مش ــاق مل ــت وف ــال موفقی ح

ــتند. ــن دانس ــای روش ــکار ه راه
بحــث ایجــاد شــورای وفــاق ملــی در هــرات بــا 

اســتقبال و حمایــت حاضریــن قــرار گرفــت.
قــرار اســت گفتمــان »وفــاق ملــی« در والیــات 

مختلــف ادامــه یابــد.

گفتـمان وفـاق ملـی 
هـــرات
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