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◄ابوبکر صدیق
ــه  ــد ک ــراه می گوین ــی ف ــورای والیت ــای ش ــی اعض برخ
طالبــان بــا اســلحۀ » لیــزری« پاســگاه های پولیــس را در 

ــد. ــرار می دهن ــه ق ــورد حمل ــت م ــن والی ای
ــری  ــا ۵ کیلومت ــان ت ــروه طالب ــه گ ــد ک ــان می گوین آن
مرکــز شــهر فــراه رســیده اند و آخریــن کمربنــد امنیتــی 

ــن گــروه شکســتانده شــده اســت. ــز توســط ای نی
ــترده یی را  ــای گس ــراه نگرانی ه ــت  ف ــا در والی ناامنی ه
ایجــاد کــرده اســت. بربنیــاد آمــار شــفاخانۀ مرکــزی ایــن 
والیــت، ۱۴۰ تــن در ســه هفتــۀ اخیــر کشــته و زخمــی 

شــده اند.
ــراه در  ــی ف ــورای والیت ــو ش ــی، عض ــد صالح عبدالصم

ــای  ــد: نیروه ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
ــمن  ــدید دش ــرۀ ش ــت محاص ــراه تح ــت ف ــی والی امنیت
قــرار دارنــد و روزانــه شــمار زیــادی از نظامیــان کشــور 

ــوند.  ــی می ش ــهید و زخم ــت ش ــن والی در ای
آقــای صالحــی افــزود کــه در نشســت های محتلفــی کــه 
ــش«  ــوای ارت ــدۀ »ل ــژه فرمان ــی به وی ــووالن امنیت ــا مس ب
ــه  ــه هم ــی ک ــای امنیت ــد نیروه ــت ب ــته  اند از وضعی داش
ــود  ــی خ ــد نگران ــی می دهن ــت قربان ــن والی روزه در ای
ــد  ــووالن ارش ــۀ او، مس ــه گفت ــا ب ــد، ام ــراز کرده  ان را اب
امنیتــی در پاســخ، تأکیــد کرده انــد کــه کمیــت  نیروهــای 
امنیتــی در والیــت فــراه انــدک اســت و ایــن ســبب شــده 

اســت تــا دشــمن پیشــروی داشــته باشــد. 
بــه گفتــۀ ایــن عضــو شــورای والیتــی فــراه، طالبــان در 
ایــن والیــت بــه اســلحۀ »لیــزری« ) وســیلۀ تعیــن کننــده 
فاصلــۀ اســلحه و هــدف( و »دور بین شــب« مجهــز 
ــدف  ــورد ه ــی را م ــگاه های امنیت ــبانه پاس ــتند و ش هس

ــد.  ــرار می دهن ق
ــان در ۵ –  ــه طالب ــد ک ــح می کن ــی تصری ــای صالح آق
ــای  ــیده اند و نیروه ــراه رس ــهر ف ــری ش ۶ و ۱۰ کیلومت
امنیتــی در حالــت دفاعــی قــرار گرفته انــد و اگــر طالبــان 
ــت را  ــر والی ــهر و تعمی ــب وارد ش ــک ش ــد ی بخواهن

ــد.  ــخیر می کنن تس
ــراه  ــی شــهر ف ــد امنیت ــن کمربن ــان اخیری ــت: طالب او گف

ــه 6 ــه صفح ــرار داده...            ادام ــه ق ــورد حمل م

سالمت عظیمی: 

جهان ارادۀ مبارزه 
با مواد مخدر را ندارد

گفتمــان ملــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــکار وزارت مب ابت
ــرا راه  ــای ف ــی چالش ه ــدف بررس ــه ه ب
مبــارزه بــا مــواد مخــدر و و دریافــت 
راهکار هــای مناســب بــرای کاهــش میــزان 
کشــت و قاچــاق آن در کابــل برگــزار شــد.
ــواد  ــا م ــارزه ب ــر مب ســامت عظیمــی وزی
مخــدر، روز یکشــنبه )۱ دلــو( در ایــن 
عوامــل  مهم تریــن  کابــل،  در  گفتمــان 
را  کشــور  در  مخــدر  مــواد  گســترش 
ــاز و اراده  ضعــف حکومــت، ســرحدات ب
ــان در  ــه و جه ــورهای منطق ــف کش ضعی
ــود  ــدر و وج ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب ام

ــمرد. ــت برش ــلح دول ــان مس مخالف
ــه  ــود:« بودج ــح نم ــی تصری ــم عظیم خان
ــدر،  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــرای مب ــی ب ناکاف
در  الزم  تجهیــزات  و  امکانــات  کمبــود 
ــذ  ــای ادارات تنفی ــام فعالیت ه ــه انج زمین
قانــون بــرای تطبیــق برنامــه هــا و اهــداف 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــون در عرصــه مب ــذ قان تنفی
ــترده  ــود گس ــل وج ــی از عوام ــدر یک مخ

ــت«. ــور اس ــدر درکش ــواد مخ م
وی ســطح تقاضــای مافیــای مــواد مخــدر 
در کشــور را بــاال توصیــف کــرده و گفــت 
ایــن امــر بــه افزایــش مشــکل مــواد مخــدر 
افــزوده و باعــث ازدیــاد شــمار معتــادان در 

ایــن کشــور شــده اســت.
جامعــه  کارکردهــای  عظیمــی  خانــم 
ــور را  ــن کش ــارزه در ای ــرای مب ــی ب جهان
نیــز ضعیــف خوانــده گفــت: »ضعــف 
ــای  ــور ه ــکاری کش ــی و هم در هماهنگ
امــر  در  جهــان  و  منطقــه  همســایه، 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر هــم ســبب لجــام 
گســیختگی کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر 

ــت«. ــده اس ــور ش در کش
وزیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر تاکیــد کــرد 
ــن مشــکات حکومــت  ــا وجــود ای ــه ب ک
عــزم راســخ در امــر مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر دارد تــا بتوانــد کشــت و قاچــاق آن 
را در کشــور بــه حداقــل ممکــن برســاند.

شکستن آخرین کمربند امنیتی شهر فراه

صفحه 3

خ  ا سـور یـک  ز    ا ا     چـر
مـی شـویم؟ گـزیده  ر    بـا ر  بـا
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وقتـی بیـش از ۱2۰ تـن از اعضـای مجلـس 
فعلـی  طـرح  اجـرای  مخالـف  نماینـده گان، 
قانـون شـناس نامه های الکترونیکـی انـد، پـس 
کمیتـۀ مختلـط کـه ایـن طـرح را تثبیـت کرده، 
اسـت؟  می کـرده  نماینده گـی  کسـانی  از چـه 
آیـا واقعـًا آن ها دیـدگاه ُکِل مجلـس را بازتاب 
می داده انـد و یـا دیـدگاه دیگـری را کـه شـاید 

برای شـان دیکتـه شـده باشـد؟
وقتـی فرمـان رییـس حکومت در مـورد توزیع 
شـد،  صـادر  الکترونیکـی  شـناس نامه های 
اکثریـت جامعه بـا بُهت و تردید بـه این فرمان 
نگریسـتند. گمـان بـرده نمی شـود کـه مجلس 
نماینـده گان خـاِف رای چند سـال پیِش خود 
طرحـی را تصویـب کنـد کـه بـه جـای حـل 
مشـکات، بـه اختافاِت تازه در مـورد یکی از 
مهم تریـن سـندهای ملـی دامن زنـد. ولی دیده 
شـد کـه فرمـان ارگ ریاسـت  جمهـوری در 
مـورد توزیـع شـناس نامه های الکترونیکـی نـه 
تنهـا کـه به ایـن معضل نقطـۀ پایان نگذاشـت، 
بـل سـبب رویارویی هـا و تنش های تـازه میان 

اقـوام و سـایق مختلِف سیاسـی شـد. 
چنیـن به نظر می رسـد کـه عده یی بـه صورِت 
شـناس نامه های  کـه  دارنـد  تـاش  تعمـدی 
الکترونیکـی را خـاف ماهیـت اصلـی آن، بـه 
مسـأله یی چالـش زا بـرای جامعـه تبدیـل کنند 
آن  پـای  در  را  فرصت هـا  و  وقـت  همـۀ  و 
هــدر دهنـد. بـه گفتـۀ بسـیاری از تحلیل گران 
و اعضـای مجلـس کـه نسـبت بـه طـرح فعلی 
اعتـراض دارنـد، قانون قبلـی در این خصوص 
قابـل اجـرا اسـت و بـاور دارنـد که بر اسـاس 
طـرح قبلـی هیچ مشـکلی در جامعه بـه وجود 
نمی آیـد. امـا طـرح فعلـی کـه حـاوی نـکاِت 
اختـاف زا و گاه حاشـیه یی اسـت، می توانـد 
تعبیرهـای  و  سـوءتفاهم ها  برخـی  سـبب 
برقـی  شـناس نامه های  ماهیـت  از  نادرسـت 

 . د شو
مـوارد  برخـی  نوشـتن  کـه  نمـی رود  گمـان 
کـه در شـناس نامه های فعلـی پـس از فرمـان 
ریاسـت جمهـوری ضـروری پنداشـته شـده، 
هیـچ ضرورتـی بـرای درج در شـناس نامه های 
الکترونیکـی داشـته باشـد. برخـی از این موارد 
و  بدیهـی  کامـًا  »انسـان«  کلمـۀ  درج  مثـل 
بی نیـاز از تذکـر انـد. آیـا نیاز اسـت کـه چنین 

شـود؟  درج  شـناس نامه ها  در  کلمه یـی 
بـدون شـک همـه خواهنـد گفـت کـه خیـر، 
بـرای  اسـت  قـرار  شـناس نامه ها  ایـن  چـون 
انسـان های یـک سـرزمیِن خاص توزیع شـود. 
هرچنـد کـه ممکـن اسـت در برخی کشـورها 
توزیـع  شـناس نامه  نیـز  غیرانسـان ها  بـرای 
شـود. امـا در این جـا مشـخص اسـت کـه این 
شـناس نامه بـرای شـهرونداِن یـک کشـور در 
نـام آن  نظـر گرفتـه شـده کـه در بـاالی آن، 

کشـور ذکـر شـده اسـت؛ یعنی کسـی کـه این 
شـناس نامه برایـش توزیع شـده، شـهروند این 
کشـور اسـت. پـس تکـرار ایـن واژه در یـک 
بخـش دیگـِر شـناس نامه، اگر ریگـی در کفش 
نداشـته باشـیم، چه اهمیـت و ضرورتی دارد؟!
 معلـوم اسـت کـه عده یـی می خواهنـد زیر نام 
شـناس نامه های الکترونیکـی، تجـارت تازه یـی 
را در کشـور بـر سـِر اقـوام بـه راه اندازنـد و 
ایـن  در  کننـد.  خلـق  بزرگ تـری  مشـکات 

جـای شـک نیسـت کـه مـا در مـورد برخـی 
مسـایل، کاربرد اصطاحـات و چیزهای دیگر، 
رژیم هـای سـرکوب گر  دلیـل موجودیـت  بـه 
ایـن  داریـم.  مشـکل  هـم  بـا  اسـتبدادی  و 
چیـز تازه یـی هـم نیسـت و تنهـا مربـوط بـه 
کشـور مـا هـم نمی شـود. در بسـا کشـورهای 
جهـان در مـورد هویـت و اصطاحـاِت ملـی 
اختافاتـی وجـود داشـته کـه به مـرور زمان و 

بـا گفت وگـو و تفاهم حل شـده اسـت. گاهی 
نیـز البتـه انـکار نبایـد کرد کـه ایـن اختاف ها 
بـه درگیری هـای خونیـن نیـز انجامیده اسـت. 
ولـی باالخره عقانیت و تسـاهل بـر جهالت و 
تعصـب پیـروز شـده و در نهایت امـر، مردمان 
یـک سـرزمین بـر سـر مسـایل اختافـی با هم 

بـه توافـق رسـیده اند. 
از  مـا  نیسـت،  اسـتثنایی  کشـوری  افغانسـتان 
در  اختاف هـا  رشـته  یـک  دور  گذشـته های 
مـورد هویـت و مسـایل زبانـی داریـم کـه نیاز 
بـه گفت وگـو و بحـث دارد تا بتوانیـم با منطق 
و عقانیـت آن هـا را حـل کنیــم. بـا فرمـان و 
مشـکلی  هیـچ  مسـتبدانه  دسـتورالعمل های 
حـل شـدنی نیسـت. اگـر بـا فرمـان و کشـتن 
چنیـن مسـایلی حل می شـد، حـاال دیدگاه های 
استالینیسـم  و  فاشیسـم  چـون  توتالیتاریسـتی 
آیـا  می کـرد.  حکومـت  جهـان  بـر  می بایـد 
و  ازبیک هـا  از  کـه  شـدند  موفـق  روس هـا 
پـس  بسـازند.  روس  کشـور  آن  تاجیک هـای 
بایـد قبول کـرد که چنیـن چیزی امـکان ندارد 
و بایـد اکثریِت اقوام را به رسـمیت شـناخت و 

نبایـد آن هـا را بـا هـم خلـط کرد. 
متأسـفانه ارگ ریاسـت جمهوری برای اهدافِ ِ 
سیاسـیِ ِ خـاِص خـود تـاش کـرده اسـت که 
شـناس نامه های الکترونیکـی را به یـک معضِل 
دامنـه دار تبدیـل کنـد. شـاید یکـی از دالیلـی 
شـناس نامه های  سـِر  بـر  خواسـته  ارگ  کـه 
الکترونیکـی مشـکل خلـق شـود، عـدم توزیع 
آن بـوده باشـد. فرامـوش نکنیـم کـه ارگ دو 
چشـِم خـود را بـه انتخابـات آینده سـرخ کرده 
و می خواهـد بیشـترین بهره هـا را از آن ببـرد. 
پس عـدم توزیـع شـناس نامه های الکترونیکی، 
می توانـد فرصتـی را بـه وجـود آورد کـه بـا 
اسـتفاده از کارت هـای گذشـته یـک بـار دیگر 
انتخابـات را بـه سـمت تقلـب و جعـل کاری 

 . د بر
باشـد  هـم  ایـن  ارگ  دیگـر  هـدِف  شـاید 
میـاِن  فرعـی  بـه مسـایل  نسـبت  کـه جامعـه 
بتواننـد  بهتـر  آن هـا  تـا  باشـند  درگیـر  خـود 
طرح هـای  آمـده،  وجـود  بـه  غفلت هـای  از 
کان سیاسـِی خـود را اجرایـی کننـد. مشـکل 
شـناس نامه های  سـر  بـر  آمـده  وجـود  بـه 
الکترونیکـی بـه هـر شـایبه و گمانه زنی یـی راه 
می دهـد. نمی تـوان بـاور کـرد کـه این مشـکل 
بدون مهندسـی صـورت گرفته باشـد. ارگ در 
پـی خلـِق مشـکل بـرای جامعـه اسـت و ایـن 
چیزی سـت کـه حـاال عمًا ثابت شـده اسـت. 
یـک روز مشـکل بـر سـِر کابینـه و وزرا، یـک 
روز بـر سـِر تقسـیم والیـات و روز دیگـر بـر 

الکترونیکـی.  شـناس نامه های  سـر 
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احمــد عمران

اختالف ها را باید پذیرفت

 

حمـات انتحـاری و انفجـاری در کابـل، کلیشه یی سـت کـه 
هـر بـار تکـرارِ آن، متـرادف بـا سـوِگ بسـیاری از خانواده ها 
و دلیلـی بـرای کـوچ و آواره گـِی بسـیاری از شـهروندان بـه 

بیـرون از مرزهـای این سـرزمین اسـت.
دو شـب پیش )شـنبه 3۰ دلو(، شماری از تروریستاِن انتحاری 
بـه هوتـل انترکانتیننتـال کابـل حملـه بردنـد و  ضمن کشـته 
و زخمـی سـاختِن مأمـوران امنیتـی و کارمنـدان و میهمانـاِن 
داخلـی و خارجـی، تـا سـاعاِت روز بعد بـا نیروهـای دولتی 
بـه مبـارزه ادامـه دادنـد. آمارهای رسـمی بـه نقـل از وزارت 
داخلـۀ کشـور، شـمار مجروحـان و کشته شـده گان را ۱۱ نفر 
اعـام کردنـد؛ امـا آمارهـای غیررسـمی از 2۵ نفـر کشـته و 

زخمـیـ  و حتـا بیشـتر از ایـن رقـمـ  گـزارش می دهنـد.
دلیـِل ایـن اختـاف در ارقـام را مـا بـه تجربـه می دانیـم. در 
فجایعـی ماننـد حادثۀ شـفاخانۀ چهارصد بسـتر و چهارراهی 
زنبـق نیـز مـا این تفـاوِت فاحـش در آمـار و ارقـام را تجربه 
کـرده  بودیـم. حکومت همواره با تقلیِل شـمار تلفـات و ابعادِ 
حادثـه می خواهـد اوضـاع را تحـِت مدیریـت نشـان دهـد و 
خـود را از بـارِ مامـِت افـکار عمومـی و بازخواسـت های 

برهاند.  احتمالـی 
جـای تأسـف ایـن اسـت کـه ایـن دروغ گویـی و تحریـِف 
یـک  بـه  سـال ها  ایـن   طـی  حکومـت  توسـط  واقعیت  هـا 
اسـتراتژی پوسـیده و نخ نمـا بـدل شـده کـه نـه مصلحتـی را 
بـرای مـردم و جامعـه بـه بـار مـی آورد و نـه پنــد و تـاِش 
مضاعفـی را بـرای دولـت و حکومـت. ایـن دروغ گویـی را 
زمانـی می تـوان »مصلحـت« نامیـد کـه اراده یـی صـادق برای 
پُـر کـردِن خاهـای امنیتـی و جلوگیـری از تکـرار حـوادث 
در ارکان عالـِی دولـت بـه میـان بیایـد. ولـی شـوربختانه در 
سـال های اخیـر، همـه شـاهد هسـتیم کـه حـوادث شـبیِه هم 
تکـرار می شـوند و مـا از یک سـوراخ بارها گزیده می شـویم. 
در چنیـن حالتـی، تخفیـِف تصنعـی در آمـار تلفـات توسـط 
حکومـت، عمـِل کبک گونـۀ »سـر بـه زیـر بـرف کـردن« را 
تداعـی می کنـد؛ چـون به غیـر از حکومـت، همـه می بینند و 
می فهمنـد کـه شـمارِ کشـته گان و مجروحـان چقدر اسـت و 

افغانسـتان از نظـر امنیتـی در کـدام حالـت قـرار دارد!
در همیـن حادثـۀ دو شـب پیـش در هوتل کانتیننتـال، مردم با 
حجـت و دلیـل می گوینـد کـه در شـِب حمله بر ایـن هوتل، 
ضمـن آن کـه چنـد برنامۀ سیاسـی جریان داشـت، یک محفل 
عروسـی نیـز در حـاِل اجـرا بـوده و میهمانـاِن عـادِی زیادی 
هـم در ایـن جشـن اشـتراک یافتـه بودند. مسـلمًا ایـن حجم 
از حضـور و حملـۀ ۴ یـا ۵ نفـر انتحـاری، رقـِم ۵ کشـته و ۶ 

مجـروح را تصنعـی و عـاری از حقیقـت ثابت می سـازد.  
واقعیـت این اسـت کـه حکومـت در مواجهه با ایـن حماِت 
تاکتیک هـا،  و  اقدامـات  بدیهی تریـن  انجـامِ  جـز  تکـراری، 
کاری انجـام نمی دهـد و یـا هـم نمی خواهـد انجـام بدهـد. 
بـه هوتـل کانتیننتـال شـش سـال پیش نیـز حمله یـی صورت 
گرفتـه بـود. نکته هـا و پنــدهای نهفتـه در آن حملـه حکـم 
می کـرد کـه تمـام منفذها و شـیوه های ورودِ دشـمن به هوتل 
سـنجیده و مسـدود گـردد تا هیچ حملـۀ دیگـری در آینده بر 
آن انجـام نشـود. امـا دو شـب پیـش بازهـم چنـان حمله  یـی 
هوتـل،  از  بیـرون  در  امنیتـی  نیروهـای  و  گرفـت  صـورت 
منفعانـه تجمـع کردنـد و مهاجمـان تـا زمانـی کـه مهمـات 
در اختیـار داشـتند، بـه آتش بـاری و ویرانگـری ادامـه دادنـد. 
ایـن انفعـال و بی تدبیـری در مواجهـه بـا حمـاِت انتحاریان 
بـه مراکز مهِم شـهری، درحالی سـت کـه حکومِت افغانسـتان 
۱۵ سـال تجربـۀ چنیـن حوادثـی را در کارنامـه دارد و نظر به 
ایـن سـابقهـ  اگـر حزم و درایتـی در کار می بودـ  می بایسـت 
بـه نیـروی ایمـان و ایثـارِ سـربازاِن دلیـری کـه در صفـوِف 
ارتـش و پولیـس حضـور دارنـد، بـه یکـی از کارآزموده ترین 
حکومت هـا در جهان برای پیش گیری از حماِت تروریسـتی 
در مراکـز شـهری و احیانـًا دفِع آن ها پیـش از آن که کار از کار 
بگـذرد، تبدیل می شـد. ولـی از آن جایی که تدبیـری در رأِس 
حکومـت وجـود نـدارد، ما محکوم به چشــیدِن طعـِم انتحار 
و انفجـار در هـر قدم هسـتیم و حکومت و مقامـاِت عالی نیز 
دلخـوش بـه ژسـت ها و خبرهـای دروغینـی کـه هیچ کـدام 

نمی توانـد پـرده بر بی کفایتـِی آن ها بیــندازد.

کابل و کلیشه های خونیِن 
بی پایان

ــاِت  ــه انتخاب ارگ دو چشــِم خــود را ب
آینــده ســرخ کــرده و می خواهــد 
ببــرد.  آن  از  را  بهره هــا  بیشــترین 
ــناس نامه های  ــع ش ــدم توزی ــس ع پ
فرصتــی  می توانــد  الکترونیکــی، 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــود آورد ک را به وج
ــر  ــاِر دیگ ــک ب ــته ی ــای گذش کارت ه
انتخابــات را بــه ســمت تقلــب و 
جعــل کاری بــرد. شــاید هــدِف دیگــر 
جامعــه  کــه  باشــد  این هــم  ارگ 
ــاِن  ــی می ــایل فرع ــه مس ــبت ب نس
آن هــا  تــا  باشــند  درگیــر  خــود 
غفلت هــای  از  بتواننــد  بهتــر 
کالن  طرح هــای  آمــده،  به وجــود 
سیاســِی خــود را اجرایــی کننــد. 
مشــکل به وجــود آمــده بــر ســِر 
بــه  الکترونیکــی  شــناس نامه های 
راه  گمانه زنی یــی  و  شــایبه  هــر 
کــرد  بــاور  نمی تــوان  می دهــد. 
ــی  ــدون مهندس ــکل ب ــن مش ــه ای ک
ــی  ــد. ارگ در پ ــه باش ــورت گرفت ص
ــت  ــه اس ــرای جامع ــکل ب ــِق مش خل
ــاًل  ــاال عم ــه ح ــت ک ــن چیزی س و ای

ــده ــت ش ثاب

ACKU
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را  حقانـی  شـبکۀ  افغانسـتان  داخلـۀ  وزارت 
مسـوول حملـه بـر هوتـل انترکانتیننتـال کابـل 

اسـت. خوانـده 
در خبرنامـۀ وزارت امـور داخلۀ افغانسـتان آمده 
اسـت: »بربنیاد یافته های اسـتخباراتی، این حمله 
توسـط شبکۀ تروریسـتی حقانی که پناهگاه های 
امـن آنان در بیرون از افغانسـتان اسـت، طراحی 

و سـازمان دهی شـده است«.
گـروه طالبـان مسـوولیت این حملـه را به دوش 

گرفته اسـت.
حـدود  دی،  شـب  3۰دلـو/  شـنبه  مهاجمـان 
سـاعت 9 وارد ایـن هوتـل بین المللـی در غرب 
کابـل شـدند و بـه سـوی میهمانـان، کارمنـدان 
هوتـل و مامـوران امنیتـی شـلیک کردنـد. آن ها 
همچنیـن بـا پرتـاب نارنجـک بخش هایـی از 

هوتـل را منفجـر کردنـد.
داخلـه  وزارت  سـخن گوی  دانـش،  نجیـب 
درحالـی رقـم کشـته شـده گان را ۵ غیرنظامـی 
از جملـه یـک تبعـه خارجـی  و ۶ نفـر مجروح 
عنـوان می کنـد کـه شـاهدان عینـی رقـم کشـته 
شـده گان را بیشـتر از آمار می گویند کـه وزارت 

داخلـه ادعـا دارد
شـاهدان عینـی می گویند: چون شـنبه شـب در 
کنـار چنـد برنامه سیاسـی، یک عروسـی هم در 
ایـن هوتل برگزار شـده بود؛ بنابراین رقم کشـته 
و زخمیـان این هوتل بیشـتر از چیزی اسـت که 

وزارت داخلـه اعـام می کند.
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی در واکنـش به 
حملـه  بـر هوتـل انترکانتیننتـال می گوینـد کـه 
گروه هـای تروریسـتی و حامیـان آنان از سـوی 

جامعـه ی جهانـی زیـر فشـار» کـم سـابقه « قرار 
گرفته انـد و حـاال می خواهند بـا چنین حماتی 

میـان مـردم رعـب و وحشـت ایجـاد  کنند.
 اشـرف غنـی احمدزی و داکترعبـداهلل عبداهلل از 
عمل کـرد نیروهـای امنیتـی برای نجات کسـانی 
کـه در هوتـل انترکانتیننتـال گیـر مانـده بودنـد، 

کرده اند. سـتایش 
در خبرنامـه ارگ ریاسـت جمهوری آمـده: اخیراً 
امنیـت  شـورای  هیـأت  و  افغانسـتان  دولـت 
در  دیدارهای شـان  در  متحـد  ملـل  سـازمان 
کابـل و همچنـان در جلسـۀ فوق العادۀ شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل، روی اِعمال فشـار بیشـتر 
بـر حامیـان گـروه هـای تروریسـتی بـه اجمـاع 

رسیدند.
حملـۀ تروریسـتی بـاالی هوتـل انترکانتیننتـال 

کابـل و سـایر حمات مشـابۀ تروریسـتی، همه 
را وادار می سـازد تا مشـترکاً در روشنایی اجماع 
متذکـره، مبـارزۀ جـدی و بـدون تفکیـک علیـه 

تروریزم را تشـدید بخشـند.
بـا توجـه بـه پیچیدگـی حمـات تروریسـتی، 
دولت افغانسـتان یکبـار دیگـر در صحبت های 
خویـش بـا هیـات شـورای امنیت سـازمان ملل 
متحـد بـه وارد نمودن فشـار بیشـتر بـر حامیان 
تروریـزم تاکیـد کـرد و تصریح نمود تـا زمانیکه 
گـروه های تروریسـتی از حمایت و پناه گاه های 
امـن برخوردار باشـند، مردمان منطقـه به امنیت، 

ثبات و آسـایش دسـت نخواهنـد یافت. 
ایـن حمله تنها چند روز پـس از آن روی داد که 
سـفارت امریـکا در کابـل با صدور هشـداری از 
ناامنـی و احتمـال حملـه به هوتل هـای پایتخت 

خبـر داده بود.
در اطاعیـه روز پنجشـنبه سـفارت امریکا آمده 
بـود کـه نهادهـای اطاعاتـی از احتمـال حملـه 
افـراط گرایـان به هوتل هـای کابـل در چند روز 
آینـده خبـر داده انـد؛ هـر چنـد در آن گـزارش 
یکـی از هوتل هـای بین المللی نزدیـک فرودگاه 
کابـل بـه عنـوان هـدف اصلـی ایـن حمـات 

بود پیش بینـی شـده 
اینترکنتیننتـال یکی از هوتل های مشـهور کابل و 
محل اقامت بسـیاری از شـهروندان کشـورهای 
غربـی اسـت. ایـن هوتـل بـر روی تپـه ای در 
غـرب ایـن شـهر واقع شـده کـه اغلـب میزبان 
مراسـم عروسـی، کنفرانس ها و جلسات سیاسی 

می شـود.
ایـن هوتل به شـدت تحت محافظت قـرار دارد 
و ایسـت های بازرسـی متعـددی بـرای ورود به 

دارد. آن وجود 
گفتنی سـت کـه ۶ سـال پیـش نیـز بـه هوتـل 
اینترکنتیننتـال حمله شـده بـود کـه در نتیجه آن 
2۱ نفر کشـته شـدند و گـروه طالبان مسـئولیت 

آن رویـداد را بـه عهـده گرفتـه بـود.
بایـد گفت کـه کابل در چند ماه گذشـته شـاهد 
حمات خونین بوده  اسـت، سـه هفتـه پیش در 
یـک حملـه انتحاری به یـک مرکـز فرهنگی در 
غـرب کابـل کـه مسـئولیت آن را گروه موسـوم 
بـه دولـت اسـامی )داعش( به عهـده گفت، ۴۱ 

نفر کشـته شدند.

ناوقـِت شـنبه شـب، چنـد حملـه کننـدۀ انتحـاری مجهـز با 
تجهیـزاِت مخـرب وارد هوتـل انترکانتیننتال شـده و ده ها تن 
از مشـتریان ایـن هوتـل را به گـروگان گرفتند. گفته می شـود 
کـه مهاجمـان چهـار تن بودنـد که یک تـن آنـان در لحظات 
نخسـت از سـوی محافظـاِن هوتـل از پـا در می آمـد؛ اما سـه 
تروریسـت دیگـر تا ناوقت هـای دیروز نیز بـا نیروهای امنیتی 
درگیـر بودنـد. گزارش هـای نخسـتین حاکی از کشـته شـدن 

پانـزده تـن در این حملـه بود.
دو مین بـار اسـت کـه از آغـاز حکومـت وحـدت ملـی تـا 
کنـون، هوتل انترکانتیننتـال مورد حملۀ گروه های مسـلح قرار 
می گیـرد. هوتـل مکانـی انترکانتیننتال اسـت که بیشـتر میزباِن 
نخبـه گان سیاسـی و حکومتـی و نیـز خارجی هـا می باشـد. 
ایـن هوتـل در قلب پایتخت موقعیـت دارد و باربـار حمله به 
آن، پرسـش های جدیـی را در اذهـان مـردم بـه وجـود آورده 
اسـت. پرسـش هایی کـه همیشـه بعـد از حمله هـای انتحاری 
و تروریسـتی مطـرح شـده اسـت، امـا هنـوز کسـی بـه ایـن 
پرسـش ها پاسـخ نگفته و همچنان همانند یـک معادلۀ پیچیده 
و الینحـل، در ذهن هـا باقـی مانـده اسـت. ورود مهاجمـان 
مسـلح بـا تجهیـزات نظامـی و مخرب واقعـاً پرسـش برانگیز 
اسـت. حماتی از این دسـت، باورمندی »نسـبی« به نهادهای 

امنیتـی را صدمـه هـم می زند.
متأسـفانه دیـده می شـود کـه حکومـت وحـدت ملـی بـرای 
تأمیـن امنیـت در افغانسـتان، نـه راهبـردی نـدارد و ادعاهـای 
مبتنـی بر »اسـتراتژی ملـی« مبارزه بـا تروریسـِم حکومت نیز 
یـک توهم و خیال اسـت. سـاالنه میلیاردها دالـر خرج تجهیز 
و آمـوزش نیروهـای امنیتـی و اسـتخباراتی می شـود، اما دیده 
می شـود کـه با آن هـم، چیزی به نـام »تاکتیـک«، »اسـتراتژی« 
و »توانایی کشـف« در بسـاط نهادهای امنیتی دیده نمی شـود. 
مشـخص نیسـت کـه حکومـت میلیون هـای دالـر پـول برای 
تأمیـن امنیـت شـهرها را بـه کجـا و بـا چـه روشـی مصـرف 

می کنـد کـه شـهروندان نمی تواننـد بـه امنیت دسـتیابند.
یـک روز پـس از حملـه بـه ریاسـت امنیـت رجال برجسـته 
بـود کـه حکومت وحـدت ملی، اولویـت خـود را از صلح به 
جنـگ تغییـر داد و گفـت که بعـد از ایـن، رویکـرد نیروهای 
امنیتـی کشـور، تهاجمـی خواهـد بـود و آنـان بـا راه انـدازی 
حمله هـای تهاجمـی، کشـور را از وجـود تروریسـتان پـاک 
خواهـد کـرد؛ امـا عمـًا دیـده می شـود کـه نیروهـای امنیتی 
کشـور هنـوز هـم در موضـع تدافعـی قـرار دارد و هیچ گونـه 
تغییـری در اسـتراتژی جنِگ حکومت به وجود نیامده اسـت. 
گروه هـای  تهاجـم  نیـز  و  پایتخـت  در  پی هـم  حمله هـای 
تروریسـتی در شـماری از والیـات، نشـان می دهـد کـه هنوز 
اسـتراتژی امنیتـی حکومـت، اسـتراتژی تدافعـی اسـت و بـه 
همیـن خاطر، گروه های تروریسـتی توانسـته انـد ابتکار عمل 
را در دسـت بگیرنـد و لسـوالی ها، والیت هـا و حتـا پایتخـت 

کشـور را مـورد حمله هـای تهاجمـی و انتحاری قـرار بدهند 
و دامنـۀ خشـونت ها را تا نزدیکی های کاخ ریاسـت جمهوری 

برساند.
دیـده می شـود کـه آنچـه از وضعیـت ایـن روزهـای کشـور 
بـر می آیـد ایـن اسـت کـه تنش هـای سیاسـی بـه شـدت بر 
وضعیـت امنیتـی کشـور تأثیـر گذاشـته و موجـب وخیم تـر 
شـدن وضعیـت امنیتـی گردیـده اسـت. رهبـران حکومـت 
درگیـر بازی هـای سیاسـی درون حکومتی و بیـرون  حکومتی 
هسـتند و تأمیـن امنیـت کشـور را بـه فراموشـی سـپرده اند. 
انـگار مقامـات حکومتـی بـه یـاد ندارنـد کـه امنیت یکـی از 
اولویت هـای آن هـا بـود و ایـن روزها این اولویـت حکومت، 
به شـدت با چالش مواجه شـده اسـت و چیزی نمانده اسـت 
کـه دامنـۀ خشـونت ها تـا دم دروازۀ دفتـر آن ها برسـد و آن ها 
هنوز هیچ تدبیری در این راسـتا نسـنجیده انـد و هنوز هم در 

الک بازی هـای سیاسـی درون  حکومتـی هسـتند.
حـدود یـک مـاه اخیـر، شـهر کابـل گـواه چندیـن حملـۀ 
انتحـاری خونیـن بـود؛ حملـه مرکـز فرهنگی تبیـان و حمله 
در منطقـۀ بنایـی دو نمونۀ آن اسـت؛ اما هنوز کسـی نمی داند 
کـه چگونـه تروریسـتان توانسـتند در قلـب پایتخـت نفـوذ 
کننـد و خونین تریـن حمله هـای انتحـاری را انجـام دهنـد 
و سـاعت های طوالنـی بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان جنگ 

کننـد؟ هنـوز هیـچ مقـام امنیتـی در رابطـه بـه ایـن رویدادها، 
ناتوانـی و بی مسـوولیتی اش را نپذیرفتـه و از وظیفـه اش کنـار 

اسـت. نرفته 
چـرا مسـووالن امنیتی کشـور نمی تواننـد اذعان کننـد که آنان 
نتوانسـته انـد از حمـات انتحـاری بـاالی شـهروندان کابـل 
جلوگیـری کننـد و در این راسـتا کوتاهـی کرده انـد؟ آیا الزم 
نیسـت که بعـد از جاری شـدن این همه خـون در خیابان های 
کابـل، مقامـات امنیتی شـهر کابـل مـورد بازپرسـی و تحقیق 
قـرار بگیرنـد و از آنان پرسـیده شـود کـه چرا نتوانسـته اند از 
چنیـن رویدادهـای خون بـار، جلوگیری کنند و جـان ده ها تن 

از شـهروندان کابـل را حفظ کنند؟
یـک واقعیـت دیگـر نیـز وجـود دارد و آن این کـه حملـه بـه 
هوتـل ی انترکانتیننتال ک روز پـس از آن صورت می گیرد که 
در نشسـت شـورای امنیت سـازمان ملل در پیوند به وضعیت 
افغانسـتان برگـزار شـده بود، پاکسـتان به عنـوان »مرکز اصلی 
هراس افگتـی« یـاد شـده بـود. بـه نظـر می رسـد که پاکسـتان 
در واکنـش بـه نشسـت شـورای امنیـت سـازمان ملـل و نیـز 
فشـارهایی کـه اخیـراً امریکا بر این کشـور وارد کرده، دسـت 
به تشـدید حمات در افغانسـتان زده اسـت. اما هرچه باشـد، 
وظیقـه و مسـوولیت نهادهـا امنیتی و اسـتخباراتی افغانسـتان 
اسـت تـا هرگونه توطیـه و حمله در هر گوشـۀ افغانسـتان را 

کشـف و خنثا بسـازد.
از زمـان وقـوع حملـه به هوتـل انترکانتیننتـال، هـزاران تن از 
شـهروندان در رسـانه های اجتماعـی می پرسـند کـه چگونـه 
ممکن اسـت مهاجماِن مسـلح بـا تجهیزات نظامـی و مخرب 
وارد ایـن هوتـل شـدند؟ آنـان از حکومت پاسـخ می خواهند 
و سـران نهادهـای امنیتـی و اسـتخباراتی مجبور انـد در برای 
ایـن پرسـش ها پاسـخ بگویند. شـهروندان هـر روز بیشـتر از 
پیـش از وضعیـت ناگـوار امنیتـی متأثـر می شـوند و امیدها و 
آرزوهای شـان را از بیـن رفته می بینند؛ آنان از یک سـو شـاهد 
افزایش حمات خشـونت بار تروریسـتی هسـتند و از سـوی 
دیگـر، می بیننـد کـه حکومت هیچ گونـه تدبیری بـرای تأمین 
امنیـت نمی سـنجند. ایـن وضعیت یـأس و ناامیدی را بیشـتر 

در جامعـه حاکم کرده اسـت.
انتظـار مـی رود حکومـت افغانسـتان بـه جای محکـوم کردن 
حمـات پی هـم در کشـور، در پـی ریشـه یابی مشـکات 
امنیتی باشـد، عوامـل اصلی افزایـش ناامنی ها را جسـت وجو 
کـرده، در راسـتای تأمیـن امنیـت کشـور وارد عمـل شـوند و 
از الک تنش هـای درون حکومتـی بیـرون بیایـد. تـداوم ایـن 
وضعیـت بـه هیچ وجه بـرای شـهروندان قابل قبول نیسـت و 
دامنـۀ بی اعتمادی هـا بـه حکومت بـه ویژه نهادهـای امنیتی را 

نیـز افزایش خواهـد داد.
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علمـای بزرگ دیوبند
موالنا امداداهلل مکی

   موالنـا امـداداهلل بـن محمـد امین 
تهانـوی مکـی معـروف بـه مهاجـر 
مکـی متولـد ۱333 هــ ق در نانوته 
ایالـت  سـهارنپور  شـهر  توابـع  از 
در  وی  اسـت.  هنـد  اتراپـرداش 
قیـام تاریخـی سـال ۱8۵7م برضـد 
در  مسـلمانان  رهبـری  انگلیس هـا، 
شـهر سـهارنپور را به عهده داشـت 
و بعد از شکسـت قیـام، مخفیانه به 

مکـۀ معظمـه مهاجـرت کـرد. 
موالنـا مهاجـر مکـی در فقر شـدید 
از  بسـیاری  علمـای  و  می زیسـت 
هنـد بـه دیـدار وی می رفتنـد. وی 
د طریقـۀ چشـتیه در هنـد بـه  مجـدِّ
حسـاب مـی  رود کـه موالنـا محمد 
قاسـم نانوتوی، شـیخ رشـید احمد 
گنگوهـی و موالنـا محمـد یعقوب 
و  مدرسـین  نخسـتین  نانوتـوی، 
از  دیوبنـد،  دارالعلـوم  مؤسسـیِن 
مثنـوی  بودنـد. وی  شـاگرداِن وی 
نـزد  جوانـی  ایـام  در  را  معنـوی 
تـا  و  خوانـد  قلندربخـش  موالنـا 
پایـان زنده گـی ایـن دایره المعـارِف 
بـزرِگ تصـوف را بسـیار دوسـت 
می داشـت و بارهـا آن را تدریـس 
می کـرد. وی در سـال ۱3۱۰ ق در 
مکـه درگذشـت و در همان جا دفن 

 )۱۱/۱393/،2۰( گردیـد. 

 شیخ فقیه رشید احمد گنگوهی
    شـیخ رشـید احمـد گنگوهـی 
شـهر  در  ق  هــ   ۱2۴۴ سـال  در 
سـال  در  و  شـد  زاده  سـهارنپور 
۱223 در دهلی در گذشـت. وی از 
علمـای بـزرگ و نسـل اوِل دیوبند 
و شـاگرد اسـاتیدی همچـون موالنا 
علـی نانوتـوی و مفتـی صدرالدین 
آزرده و شـیخ عبدالغنـی مجـددی 
و  مبـارز  علمـای  از  همچنـان  و 
رهبـران انقابـی سـال ۱8۵7م علیه 
اسـتعمار انگلیس و یکـی از مراجع 
معتبـِر تقلیـد در احـکام فرعی میان 
بـه  پیـروان حـوزۀ علمیـۀ دیوبنـد 

شـمار مـی رود.
عثمانـی  تقـی  محمـد  مفتـی      
می گویـد: محمدقاسـم نانوتوی وی 
و  داده  لقـب  »ابوحنیفـۀ عصـر«  را 
شـاه انورشـاه کشـمیری درحالی که 
بـه عامـه شـامی تسـلیم  فقـه  در 
نمی شـد، گنگوهـی را »فقیه النفس« 
تهانـوی  اشـرف علی  و  می خوانـد 
)رح( در بـاب تواضـع ایشـان نقـل 
کـرده اسـت کـه: روزی در فضـای 
شـاگردان  تدریـس  مصـروِف  بـاز 
بـود کـه بـاران شـروع بـه باریـدن 
را  کتاب های شـان  طـاب  کـرد؛ 
بسـتند و بـه زیر سـقفی پنـاه بردند. 
بـا  را  شـاگردان  کفش هـای  شـیخ 
آن هـا  بـه  آب  تـا  برداشـت  خـود 
نرسـد. )۱۱، ش۱۰-9، ۱۴3۱هـ ق( 

امام محّمدقاسم نانوتوی 
    محمـد قاسـم بـن شـیخ اسـد 
علـی بـن غام شـاه در سـال ۱2۴8 
هــ ق، در شـهر نانوتـه چشـم بـه 
شـخصی  پـدرش  گشـود.  جهـان 

متقـی و پرهیـزگار و کشـاورز بود. 
امـام بـا موالنـا امـداداهلل مکـی در 
طریقـۀ چشـتیه دسـِت ارادت داد و 
نـزد موالنـا مملـوک علـی نانوتوی 
و شـیخ عبدالغنـی مجـددی زانـوی 
تلمـذ خـم کـرد و زیـر نظـر شـیخ 
احمدعلـی سـهارنپوری در مطبعـۀ 
احمدیـه به تصحیـح برخی کتاب ها 
پرداخـت کـه از آن جملـه تصحیـح 
صحیح البخـاری  حاشیه نویسـی  و 
را می تـوان نـام بـرد. وی یکـی از 
رهبـران بـزرِگ جنبـش آزادی خواه 
بـر ضـد اسـتعمار انگلیس در سـال 
۱8۵7م بـود و ده  سـال بعـد از آن 
در مشـوره و همکاری عامه رشـید 
احمـد گنگوهـی، دارالعلـوم دیوبند 
سـرانجام  و  گذاشـت  اسـاس  را 
دیوبنـد  در  ق  ۱297هــ  سـال  در 
درگذشـت و همان جا دفـن گردید. 
    امـام نانوتـوی تقریبـًا دارای 3۰ 
تألیـف و اثر برجسـتۀ علمی اسـت 
کـه بـر وسـعت علـم، اندیشـۀ بلند 
و  علـوم  در  ایشـان  و ژرف نگـری 
معارِف کتاب و سـنّت و عرصه های 
داللـت  حکمـت  و  دانـش  دیگـِر 
دارد. ایشـان همچنیـن در دفـاع از 
بـا  مقابلـه  جهـت  و  اسـام  آییـن 
فعالیت هـای تبشـیری،  مناظره های 
مختلفـی با علمای مسـیحی و هندو 
ایـن  مشـهورتریِن  اسـت.  داشـته 

مناظره هـا، مناظره یـی اسـت کـه در 
اتراپـرادش  ایالـت  شـهر چاندپـور 
برگـزار شـد و ایشـان پـس از چند 
مرحلـه مناظـره بـا علمای برجسـتۀ 
مسـیحی و هنـدو، آنان را شکسـت 

 )2۰/۱۱/۱393( داد. 

موالنا محمودالحسن دیوبندی  
    عامـه موالنـا محمـود الحسـن 
بـه شـیخ الهند،  معـروف  دیوبنـدی 
دانشـمند  محـدث،  عـارف،  عالـم، 
مجاهـد  و  سیاسـت گر  برجسـته، 
دارالعلـوم  شـاگرد  نخسـتین  هنـد، 
و  ادیـب  عالـم،  فرزنـد  دیوبنـد 
شـاعر برجسـته، موالنا ذوالفقارعلی 
۱323هــ  )متوفـای  دیوبنـدی 
ق/۱9۰۴م( اسـت. ایشـان در سـال 
دارالعلـوم  از  ق/۱873م  ۱29۰هــ 
فارغ التحصیـل شـد و در همان جـا 
در  سـپس  پرداخـت.  تدریـس  بـه 
ریاسـت  ۱3۰8هــ/۱89۰م  سـال 
عهـده دار  را  دیوبنـد  دارالعلـوم 

گردیـد.
در  محمودالحسـن  موالنـا      
قاطعیّـت،  دورنگـری،  بلندهمتـی، 
بـا  رویارویـی  مبـارزه،  و  جهـاد 
مخالفان اسـام، تواضـع، انابت الی  
اهلل، شـجاعت، فعالیـت در عرصـۀ 
شـناخت  نقلـی،  و  عقلـی  علـوم 
تاریـخ و ادبیـات و رعایـِت ادب و 
فروتنـی نسـبت بـه محّدثـان و ائمۀ 
مجتهدین سـرآمِد همه بـود. تواضع 
و بردبـاری در زنده گـی اش نمایان 
بـود و نـورِ عبـادت و مجاهـده در 
ایشـان  می درخشـید.  او  سـیمای 
در علـم فقـه و اصـول فقه سـرآمِد 
و  نصـوص  در  و  بـود  متأخریـن 
قواعـِد آن از آگاهـی و تبحِر باالیی 

برخـوردار بـود.
رهبـران  از  یکـی  شـیخ الهند      
هنـد  آزادی خواهانـۀ  مبـارزاِت 
از  جمعـی  بـا  بـار  یـک  کـه  بـود 
همکارانـش در حجـاز و بـار دیگر 
در  جهانـی  اوِل  جنـگ  اثنـای  در 
سـال  تـا  و  شـد  دسـتگیر  مالتـا 
۱92۰ م بـه مـدت چهـار سـال در 
زنـدان انگلیـس به سـر بـرد. در این 
سـال، مردم هنـد اعم از مسـلمان و 
هنـدو در حمایـت از او تظاهـرات 
و گردهمایی  هایـی را شـکل دادنـد 
)شـیخ الهند(  هنـد  پـدر  را  او  و 
خواندنـد و بـا فشـار زیـاد مردمی، 
آزاد شـد و بـه وطـن بازگشـت و 
مـردم مسـلمان و غیرمسـلماِن هنـد 
از وی اسـتقباِل گـرم و بی نظیـری 

نمودنـد. 
و  ضعـف  وجـود  بـا  ایشـان      
بیمـاری و عـوارض دوران اسـارت 
دیوبنـد  شـهرش  در  غربـت،  در 
نمانـد، بلکـه بـه شـهرهای مختلف 
و  خطابه هـا  در  و  کـرد  سـفر 
هندوسـتان  مـردم  سـخنرانی  هایش 
را به مبـارزه علیه اسـتعمار انگلیس 
و قطـع رابطـه بـا آنـان فراخوانـد. 
در همیـن دوران بـه شـهر علیگـر 
سـفر کرد و دانشـگاه مّلی اسـامی 
)Jamia Millia Islamia( را در 
29 اکتبـر ۱92۰م پایه گـذاری کـرد.

یکـی  اسـامی  ملـی  دانشـگاه      
دانشـگاه های  مهم تریـن  از 
سراسـری هنـد اسـت کـه توسـط 
فرهیختـۀ  مسـلمانان  از  جمعـی 
موالنـا  شـیخ الهند  جملـه  از  هنـد 
محمودالحسـن، حکیـم اجمل خان، 
دکتـر  جوهـر،  محمدعلـی  موالنـا 
مختاراحمـد انصـاری و عبدالمجید 
میـادی   ۱92۰ سـال  در  خواجـه، 
در شـهر علیگـر، تأسـیس گردید و 
نام بـرده  دانشـگاه  آن،  بنیان گـذاران 
را در سـال ۱92۵ از شـهر علیگر به 

منتقـل کردنـد.  دهلـی 
    دانشـگاه ملـی اسـامی، نقـش 
بسـیار مهمـی در مبارزاِت اسـتقال 
بـه  دانشـگاه  ایـن  داشـت.  هنـد 
همـِت بزرگانـی چـون دکتـر ذاکـر 
سـابق  رییس جمهـور  حسـین، 
هنـد کـه طـی سـال های ۱92۶ تـا 
را  دانشـگاه  ایـن  ریاسـت   ۱9۴8
تمـام  در  کم کـم  داشـت،  به عهـده 
رشـته های آموزشـی رشـد کـرد و 
در حـال حاضـر بـا داشـتِن بیش از 
چهـل دیپارتمنـت )شـعبه( و مرکز 
تحقیقاتـی، کلیۀ رشـته های علوم را 
در بـر گرفتـه و در سـال ۱988 بـه 
عنوان دانشـگاه مرکزی و سراسـری 
هندوسـتان در مجلـِس آن کشـور به 

تصویـب رسـیده اسـت. 
    شـیخ الهند، قـرآن کریـم را نیز به 
زبـان اردو ترجمـه کـرده اسـت که 
ترجمـۀ ایشـان یکـی از بهتریـن و 
مشـهورترین ترجمه هـای قـرآن در 
زبان اردو اسـت. عامه شـبیراحمد 
عثمانـی )متوفـای ۱3۶9ق/۱989م( 
یکی از شـاگردان برجسـتۀ ایشـان، 
بـر  مفیـدی  تعلیقـات  افـزودن  بـا 
حاشـیۀ ایـن ترجمـه که به »تفسـیر 
عثمانـی« معروف اسـت، بـر ارزش 
و افادیـِت ایـن اثـر افـزوده اسـت. 
مدینـۀ  در  فهـد  ملـک  چاپ خانـۀ 
منـوره ایـن ترجمـۀ فاخـر را همراه 
با تفسـیر در سـال ۱۴۰9ق/ ۱989م 
بـا تیـراژ صدهـا هـزار جلـد چاپ 
و در بیـن مسـلمانان جهـان توزیـع 
فارسـی  ترجمـۀ  اسـت.  کـرده 
و  ایـران  در  عثمانـی«،  »تفسـیر 
کابلـی«  »تفسـیر  به نـام  افغانسـتان 

معـروف اسـت.
جسـمانِی  ضعـف  و  بیمـاری      
به تدریـج  محمودالحسـن  موالنـا 
شـّدت یافـت تـا این کـه در سـال 
در  ۱92۰م  بـا  برابـر  ق/  ۱339هــ 
دهلـی داعـی اجل را لبیـک گفت و 
در کنـار آرامـگاه اسـتاد بزرگوارش 
امـام محّمدقاسـم نانوتـوی به خاک 

 )2۰/۱۱/۱392( شـد.  سـپرده 

دیوبند

 و 
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زمانی کـه انترنـت یـک رسـانه را جـذب می کند، ایـن رسـانه در تصویـر انترنت 
بازتولیـد می شـود و انترنـت اطاعـاِت خـود را از طریـق جاگـذاری پیوندهـا، 
قسـمت های  در  بازرگانـی  پنجره هـای  گشـودن  و  آگاهی هـا  زدن  چشـمک 
توسـط  را  رسـانه  ایـن  محتویـاِت  و  می کنـد  جابه جـا  رسـانه  ایـن  مختلـِف 
اطاعـات رسـانه های دیگـری کـه جـذب کـرده اسـت احاطـه می نمایـد. یـک 
پیـام الکترونیکـی جدیـد یک باره رسـیدن خود را زمانـی اعام می کنـد که ما در 
ویب سـایت یـک روزنامـه، فهرسـِت تازه تریـن خبرهـا را مـرور می کنیـم. نتیجه 
همـان برهـم زدن توجـه و متشـتت کـردن تمرکـِز ما اسـت که به راحتـی حاصل 

می شـود.
انترنـت در حاشـیه های صفحـۀ نمایـِش کمپیوتـر تمـام  بـه همین گونـه تأثیـر 
نمی شـود. وقتـی ذهـِن مـردم بـه ایـن لحـاف حماقـِت انترنـت عـادت کـرد، 
رسـانه های سـنتی بایـد خـود را متناسـب بـه انتظـاراِت مـردم عیـار بسـازند. 
و  متـن  افـزودِن  پنجره هـای  بازرگانـی،  آگهی هـای  تلویزیونـی،  برنامه هـای 
تبلیغـاِت خـودکار، مجله هـا و روزنامه هـا مقـاالِت خـود را کوتـاه کـرده انـد و 
چکیده هـای موضوعـات را بـه گونه یـی کـه اجمـاال بـه مباحـث اشـاره نمایـد، 
معرفـی می کننـد. صفحـات رسـانه های سـنتی پُـر از موضوعاتـی اسـت کـه بـه 
سـاده گی مـرور شـوند. وقتی کـه در مـاه مـارچ امسـال، نیویورک تایمـز تصمیـم 
گرفـت کـه صفحـات سـوم و چهـارمِ شـماره های خـود را بـه چکیـدۀ مقـاالت 
اختصـاص دهـد، تـام بادکین، مسـوول طراحی این رسـانه در ایـن زمینه توضیح 
داد: »ایـن چکیده هـا بـرای خواننده گانی کـه عطـِش رسـیدن بـه اطاعات بیشـتر 
دارنـد، فرصـت مـرور اجمالـی خبر هـای روز را می دهد. 
و بـا ایـن روش خواننـده گان می تواننـد زمـان کمتـری را 
صـرف ورق زدن و خوانـدن مقاله هـا کننـد. رسـانه های 
مهیـا  خواننـده گان  بـرای  را  فرصت هـا  ایـن  قدیمـی 
نمی توانسـتند امـا قوانین رسـانه های جدیـد در این زمینه 

کمـک می کننـد.«
بـه اندازه یـی کـه انترنت موثر اسـت هیچ گاه یک سیسـتم 
ارتباطـات، تـا این انـدازه نقش های متعـددی در زنده گِی 
مـا ایفـا نکـرده اسـت یـا تا ایـن انـدازه بـر اندیشـه های 
مـا تأثیـر گسـترده به جـا نگذاشـته اسـت. بـا وجـود همۀ 
آن چـه که دربارۀ انترنت نوشـته شـده اسـت، بـه صورت 
الزم در ایـن زمینه توجه نشـده اسـت کـه انترنت چگونه 
برنامه ریـزی  دوبـاره  خـودش  خواسـِت  حسـِب  را  مـا 
می کنـد و تـا هنـوز اخـاق فکـری در انترنت مبهـم باقی 

مانده اسـت. 
ماشـین  از  اسـتفاده  نیچـه  زمانی کـه  همـان  در  تقریبـًا 
بـا پشـتکار و  بـود، یـک جـوان  تایـپ را آغـاز کـرده 
جـدی بـه نـام فریدریـک وینسـلو تایلـر، یک گاه شـمار 
داد و  انتقـال  فیادلفیـا  در  فـوالد  کارخانـۀ  یـک  بـه  را 
سلسـله تجربه هـای تاریخی یـی را کـه در ایـن کارخانـه 
بـه منظـور بهبـود فعالیـِت ماشـین آالِت کارخانـه انجـام 
می شـد، ثبـت کـرد. بـا تاییـد مالـکان کمپنـی، تایلـر یک 
گـروه کارگـران کمپنـی را اسـتخدام کـرد و آن هـا را بـه 
کار در بخش هـای مختلـِف همـان کمپنی فوالد گماشـت 
و تمـام حرکت هـای آنـان و مـدت فعالیت شـان را ثبـت 
کـرد. او همچنـان فعالیـت ماشـین ها در ایـن کمپنـی را 
ثبـت می کـرد. بـا تجزیۀ هـرکار به یـک سلسـله اقدامات 
کوچـک و مجـزا و آزمایـش روش هـای مختلـف انجـام 
ایـن اقدامات، تایلر یـک مجموعه رهنمودهای مشـخص 
یـا محاسـبه های عـددی را ایجـاد کـرد که در آن دسـتور 
کارِ هـر کارگر مشـخص شـده بـود. کارگران ایـن کمپنی 
از قواعـد سـخت گیرانۀ جدیـد خشـمگین شـدند، آن هـا 
مدعـی بودنـد کـه قواعـد کارِی تـازه آن هـا را بـه چیزی 
بیشـتر از ماشـین تبدیـل کـرده اسـت امـا میـزان تولیـد 

کمپنـی افزایـش چشـم گیری یافتـه بـود. 
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بخش پنجم

شیخ الهند، قرآن کریم را 
نیز به زبان اردو ترجمه 
کرده است که ترجمۀ 

ایشان یکی از بهترین و 
مشهورترین ترجمه های 

قرآن در زبان اردو 
است. عالمه شبیراحمد 

عثمانی )متوفای 
1369ق/1989م( یکی از 
شاگردان برجستۀ ایشان، 

با افزودن تعلیقات مفیدی 
بر حاشیۀ این ترجمه 

که به »تفسیر عثمانی« 
معروف است، بر ارزش 
و افادیِت این اثر افزوده 

است. چاپ خانۀ ملک 
فهد در مدینۀ منوره این 
ترجمۀ فاخر را همراه با 
تفسیر در سال 1409ق/ 

1989م با تیراژ صدها 
هزار جلد چاپ و در بین 

مسلمانان جهان توزیع 
کرده است. ترجمۀ 

فارسی »تفسیر عثمانی«، 
در ایران و افغانستان 
به نام »تفسیر کابلی« 

معروف است
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سپنتا، رنگین دادفر، 1396 
سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از درون. کابـل: 

انتشـارات عـازم
تعداد صفحات: 980 صفحه در دو جلد 

رنگیـن دادفرسـپنتا در 2۵ قـوس ۱332 در کـروخ 
هـرات بـه دنیـا آمـد. دوران ابتدایـی مکتـب را در 
را  مکتـب  ثانـوی  دوران  و  کـرد  سـپری  کـروخ 
در لیسـۀ موالنـا نورالدیـن عبدالرحمـن جامـی و 
لیسـۀ سـلطان شـهر هـرات بـه پایـان رسـاند. او 
علـوم  و  دانشـکدۀ حقـوق  وارد  در سـال ۱3۵3 
سیاسـی دانشـگاه کابـل شـد. در ایـن سـال ها بـه 
کـه  جاویـد  شـعلۀ  مارکسیسـتی  چـپ  جریـان 
جریـان مائوییسـتی و مخالـف شـوروی و حـزب 
دموکراتیک خلق طرف دارِ شـوروی در افغانسـتان 
بـود، پیوسـت. او بعـد از چنـد سـال فعالیـت در 
جریـان مذکـور، بـه باورهـای سـنتی و آرتودکس 
مارکسـیزم لنینیـزم و مائوییزم پشـت کـرد و تمایل 
بـه دیدگاه هـای مکتـب فرانکفورت از مارکسـیزم، 

و اندیشـه های لیبـرال غربـی پیـدا کـرد. 
سـپنتا در سـال ۱97۵ بـا اسـتفاده از یـک بـورس 
تحصیلـی ترکیـه بـه دانشـگاه کابل، وارد دانشـگاه 
انقـره در رشـتۀ روابـط بین الملـل شـد. او پـس از 
فراغـت در سـال ۱979 نخسـت به ایران و سـپس 
مبـارزات  و  فعالیـت  در  تـا  رفـت  پاکسـتان  بـه 
سـازمان مربـوط بـه جریـان شـعلۀ جاویـد بـه نام 
در  کـه  افغانسـتان«  خلق هـای  انقابـی  »گـروه 
مخالفـت بـا حـزب حاکـم دموکراتیـک خلـق و 
قوای شـوروی قرار داشـتند، مشـارکت کند. او در 
۱98۱ دوبـاره بـه ترکیه برگشـت و یک سـال بعد 
در 27 جنـوری ۱982 بـه آلمـان پناهنده شـد و در 
شـهر آخـن آلمـان اقامـت کـرد. وی در آخـن بـه 
فراگیـری زبـان آلمانـی و ادامـۀ تحصیـل پرداخت 
و در 2۱ نوامبـر ۱99۱ از رسـالۀ دکتورای خود در 
عنـوان »فراینـد عقب مانده گـی، جنـگ و مقاومـت 
در افغانسـتان« دفـاع کـرد. او سـپس در انسـتیوت 
سیاسـی دانشـگاه آخـن به عنـوان اسـتاد وارد کار 
شـد تـا این کـه در سـال 2۰۰۴ بـه افغانسـتان آمد 
و بـا آغـاز تدریـس بـه عنـوان اسـتاد مهمـان در 
دانشـگاه کابـل مشـاور کـرزی در امـور بین المللی 
شـد و سـپس  در حمـل ۱38۵ )اپریـل2۰۰۶( بـه 
وزارت خارجـۀ حکومـت حامد کرزی رسـید و تا 
سـال 2۰۰9 در وزارت خارجـه باقـی ماند. سـپس 
در فبـروری 2۰۱۰ در کرسـی مشـاور امنیـت ملی 
قـرار گرفـت و تـا سـال 2۰۱۴ و پایـان ریاسـت 

جمهـوری کـرزی در ایـن مقـام باقـی ماند.
سـپنتا پـس از پایـان حکومـت کـرزی همچنـان 
در افغانسـتان و در دوسـتی و رابطـۀ نزدیـک بـا 
کـرزی  باقـی مانـد و بـا رحمـت اهلل نبیـل رییـس 
امنیـت ملی حکومـت کرزی و شـماری از وزیران 
نـام  بـه  را  سیاسـی یی  گـروه  حکومـت،  قبلـی 
»محـور مردم افغانسـتان« تشـکیل داد. او در سـال 
جـاری ۱39۶ خاطراِت خود را از دوران کارش در 
حکومـت کـرزی در کتاب: »سیاسـت افغانسـتان؛ 

روایتـی از دورن« نوشـت.
سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از درون، با اسـتقبال 
گسـترده روبـه رو شـد و خواننـده گان بسـیاری بـا 
متفـاوت، مخالفـت و  برداشـت های  دیدگاه هـا و 
موافقـِت خـود را بـا آن بیـان کردند. آن چـه را که 
در زیـر مطالعـه می کنیـد، روایـت مـن و نـگاه من 

بـه ایـن کتاب اسـت.

معایب و محاسن
هـر پدیـدۀ اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی، علمـی 
را  خـود  معایـِب  و  محاسـن  مـا  دنیـای  در  و... 
دارد. شـناخت ایـن معایـب و محاسـن و بیـان آن 
متفـاوت  و  گوناگـون  مختلـف،  دیدگاه هـای  از 
اسـت. افـزون بر آن کـه خوبی و بـدی در پدیده ها 
مطلـق نیسـتند و نـگاه بـه آن فقـط  بـا رنگ سـیاه 
و سـفید، نگاه درسـت و واقعی نیسـت؛ کتاب نیز 
بـه عنـوان یـک پدیـده و اثـر علمـی و فرهنگی از 
یـک نویسـنده و به خصوص در مـورد رویدادها و 
تحـوالت سیاسـی و بازتـاب ایـن رویدادهـا تـوام 
نویسـنده، معایـب  برداشـت  ارایـۀ دیـدگاه و  بـا 
و محاسـِن بسـیاری دارد. هیـچ نـگاه مطلقـی را 
نمی تـوان در مـورد کتابـی کـه خاطـرات سیاسـی 
نویسـنده را از درون تحـوالت و رخدادهـای یـک 
نظـام حاکـم سیاسـی و شـریک سـفرۀ قـدرت آن 
نظـام تبییـن مـی دارد، ارایـه کـرد. کتاب: سیاسـت 
اثـر رنگیـن دادفـر  از درون،  افغانسـتان؛ روایتـی 

سـپنتا َسـوا از ایـن قاعده نیسـت.
کار ماندگار و درخور ستایش

نوشـتن کتـاب خاطـرات سیاسـی توسـط دکتـور 
ملـی  امنیـت  مشـاور  و  خارجـه  وزیـر  سـپنتا 
حکومـت کـرزی به رغـم معایـب و محاسـن آن 
کار  یـک  خواننـده گان،  متفـاوت  دیدگاه هـای  و 
مانـدگار و قابـل تقدیـر و تحسـین اسـت. کـرزی 
در حکومـت سیزده سـالۀ خـود ده ها وزیر داشـت. 

این کـه از میـان آن ده هـا وزیر، رنگین دادفر سـپنتا 
یکـی از وزیرانـش کـه بـدون تردید چـه از لحاظ 
دانـش و چـه از لحـاظ تقـوای مالـی و اخاقی در 
کرسـی و مقـام دولتی که از فاسـدترین دولت های 
روی زمیـن اسـت، برازنده گی دارد، قلم به دسـت 
می گیـرد و گوشـه هایی از ناگفته هـای درون ایـن 
حکومت را که بخشـی از تاریخ سیاسـی افغانستان 
را می سـازد، بـر روی کاغـذ می ریـزد، کار ماندگار 
و درخـور تحسـین انجـام می دهـد. هرچنـد که او 
در ایـن گفتـن و نوشـتن از بیـان تمـام حقیقت هـا 
و  پنهـان کاری  بـه  دسـت  یـا  و  می کنـد  احتـراز 
کتمـان می زنـد؛ از هـر زاویه یـی کـه بـه آن نـگاه 
شـود، ایـن کار با اهمیت و تحسـین برانگیز اسـت:

وقایـع،  و  مسـایل  بیـان  در  کتمـان  و  ناگفته هـا 
پـی  در  کـه  می انـدازد  تکاپـو  بـه  را  خواننـده 
کشـف و درک آن ناگفته هـا برآیـد. تحریـف در 
واقعیت هـا نیـز منتقـدان را بـه بیـان درسـت آن 
و  می شـود  مکتـوب  درسـتی هایش  می کشـاند. 
ثبـت اوراق تاریـخ می گـردد که جامعۀ سیاسـی و 
اهـل سیاسـت کشـور می تواننـد از آن در رویکردِ 
معطـوف بـه ایـن توصیـۀ فارابـی که شـرافت علم 
تاریـخ را بـه فایـدۀ عبرت آمـوزی می دانـد، بهـره 

ببرنـد و بیاموزنـد.
فصیح و سلیس

ایـن کتـاب با فصاحت و ساسـت نگاشـته شـده 
اسـت. زبـان و قلـِم بیان و نوشـتار نویسـنده، زبان 
و قلـِم روان و آسـان اسـت که بـرای آدم های اهل 
سـواد متوسـط و حتـا ابتدایـی قابـل فهـم و هضم 
اسـت. زیبایـی و روانـی متـن به رغـم درازی آن، 
خواننـده را بـه خوانـش کتـاب بیشـتر وسوسـه و 

مجـذوب می کنـد.
درازنویسی

کتـاب: سیاسـت  کـه  بـود  و عملـی  میسـر  ایـن 
نه صـد  جـای  بـه  درون،  از  روایتـی  افغانسـتان؛ 
نگاشـته  صفحـه  پنجصـد  در  صفحـه  هشـتاد  و 
می شـد و بـه جـای دو جلـد در یـک جلـد بـه 
چـاپ می رسـید. دکتر سـپنتا مقـاالت خـود را نیز 
همین گونـه طویـل و زیـاد از حـِد نیـاز در بحـث 
بـر سـر موضـوع عنـوان شـده می نویسـد. شـاید 
یکـی از دالیـل آن، بـه معلـم بودنـش برگـردد که 
معلمـان پُرحـرف هسـتند، اگـر بنویسـند، طوالنی 
می نویسـند. و یـا شـاید ایـن درازنویسـی و گاهی 
تکـرار برخـی مطالب و مسـایل ناشـی از ناگزیری 
باشـد کـه نویسـنده در نخسـتین مبحـث کتـاب 
از آن سـخن می گویـد. امـا مـن در ایـن کتـاب، 
درازنویسـی ناشـی از ناگزیـری را کمتـر دیـدم. به 
هـر حـال، دالیـل و عوامـل هرچـه که باشـد، این 
درازنویسـی از ُحسـن نوشـته می کاهـد و خواننده 

می سـازد.  خسـته  و  بی حوصلـه  را 
خودسانسوری 

خودسانسـوری در افغانسـتان بـرای کسـانی کـه 
می نویسـند، چـه در درون نظـام حاکـم سیاسـی 
باشـند و چـه در بیـرون، موضـوع قابـل درک و تا 
حـدی طبیعـی و ناگزیر اسـت. اما خودسانسـوری 
و  ویژه گی هـا  بـه  کـه  ناگزیری هایـی  سـِر  از 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  خـاص  شـرایط 
جامعـه برمی گـردد، بـا سـکوت و کتمـان حقایـق 
و واقعیت هـا تفـاوت دارد. هرچنـد دکتـور سـپنتا 
بـه  منتقدیـِن خـود کـه  از  برخـی  بـه  پیشـاپیش 
کتمـان و پنهـان کاری نویسـنده در بیـان واقعیت ها 
انگشـت  نظـام  درون  مهـم  مسـایل  بسـیاری  و 
را  چیـز  همـه  مـن  کـه  می گویـد  گذاشـته اند، 
نگفتـه ام: »بسـیاری شـاید بپرسـند کـه آیـا مـن در 
ایـن یادداشـت ها همـه چیـز را گفته ام. نـه، چنین 
نیسـت. مـواردی بوده انـد کـه بـه دلیل مسـوولیت 
در برابـر دولـت و اصـول اخاقـی دولـت داری، 
نگفتـه ام و نمی توانسـتم بگویم. باشـد تـا روزی و 

. ج ۱ ص ۱2« دیگـر...  روزگاری 
ایـن  در  نویسـنده  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا 
نگفتن هـا، بسـیار بیشـتر از حـد معمـول و نیـاز، 
خودسانسـوری و سـکوت تا مـرز انـکار و کتمان 
پیـش  واقعیت هـا  و  حقایـق  هدفمنـد  و  عمـدی 
تکـرار و در  بـه  او  اسـت.  رفتـه و عمـل کـرده 
مباحث مختلف از فسـاد و فاسـدان در درون نظام 
حاکـم و از جاسوسـان و طـرف داران دولت هـا و 

کشـورهای خارجـی در دولـت افغانسـتان سـخن 
می گویـد و خـود را چهـرۀ ضـد فسـاد و مبـارز 
دموکراتـی معرفـی می کنـد کـه عمـرش در مبارزه 
بـرای عدالـت و مخالفـت بـا اسـتبداد و فسـاد و 
اسـتعمار خارجـی سـپری شـده اسـت، امـا کمتـر 
ایـن چهره هـای فاسـد و جواسـیس خارجـی  از 
نـام می گیـرد و اغلـب سـکوت می کنـد و کتمـان 

مـی ورزد.  
صراحت بیان 

افـراد  و  مـوارد  آن  و  آن جـا  در  بیـان  صراحـت 
دولتـی و حکومتی که نویسـنده برخاف سـکوت 
و خودسانسـوری خواسـته اسـت بدون هیـچ ایما 
و ابهامـی بگوید و بنویسـد، بسـیار بارز و روشـن 
اسـت. ایـن صراحـت کـه هرچنـد بسـیار محدود 
جذابیـت  و  برجسـته گی  بـه  اسـت،  گزینشـی  و 
ایـن اثـر می افزایـد. وقتـی کـه می نویسـد: »رییس 
دفتـر حامـد کرزی آقـای داوودزی ترکیبـی بود از 
بلی گویـی نهادینـه شـده و آدمـی بـا زیرکی هـای 
بسـیار و شـامۀ نیرومنـد نزدیکـی به قـدرت. او تا 
آخـر کارش هرچـه رییس جمهـور حامـد کـرزی 
می گفـت در پاسـخ می گفت:«بیخـی صحیح ده«...« 
»....چنـد تـن از وکای هـرات و وکای منسـوب 
بـه جناح هـای روشـنفکری جداگانـه آمدنـد و بـه 
مـن گفتنـد کـه رییـس ادارۀ امـور فـاروق وردک 
و همـکاران او، بـه ویـژه آقـای رویـدار همـراه با 
جمعـی از رهبـران جهـادی و وکای نزدیـک بـه 
ایـران در پـی سـلب اعتمـاد از شـما در ولسـی 
جرگـه اسـتند. روز دیگر یکی از وکای منسـوب 
بـه حزب اسـامی نیـز برایم عین مطلـب را گفت، 
صـدای تیلفونـش را بلنـد کـرد و در حضـور مـن 

فـاروق  وردک زنـگ زد و از وی پرسـید بـه 
اعتمـاد  سـلب  موافـق  جمهـور  رییـس  آیـا  کـه 

از سـپنتا می باشـد؟ فـاروق وردک بـا نثـار چنـد 
فحـش ناموسـی بـه مـن، بر ایـن امر تأکیـد کرد و 
گفـت رییـس جمهـور از این که این کمونیسـت را 
پیشـنهاد کـرده بود، پشـیمان اسـت و به مـن اکید 
دسـتور داده اسـت تـا کشـور را از ایـن مصیبـت 

نجـات دهـم... ج ۱ ص ۱۴۵«
پسر خان

نویسـنده خـود را در اولیـن مبحـث کتاب، »پسـر 
گفـت  بتـوان  شـاید  کـه  می کنـد  معرفـی  خـان« 
بخشـی از نوشـته های او در مـورد خـودش کـه 

دیـدگاه  از  الف زنـی  و  خودشـیفته گی  از  نوعـی 
بـه  یـا می شـود،  و  اسـت  تلقـی شـده  برخی هـا 
یـک  در  یابـد.  پیونـد  بـودن  خـان  پسـر  همیـن 
جامعـۀ سـنتی همچـون افغانسـتان پسـر خـان که 
و  انقابـی  تحصیل کـردۀ  و  روشـنفکر  هرچنـد 
آن هـم از نـوع چـپ مارکسیسـتی باشـد و هرچند 
بعـداً سوسـیال دموکـرات هـم شـده باشـد، بایـد 
این چنیـن خودشـیفته گی داشـته باشـد و تـا کـه 
می توانـد از خـود سـخن بگویـد و از خانی پدر و 
چهاربـرج قلعـۀ جدش و پاسـداران تفنـگ دار این 
برج هـا. او در سراسـر کتـاب و در هـر عنـوان و 
مبحـث بـه نحوی از خود سـخن گفته اسـت و از 
بیـان و تبلیـغ مخالفـان و منتقدان خـود. در این از 
خـود گفتن ها، همیشـه حق را منسـوب و منحصر 
بـه خـود می دانـد و مخالفـان را هرچند بـا زبان و 
بیـان آرام و مودبانـه، حقیـر و کوچـک می کنـد. او 
بـار بار می نویسـد کـه »آن ها )منتقـدان و مخالفان( 

هرچـه می گفتنـد، مـن بـه راه خـود می رفتـم.«
و  منتقدیـن  مخالفـت  و  انتقـاد  اسـت  ممکـن 
مخالفـان دکتور سـپنتا در بسـیاری از مـوارد موجه 
تأکیـد  مـوارد  برخـی  در  امـا  نباشـد،  درسـت  و 
بیـش از حـِد وی بـه عنـوان مقام ارشـد حکومت 
کـرزی در کتـاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از 
درون، بـه اوصـاف و ویژه گی هـای شـخصیتی اش 
تـا سـرحد خودشـیفته گی در درون حکومتـی کـه 
در صـدر حکومت هـای فاسـد جهـان قـرار دارد 
و بـرای ادامـۀ حیاتـش صـد در صـد وابسـته بـه 
کمـک و حمایـت نظامـی و مالـی امریـکا و غرب 
اسـت، سـوال برانگیز و شگفت آور اسـت. وقتی او 
می نویسـد: »...بـرای مـن بـه مشـکل قابـل توجیه 
بـود کـه کسـی گمان کنـد که کسـی ماننـد من که 
زنده گـی اش را وقـف عدالـت اجتماعـی و مبارزه 

بـا اسـتبداد و فسـاد و زورگویی حاکمـان و مبارزه 
بـا اسـتعمار و سـلطه کـرده بـود، تـن بـه ذلـت 
برابـر قدرت هـای متجـاوز بدهـد...  تسـلیمی در 
ص ۶۰3« ایـن در حالـی اسـت کـه وی در صدها 
صفحۀ کتاب سیاسـت افغانسـتان؛ روایتی از درون، 
حکایـت و روایت دردناک زورگویی، زبردسـتی و 
حرف ناشـنوی امریـکا و انگلیس و فسـاد آن ها در 
افغانسـتان و فسـاد دولـت افغانسـتان را بـه عنوان 
شـریک ایـن حکومـت در مقـام وزارت خارجه و 

مشـاور امنیـت ملـی بیـان می کند. 
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مقام هـای امنیتـی در بلـخ تأییـد کردنـد 
کـه طالبـان دیشـب ۱7 نیـروی خیـزش 
در  را  محلـی  پولیـس  یـک  و  مردمـی 
روسـتای »نـو قشـاق بزبای« ولسـوالی 
شـولگره ایـن والیـت تیربـاران کردنـد.
عبدالـرزاق قـادری، آمـر امنیـت پولیس 
ایـن  گفـت،  امریـکا  صـدای  بـه  بلـخ 
رویـداد بـه اثر خیانـت یک تـن از افراد 
خیزشـی در این روسـتا صـورت گرفته 

ست. ا
او افـزود: »حوالـی سـاعت ۱:۴۰ شـب 

در قریه بزبای ولسـوالی شـولگره که در 
37 کیلومتـری جنـوب غـرب ولسـوالی 
شـولگره قـرار دارد، دشـمن با اسـتفاده 
از خیانـت یـک تـن از افـراد خیزشـی 
دشـمن در قریـه دخـول اجـرا می کنـد، 
۱8 تـن از خیزش هـای مردمـی بـا یـک 

پولیـس محلی شـهید اسـت«.
از سـوی هم سـراج الدین عابد، ولسوال 
شـولگره والیـت بلـخ به صـدای امریکا 
گفـت این افـراد ملکی بودنـد »اینهاافراد 
ملکـی انـد، مـا خیـزش مردمـی کـدام 

کـه چـوکات  آنجـا  در  نداریـم  نفـری 
باشـد؛ امـا دایمـاً کـه سـر شـان صـدا 
حمایـت  نظـام  همـکاری  بـه  می شـد 
می کردنـد. امـا در چـوکات خیزش های 
مردمـی نبودنـد، چـرا کـه مـا در رتبـه 
چهـارم خیـزش مردمـی را داریـم امـا 

اینهـا پیـش مـا افـراد ملکـی بودنـد«.
بـه قول ولسـوال شـولگرۀ والیـت بلخ، 
ایـن افـراد دیشـب در یک مهمـان خانه 
تیربـاران  کـه  بودنـد  آمـده  هـم  گـرد 

. ند شد
در ولسـوالی شـولگر  بزبـای  روسـتای 
والیـت بلـخ بـا والیـت سـرپل هم مـرز 

می باشـد.
عبدالـرزاق قـادری آمـر امنیـت پولیـس 
بلـخ از شناسـایی عامـان ایـن رویـداد 
نیـز خبـر داد؛ اما در این مـورد جزئیاتی 

نکرد. ارائـه 
بـه  پیامـی  در  طالبـان  هـم،  سـویی  از 
رسـانه ها مسـؤولیت ایـن رویـداد را بـه  

عهـده گرفتـه انـد.
در  آنهـا  اسـت  آمـده  طالبـان  پیـام  در 
حمله شـب گذشـته شـان یک پوسته را 
فتـح کرده و حمیداهلل قومانـدان را با ۱8 

تـن دیگـر کشـته اند.
مقام هـای محلـی در بلخ نیـز تأیید کرده 
انـد کـه یکـی از بـزرگان محلـی بـه نام 
حمیـداهلل بـا یـک پسـرش عبیـداهلل، نیز 

در بیـن کشته شـدگان شـامل اند.

د کنـــدز ســـیمه ییـــز چارواکـــي او 

خلـــک وايـــي چـــې د دغـــه والیـــت 

لـــه چهـــاردرې ولســـوالۍ د وروســـتیو 

جګـــړو لـــه کبلـــه څـــه بانـــدې ۲ زره 

کورنـــۍ لـــه خپلـــو مېنـــو بـــې ځایـــه 

شـــوې دي.

ـــاردرې  ـــه چه ـــدز ل ـــۍ د کن ـــه کورن دغ

ولســـوالۍ د روانـــو پوځـــي عملیاتـــو 

لـــه کبلـــه بـــې ځایـــه شـــوي او اوس 

مهـــال د دې والیـــت د مرکـــزي ښـــار 

پـــه بېالبېلـــو ســـیمو کـــې د خپلوانـــو 

پـــه کورونـــو کـــې ژونـــد کـــوي.

ــو  ــویو خلکـ ــه شـ ــې ځایـ ــو بـ د دغـ

پـــه وینـــا چـــې د روانـــو عملیاتـــو لـــه 

ـــي  ـــه تل ـــه منځ ـــه ل ـــه، د دوی هرڅ کبل

ـــو  ـــو او توپون ـــر مبون ـــې پ ـــه ی او کورون

وران شـــوي او یـــوازې دوی خپـــل 

ـــتي  ـــره ايس ـــه ډګ ـــړې ل ـــه د جګ ځانانون

دي.

دوتنـــو  ولســـوالۍ  چهـــاردرې  د 

ـــف  ـــو محمـــد حنی ـــر ی اوســـېدونکو ه

ـــو رسه  ـــه ازادي راډی ـــن ل ـــالح الدی او ص

ـــه دوی  ـــې ل ـــل چ ـــال ووی ـــرو پرمه د خ

ـــه  ـــري مرســـتې ن ـــورې ب رسه تراوســـه پ

دي شـــوي.

دوی وایي:

ـــول  ـــړی او ټ ـــار ک ـــې مبب ـــور ی ـــا ک »زم

ــره  ــړی او اوس زه دومـ ــوار کـ ــې هـ یـ

ـــور  ـــل ک ـــه خپ ـــې بېرت ـــرم چ ـــه ل ـــوان ن ت

جـــوړ کـــړم او دا څـــو ورځـــې کېـــږي 

ـــم او  ـــی ی ـــه راغل ـــار ت ـــدز ښ ـــې د کن چ

ـــد کـــوم.« ـــه کـــور کـــې ژون ـــو پ د خپلوان

»مـــوږ د دولـــت لـــه دې کومکونـــو 

ـــل کي  ـــوږ دې خپ ـــوو، م ـــر ی ـــه تې څخ

ـــد  ـــې ارام ژون ـــږدي چ ـــې پرې ـــور ک او ک

وکـــړو، همـــدا اوس زمـــوږ نیـــم کـــور 

پـــه کي کـــې پـــه جنـــګ کـــې پاتـــې 

دی او نیـــم راوتـــي یـــوو.«

ـــد نعمـــت  ـــدز د وايل ویان بـــل خـــوا د کن

ـــرې  ـــه تې ـــې پ ـــي چ ـــوري واي ـــه تیم الل

ــدې ۲  ــه بانـ ــې څـ ــۍ کـ ــوې اوونـ یـ

ـــوالۍ  ـــاردرې ولس ـــه چه ـــۍ ل زره کورن

څخـــه بـــې ځایـــه شـــوې دي.

ـــدو  ـــې اړون ـــي چ ـــوري واي ـــاغلی تیم ښ

ـــو  ـــویو کورنی ـــه ش ـــې ځای ـــو د ب ارګانون

رسوې پیـــل کـــړې او ډېـــر ژر بـــه پـــر 

ـــل  ـــتې ووېش ـــري مرس ـــو ب ـــو کورنی دغ

يش.

نوموړي وویل:

ـــازه دوه زره  ـــاردرې ولســـوالۍ ت ـــه چه »ل

ـــدو  ـــوي او اړون ـــه ش ـــې ځای ـــۍ ب کورن

ارګانونـــو تراوســـه پـــورې درې ســـوه 

ـــۍ  ـــې کورن ـــړي او پات ـــۍ رسوې ک کورن

د خپلوانـــو پـــه کورونـــو کـــې دي، 

ـــوم او  ـــه دی معل ـــې ادرس ن ـــه ی ـــوږ ت م

ـــري  ـــو ب ـــو کورنی ـــر دغ ـــه پ ـــر ژر ب ډې

مرســـتي ووېشـــل يش.«

او  کډوالـــو  د  کنـــدز  د  خـــوا  بـــل 

ریاســـت  چـــارو  راســـتنېدونکو 

چارواکـــي وايـــي چـــې پـــه روان کال 

کـــې پـــه دې والیـــت کـــې د جګـــړو 

ـــۍ  ـــدې ۱۵ زره کورن ـــه بان ـــه څ ـــه کبل ل

ـــوي او  ـــه ش ـــې ځای ـــو ب ـــو مېن ـــه خپل ل

ــې  ــتو کـ ــه ۹ میاشـ دوی د روان کال پـ

ـــري  ـــو ب ـــدې ۸ زره کورنی ـــه بان ـــر څ پ

ــه  ــم دغـ ــلې دي او الهـ ــتې وېشـ مرسـ

ــري. ــړۍ دوام لـ لـ

پـــه دغـــه والیـــت کـــې د پامـــر د 

وايـــي  چارواکـــي  فرقـــې  شـــلمې 

چـــې لـــه یـــوې اوونـــۍ راهیســـې 

د کنـــدز پـــه چهـــاردرې ولســـوالۍ 

ـــله  ـــو د وس ـــډو ځواکون ـــان ګ ـــې افغ ک

ـــدف د  ـــه ه ـــو پ ـــو د ځپل ـــو مخالفين وال

ــوي ــوم تصفیـ ــه نـ ــر۱۷« پـ »پامیـ

ـــې  ـــه ک ـــه پایل ـــړي او پ ـــل ک ـــات پی عملی

ـــو  ـــله وال ـــم د وس ـــیمې ه ـــې س ـــې ځین ی

ـــړي او  ـــه ک ـــتونه تصفی ـــه ش ـــو ل مخالفین

الهـــم عملیـــات پـــه ســـیمه کـــې دوام 

ـــري. ل

 شکستن آخرین کمربند...
کرده انــد،  شــهید  را  امنیتــی  منســوبان  و 
ــت  ــن والی ــی در ای ــای امنیت ــات نیروه تلف
در حــد نهایــت بلنــد قــرار دارد، امــا دولــت 
ــچ  ــی هی ــوول امنیت ــای مس ــزی و نهاده مرک

ــد.  ــی ندارن توجه
ــای  ــد از نهاده ــاد تن ــا انتق ــی ب ــای صالح آق
اســتخباراتی، می گویــد: گــروه طالبــان از 
افــراد بومــی والیــت فــراه هســتند، امــا 
ــازند  ــد روشــن س ــتخباراتی بای ــای اس نیروه
کــه تجهیــزات را دشــمن از کجــا بــه دســت 

ــی آورد؟ م
ــه  ــا تهاجــم ب ــان ب او گفــت: همــه روزه طالب
پوســته های پولیــس ســربازان را شــهید و 

ــد.  ــود می برن ــا خ ــزات آن را ب تجهی
ایــن عضــو شــورای والیتــی فــراه بــا تأکیــد 
ــوا  ــتان و بگ ــوالی های گلس ــه ولس ــزود ک اف
ــرار دارد و ســایر  ــان ق ــَا در دســت طالب کام
ولســوالی نیــز برخــی وقت هــا در دســت 
ــت  ــت دول ــاعت در دس ــد س ــان و چن طالب
می باشــد و دولــت تنهــا در چنــد روســتا 

محــدود ایــن ولســوالی ها فعالیــت دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه آمــر امنیــت والیــت 
فــراه بــا ۴ تــن از محافظانــش شــب یکشــنبه، 
بــه اثــر انفجــار مایــن کشــته شــد. بــه گفتــۀ 

ــاعت دو  ــه س ــن حادث ــی، ای ــووالن امنیت مس
شــب گذشــته در نزدیکــی پاســگاه»حیدر 

ــاده اســت. قلــی« اتفــاق افت
ــس  ــگ وال ربی ــن ری ــم الدی ــان، رح همچن
امــور مهاجــران والیــت فــراه مــی گویــد کــه 
ــی و  ــای امنیت ــان نیروه ــای می ــر جنگ ه از اث
گــروه  طالبــان در ایــن والیــت بیــش هفــت 

ــده اند. ــا ش ــواده، بیج ــزار خان ه
از ســویی هــم،  اعضــای مجلــس نماینــده گان 
شــدن  بدتــر   از  را  خــود  نگرانــی  نیــز 
ــراز کرده انــد. محمــد  اوضــاع امنیتــی فــراه اب
ســرورعثمانی، عضــو مجلــس نماینــده گان، با 
اشــاره بــه هجــوم گــروه طالبــان بــه والیــت 
فــراه  فــراه می گویــد: وضعیــت والیــت 
ــت  ــت و از حکوم ــده اس ــران کنن ــیار نگ بس
ــه ایــن وضعیــت توجــه  ــم کــه ب مــی خواهی
کنــد تــا فــراه بدســت طالبــان ســقوط نکنــد. 
امــا، نجیــب دانــش ســخنگوی وزتــارت 
ــراس  ــرکوب ه ــرای س ــه ب ــه ک ــه گفت داخل
افگنــان در ایــن والیــت عملیــات ویــژۀ 

راه انــدازی شــده اســت. 
می شــود  بیــان  حالــی  در  گفته هــا  ایــن 
ــود کــه  ــه ب ــراه گفت ــی ف ــد پیــش وال کــه چن
ــا اســلحۀ روســی مجهــز هســتند و  طالبــان ب

در برابــر نیروهــای امنیتــی می جنگنــد.

عبدالرئـوف  کـه  دارد  ادعـا  مجلـس  عضـو  یـک 
ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـدگان در غصـب 
زمین هـای دولتـی و ایجـاد نـا امنی هـا در والیـت 

قنـدوز دسـت دارد.
در  قنـدوز  مـردم  نماینـده  صافـی  کمـال  انجنیـر 
مجلـس گفت که آقـای ابراهیمی در ولسـوالی های 
قنـدوز  آبـاد  خـان  ولسـوالی  و  صاحـب  امـام 
زمین هـای دولتـی را بـا اسـتفاده از زور و قـدرت 
خـود بـه گونـه غیـر قانونـی غصـب کرده اسـت.
آقـای صافـی گفـت: »ابراهیمـی هـر روز در کندز 
ملیشـه تشـکیل می دهد و با حمایـت از زورمندان، 

زمین هـای دولتـی را نیـز غصـب می کند«.
بـه گفتـه او، بعضی از اعضـای دیگر شـورای ملی 
نیـز بـا مقام هـای محلی قنـدوز در ارتبـاط اند و از 
همیـن طریـق در قاچـاق، قتـل و هـر گونـه اعمال 

غیـر قانونی دیگر دسـت دارد.
او بیـان داشـت کـه برخـی اعضـای شـورای ملـی 
از درآمدهـای روزانـه اداره هـای عایداتـی به ویژه 
کمیسـاری  و  ترانسـپورت  اداره  شـیرخان،  بنـدر 

نظامـی ایـن والیـت سـهم می گیرنـد.
آقـای صافی هرچند از سـایر اعضای شـورای ملی 
کـه در فسـاد و حمایـت از قاچاقبـران در والیـت 
قنـدوز نـام نگرفـت؛ امـا الحـاج اهلل نظـر نظـری 
ترکمـن، سـید داود نـادری، شایسـته بـاز ناصـری، 
شـکریه پیـکان، عبدالـودود پیمـان، فاطمـه عزیـز، 
معلـم چهـاری و عبـداهلل قرلـق نماینـدگان مـردم 

قنـدوز در دو مجلـس شـورای ملـی هسـتند.
صافـی گفـت که هـم اکنـون نیز غضـب زمین های 
دولتـی توسـط برخـی اعضـای شـورای ملـی از 
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی  عبدالرئـوف  جملـه 
نماینـدگان در ولسـوالی هـای امـام صاحب و خان 

آبـاد ایـن والیـت جریـان دارد.
او تاکیـد کـرد کـه اسـناد موثـق و ثبـوت کامـل از 

ایـن ادعـای شـان در دسـت دارد.

اعضـای  برخـی  و  مجلـس  رییـس  او،  گفتـه  بـه 
شـورای ملـی در گسـترش نـا امنـی هـا در قندوز 
نیـز دسـت دارنـد و آرامـش مـردم ایـن والیت را 

اند. گرفتـه 
شـهر قنـدوز در دو سـال گذشـته دو بار به دسـت 
طالبـان سـقوط کـرد و تلفـات و خسـارات زیادی 
بـر مـردم این شـهر تحمیل شـد؛ اما عملیـات های 
نظامـی علیـه طالبـان هنـوز هـم در ایـن والیـت 

جریـان دارد.
انجنیـر کمال گفـت که هنوز هم آرامش سراسـری 
در شـهر و ولسـوالی های قنـدوز به وجـود نیامده 
اسـت و فسـاد در اداره هـای محلـی ایـن والیت به 

اوج خود رسـیده است.
صافـی می گوینـد کـه حمایـت اعضـای شـورای 
قنـدوز  والیـت  در  غاصبـان  و  مفسـدان  از  ملـی 
سـبب شـده کـه مـردم در برخـی مـوارد بـا طالبان 
همـکاری کـرده و حتـا برعلیـه دولت جنـگ کنند.
بـه گفتـه او، تعیینات در نهادهـای امنیتی قندوز نیز 
بـر اسـاس قومیـت صـورت مـی گیرد و یـک قوم 

خاص به حاشـیه رانده شـده اسـت.
ایـن عضـو مجلس، عملیـات تصفیـه ای جاری در 
قنـدوز را نیـز مـورد سـوال قـرار داد و گفـت کـه 
در عملیـات نیروهـای امنیتـی، بیشـتر مـردم ملکی 

آسـیب دیـده اند.

عبدالرئـوف ابراهیمـی پیـش از ایـن نیـز از سـوی 
برخـی نماینـدگان دیگـر بـه فسـاد، غصـب زمین 
هـای دولتـی و تشـکیل پولیـس محلـی در قنـدوز 
متهم شـده اسـت؛ امـا او تمامی این اتهامـات علیه 

خـودش را بـی اسـاس خوانده اسـت.
انجنیـر کمـال صافـی  اسـت کـه  ایـن در حالـی 
نماینـده مـردم قنـدوز در مجلـس، هنـگام سـقوط 
ایـن شـهر به دسـت طالبـان بـه حمایـت از طالبان 

بود. متهـم شـده 

تیرباران هفده نیروی خیزش مردمی در بلخ

د کندز له چهاردرې ولسوالۍ د جګړو له کبله 

۲ زره کورنۍ بې ځایه شوي

ابراهیمی بار دیگر به فساد 
و زورگویی متهم شد
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ورزش
مهدی ثاقب

کســانی کــه امشــب در هوتــل انترکانتیننتــال توســط 
تروریســتان کشــته و زخمــی می شــوند، حــق داشــتند 
ــد؛ حکومــت  ــده باشــند، نفــس بکشــند و زنده گــی کنن زن
مکلــف بــه امنیــت آنــان می باشــد، وقتــی شــهروندان کشــور در 
ــن  ــای ای ــس کج ــند، پ ــته باش ــت نداش ــت امنی ــن پایتخ ــن اماک امن تری
ــواالت و  ــه س ــن حمل ــند. ای ــته باش ــت داش ــه مصونی ــدی ب ــهر امی ش

ــال دارد: ــه دنب ــی را ب ابهامات
* بــا وجــود ُهشــدارهای الزم ســفارت امریــکا چــرا هوتــل انترکانتیننتــال 

تدابیــر شــدید امنیتــی را وضــع نکــرده بــود؟
ــل چــرا  ــل اســت، مســووالن هوت ــن هوت ــر ای ــه ب ــن حمل ــن دومی * ای
ــه مرحلــۀ عمــل قــرار بدهنــد و جــان  نتوانســتند وقایــع پیشــگیرانه را ب

ــد؟ ــان خــود را نجــات دهن میهمان
ــه  ــرا و چگون ــل چ ــن هوت ــتقر در ای ــی مس ــی امنیت ــی خصوص * کمپن

ــت؟ ــده اس ــتان نش ــف تروریس ــایی و توق ــه شناس ــق ب موف
* در ایــن هوتــل بین المللــی بیــش از پنــچ مانــع امنیتــی بــا دروزاه هــای 
همچنــان  و  جــدی  تاشــی  و  بمب یــاب  دســتگاه های  فــوالدی، 
ــه توانســتند از  ــن تروریســتان چگون ــای الکترونیکــی اســت، ای دروازه ه
چنیــن موانعــی بگذرنــد؟ آن هــا چگونــه توانســتند جنگ افزارهــای ثقیلــه 

ــد. ــل منتقــل کنن ــه ایــن هوت و خفیفــۀ خــود را ب
* نیروهــای امنیتــی حکومــت نبایــد اولیــن نــگاه مشــکوک خــود را تنهــا 
ــن  ــه های ای ــه ریش ــدوزد، بلک ــل ن ــن هوت ــای ای ــان دروازه ه ــر نگهبان ب
ــز  ــل نی ــن هوت ــی ای ــج داخل ــتون پن ــا س ــوز ی ــراد مرم ــداد را در اف رخ

ــد. جســتجو کنن

عبدالکبير ستوده

علمای پاکستان باید تجدید ایمان کنند
چنـد روز قبـل، صاحـب ایـن قلـم سـوال کـرده بـودم کـه 
تروریسـتان  غیـر  و  تروریسـتان  بـرای  فتوی هـای  »چنیـن 
چـه ارزش دینـی و اخاقـی می توانـد داشـته باشـد؟« و یـک روز بعـدش 
گفتـم: »بـرای کسـانی کـه از پیوند عمیق سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان و 
علمـای دینـی این سـرزمین و طالب و القاعده و شـبکۀ حقانـی و... چیزی 
می داننـد، فتـوی اخیـر علمـای دینـی این دیـار، بـه هیچ وجـه ارزش دینی 
و اخاقـی نـدارد«، امـا امـروز از رادیـوی آرمـان شـنیدم که یک شـهروند 
افغانسـتانی، بـه »دانشـیار« تمـاس گرفت و گفت: »سـخن اولم این اسـت 
کـه علمـای پاکسـتان با ایـن فتوی جدیدشـان بایـد بروند و دو بـاره کلمه 

طیبـه  را بخواننـد و ایمـان بیاروند...«.
واقعیـت ایـن اسـت کـه در گذشـته ها یـک عالـم دینـی فتـوی مـی داد و 
میلیون هـا مسـلمان بـه آن فتـوی عمـل می کردنـد، امـا امـروزه دو هـزار 
عالـم دینـی می آینـد و فتـوی می دهنـد، ولی به جـای این کـه از این فتوی 
اسـتقبال شـود، مـردم از خـود فتـوی دهنـده گان می خواهنـد کـه بیاینـد و 
تجدیـد ایمـان کننـد و کلمـۀ طیبه بخواننـد و از فتوی دادن های سیاسـی و 
بی مـورد و ناشـیانۀ خودداری کنند. این طنـز روزگار را باید خواند و آن را 
جـدی گرفـت. زمانـی که جمعـی از علمای دینـی خودفروختـه می آیند و 
حـق و ناحـق فتوی  هـای سیاسـی می دهنـد و به خواسـت سیاسـت مداران 
و قدرت منـدان سـکوت می کننـد یـا حنجـره پـاره می کننـد، بـدون تردید، 

فتـوی و مفتـی، ارزش و جایـگاه خـود را نـزد مـردم از دسـت می دهند.
روزگار، روزگار دیگـری اسـت. امـروزه مـا دیـن را نمی دانیـم، بلکـه همه 
دیـن را می داننـد، امـروزه مـا مـردم را داوری نمی کنیـم، بلکـه مـردم نیـز 
مـا را داوری می کننـد، امـروزه مـا بـا کسـانی مواجـه هسـتیم کـه »عقـل 
تقلیـدی« خـود را کنـار کذاشـته اند و بهره منـد از »عقل تحقیقـی« و »عقل 
انتقـادی« هسـتند، امروزه ما ایمـان و اخاص و صداقت دیگـران را تعیین 
نمی کنیـم، بلکـه ایمـان و اخـاص و صداقـت خودمـان نیـز بـه آزمـون 
گرفتـه می شـود، امـروزه مـا اگـر از مـردم می خواهیـم ایمـان قـوی دارند، 

مـردم نیـز از مـا می خواهنـد کـه مـا نیز ایمـان خـود را تجدیـد کنیم.

ملک ستيز

»جای شرم دارد«
درس هـا و تجـارب از دنیـای سیاسـت نشـان می دهند وقتی 
سـفیر دولتـی در جغرافیـای دولت شـما بر تعامـات داخلی 
و سیاسـی کشـور تان سـخن می گویـد، یا سـخن آخر و مهـم را می  گوید، 
می شـود.  پیچده تـر  و  نمایان تـر  بحـران  گسـترده گی  پیمانـه  همـان  بـه 
نماینـده دولـت بیگانـه زمانی چنین کار غیـر متعارف دیپلوماتیـک را انجام 
می دهـد کـه تأثیـر اسـتراتژیک بـر وضعیـت دارد. این جـا شـما هـدف را 
نمی سـازید، بلکـه ابـزاری هسـتید بـرای هدفـی کـه سـفیر آن را تمثیـل 
می کنـد. سـفیر نظـر بـه علوم روابـط بین الملـل و حقـوق بین الملـل ممثل 
ارادۀ دولـت در نظـام سیاسـی دولـت میزبان اسـت. هر قدری که سـفیر از 
حیطـۀ تعامـات دپلوماتیـک پـا برون یـا فراتر می گـذارد، به همـان پیمانه 

حاکمیـت سیاسـی دولـت میزبان مـورد تهدیـد قـرار می گیرد.
بی چاره گـی مـا همیشـه در نبـود هم آهنگـی درونـی و سیاسـی مـا اسـت. 
چـرا نهـادی، حزبی، شـخصیت جـذاب و قابـل قبول نمی توانـد تضادهای 
اسـت وسـاطت،  در سیاسـت  معمـول  پدیـدۀ  یـک  کـه  را  مـا  سیاسـی 
نماینده گـی و یـا حـل و فصـل کنـد؟ ایـن ضعـف کـه بـر گرفتـه از نبـود 
اجماع درونی اسـت، سـبب شـده اسـت کـه خارجی هـا یا از واشـنگتن و 
یـا از مسـکو و مضحک تـر از همـه از اسـام آباد و تهـران بـر دولت مردان 

مـا حکـم براننـد. راسـتش و با پـوزش بایـد بگویم »جـای شـرم دارد«.

آیا سانچس می تواند منچستریونایتد 
را در لیگ قهرمانان همراهی کند؟

رئال مادرید راه خروج کواچیچ را بست

فيـسبـوک نـــامــه

در حالی که پیوسـتن الکسـیس سـانچس به جمع شـیاطین سـرخ قطعی به 
نظـر می رسـد، ایـن بحث مطرح اسـت کـه آیـا او می تواند من یونایتـد را در 

لیـگ قهرمانـان همراهی کنـد یا خیر؟
الکسـیس سـانچِس 29 سـاله در آسـتانه پیوسـتن به منچسـتریونایتد است و 
گفتـه می شـود دیـروز )یکشـنبه( خبـر بـه خدمـت گرفتـن او از سـوی این 
باشـگاه انگلیسـی به طور رسـمی اعام شـد. براسـاس گزارش های منتشـر 
شـده ایـن مهاجـم شـیلیایی که با هنریـک مخیتاریـان معاوضه خواهد شـد، 

دسـتمزد هفته گـی اش در اولدترافـورد ۵۰۰ هـزار پونـد خواهد بود.
شـاید بـرای خیلـی از هـواداران منچسـتریونایتد کـه خیال شـان از بابـت 
عملـی ایـن انتقـال تـا حـدود زیـادی راحـت شـده، جای سـوال باشـد که 
»آیـا سـانچس می تواند شـیاطین سـرخ را در لیـگ قهرمانان اروپـا همراهی 
کنـد یـا خیـر؟« کـه پاسـخ ایـن پرسـش »بلی« اسـت؛ چرا کـه آرسـنال این 
فصـل در لیـگ اروپـا حضـور دارد و طبـق قوانیـن اتحادیـه فوتبـال اروپـا 
)یوفـا( سـانچس مشـکلی بـرای بـازی در لیـگ قهرمانـان اروپا کـه رقابتی 

کامـًا متفـاوت از لیـگ اروپاسـت، ندارد.
در واقـع ایـن مهاجـم شـیلیایی در تمامـی رقابت های مختلـف فصل جاری 
می توانـد سرخ پوشـان منچسـتر را همراهـی کنـد. او حتـی در تک بـازی 
آرسـنال در دور سـوم از جـام حذفـی انگلیـس که به شکسـت ۴ بـر 2 این 
تیـم مقابـل ناتینگهـام فارسـت انجامیـد و موجب حـذف توپچی هـا از این 

رقابت هـا شـد، بـرای آرسـنال بـازی نکرد.
نورمـن وایت سـاید کـه خـود بین سـال های ۱982 تـا ۱989 در پسـت های 
هافبـک و مهاجـم بـرای منچسـتریونایتد بـازی می کـرد، در گفت وگـو بـا 
روزنامـه »میـرر« انگلیـس گفت: منچسترسـیتی به احتمال زیـاد قهرمان لیگ 
برتـر خواهـد شـد، امـا بـا خریـد الکسـیس سـانچس، منچسـتریونایتد هم 

می توانـد ایـن فصـل فاتح لیـگ قهرمانـان اروپا شـود.
وی ادامـه داد: سـانچس بازیکـن خاصـی اسـت کـه می توانـد در بازی های 
بـزرگ تفـاوت را رقـم بزنـد. منچسـتریونایتد بـا داشـتن چنیـن بازیکنـی 
می توانـد بـرای کسـب جام هـای مهـم چالـش کنـد. منچسـتریونایتد همین 
حـاال هـم سـرمربی )مورینیو( دارد کـه پیش از ایـن از احتمـاالت به عنوان 
قهرمانـی لیـگ قهرمانـان رسـیده اسـت. سـانچس می توانـد بـر جـادوی 

یونایتـد در لیـگ قهرمانـان بیفزاید.
شـیاطین سـرخ کـه بـه عنـوان صدرنشـین گـروه A لیـگ قهرمانـان اروپـا 
راهـی مرحلـه یک هشـتم نهایـی ایـن رقابت هـا شـدند، مـاه آینـده میادی 

بایـد بـا سـویای اسـپانیا رقابـت کنند.

ــد  ــدار داده ان ــان ُهش ــک کروات ش ــی هافب ــک قبل ــه مال ــانی ها ب کهکش
ــد. باشــگاه رئال مادریــد در  ــرای پــس گرفتــن او را بزن کــه قیــد تــاش ب
پاســخ بــه ابــراز تمایــل باشــگاه اینتــر بــرای پــس گرفتــن متئــو کواچیــچ از 
سفیدپوشــان مادریــد، اعــام کــرده کــه ایــن بازیکــن کــروات را بــه هیــچ 

ــد. ــت نمی ده ــوان از دس عن
ــر  ــی ب ــده مبن ــر ش ــپانیایی منتش ــریات اس ــی در نش ــراً گزارش های اخی
ــته  ــد داش ــوری قص ــاه جن ــاالت م ــل و انتق ــازار نق ــر در ب ــه اینت این ک
متئــو کواچیــچ را از رئال مادریــد قــرض بگیــرد و او را بــه عنــوان گزینــۀ 
جایگزیــن رامیــرز، هافبــک برزیلــی جیانگســو ســونینگ تــا پایــان فصــل 

ــرد. ــیرو بب ــه سن س ب
ــی،  ــک دفاع ــن هافب ــه ای ــک ب ــع نزدی ــام مناب ــق اع ــال، طب ــن ح ــا ای ب
ــن  ــه روی ای ــو را ب ــوراً درهــای خــروج از ســانتیاگو برنابئ ــد ف رئال مادری
بازیکــن ملی پــوش بســته و اعــام کــرده بــه هیــچ عنــوان اجــازه جدایــی 

ــد داد. ــه وی را نخواه ب
کواچیــچ مــاه جنــوری ســال 2۰۱3 بــا قــراردادی ۱۱ میلیــون یورویــی از 
تیــم دیناموزاگــرب بــه اینتــر پیوســت و دو ســال بعــد در ازای 3۱ میلیــون 
ــرای  ــا ب ــل ۱۴ ب ــن فص ــد. او در ای ــه ش ــد فروخت ــه رئال مادری ــورو ب ی

ــاس گل داده اســت. ــک پ ــه و ی ــدان رفت ــه می ــانی ها ب کهکش

فـن  مـذاکـره
عامل های تُاثیرگذار روی برگزاری مذاکرۀ موفق

برای برگزاری پیروزمندانۀ مذاکره، چهار عامل نقش اساسی دارند.
ــای  ــم اســت، مهارت ه ــی مه ــره خیل ــۀ مذاک ــه در پروس ــل ک ــن عام ۱- اولی
ارتباطــات اســت. مهارت هــای الزم بــرای برقــراری ارتباطــات ســالم و 
ــت  ــۀ درس ــا به  گون ــد ت ــک می کنن ــده را کم ــره کنن ــای مذاک ــق طرف ه موف
پروســۀ مذاکــره را پیــش بــرده و پیام هــای خــود را بۀک دیگــر انتقــال دهنــد. 
ــاز  ــوۀ آغ ــارت از نح ــات عب ــای ارتباط ــامل مهارت ه ــر ش ــن عناص عمده تری
ــان و  ــتفاده از زب ــی اس ــل، چگونگ ــرف مقاب ــا ط ــورد ب ــوۀ برخ ــث و نح بح
ــدا و  ــس و آجن ــم در مجل ــو حاک ــا، ج ــان گفته ه ــی می ــت هماهنگ موجودی
مســایل مرتبــط به مذاکــره می باشــند. اســتفاده از مهارت هــای ارتباطــات 
ــداف  ــت آوردن اه ــا و به دس ــال پیام ه ــرای انتق ــره، راه را ب ــان مذاک در جری

ــد. ــوار می کن ــده هم ــره کنن ــای مذاک طرف ه
2- دومیــن عامــل مهــم و تأثیرگــذار بــر پروســۀ مذاکــره نحــوۀ انتقــال پیــام 
و حــد شــفافیت در گفتــار و نحــوۀ پیــام رســانی اســت. ایــن بخــش شــامل 
ــا  ــنیدن پیام ه ــن ش ــفاف و هم چنی ــق، واضــح و ش ــۀ دقی ــا به  گون ــۀ پیام ه ارای
ــد.  ــانه می باش ــل و خاموش ــق، کام ــورت دقی ــل به ص ــرف مقاب ــخنان ط و س
بایــد تــاش صــورت گیــرد تــا هنــگام ارایــه دهــی پیام هــای اصلــی، کســی 
دیگــری در جریــان صحبــت کــردن شــما مداخلــه نکنــد و هم چنیــن وقتــی 
ــهم  ــق به س ــت متعل ــای وق ــر مبن ــن ب ــخن گفت ــروف س ــل مص ــرف مقاب ط
ــخنانش را  ــد س ــت، نبای ــره اس ــط به مذاک ــدای مرتب ــون آجن ــش و پیرام خوی
قطــع کــرد و نبایــد به چیــزی دیگــر مصــروف شــد. واضــح ســخن گفتــن و 
ــوص در  ــات، به خص ــۀ ارتباط ــی در عرص ــای اصل ــنیدن از الزمه ه ــق ش دقی

ــد. ــمار می رون ــی به ش ــدی سیاس ــات ج ــا و ارتباط ــان مذاکره ه جری
3- ســومین عامــل مهــم و جــدی کــه می توانــد چگونگــی و نتایــج مذاکــره 
ــۀ  ــد به  گون ــرول احساســات شــخصی اســت. بای ــی کنت ــد، توانای ــم بزن را رق
جــدی و دقیــق متوجــه احساســات، عواطــف و هیجانــات خــود بــود. نبایــد 
ــروز  ــره ب ــان مذاک ــا در جری ــازه داد ت ــود اج ــات خ ــات و هیجان به احساس
کننــد و بــر مفاهیــم و مســایل مرتبــط به مذاکــره تأثیــر نماینــد. بایــد متوجــه 
ــش  ــم به نمای ــا ه ــاتی و ی ــت احساس ــن حرک ــن اندک تری ــه ممک ــود ک ب
گذاشــتن هیجانــات بی مــورد و حساســیت زا نتیجــۀ مذاکــره را به  گونــۀ 
کامــل دیگرگــون ســازند. ممکــن اســت طــرف مقابــل و یــا هــم کســانی که 
طرفــدار پایــان موفقانــۀ مذاکــرات نیســتند، در پــی بــر انگیختــن احساســات و 
هیجانــات اشــتراک کننــده باشــند؛ امــا در هــر حــال بایــد متوجــه حساســیت 
موضــوع بــود و از انجــام و یــا هــم گفتــن هرنــوع حرکــت و ســخن 

ــرد. ــز خــودداری ک ــر انگی احساســاتی و حساســیت ب
ــرول  ــتن کنت ــره، داش ــد مذاک ــر رون ــذار ب ــم تأثیرگ ــل مه ــن عام ۴- چهارمی
ــده  ــره کنن ــث مذاک ــانی که به حی ــت. کس ــره اس ــود در مذاک ــاع موج ــر اوض ب
در مباحــث مهــم شــرکت می کننــد، بایــد به مســایل مرتبــط به آجنــدای 
ــرول  مذاکــره، حــرکات خــود و نحــوۀ پیشــرفت مذاکــره در حــد خــود کنت
داشــته باشــند. ممکــن اســت مذاکــره کننده هــا بــا آدم هــای پــر رو و یــا هــم 
ســخت گیر طــرف واقــع شــوند. ممکــن اســت طــرف در پــی صــرف نمــودن 
ــن  ــد. ممک ــره باش ــۀ مذاک ــی در پروس ــوق طلب ــم تف ــا ه ــتر و ی ــت بیش وق
اســت طــرف کوشــش کنــد تــا بــا اســتفاده از مهارت هــای خــاص و طوالنــی 
ــردن  ــر ک ــی زمین گی ــره، در پ ــۀ مذاک ــاختن پروس ــر س ــاختن و نفس گی س

ــل خــود باشــد.  شــرکت کننــدۀ طــرف مقاب
ــا متانــت و دقــت تمــام  در هم چــو حــاالت، شــخص مذاکــره کننــده بایــد ب
اوضــاع را تحــت کنتــرول داشــته باشــد و در صــورت خــارج شــدن طــرف 
مقابــل از آجنــدای اصلــی و بحــث مــورد نظــر، وی را متوجــه ســاخته و در 
صــورت تــاش وی بــرای ضایــع ســاختن وقــت، ابتــکار عمــل را به دســت 
گرفتــه و بــا ارایــۀ یــک سلســله مســایل و معلومــات مهــم، تــوازن را حفــظ 
ــۀ  ــام پروس ــدی تم ــا حوصله من ــد ب ــا بای ــره کننده ه ــن، مذاک ــد. هم چنی کن
ــود، از  ــج کار خ ــت نتای ــت اهمی ــا در نظرداش ــرده و ب ــش ب ــره را به پی مذاک
ــد.  ــری نماین ــره جلوگی ــینی در کار مذاک ــب نش ــدن و عق ــاه آم ــه کوت هرگون
البتــه در صــورت غیــر قابــل تحمــل شــدن شــرایط تــداوم مذاکــره، بهتریــن 
گزینــۀ ممکــن رفتــن بــۀک تفریــح و فکــر کــردن بــرای نحــوۀ تغییــر دهــی 

ــه زنــی اســت.  اســتراتیژی چان
ــت و آگاه  ــا ظرفی ــم کاران ب ــاورین و ه ــواره مش ــد هم ــا، بای ــره کننده ه مذاک
خــود را در ماحــول محیــط مذاکــره داشــته باشــند کــه در هــر حالــت برایشــان 
قابــل دســترس باشــند. بایــد متوجــه بــود کــه مباحــث اصلــی پیــش آمــده در 
ــوص  ــرون، به خص ــد به بی ــره بای ــان مذاک ــیدن پای ــا رس ــره، ت ــان مذاک جری
به مطبوعــات درزنکننــد. بایــد متوجــه بــود کــه مذاکــره بــا اســتدالل منطقــی 
ــا  ــه ب ــان می رســد، ن ــه به پای ــل درک پیروزمندان ــل قاب ــۀ شــواهد و دالی و ارای
ــه. در  ــره و مفاهم ــان مذاک ــردن جری ــل ک ــورد و مخت ــای بی م ــر و صداه س
ــرد؛  ــه ک ــدم ارای ــته ها را یک ــات و داش ــۀ معلوم ــد هم ــره، نبای ــان مذاک جری
ــزوم  ــق ل ــات و مباحــث را طب ــه معلوم ــق و محتاطان ــۀ دقی ــد به  گون بلکــه بای
دیــد و بــر مبنــای حــد معلومــات دهــی طــرف مقابــل بیــرون داد. هم چنــان، 
انعطــاف پذیــری معقــول و حســابی نیــز یکــی از عاملهــای مهــم اســت کــه 
ــورد  ــج م ــن به نتای ــرای دســت یافت ــده را ب ــره کنن ــای مذاک ــد طرف ه می توان
ــن  ــف و پذیرفت ــا ضع ــری را ب ــد انعطاف پذی ــه، نبای ــد. البت ــک کن ــر، کم نظ

شکســت اشــتباه گرفــت. 
ــای  ــرف/ طرف ه ــرش ط ــرز نگ ــت و ط ــش را نی ــن نق ــت، عمده تری در نهای
ــازی  ــره ب ــی مذاک ــج نهای ــزاری و نتای ــوۀ برگ ــاالی نح ــره ب ــل در مذاک دخی
خواهنــد کــرد. البتــه، نیــت مذاکــره کننده هــا مهــم اســت کــه به خاطــر حــل 
مســایل و دســت یابی به تفاهــم مذاکــره می کننــد و یــا هــم به خاطــر مغلــوب 
ــا،  ــنج زایی. ام ــکل آفرینی و تش ــرای مش ــازی ب ــه س ــرف و بهان ــاختن ط س
بهتریــن و منطقی تریــن راه  اســتفاده از مذاکــره، راه انــدازی آن به خاطــر 
دســت یافتــن به تفاهــم و حــل تشــنجات و نزاع هــای ممکــن اســت و بایــد 
ــت  ــک ذهنی ــا ی ــد ب ــی بای ــد؛ یعن ــره ش ــدگاه وارد مذاک ــن دی ــا ای ــه ب همیش
ــد  ــره و معتق ــدای مذاک ــال آگاه از آجن ــن ح ــر و در عی ــت و انعطاف پذی مثب
ــه  پیــروزی در مذاکــرات، شــامل مباحــث و چانه زنــی هــای سیاســی شــد. ب
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گفتـمان وفـاق ملـی در بلـخ، دیـار موالنـا

این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

طــرح وفــاق ملــی، امــروز صبــح تــا بعــد از ظهــر مــورد گفتمــان داغ نخبــگان، نماینــدگان والیــت، اســتادان، فرهیختــگان و دانشــجویان بلــخ قــرار گرفــت. محفــل بــا قرائــت کالم اهلل مجیــد، خــوش آمدیــد 
رئیــس دفتــر مقــام والیــت بلــخ، ســخنرانی مقدماتــی سرپرســت والیــت و صحبــت رئیــس شــورای والیتــی آغــاز گردیــد و متعاقبــًا احمدولــی مســعود بــه توضیــح طــرح وفــاق ملــی پرداخــت: 

ــی  ــه قربان ــک عمــل انجــام یافت ــه مشــترکات نرســیم، خــدای ناخواســته در ی ــی ب ــاق مل ــر در چارچــوب وف ــروز اگ ــی و تاریخــی می باشــد. ام ــاز مل ــک نی ــی در شــرایط نا همگــون موجــود، ی ــاق مل وف
ــد.  ــم ش ــران خواهی ــه های دیگ نقش

با همین وضعیت آشفته، رفتن به طرف انتخابات، نه تنها حالل مشکالت نیست، بلکه تراژیدی جبران ناپذیری را ببار خواهد آورد. 
قبــل از رفتــن بــه انتخابــات، نیــاز داریــم تــا بــا ترســیم حــل معمــای قــدرت، از حالــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب هـــمه بــه توافــق برســیم، و ایــن مســتلزم برســمیت شــناختن مشــکالت ملــی، اولویــت 

بنــدی هــا، تــوأم بــا راه حــل هــای ســنجیده، بــکار گیــری منطــق و عقالنیــت سیاســی، بــرای تغییــر مســالمت آمیــز میباشــد.
انســجام و همســوئی ظرفیــت هــا، اســتفاده از زبــان فنــی، بــا نــگاه حــد اکثــری بــه مشــترکات، در چارچــوب فرهنــگ همدگــر پذیــری، احتــرام متقابــل، از مولفــه هــای وفــاق ملــی میباشــند. پیــام، طــرح، 

حرکــت و بیــداری نســل جــوان، مراحــل مختلــف موفقیــت وفــاق ملــی میباشــند.
اندیشــه ورزان بلــخ، بــا اســتقبال بســیاری گــرم از طــرح وفــاق ملــی، حمایــت بــی دریــغ شــان را اعــالم داشــتند، تأکیــد ورزیدنــد تــا بــرای مدیریــت بهتــر وفــاق ملــی، در هــر والیــت خانــۀ فکــر ایجــاد 

گــردد و گفتمــان هــا ادامــه یابــد و شــورای وفــاق ملــی منحیــث پــل ارتبــاط والیــات ضــروری پنداشــته شــد.
احمدولــی مســعود ضمــن سپاســگزاری از والــی فرهیختــۀ بلــخ جنــاب اســتاد عطــا محمــد نــور بخاطــر حمایــت روشــن شــان از طــرح وفــاق ملــی و تشــکری از مســئولین محتــرم والیــت، بخصــوص آقــای 

بشــیر توحیــدی، آقــای افضــل حدیــد و اســتاد فیــاض مهریــار، بخاطــر ســازماندهی ایــن محفــل، از همــۀ حاظریــن مجلــس سپاســگزاری نمــود.
متن کامل گفتمان وفاق ملی در بلخ در جریدۀ ماندگار به نشر خواهد رسید.
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