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ــاره ســاختن پایــگاه  وزارت دفــاع چیــن، گزارش هــا درب
نظامــی در افغانســتان را بــه شــدت رد کــرد. 

مقامــات افغانســتان پیــش از ایــن گفتــه بودنــد کــه چیــن 
بــه پرداخــت هزینــه مالــی ســاختن یــک پایــگاه نظامــی 

در والیــت بدخشــان تعهــد کــرده اســت.
وو چیــان، ســخنگوی وزارت دفــاع چیــن در یــک 
کنفرانــس خبــری گفــت کــه دو کشــور در بخــش 
مســائل امنیتــی بــا همدیگــر همــکاری معمــول داشــته و 
چیــن، افغانســتان را در راســتای مبــارزه علیــه تروریســم 

حمایــت می کنــد.
قبــل از ایــن، مقامــات وزارت دفــاع افغانســتان بــه 
ــد کــه چیــن تمــام  تاریــخ ۲۹ دســامبر ۲۰۱۷ گفتــه بودن
هزینه هــای مالــی ایجــاد یــک پایــگاه نظامــی در والیــت 

ــت. ــه اس ــه دوش گرفت ــان را ب بدخش

حامـد کـرزی روز جمعـه در یـک جشـنواره در شـهر جیپـور 
آهنگـی هنـدی را زمزمـه کـرد. او هـم چنـان در این جشـنواره 

خـودش را شـبیه نصرالدیـن شـاه  هنرمنـد هنـدی خوانـد.
 کـرزی در این جشـنواره به سـوال هایی یاسـخ گفـت که کمتر 
از او پرسـیده شـده اسـت. او هـم چنان گفـت که افغانسـتان و 
هنـد از گذشـته ها روابـط فرهنگی و مشـترکات زیاد داشـته اند.

 ”Guide“ از فلـم زمزمـۀ یکـی از آهنگ هـای قدیمـی هنـد 
توسـط حامـد کـرزی، فضای نشسـت در شـهر جیپـور را تغییر 

داد.
از رییـس جمهـور پیشـین افغانسـتان هم چنان پرسـیده شـد که 
اگـر در هنـد، کسـی نقشـی او را در یـک فلـم بـازی کنـد، کی 

می توانـد باشـد. 
آقای کرزی در پاسخ گفت:

» اگـر فلمـی از مـن در هندوسـتان سـاخته شـود، نصیـر الدین 
شـاه بهتریـن انتخـاب خواهد بود. فکـر می کنم زیاد مشـابه من 
اسـت یـا بگذاریـد طـوری بگویـم که من بیشـتر به او شـباهت 
دارم.« نصرالدین شـاه هنرمند معروف هندوسـتانی اسـت که در  
میـان  افغانسـتانی ها شـاخته  شـده اسـت. او بیشـتر نقش هـای 

منفـی را بازی کرده اسـت.
حامـد کـرزی کـه در جشـنواره ادبـی »زی« در جیپور شـرکت 
عنـوان  بـه  دختـران  درس  و  کار  و  رسـانه ها  از  بـود،  کـرده 

دسـتآوردهای فعلـی افغانسـتان یـاد آوری کـرده گفـت:
» افغانسـتان امـروز رسـانه های پُر جمع و جـوش دارد. باز آزاد 
و پُـر جمـع و جـوش. اکثریـت کارمنـدان ایـن رسـانه ها زنـان 

اسـتند. زنـان جوان کـه خیلی خـوب می درخشـند.« 

والی بلخ در واکنش به اعالمیۀ کاخ سفید:

پیشنهاد ۱۲ فقره یی عملی شود
ــت  ــی جمعی ــس اجرای ــور، ریی ــد ن ــا محم عط
ــر  ــار دیگ ــخ ب ــی بل ــتان و وال ــامی افغانس اس
ــت  ــر اس ــزب وی حاض ــه ح ــرد ک ــد ک تاکی
ــا  ــدۀ سیاســی ب ــه وجــود آم ــا تنــش هــای ب ت
حکومــت وحــدت ملــی را از راه گفتگــو حــل 

ــد. کن
آقــای نــور در یــک پیــام تویتــر خــود نگاشــته 
اســت کــه حــزب جمعیــت طــرح ۱۲ فقره یــی 
را بــا ارگ شــریک کــرده تــا از طریــق آن 
ــی در قســمت  ــت وحــدت مل ــی حکوم توانای
»تعهــد مشــترک مــا در برابــر مــردم افغانســتان« 

تقویــت گــردد.
اظهــارات آقــای نــور مبنــی بــر راه حــل 
در  ملــی  وحــدت  حکومــت  بــا  سیاســی 
افغانســتان یــک روز پــس از آن بیــان شــد کــه 
قصــر ســفید بــا نشــر یــک اعامیــه از رهبــران 
افغانســتان خواســت تــا مناقشــات روی انتقــال 
قــدرت بــه والــی جدیــد بلــخ را بــه »زودی و 
ــد. ــز حــل و فصــل« کنن ــح آمی ــۀ صل ــه گون ب
ــا  ــه تنش ه ــت ک ــرده اس ــام ک ــفید اع کاخ س
ــوری  ــت جمه ــخ و ارگ ریاس ــی بل ــن وال بی
ــا »در چارچــوب  ــد از ســوی خــود افغان ه بای
قانــون اساســی ایــن کشــور، حاکمیــت قانــون 
و اصــل برابــری در برابــر قانــون حــل شــود«.
در  امریــکا  جمهــوری  ریاســت  دفتــر 
خبرنامه یــی گفتــه اســت کــه  تنــش بیــن 
ــه  ــوری، »ب ــت جمه ــخ و  ارگ ریاس ــی بل وال
هیــچ صــورت« از طریــق خشــونت قابــل حــل 

نیســت.
کاخ  کــه  شــده  تاکیــد  خبرنامــه  ایــن  در 
ــی بلــخ و ارگ ریاســت  ســفید تنــش بیــن وال

می کنــد. دنبــال  نزدیــک  از  را  جمهــوری 
ــته  ــل« خواس ــای دخی ــفید  از »طرف ه کاخ س
تــا تنــش ایجــاد شــده بــر ســر انتقــال قــدرت 
ــه ســریع و  ــه گون ــد را ب ــی جدی ــک وال ــه ی ب

ــد. ــل کنن ــز ح صلح آمی
ــت  ــه بن بس ــه ادام ــرده ک ــد ک ــفید تاکی کاخ س
ســود  بــه  تنهــا  موضــوع  ایــن  ســر  بــر 
»تروریســتان و دشــمنان« افغانســتان اســت.
پیــش از ایــن نیــز مایــک پنــس معــاون رییــس 
بــا  تلفنــی  تمــاس  در  امریــکا  جمهــوری 
ــر حــل  محمداشــرف غنــی رییــس جمهــور، ب
ــی بلــخ و ارگ  ــز تنــش بیــن وال مســالمت آمی

ــود. ــرده ب ــد ک ــوری تاکی ــت جمه ریاس
ــه  ــه اســت ک ــفید گفت ــه قصــر س ــی ک در حال
افغــان هــا خــود بایــد در بــارۀ ایــن مســئله در 
ــم  ــان« تصمی ــی ش ــون اساس ــوب قان »چهارچ
بگیرنــد، آقــای نــور گفتــه اســت کــه خواســتار 
»چارچــوکات  در  موجــود  بحــران  حــل 

ــت. ــی« اس ــدت مل ــت وح ــه حکوم توافقنام
رئیــس  بــه  افغانســتان  اساســی  قانــون 
جمهــوری صاحیــت برکنــاری و گزینــش 
ــا  ــد ام ــی ده ــور را م ــت کش ــان ۳۴ والی والی
ــی،  ــت وحــدت مل ــهء تشــکیل حکوم توافقنام
کــه میــان محمــد اشــرف غنــی و داکتــر عبــداهلل 
ــر اصــل تســاوی  ــت، ب ــداهلل، صــورت گرف عب
در گزینــش مقــام هــای ارشــد حکومتــی تاکیــد 

دارد.
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ــه  ــه بحــران ب ــد ب موضــع کاخ ســفید در پیون
وجــود آمــده میــان ارگ و بلــخ ســرانجام 
ــه  ــک اعامی ــفید در ی مشــخص شــد. کاخ س
رســمی خواهــان پایــان یافتــن هــر چــه 
ــان عطــا  ــده می ــه وجــود آم ــر مشــکل ب زودت
ــاس  ــد. براس ــی ش ــای غن ــور و آق ــد ن محم
ــع  ــه نف ــران ب ــن بح ــۀ ای ــه، ادام ــن اعامی ای
امنیــت و ثبــات افغانســتان نیســت و دشــمنان 
ــه  ــا آنک ــد. ب ــود می برن ــور از آن س ــن کش ای
ــدۀ  ــان دهن ــد نش ــفید می توان ــۀ کاخ س اعامی
اهمیــت مســالۀ ارگ و بلــخ باشــد و بــا 
ــۀ  ــای تعمــدی در اعامی ــم برخــی ابهام ه آنه
کاخ ســفید بــه چشــم می خــورد؛ امــا بــا 
ــر  ــه نش ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــال نمی ت ــن ح ای
ــه  ــخ را ب ــع بل ــت موض ــه حقانی ــن اعامی ای
صراحــت فریــاد می زنــد و می گویــد کــه 
ســرانجام  انحصارطلبــی  و  تمامیت خواهــی 
ــا  ــردم می شــود. و ام ــی م ــوب ارادۀ جمع مغل
ابهام هایــی کــه در اعامیــۀ کاخ ســفید راه 
ــه  ــه در اعامی ــن ک ــت ای ــت: نخس ــه اس یافت
ــکل  ــۀ مش ــه ادام ــده ک ــه ش ــفید گفت کاخ س
ارگ و بلــخ بــه نفــع دشــمنان افغانســتان تمــام 
می شــود. ایــن اشــاره کامــا درســت منطقــی 
اســت و حتــا در روزهــای اخیــر خــود را بــه 
ــه صــرف نشــر  وضــوح نشــان داده اســت ک
ــب  ــور از جان ــای ن ــتعفانامۀ آق ــش اس پذیری
ــوط  ــه شــرایط خاصــی من ارگ کــه آن هــم ب
ــت  ــن والی ــی ای ــدر در بی ثبات ــود، چق می ش
امــن تاثیرگــذار بــوده اســت. حداقــل اعامیــۀ 
کاخ ســفید بایــد بــه ایــن مســاله اشــاره 
ــبب  ــی س ــه کس ــم چ ــه تصمی ــت ک می داش
برهــم خــوردن امنیــت در والیت هــای شــمالی 
کشــور می شــود. از جانــب دیگــر در اعامیــۀ 
ــر راه حــل قانونــی ایــن بحــران  کاخ ســفید ب
تاکیــد رفتــه اســت. امــا مشــخص نیســت کــه 
چــه راه حلــی قانونــی اســت. تصمیــم رییــس 
ــان  ــی می ــای سیاس ــا توافق ه ــوری و ی جمه
دوجنــاح کــه بــه تقســیم قــدرت میــان شــان 
منتهــی شــده اســت؟ اعامیــۀ کاخ ســفید 

ــاد  ــی ایج ــۀ سیاس ــه توافق نام ــارۀ ب ــچ اش هی
ــری  ــا میانجیگ ــه ب ــی ک ــدت مل ــت وح دول
ــت، نکــرده اســت  ــن کشــور شــکل گرف همی
در حالــی کــه یکــی از ســؤتفاهم های اساســی 
بــه وجــود آمــده میــان ارگ و آقــای نــور عدم 
رعایــت و اجــرای همیــن توافــق نامــه اســت. 
ــه اجــرای  ــًا تعهــدی ب ــی اگــر واقع ــای غن آق
توافــق نامــه سیاســی می داشــت و در پــی 
ــود،  ــدرت نمی ب ــل ق ــار کام ــب و انحص کس
ــه وجــود  ــز ب ــی نی ــدون شــک معضــل فعل ب
ــحالی  ــای خوش ــه ج ــن هم ــا ای ــد. ب نمی آم
اســت کــه ســرانجام کاخ ســفید اهمیــت 
موضــوع را دریافــت و الاقــل موضــع رســمی 
ــاال  ــرد. ح ــام ک ــاره اع ــن ب ــود را در ای خ
ضــرورت اســت کــه بــرای حــل نهایــی ایــن 
ــع  ــوری در موض ــت جمه ــران، ارگ ریاس بح
ــه  ــود در هم ــه خ ــای تمامیت خواهان گیری ه
زمینــه کــه باعــث بحــران خطرنــاک در تمــام 
و  کــرده  بازنگــری  شده اســت،  عرصه هــا 
دوبــاره راه عقانیــت سیاســی را در پیــش 
ــی در  ــار طلب ــی و انحص ــرد. تمامیت خواه گی
گذشــته هــم باعــث بــه وجــود آمــدن بحــران 
در کشــور شــد و حــاال هــم چنیــن می شــود. 
اعامیــۀ کاخ ســفید و ســپس اظهــارات ســفیر 
ــن دو  ــه ای ــا در افغانســتان نشــان داد ک بریتانی
ــی را  ــق بحران ــور عم ــتراتژک کش ــد اس متح
کــه ارگ خلــق کــرده درک کــرده انــد و ادامــۀ 
ــد.  ــع خــود می دانن ــه ضــرر مناف ــا ب آن را حت
ادامــۀ ایــن تنــش و زیاده خواهی هــای ارگ 
ــه  ــر ک ــران عمیق ت ــوی بح ــه س ــور را ب کش
ــد  ــورهای متح ــی کش ــا از توانای ــار آن حت مه
افغانســتان نیــز بیــرون خواهــد بــود، می بــرد. 
ارگ تنهــا در مــورد بلــخ اشــتباه نکــرده اســت، 
ــرای  ــی در کل ب ــای غن ــای آق ــتباه ه ــل اش ب
افغانســتان زیــان بــار بــوده اســت. او طــی ســه 
ســال حکومــت داری خــود نــه تنهــا دســتاورد 
ــا در عرصه هــای اقتصــادی کــه  ملموســی حت
ایــن همــه پــوز آن را می دهــد نــدارد، بــل در 
ــود  ــه وج ــی را ک ــا بحران های ــر عرصه ه دیگ

داشــت، بــه صــورت کــم ســابقۀ بیشــتر کــرده 
اســت. حامــد کــرزی حداقــل ایــن ویژه گی را 
داشــت کــه در برخی مســایل بــا دور اندیشــی 
ــه  ــه مشــکات ب ــذارد ک ــد و نگ برخــورد کن
رویارویــی بینجامــد؛ امــا دیــده شــد کــه آقــای 
غنــی ایــن قــدر مهــال اندیشــی را هــم نــدارد 
تمامیت خواهانــۀ  تصمیم هــای  نتیجــۀ  کــه 
ــه  ــا ب ــد تنه ــاال نبای ــد. ح ــود را درک کن خ
ــان ارگ و بلــخ اکتفــا شــود.  حــل مشــکل می
بحــران در همــۀ زمینه هــا وجــود دارد و بــرای 
رفــع آن هــا بایــد بــا تمــام قــدرت و امکانــات 
ــده  ــود آم ــه وج ــش ب ــرد. تن ــتاده گی ک ایس
میــان آقــای غنــی و آقــای نــور حداقــل ایــن 
ــوایی  ــت رس ــه تش ــرد ک ــاعد ک ــه را مس زمین
ارگ از بــام بیفتــد و مشــخص شــود کــه چــه 
ــور  ــت در کش ــات و امنی ــان ثب ــانی خواه کس
نیســتند. امــا اگــر مســاله فقــط در همیــن حــد 
ــه  ــان یافت ــک کار پای ــدون ش ــد، ب ــی بمان باق
ــر  ــای دیگ ــاز در فرصت ه ــود و ب ــد ب نخواه
ارگ تــاش خواهــد کــرد کــه ســیطرۀ خــود 
را از راه هــای دیگــر تامیــن کنــد. آقــای غنــی 
بــه صــورت جنون آمیــزی بــه داشــتن قــدرت 
ــدرت  ــد کل ق ــد و می خواه ــق می اندیش مطل
سیاســی در کشــور را تصاحــب کنــد. او بــرای 
رســیدن بــه چنیــن هدفــی، حتــا بــه متحــدان 
ــد،  ــز رحــم نمی کن ــک سیاســی خــود نی نزدی
ــای  ــه در جناح ه ــانی ک ــه کس ــد ب ــه برس چ

ــرار داشــته باشــند.  ــب ق رقی
ایــن هــدف، از نخســتین روزهــای بــه قــدرت 
ــر  ــت ه ــا گذش ــود و ب ــهود ب ــیدن او مش رس
روز صحــت آن بیشــتر از گذشــته تثبیــت 
ــد در  ــران بای ــاح گ ــۀ اص ــت. هم ــده اس ش
ــان  ــرای پای ــد و ب ــرار گیرن ــد ق ــف واح ص
یــک  سیاســی  ســلطه گری  بــه  بخشــیدن 
دیگــر را حمایــت کننــد. شــاید در جنــاح 
ــی  اصــاح گــران دیدگاه هــا و ســایق متفاوت
ــی در حــال حاضــر  وجــود داشــته باشــد؛ ول
ــه  ــرد و ن ــل ک ــا عم ــاس اولویت ه ــد براس بای
ــه و دور از دســترس.    راهبردهــای آرمان گرایان
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در ادامــۀ تنش هایــی کــه بیــن امریــکا و پاکســتان ایجــاد 
شــده اســت، در تازه تریــن مــورد امریــکا شــماری از 
مــورد  را  افغانســتانی  و  پاکســتانی  طالبــان  مقامــات 
ــه  ــا، اگرچ ــن تحریم ه ــت. ای ــرار داده اس ــی ق تحریم های
ــتای  ــی در راس ــا گام ــت ام ــه اس ــورت گرفت ــت ص ناوق
ــکا ظاهــراً  ــن عمــل امری ــا تروریســم اســت. ای ــارزه ب مب
نشــان می دهــد کــه تحریــم شــش مقــام طالبــان، باتوجــه 
ــه  ــد ک ــی در افغانســتان بتوان ــر امنیت ــای اخی ــه رویداده ب
فشــارهایی را بــر طالبــان و پاکســتان افزایــش دهــد. امــا 
بــه نظــر میرســد کــه ایــن نــوع تحریــم هــا تاثیــرات قابــل 
انتظــاری نــدراد. زیــرا در گذشــته هــم شــماری از رهبــران 
طالبــان تحریــم شــده بودنــد و آن تحریــم هیــچ تاثیــری 
بــر عملیــات هــای طالبــان نداشــته اســت. واضــح اســت 
ــان کاهــش  ــا تحریــم چنــد مقــام آن کــه جنــگ طالبــان ب
ــن  ــرد ای ــد ف ــم چن ــای تحری ــه ج ــتی ب ــد و بایس نمی یاب
گــروه، اصــل تحریم هــا بــر برخــی از مقامــات پاکســتانی 
صــورت بیگــرد. زیــرا هنــوز پاکســتان بــا وجــود 
تنش هایــی کــه میــان دو کشــور بــه وجــود آمــده اســت، 
مــورد حمایــت امریکاســت و از درک ایــن حمایــت، پــول 
هــا سرشــاری بــه دســت مــی آورد. ایــن در حالــی اســت 
ــس  ــکا پ ــه امری ــود ک ــه ب ــا گفت ــپ قب ــد ترام ــه دونال ک
از ایــن مجبــور نیســت کــه میلیاردهــا دالــر بــه پاکســتان 
بدهــد امــا در برابــر دروغ و فریــب دریافــت کنــد. اگرچــه 
ســخنان چنــد روز پیــش ترامــپ در خصــوص پاکســتان 
ــر  ــتان از منظ ــا پاکس ــکا ب ــۀ امری ــان رابط ــای پای ــه معن ب
ــه  ــت ک ــح اس ــا واض ــد ام ــی ش ــران تلق ــی تحلیلگ برخ
ــن  ــت و ای ــته اس ــتان بس ــه پاکس ــی ب ــکا دل ــوز امری هن
ــتان  ــگ در افغانس ــت جن ــۀ وضعی ــبب ادام ــت س وضعی
می شــود.رچنین سیاســتی باعــث شــده اســت کــه صدمــۀ 
اصلــی آن را مــردم افغانســتان و پــس از آن جامعــۀ جهانی 
ــردم افغانســتان  ــل شــود. م ــکا متقب ــا امری و در راس آن ه
ــرروز  ــتان ه ــی از پاکس ــت های حمایت ــل سیاس ــه دلی ب
ــز  ــی نی ــۀ جهان ــی دادن هســتند و جامع ــه قربان ــور ب مجب
ــگ  ــای جن ــل هزینه ه ــار تقب ــه در کن ــت ک ــور اس مجب
ــه خــود  ــد ک ــی انجــام دهن ــای مال ــه کشــوری کمک ه ب
ــادی  ــت. انتق ــتی اس ــای تروریس ــدۀ گروه ه پرورش دهن
کــه همــواره متوجــه امریــکا بــوده از همیــن ناحیــه اســت 
و حتــا ایــن کــه شــایبه حمایــت ایــن کشــور از گروه هــای 
تروریســتی را بــر ســر زبان هــا انداختــه بازهــم از ناحیــه 
ــان  ــوده اســت. بســیاری ها در جه ــن سیاســت ب ــه ای ادام
و داخــل افغانســتان بــه ایــن نظــر رســیده انــد کــه امریــکا 
ــان  ــتان پای ــم در افغانس ــا تروریس ــگ ب ــد جن نمی خواه
یابــد و بــه همیــن دلیــل در کنــار ایــن کــه بــه شــکلی در 
برابــر گروه هــای تروریســتی می جنگــد امــا در جــا هــای 
دیگــر و از جملــه از طریــق پاکســتان ادامــۀ حیــات آن هــا 
را ضمانــت می کنــد. بــا ایــن حســاب انتظــار داریــم کــه 
ــی در  ــه مقام های ــار دیگــر توجــه اش را ب ــک ب ــکا ی امری
ــد  ارتــش و نهادهــای اســتخباراتی پاکســتان معطــوف کن
ــه  ــد و هزین ــت می کنن ــزم حمای ــه شــدت از تروری ــه ب ک
هــای جانــی و مالــی آن را تامیــن می کننــد. واضــح اســت 
ــد تاثیــرات کانــی را در  کــه تحریــم آن مقامــات می توان
ــال  ــوص در قب ــن خص ــتان در ای ــت پاکس ــر سیاس تغیی
ــه در  ــرادی ک ــا و اف ــه نهاده ــی ک ــد. تازمان ــته باش داش
ــم  ــورد تحری ــد، م ــت می کنن ــزم را تقوی ــتان تروری پاکس
ــد  ــان نمی توان ــرد از طالب ــد ف ــم چن ــد، تحری ــرار نگیرن ق
ــت  ــک دول ــه ی ــتان ب ــت پاکس ــون دول ــد. اکن ــر باش موث
ــتی  ــت بایس ــن دول ــت و ای ــده اس ــل ش ــتی تبدی ترورس
مــورد فشــار کشــورهایی کــه در مبــارزه بــا تروریــزم قرار 
دارنــد قــرار گیرنــد در غیــر آن مبــارزه بــا تروریــزم پایــان 
یافتنــی نیســت. امــا در صورتــی کــه قــرار باشــد مبــارزه با 
تروریــزم پایــان نیابــد بایــد سیاســت کنونــی دنبــال شــود.
ــک  ــکا ی ــه امری ــن اســت ک ــتان ای ــردم افغانس ــار م  انتظ
بــار و ولــو موقــت، بایــد تحریم هــای کانــی را در برابــر 
ــرون از آن  ــتان و بی ــت پاکس ــزم در دول ــان تروری حامی
ــزم  ــا تروری ــارزه ب ــه الزم را در مب ــا نتیج ــد ت ــال کن اعم

ــت آورد. ــه دس ب

به جای مقامات طالبان 
مقامات پاکستان تحریم شوند

ارگ تنها در مورد بلخ اشتباه نکرده است، بل اشتباه های آقای غنی در کل برای افغانستان زیان بار بوده است. او طی 
سه سال حکومت داری خود نه تنها دستاورد ملموسی حتا در عرصه های اقتصادی که این همه پوز آن را می دهد ندارد، 
بل در دیگر عرصه ها بحران هایی را که وجود داشت، به صورت کم سابقۀ بیشتر کرده است. حامد کرزی حداقل این 
ویژه گی را داشت که در برخی مسایل با دور اندیشی برخورد کند و نگذارد که مشکالت به رویارویی بینجامد؛ اما دیده 
شد که آقای غنی این قدر مهال اندیشی را هم ندارد که نتیجۀ تصمیم های تمامیت خواهانۀ خود را درک کند. حاال نباید 

تنها به حل مشکل میان ارگ و بلخ اکتفا شود
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ــر این کــه حمــات  ــا تأکیــد ب شــماری از عالمــان دینــی کشــور ب
ــی کــه  ــد، ماهای ــگاه اســام حــرام اســت، می گوین انتحــاری از ن

ــد. ــد، جاســوس ان ــی را نمی خوانن ــازۀ نیروهــای امنیت جن
آنــان کــه بــه روز پنج شــنبۀ هفتــۀ گذشــته در یــک نشســت خبــری 
در کابــل بــا حضــور ده هــا عالــم دیــن ســخن می گفتنــد، از کشــته 

شــدن مــردم ملکــی در کشــور ابــراز نگرانــی کردنــد.
بــه گفتــۀ علمــای دینــی، »برخــی از جریان هــا« بــا اســتفاده از نــام 
ــه اهــداف خــود، جنــگ را در افغانســتان  ــرای رســیدن ب اســام ب

شــعله ور ســاخته انــد.
مولــوی فضــل کریــم ســراجی، رییــس عمومــی مســاجد کشــور در 
ایــن نشســت گفــت: »کشــته شــده گان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 
افغانســتان شــهید انــد. آنــان از مصالــح مــردم دفــاع کــرده و در ایــن 
راه قربانــی می دهنــد. ماهایــی کــه از خوانــدن نمــاز جنــازۀ ایــن 

نیروهــا خــودداری می کننــد، نوکــر اســتخبارات منطقــه هســتند«.
ــن  ــش »تعیی ــی نق ــان دین ــه عالم ــد ک ــراجی می گوی ــوی س مول
کننــده« در رونــد صلــح کشــور دارنــد و می تواننــد یــک میانجــی 

ــت و مخالفــان مســلح باشــند. ــن دول ــل اعتمــاد بی قاب
ــح  ــان مصال ــا »حامی ــه علم ــه این ک ــاره ب ــا اش ــراجی ب ــای س آق

عمومــی مــردم« انــد، تأکیــد کــرد کــه حمایــت از روحیــۀ نیروهــای 
امنیتــی و دفاعــی، بزرگ تریــن مســوولیت علمــای اســت کــه آنــان 

ایــن مســوولیت را »همیشــه« انجــام داده انــد.
او در قســمتی از ســخنانش بــر تأمیــن صلــح در کشــور تأکیــد کــرد 
ــرای  ــری« ب ــدام »امتیازگی ــدون ک ــد ب ــاده ان ــا آم ــه علم ــت ک و گف

تأمیــن صلــح در کشــور کار کننــد.
همزمــان باایــن، بحرالدیــن جوزجانــی، رییــس شــورای مصلحــت 
افغانســتان بــا انتقــاد از فتــوای اخیــر علمــای پاکســتان گفــت کــه 
برخــی از ایــن علمــا از موقــف حکومــت پاکســتان حمایــت کــرده 

ــد. ــوا صــادر می کنن ــرای دوام جنــگ در افغانســتان فت و ب
ــای  ــای علم ــه فتواه ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب ــای جوزجان آق
ــد،  ــد دارن ــتان تأکی ــگ در افغانس ــواز جن ــه ج ــه ب ــتانی ک پاکس
»جنایتکارانــه« اســت. بــه گفتــۀ ایــن عالــم دیــن: »هــر گروهــی کــه 
بــا دیــد اســتعماری بــه افغانســتان می نگرنــد، بینی شــان بــه خــاک 

ــده خواهــد شــد«. مالی
ــه  ــور ب ــح کش ــد صل ــه رون ــد ب ــی را در پیون ــه طرح او در ادام
حکومــت پیشــکش کــرد کــه براســاس آن، از علمــا بــه عنــوان یک 
گــروه میانجــی بیــن حکومــت و مخالفــان نــام بــرده شــده اســت.

ایــن عالــم دیــن می گویــد: هــم اکنــون یــک صلــح »بین االفغانــی« 
راه  حــل پایــان جنــگ در کشــور اســت و حکومــت و مخالفــان باید 
علمــا را کــه در سراســر کشــور از جایــگاه قابــل احتــرام برخــوردار 
انــد، بــه عنــوان یــک هیــأت مشــترک سراســر و قابــل اعتمــاد در 
نظــر گرفتــه و تجــاران ملــی نیــز منابــع مالــی ایــن رونــد را تأمیــن 

. کنند
رییــس شــورای مصلحــت افغانســتان بــا تأکیــد بــه نقــش »تعییــن 
ــان  ــر نش ــور، خاط ــح کش ــگ و صل ــد جن ــا در رون ــدۀ« علم کنن
ــن میان جیگــری را فراهــم  ــۀ ای ــد زمین ــت بای ــه حکوم ســاخت ک
ســاخته و در مســیر ختــم جنــگ در کشــور یــک گامــی بزرگ تــر 

ــردارد. ب
ــا اســتقبال حکومــت وحــدت  پیشــکش کــردن چنینــی طرحــی ب
ــت  ــخنگوی ریاس ــاون س ــت. مع ــده اس ــه رو ش ــز روب ــی نی مل
ــا در  ــه علم ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــا رس ــت ب ــت در صحب حکوم
ــری  ــرح میان جگی ــان ط ــد و آن ــی دارن ــش اساس ــح نق آوردن صل

ــد. ــتقبال می کنن ــح، اس ــد صل ــا در رون علم
مولــوی جوزجانــی بــا بیــان این کــه »وحشــت« و »دهشــت« کنونــی 
ــرآن«  ــص ق در جامعــۀ افغانســتان »خــاف آموزه هــای اســام و ن
اســت، گفــت: »اســام دیــن صلــح و امنیــت اســت. کشــتن مــردم 

مســلمان افغانســتان تحــت هــر عنوانــی، روا و جایــز نیســت«.
او اســتخبارات پاکســتان را »اســراییل دوم« در منطقــه خوانــد و گفت 
کــه افغانســتان چندیــن ســال اســت در آتــش اســتخبارات پاکســتان 
ــرار  ــن کشــورها ق ــی ای ــگ نیابت ــدان جن ــه می ســوزد و می و منطق

گرفتــه اســت.
در ســوی دیگــر، مولــوی عبدالقــادر قانــت، رییس شــورای حمایت 
ــاری در  ــونت های ج ــگ و خش ــز جن ــامی نی ــای اس از ارزش ه
ــه  ــرد ک ــد ک ــده و تأکی ــی خوان ــای دین ــاف آموزه ه ــور را خ کش
بــرای تأمیــن امنیــت و ثبــات در کشــور، بایــد همــه جریان هــا باهــم 

تــاش کننــد.
آقــای قانــت، وضعیــت کنونــی کشــور را نگــران کننــده خوانــد و 
گفــت کــه دشــمنان مــردم افغانســتان تــاش دارنــد تــا اختافــات 
قومــی، زبانــی و ســمتی را دامــن بزننــد و اقــوام را متفــرق کننــد.

ایــن گفته هــا درحالــی مطــرح می شــوند کــه اخیــر بیــش از ۱8۰۰ 
مــای پاکســتانی بــا انتشــار یــک کتــاب، حمــات انتحــاری را غیر 
ــه بمب گــذاری و انتحــاری  ــد ک ــه ان ــرده و گفت اســامی اعــام ک

نقــض اساســات اصلــی اســام اســت و حــرام شــمرده می شــود.
بــه نقــل از رســانه های پاکســتانی، ایــن فتــوا در قالــب یــک کتــاب 
ــاب را  ــن کت ــه زودی ای ــتان ب ــور پاکس ــده و رییس جمه ــاده ش آم
رســماً معرفــی خواهــد کــرد. در کتــاب گفتــه شــده کــه »هیچ کــس« 
ــا »گروهــی« صاحیــت اعــام جهــاد، بمب گــذاری و حمــات  ی

انتحــاری را نــدارد و ایــن اعمــال ناقــض دیــن اســام اســت. 
ــوا  ــن فت ــتان، ای ــور پاکس ــین، رییس جمه ــون حس ــۀ ممن ــه گفت ب
ــامی  ــۀ اس ــک جامع ــات در ی ــاد ثب ــرای ایج ــی ب ــاس محکم اس
ــوا  ــن فت ــه ای ــرده ک ــد ک ــرد. او تأکی ــد ک ــاد خواه ــه رو را ایج میان
ــا  ــه  منظــور مقابلــه ب ــرای ایجــاد یــک گفتمــان ملــی ب ــد ب می توان
ــرای جامعــۀ مــا اســتفاده  ــه عنــوان کتــاب رهنمــا ب افراط گرایــی ب

ــردد. گ
گفتنــی اســت کــه این فتــوای بــا انتقــاد تنــد عالمــان دینــی، آگاهان 
ــان،  ــاو آن ــه ب سیاســی-نظامی و شــهروندان کشــور مواجــه شــد. ب
ــه  ــتان ک ــت پاکس ــوی حکوم ــت از س ــدی« اس ــوا »ترفن ــن فت ای
ــد و  ــو حمــات انتحــاری در پاکســتان را بگیرن ــد جل خواســته ان
در مقابــل، گروه هــای تروریســتی را تشــویق بــه انجــام حمله هــای 

انتحــاری در افغانســتان کننــد.

فـراه مـدت چنـد سـال می شـود کـه بـا معضـل ناامنی دسـت 
و پنجـه نـرم می کنـد و یکـی از ناامن تریـن والیـات کشـور 
محسـوب می شـود. تروریسـم؛ پدیده یی اجتماعی به حسـاب 
می آیـد و قطعـاً بدون داشـتن پایـگاه اجتماعی، قـادر به تکوین 
و ادامـۀ حیـات نمی باشـد. والیـت ناامـن فـراه از ایـن قاعـده 
مسـتثنی نمی باشـد. بدین جهت، فراه از بدو تأسـیس حکومت 
فعلـی تـا حدودی ناامن بوده و همیشـه از جملـه والیات ناامن 
بـه شـمار می رفتـه اسـت؛ امـا فـراه پـس از تشـکیل حکومت 
وحـدت ملـی بـه این سـو، رفته  رفته ناامن تر شـد؛ حقیقتـاً دلیل 

چـه بود؟
پـس از تشـکیل حکومت وحـدت ملی، آصف ننـگ به حیث 
والـی فـراه از طـرف مرکز معرفی شـد. در ابتدا تمام مـردم فراه 
از ایجـاد فصلی جدید در کشـور خشـنود بودند و اقـدام مرکز 
مبنـی بـر معارفـۀ آصـف ننگ بـه عنـوان والی فـراه را بـه فال 
نیـک گرفتـه و دوشـادوش حکومت محلی، از هیچ کوشـش و 
تاشـی برای آبادانی والیت شـان مضایقه نکردنـد، اما رفته رفته 
مردم شـریف فراه متوجه شـدند که دسیسـه یی شـوم در شرف 
انجـام اسـت. شـورای نظامـی فـراه، بـه رهبـری آصـف ننـگ 
بـه صـورت مرتـب به نیروهـای نظامی قهرمان کشـور دسـتورِ 
»عقب نشـینی تاکتیکـی« مـی داد و ایـن نخسـتین بـاری بود که 
مـردم فـراه چنیـن اصطاحی را می شـنیدند. در میان مـردم این 
پرسـش همـواره پرسـیده می شـد کـه »عقب نشـینی تاکتیکی« 
چیسـت؟ مـردم هنـوز اطـاع نداشـتند که چـه توطئۀ شـومی 
از طرف اسـتخبارات منطقه برای آنان سـاخته و پرداخته شـده 

است.
در ایـن گیـرودار و شـرایط مبهـم، تعـدادی از وکای پارلمـان 
و شـورای والیتـی بـه وجـود دسیسـه یی در سـاختار حکومت 
محلـی فـراه پـی بردنـد. در ۳۳ والیـت کشـور در آن مقطـع 
زمانـی، بـه نماینـدۀ شـورای والیتی اجـازۀ حضور در شـورای 
نظامـی داده می شـد و ایـن تنهـا فـراه بـود که آصـف ننگ این 
اجـازه را بـه شـورای والیتـی نمـی داد. وقتـی شـورای والیتی 
خواسـتار تحقـق چنیـن حقـی شـد و از طـرف والی فـراه این 
حـق قانونـی زیر پا گذاشـته شـد، دیگر بـرای شـورای والیتی 
و دیگـر نماینـده گان مـردم فـراه در پارلمان، هیچ گونه شـک و 
تردیـدی وجـود نداشـت که آصـف ننگ نقشـه های مخوف و 

خطرناکـی در سـر دارد.
در ایـن اثنـا، شـواهد و مدارک متعـددی دال بـر خیانت آصف 
ننگ به دسـت نماینده گان مردم رسـید و این نماینده گان در آن 
بـازۀ زمانـی، هیـچ راه دیگـری برای شـان جز همه گانی سـازی 
ایـن نقشـۀ شـوم باقی نمانـده بود. نماینـده گان صـدای خود را 
بلنـد کردنـد و از مقامات عالی رتبۀ حکومت مرکزی خواسـتند 
تـا متوجه این دسیسـه باشـند و جلـوی مجریان ایـن توطئه را 
بگیرنـد. متأسـفانه آصـف ننـگ از قبل شـرایط را بـه نفع خود 
مسـاعد سـاخته بـود و در مرکـز برای خـود قـدری حامی پیدا 

کـرده بـود و در فراه، تعدادی چاپلـوس و متملق را برای نیل به 
اهداف خود، اسـتخدام کرده بود. شـرایط بسـیار دشـواری بود 

و صـدای نماینـده گان مـردم در نطفه خفه می شـد.
مدت مدیدی گذشـت و بنا بر سیاسـت های شـوم آصف ننگ، 
قسـمت  اعظـم فـراه عمـًا از حـوزۀ نفـوذ و سـیطرۀ حکومت 
محلـی خارج شـده بـود و برای نخسـتین بار، عمـًا طالبان در 
فـراه قدرتـی به مراتب بیشـتر از حکومت محلی داشـتند. برای 
نخسـتین بـار، بنـا بـر سیاسـت  شـومِ »عقب نشـینی تاکتیکی«، 
ولسـوالی های گلسـتان، بکـواه و خاک سـفید بـه دسـت طالبان 
سـقوط کـرد؛ راه هـای مواصاتـی مجموعـاً در دسـت طالبـان 
بـود و حاکمیـت دولـت بـر ولسـوالی های دیگـر، خاصـه در 
محـدودۀ چندصدمتری سـاختمان ولسـوالی ها می شـد. حتا در 
آن زمـان هـم صـدای نماینده گان مردم شـنیده نمی شـد. آصف 
ننـگ، بـه همـراه تیـم مخوفـی کـه در فراه بـرای خود سـاخته 
بـود، موفق شـد پـس از چنـدی، برای نخسـتین بـار در تاریخ 
فـراه، طالبان را به دروازه های شـهر فراه برسـاند و مرکز والیت 

را بـا خطـر جدی سـقوط مواجه سـازد.
ایـن بـار، دیگر وضعیـت خطرناک فـراه قابل کتمان نبـود. فراه 
خالـی از سـکنه شـده بود و تـرس عجیبی بر این والیت سـایه 
افکنـده بـود. تمـام رسـانه های کشـور وضعیـت بحرانـی فراه 
را پوشـش خبـری می دادنـد و پـس از چنـد سـال، حکومـت 
مرکـزی برای نخسـتین بار صـدای مردم را شـنید و متوجه فراه 
شـد. پـس از سـیل نیروهای قهرمـان نظامی به فـراه و حمایت 
هوایـی خارجی هـا، ایـن والیـت از خطـر سـقوط نجـات پیدا 

کرد.
پـس از ایـن حـوادث، تنهـا وضعیـت امنیتـی مرکـز فـراه بـه 
صـورت نسـبی بهبـود یافـت، امـا مراکـز اصلـی طالبـان در 
ولسـوالی ها بـدون هیـچ تغییـری دسـت نخـورده باقـی ماند و 
ایـن موضـوع، معضـل ناامنـی فـراه را الینحـل باقی گذاشـت. 
آصـف ننـگ در دو سـال با حمایـت از طالبـان، موجب  رخنۀ 
آنـان در فـراه شـد و کاری کرد که باید سـال ها پیش می شـد تا 
بتـوان وضعیـت امنیتی این والیـت را به روز اولـش بازگرداند.

پـس از مدتـی کـه از ایـن موضوعـات گذشـت، آصـف ننـگ 
دوبـاره در صـددِ ناامن سـازی فـراه برآمـد، امـا این بـار مـردم 
دیگـر طاقت شـان سـر آمـده بـود و دیگـر وجـود ایـن آدم را 
در فـراه نمی توانسـتند قبـول کننـد. تظاهراتـی سرتاسـری در 
والیـت فـراه انجـام شـد و پـس از آن، خیمه هـای تحصـن در 
مقابـل مقام والیت برپا شـد و مـردم یکصدا خواهـان برکناری 
و محاکمـۀ آصـف ننگ شـدند. باالخره پس از بیسـت و اندی 
روز، زحمـات مـردم غیـور فـراه نتیجـه داد و حکومت مرکزی 

آصـف ننـگ را از مقـام والیـت فـراه برکنار سـاخت.
پـس از برکنـاری او، داکتـر محمدعـارف شـاه جهان بـه عنوان 
والی فراه معرفی شـد. داکتر شـاه جهان در نخسـتین سـخنرانی 
خـود در فـراه، اهداف عمـدۀ خود را در درجۀ نخسـت، مبارزه 

بـا ناامنـی و در درجـۀ دوم، مبـارزه با فسـاد اداری عنـوان کرد. 
او از همـان روز نخسـت سـعی کـرد بـا معضل ناامنـی در فراه 
مبارزه کند. از آن جهت که سـال های سـال در ریاسـت عمومی 
امنیـت ملـی کار کـرده بود، بـا کاسـتی های امنیتی موجـود در 
فـراه به خوبی آشـنا بـود و به کـرات، این کاسـتی ها را با مرکز 
در میـان می گذاشـت و بسـیار بـر ایـن امـر تأکیـد می کـرد که 
حکومـت مرکـزی توجه چندانـی به فراه نمی کنـد و این قضیه 

می توانـد در بلندمـدت برای فـراه، ایجاد بحـران کند.
همان طـوری کـه پیشـتر گفته شـد، مشـکات امنیتی فـراه در 
زمـان آصـف ننگ به اوج خود رسـید و او در مدت کوتاهی که 
در فـراه بـود، با این والیـت کاری کرد که باید سـال ها زحمت 
کشـید تـا بتوان وضعیـت امنیتی را به حالت سـه سـال قبل آن 
بازگردانـد. داکتـر شـاه جهان در مدت کوتـاهِ چندماهه یی که به 
فـراه آمـده، از هیچ کوششـی بـه خاطـر تأمین امنیِت شـکنندۀ 
فـراه دریـغ نورزیده اسـت، اما خرابی هـای بجا مانـده از دوران 
آصـف ننگ بـه حدی جدی و عمیق اسـت کـه در کوتاه مدت 

نمی تـوان بـر آن ها فایـق آمد.
در سـال جـاری تاکتیـک طالبـان در فـراه تغییـر کـرده اسـت؛ 
ایـن تغییـر بـه شـکلی هسـت کـه طالبـان بـه شـکل گروپـی 
و بـا تعـدادی زیـاد بـه صـورت شـبانه بـر پوسـته های امنیتی 
حملـه می کننـد و بدین طریق، تلفات سـنگینی را بـر نیروهای 
امنیتـی قهرمـان فـراه وارد می کننـد. ایـن موضـوع احساسـات 
پـاک و برحـق فراهیـان عزیـز را برآشـفت و مـردم به شـمول 
نماینده گان شـان و همچنین والی شـاه جهان، ایـن موضوع را از 
طریـق مجـاری دولتی و همچنین رسـانه های کشـور به گوش 

رساندند. ارگ نشـینان 
در ایـن میـان، آصف ننگ به همـراه تیم مافیایی یی کـه در فراه 
برای خود سـاخته بود، از احساسـات پاک مردم اسـتفادۀ سـوء 
کردنـد و از طریق رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی، حقایق را 
طـوری وانمود سـاختند کـه گویا داکتـر شـاه جهان و برخی از 
اعضای شـورای والیتی، مسـبب وضعیت بغرنج فعلی هسـتند. 

برخـی از مـردم که از حقایق پشـت پرده مطلع نیسـتند، شـکار 
تبلیغاتـی ایـن تیم مافیایی شـدند و به این باور رسـیدند که اگر 
داکتـر شـاه جهان از فراه برود، این والیت از فـردای آن روز گل 
و گلـزار خواهـد شـد. مردم حـق دارند؛ فرزندشـان، پدرشـان، 
برادرشـان و عزیزشـان به شـهادت رسـیده و شـکی نیست که 
کاسـتی هایی در ادارۀ محلی وجود دارد، اما آیا مشـکل با تغییر 
والـی فعلـی و معارفـۀ یک والـی دیگر حل خواهد شـد؟ قطعًا 

که پاسـخ این پرسـش منفی می باشـد.
مشـکل فراه، ریشـه یی اسـت و باید این مشـکل را به صورت 
ریشـه یی مورد تحلیـل و ارزیابی قرار داد. تغییـر و تبدیل والی، 
درد فراهیـان را دوا نمی کنـد؛ بایـد تعداد نیروهـا را افزایش داد 
و پـس از آن، کم کـم ولسـوالی های از دسـت رفتـه را دوبـاره 
بازسـتاند. امـا در هـر صـورت، وضعیـت بـه شـکلی پیـش 
رفـت کـه ایـن تیـم مافیایـی، از طریـق رسـانه ها احساسـات 
مـردم را جریحـه دار سـاخت و از مـردم مظلـوم فـراه اسـتفادۀ 
ابـزاری کـرد. درسـت ماننـد دوران آصـف ننگ، میـان مقامات 
بلندرتبۀ حکومتی اختافات عمیقی شـکل گرفـت و دامنۀ این 
اختافـات، حتـا به مـردم مظلـوم فراه نیز سـرایت کـرد و بین 

مـردم نیـز دودسـته گی بـه وجـود آمد.
داکتـر شـاه جهان همان طـوری کـه خـودش اذعـان داشـت، به 
منظـور جلوگیری از گسـترش دامنۀ این اختافات، اسـتعفا داد 
و ایـن اقـدام او هـم در فراه و هم در میان تمام مردم افغانسـتان 
مـورد سـتایش قـرار گرفت. حقیقت این اسـت که فـراه در دام 
یک دسیسـۀ شـوم که سـاخته و پرداختۀ اسـتخبارات منطقه یی 
می باشـد، گیر مانده اسـت و از این جهت، سـه سـال می شـود 
کـه درگیـر جنـگ، ناامنـی و تفرقـه اسـت. وجـود و همچنین 
افزایـش اختافـات فعلـی، هیـچ دردی را دوا نمی کند و حتا بر 
وخـاوت اوضاع شـکنندۀ فعلـی نیـز می افزاید. امیـدوارم مردم 
پـس از خوانـدن این نوشـتۀ نسـبتاً مطول، خود قضـاوت کنند 
کـه حقیقت چیسـت و آیا آن هـا به حقیقت رسـیده اند یا خیر؟

دینی: علمای 
آموزه های و   دهشت خالف  وحشت 
 اسالم است

ه ا فر جنگ  ۀ  د پشت پر

روح اهلل بهزاد

میالد نعیمی

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2193  شنبه      7 د  لو  /   بهمن      y    1396   9 جما د ی اال و ل    y 1439  27 جنو  ر ی    42018 www.mandegardaily.com

اهداف تأسیس دارالعلوم دیوبند
یک: آموزش قرآن و سـنّت، و تفسـیر و عقاید 
و علـِم کام و سـایر علومـی که به عنـوان ابزار 
و وسـیله بـرای فهـِم قـرآن و سـنّت به شـمار 

می رونـد. 
 دو: تربیـت طاب بر اسـاِس اعمـال و اخاِق 
اسـامی و دمیـدِن روح دیـن بـه زنده گـِی¬ 

فـردی و اجتماعی شـان.
سـه: اقـدام به تبلیـغ دین و حفاظـت و دفاع از 
آن، بـا زبـان و قلـم، و ترویـج و احیـای اعمال 
و اخـاق و عواطـِف دینـی در میان مسـلمانان 

آن گونـه که سـلِف صالـح بـر آن بودند.
مداخلـۀ  از  جلوگیـری  بـرای  تـاش  چهـار: 
حکومـت در امـور دینـی و صیانـت از آزادی 

و اسـتقاِل علـم و اندیشـه.
در  دینـی  مکاتـِب  و  مـدارس  تأسـیس  پنـج: 
علـوم  نشـر  به هـدِف  مختلـف  شـهرهای 
اسـامی و ایجاد ارتباط بین آن هـا و دارالعلوم. 

)۲۰/۱۱/۱۳۹۲(
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

بخشی از خدمات علمای دیوبند
۱. نشـر فرهنـگ اسـامی و عقیـدۀ صحیح در 
میـان مسـلمانان بـا تدریـس، تألیـف، وعـظ و 

فعالیت هـای رسـانه یی. ارشـاد و 
روحیـۀ  دمیـدن  و  مسـلمانان  بیـداری   .۲
و  رسـالت  یـادآوری  و  آنـان،  در  علم گرایـی 
مسـوولیت آنـان در زنده گـی و دنیـای معاصر.
۳. آشـنا کـردن مـردم با تعالیم صحیح اسـامی 
و  بدعـت  بت پرسـتی،  شـرک،  از  خالـی  کـه 
خرافـات اسـت. همچنیـن آشـنا سـاختن آنان 
بـا افکار و اندیشـه های اسـامی که روشـن گر 

دل هـا و اقناع کننـدۀ عقل هـا باشـد.
 ۴. ترغیب و تشـویِق مردم به تمّسـک جسـتن 

تـرک  و  واجبـات،  ادای  و  دیـن خالـص  بـه 
عـادات و رسـوم جاهلی یـی کـه شـیطان آن ها 
را بـا تزییـن و آرایـش، نیکـو جلـوه می دهـد. 
5. ایجاد شـبکۀ گسـتردۀ مدارس عربی اسامی 
و تبدیـل آن¬هـا به قلعه های مسـتحکم جهت 
صیانـت از حریـِم اسـام و دفـاع از ارزش -ها 

و پاسـداری از میراث عظیم آن.
6. مبـارزه و مواجهه با حمـات فکری صلیبی 
شـبهه افکنی های  و  مستشـرقین  تهاجمـاِت  و 

مخالفان اسـام.
۷. مقاومـت در برابـر هرگونـه دعـوت مخّرِب 
و  ملحدانـه  فعالیت ¬هـای  و  ضداسـامی 
طغیان¬گـر  حرکت هـای  و  گمراه کننـده 
همچـون قادیانیـت، بهائیـت و مشـابه آن هـا.
خرافاتـی  و  بدعـات  نمـودن  ریشـه ¬کن   .8
کـه در هنـد و اطـراِف آن بـه نـام اسـام سـر 

برآورده انـد.
۹. از بین بـردن تاش هـای اسـتعمار بریتانیا در 
جهـت تغییر افـکار مسـلمانان و ایجـاد فاصله 
بـا روح دیـن و تغییـر هویـت دینـی آنـان بـا 
ارزش¬ هـای  و  سـاخته گی  نظام هـای  وضـع 

کاذب.
جایی کـه  تـا  اسـتعمار،  علیـه  مبـارزه   .۱۰
توانسـتند هنـد را از لـوِث آنـان پـاک کننـد؛ 
بدیـن لحـاظ می تـوان گفـت: اسـتقال هنـد 
انگلیـس، در  اسـتعمار  از دسـت  و آزادی آن 

مرحلۀ نخسـت مرهـون تاش علمـای دیوبند 
و مشـایخ آن اسـت.

۱۱. جلـب توجـه مسـلمین به سـوی ایـن پیام 
شـکوهمنِد خداونـدی کـه فرمـوده اسـت: »و 
بدیـن گونـه، شـما را اّمتـی میانه قـرار دادیم تا 
بـر مـردم گـواه باشـید« و تثبیـت ایـن موضوع 
در اذهان¬شـان کـه آن هـا امتـی هسـتند کـه 
بـرای خیرخواهـی نسـبت به دیگر مـردم پدید 
آمده انـد، بـه کار شایسـته فرمـان می ¬دهنـد و 

از کارِ ناشایسـت بـاز می ¬دارنـد.
۱۲. همـکاری فّعـال بـا هـر دعـوت و حرکتی 
اسـامی  ویژه گی هـای  از  کـه  جهـان  در 
بـرای خدمـت بـه اسـام و مصالـح مسـلمین 

باشـد. برخـوردار 
۱۳. حمایـت از قضایای اسـامی با اسـتفاده از 
تمـام وسـایل و امکاناتی که در اختیـار  دارند، 

به ویـژه حمایت از قضیۀ فلسـطین.
تألیـف و نـگارش، ترجمـه و  بـه  اقـدام   .۱۴
در  تعلیق نـگاری  و  حاشیه نویسـی  تحقیـق، 
موضوعـات علمـی و دینی، تـا جایی که برخی 
از آثـار آنـان در علـوم حدیـث به طـور خاص 
و در علـوم دیگـر به طـور عـام شـهرت جهانی 

یافتـه اسـت. )۲۰/۱۱/۱۳۹۲( 

برخی ویژه گی های دیوبندیت
    اعتـدال و میانـه¬ روی در پیـروی از مذهب 
و احتـرام گذاشـتن بـه همـۀ مذاهـب فقهـی 
معـروف نـزد اهل ¬سـنّت و جماعـت و حفظ 
حریـم نهضت هـای مختلـِف فکـری در جهان 
اسـام و دامـن  نزدن بـه اختافـات فروعی، از 
جملـه خصوصیت هـای حـوزۀ علمیـۀ دیوبنـد 

به شـمار مـی رود. 
از  گزیـدن  دوری  انکسـار،  و  تواضـع      

از  اجتنـاب  مادی گرایـی،  و  تجمل پرسـتی 
صحبـِت امـرا و سـاطین، قناعـت و رغبـت 
بـه زنده گـی بی آالیـش، دوسـتی و هم نشـینی 
بـا طبقـات مسـتضعف اجتماعـی، تشـویق و 
ترغیـب به همکاری، تعـاون و تکافل اجتماعی 
بـه خصـوص در حق بیـوه گان و بیچـاره گان و 
یتیمـان و غیـره از ویژه گی هـای دیگری اسـت 
که در شـخصیت علمای دیوبند متجلی اسـت.
بـه  تصوفـی اش  رویکـرد  در  دیوبندیـت      
نقشـبندیه،  چهارگانـۀ  تصوفـی  روش  هـای 
ُسـهروردیه، چشـتیه و قادریـه مهـر استحسـان 
می زنـد و بـر روابـط دوامـدار میـان مرشـد و 
مریـد بـه گونه یـی تأکیـد می کنـد کـه مرشـد 
همـواره بایـد در ذهـن و ضمیـِر مریـد حاضر 
باشـد. مریـد از طریـق حضـور ذهنی مرشـد و 
تکـرار اذکار و اوراد مخصـوص کـه از سـوی 
مرشـد به وی آمـوزش داده می شـود، می تواند 
آهسته آهسـته  را  تصـوف  و  عرفـان  پله هـای 
)۱۰ص  برسـد.  کمـال  درجـۀ  بـه  و  بپیمایـد 

۲۹ـ۴۲( 
)رح(  سـهارنپوری  خلیل احمـد  موالنـا      
می نویسـد: به خاطـر تصحیح عقایـد و تحصیل 
مسـایل ضروری، برای انسـان مسـتحب اسـت 
کـه بـا شـیخ طریقتـی کـه در شـریعت دارای 
قدمـی راسـخ و تـارک دنیا و راغـب به آخرت 
باشـد و گردنه هـای سـخت و مشـکاِت راه 
بـا  را طـی کـرده و  نفـس  اصـاح 
اعمـال صالـح خـو گرفتـه و مأنوس 
شـده و از اعمـال بد منقطـع گردیده 
و کامـل و مکمـل باشـد، بیعـت کند 
و دسـِت خـود را در دسـِت او قـرار 
او  نظـر  در  را  خـود  نظـر  و  داده 
مقصور و منحصر سـاخته به اشـغال 
صوفیـه از ذکـر و فکـر و فنـای کلی 
را  نسـبتی  و  شـود  مشـغول  آن  در 
کـه نعمـت عظمـی و غنیمـت کبری 
اسـت و در زبـان شـریعت از آن بـه 
»احسـان« یـاد شـده، کسـب نمایـد. 

ص۴5(  ،8(
    برخـی از بـزرگان دیوبنـد ماننـد 
حاجـی امـداداهلل مکی، عامه رشـید 
احمـد گنگوهـی، موالنا اشـرف علی 
احمـد  شـبیر  موالنـا  تهانـوی، 
کشـمیری  انورشـاه  شـاه  عثمانـی، 
بـه  کاندهلـوی  زکریـای  محمـد  و 
امـا  دارنـد  بـاور  »وحدت الوجـود« 
بـا فلسـفه یی متفـاوت از آن چـه در 
برخـی منابـع صوفیـه مبنی بـر فنای 
کلـی انسـان در ذاِت خداوند نقل شـده اسـت. 

ص۳۱۰(  ج۱،   ،۴(
دیوبنـد  تصوفـی  اندیشـۀ  کـه  فلسـفه یی      
ارایـه می دهـد، تقریبـًا بـه  از وحدت الوجـود 
معنـای کمـال تقـرب به خـدای متعـال و قطع 
تعلـق از دنیا و مافیهاسـت که در محور حدیث 
قدسـی معـروِف امام بخـاری )رح( می چرخد؛ 
آن جـا کـه خداونـد می فرماید: »بنـده ام با انجام 
این کـه  تـا  مي جویـد  تقـرب  مـن  بـه  نوافـل 
محبـوب مـن قـرار مي گیـرد. پـس هنگامي که 
مـورد محبتـم قرار گرفـت، من گوش، چشـم، 
دسـت و پایـش مي شـوم کـه به وسـیلۀ آن هـا 
مي شـنود و مي بینـد و مي گیـرد و راه مي رود«. 

ص۱۲۲5(   ،۲(
    ترویـج عقیـدۀ صحیـح مطابـق بـه روش 
سـلف صالـح امـت، مبـارزه علیـه بدعت هـا 
و  انبیـا  بـه  گذاشـتن  حرمـت  خرافـات،  و 
صالحـان، تـوکل و اعتمـاد بـر خـدای متعـال، 
جهـاد در راه حـق، پایبنـدی به آداب شـریعت 
اسـامی، توجـه بـه انتخـاب شـکل و شـمایِل 
ویـژه بـه اهـل علـم و علمـا، توجـه و پایبندی 
مـداوم و دقیـق بـر احـکام و فرایض اسـامی، 
به ویـژه ادای نمـاز بـا جماعـت در اوقـات آن، 
و همچنـان توجـه بـه اصـاح و تزکیـۀ باطن، 
نهـاد  در  احتسـاب  و  اخـاص  روح  ایجـاد 
افـراد، از جملـه ویژه گی هـای خیلـی برجسـتۀ 
دارالعلـوم دیوبنـد و شـاخه های آن می باشـد.

دیوبند

 و 

دیوبندیت
عزیز احمـد حنیف

◄نویسنده: نیکوالس َكربخش ششم
◄برگردان: جمیل شیرزاد

◄نشرشده در مجلۀ اتالنتیک، شماره جوالی/اگست 2008

ایده یـی کـه ذهن هـای مـا بایـد ماننـد سـریع ترین ماشـین های پردازشـگِر اطاعاتـی کار 
کنـد، نه تنهـا در فعالیت هـای جهـان انترنـت تحقـق یافتـه اسـت بلکـه مـدل بازرگانـی 
حاکـم بـر شـبکۀ انترنـت نیـز مبتنـی بـر همـان ایـدۀ طراحی شـده اسـت. هر انـدازه که 
بتوانیـم به سـرعت در سـایت های انترنتـی گشـت وگذار کنیـم و بـاالی پیوندهای بیشـتر 
کلیـک کنیـم و بـه صفحـاِت بیشـتر سـر بزنیـم، فرصـت بیشـتر بـرای گـوگل و سـایر 
کمپنی هـا مسـاعد خواهـد شـد کـه اطاعـات بیشـتر در مـورد مـا جمـع آوری کننـد و 
آگهی هـای بازرگانـی بیشـتر به خـورد ما بدهنـد. اکثر مالکاِن ایـن آگهی هـای انترنتی نیز 
در جمـع آوری اطاعـات کاربـران سـهم دارنـد و از خرده اطاعاتـی  کـه ما در سـایت ها 
بـه جـای می گذاریـم، گرایش هـا و طـرز تفکـِر کاربـران را جمـع آوری و دسـته بندی 
بـه آن تشـویق می کننـد،  را  ایـن کمپنی هـا کاربـران  می نماینـد. آخریـن مـوردی کـه 
مطالعـۀ آهسـته در انترنـت اسـت. این بـه نفع اقتصـادی کمپنی هاسـت که بتوانند سـبب 

حواس پرتـی کاربـران شـوند. 

شـاید مـن بیـش از حـد الزم نگران باشـم. همان گونه که گرایشـی برای تجلیل پیشـرفت 
فـن آوری وجـود دارد، یـک مخالفـت نیـز بـرای توقـع بدتریـن حالـت از هـر ابـزار و 
ماشـین جدیـد نیـز موجـود اسـت. در رسـالۀ فایـدروس افاتون، سـقراط از رشـد خط 
و نوشـتن شـکوه می کنـد. او نگـران اسـت کـه مردم بـاالی واژه هـای نوشته شـده اعتماد 
خواهنـد کـرد و ایـن صورت هـای نگاشـته شـده را جایگزیـن دانشـی خواهنـد کـرد که 
قبـًا در درون ذهـن خـود حفـظ می کردنـد. بـه سـخِن یکـی از شـخصیت های همـان 
گفت وگـو در فایـدروس: »مـردم حافظـۀ خـود را تعطیـل خواهنـد کـرد و فرامـوش کار 
خواهنـد شـد.« از آن جایی که مـردم پاره یی اطاعـات را بدون 
رهنمایی هـای الزم دریافـت می کننـد »می پندارنـد که دانشـمند 
شـده انـد حـال آن که اکثـر آنهـا محض بی سـواد اند.« سـقراط 
بیمنـاک بـود کـه: »به جـای کسـِب دانـش و باسـوادی واقعی، 
مـردم سرشـار از غـرور باسـواد بـودن خواهند شـد.« سـقراط 
اشـتباه نمی گفـت امـا دقـت الزم نداشـت کـه به جـای نگرانی 
از نوشـتن، از انترنـت بایـد نگـران می بود چون خط و نوشـتن 
بـه گسـترش دانـش در میـان بشـر کمـک شـایان کـرد و حاال 
فـن آوری جدیـد، گاهـی کاربران را بـه همان مشـکلی روبه رو 

می سـازد کـه سـقراط از آن نگـران بود. 
بـا از راه رسـیدن ماشـین چـاپ گوتنبـرگ در سـدۀ پانزدهـم، 
دورۀ دیگـری از ایـن نگرانی هـا آغـاز شـد. نویسـنده و شـاعر 
انسـان گرای ایتالیایـی بـه نـام هیرانیمـو سکوارسـیافیکو بـاور 
داشـت کـه دسترسـی آسـان بـه کتـاب، زمینـه را بـرای تنبلـی 
فکـری مسـاعد می سـازد و سـطح مطالعـه را در میـان مـردم 
کاهـش داده و ذهن شـان را تضعیـف می کنـد. گروهـی دیگـر 
مدعـی بودنـد کـه روزنامه هـا و کتاب هایی که بـه ارزانی چاپ 
می شـوند، اقتـدار دینـی را در میـاِن مـردم کاهـش می دهنـد و 
را  خطـی  نسـخه های  و  دانشـمندان  ارزشـمند  فعالیت هـای 
خـوار و کم بهـا می سـازند و در برابـر، هرزه گـی و اغواگـری 
را افزایـش می دهنـد. همان گونـه کـه اسـتاد دانشـگاهِ نیویورک 
کلـی شـیرکی می گویـد: »بیشـتر ادعاهایی کـه در برابر ماشـیِن 
چـاپ صـورت گرفتـه بود صحیـح از آب بـه در آمدنـد، گویی 
برخاسـته از آینده نگـری دقیـِق گوینـده گان آن هـا بوده انـد.« اما 
ایـن جماعـِت نحس پنـدار، از تصور هـزاران پیامـد نیکویی که 
واژه هـای چاپـی برای بهزیسـتی بشـر بـه ارمغـان آوردند غافل 

بودند. 
بنابرایـن، شـما خواننـده گان حـق داریـد کـه در مـورد ادعـای 
مـن نیز شـک داشـته باشـید. شـاید کسـانی که منتقـدان انترنت 
را ندیـده می گیرنـد و آن هـا را همسـنِگ لودیت هـا ]گروهـی 
از کارگـران کـه در انگلسـتان علیـه انقـاب صنعتـی شـورش 
کردنـد[ می شـمارند، برحق ثابت شـوند و از میـان ذهنیت های 
ایـن نسـل، عصـِر طـای اکتشـافات  پرمشـغله و پرخاشـگر 

فکـری جدیـد و حکمـت جهانـی بـه وجـود بیاید... د؟
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سپنتا، رنگین دادفر، 1396 
درون.  از  روایتـی  افغانسـتان؛  سیاسـت 

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

آن چـه کـه در کتـاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی 
امریکایی هـا و سـایر  از درون، در مـورد مناسـبات 
خارجیـان کمک کننـده بـه دولـت افغانسـتان بر سـر 
عرصه هـای  در  آن هـا  همـکاری  و  کمک هـا  ارایـۀ 
مختلـف بیـان می شـود، یـک غم نامـۀ استخوان سـوز 
بـا آینـدۀ تلخ، تاریک و مبهم اسـت. در ایـن غم نامه، 
زبردسـتی  از  غم انگیـزی  و  دردنـاک  واقعیت هـای 
و  فرودسـتی  امریکایی هـا،  عملکـرد  و  سیاسـت 
درمانده گـی و حتـا فرومایه گـی جمعـی از افغان هـا 
در حاکمیـت مـورد حمایـت آن هـا دیده می شـود که 
هیـچ امیـدی بـرای آینـدۀ روشـن در جهـت تبدیـل 
شـدن افغانسـتان بـه یـک کشـور بـا ثبات و توسـعۀ 
پایـدار با داشـتن دولت ملـی مدرن باقـی نمی گذارد.  
افغانسـتان کـه در  بـزرگ فسـاد در دولـت  بخـش 
صـدر کشـورهای فاسـد جهـان قـرار دارد، به فسـاد 
برمی گـردد.  امریکایی هـا  آن  خارجی هـا و در رأس 
بسـیاری از کسـانی کـه در درون نظـام حاکـم قـرار 
دارنـد و مـورد حمایـت امریـکا و غرب هسـتند، در 
نقـش مـزدوران و جاسوسـاِن آن هـا عمـل می کننـد، 
غـارت  و  فسـاد  در  آلـوده  خارجی هـا  از  بیشـتر 
امریـکا و  ایـن جاسوسـان درون حکومتـی  هسـتند. 
غـرب حضـور خـود را در دولـت و قدرت سیاسـی 
ناشـی از نزدیکـی بـا امریکایی هـا و حمایـت آن هـا 
می بیننـد و هیچ گونـه تعهـد و وفاداری به افغانسـتان 
و مردمـش ندارنـد. وزیـر خارجـه و مشـاور امنیـت 
ملـی حکومت کرزی در کتاب: سیاسـت افغانسـتان؛ 
روایتـی از درون، در ایـن مـورد بـه تفصیـل سـخن 
متحـدۀ  ایـاالت  و  »افغانسـتان  مبحـث  می گویـد. 
امریـکا« کـه ۳۴5 صفحـه از 56۱ صفحـۀ جلـد اول 
کتـاب را تشـکیل می دهـد، حکایات و روایـاِت تلخ 
و دردناکـی دارد. مطالعـۀ ایـن حکایـات و روایـات، 
تصویـر غم انگیـزی از درمانده گی و ناتوانی نویسـنده 
بـه عنـوان چهرۀ مهـم و صاحـب مقـام حکومتی در 
حکومـت کـرزی با رییـس جمهور و سـایر صاحبان 
افغانسـتان در کشـور و  کرسـی و قـدرت سیاسـی 
امریکایی هـا  زبردسـتی  برابـر  در  خودشـان  دولـت 
دردنـاک  و  درمانـده  این گونـه  او  می کنـد.  ترسـیم 

می نویسـد:
»سلسـله کارهایـی کـه بی خبـر از مـا، در سـرزمین 
پایـان  می گرفـت،  صـورت  خارجیـان  توسـط  مـا 
نمی یافـت. عمـًا سـاختارهای مـوازی خارجیـان و 
یـا در کنتـرول خارجیان بـه دولت اصلـی ارتقا یافته 
بودنـد. کار مـن به مثابۀ مشـاور امنیت ملی کشـور و 
مهم تـر از آن بـه مثابۀ انسـانی دارای افکار و باورهای 
سیاسـی دموکراتیک دشـوار بود. چگونه می توانسـتم 
کاری بکنـم کـه بـه حـق حاکمیـت ملـی افغانسـتان 
احتـرام گذاشـته شـود امـا از جانـب دیگـر روابط ما 
بـا امریـکا بـه گونـۀ بنیادیـن آسـیب نبینـد. یکـی از 
مشـکات رییـس جمهـور در این رابطه ایـن بود که 
او از یک سـو حاضـر نبـود کـه حضـور افراد وابسـته 
بـه خارجیـان را حتـا بـه بـاور خـودش جاسوسـان 
خارجـی را، در مقامـات کلیدی قـدرت کاهش دهد؛ 
امـا از جانـب دیگر می خواسـت با توسـل بـه همین 
افـراد بـا حضـور بی حدوحصـر خارجیـان در دولت 
افغانسـتان مبـارزه کنـد... ص۳۹۷ ...رابطـۀ مـا با این 
کشـور رفتـه رفتـه بـه یـک ماجـرای مضحـک و در 
تراژدی-کمیـدی  نوعـی  بـه  غم انگیـز،  زمـان  عیـن 
مسـخ شـده بـود. گفت وگوهـای تکـراری و مسـایل 
تکـراری و قصه هـای دردآور و بی نتیجه... ص ۴86«
شـگفت آور و خنده دار این اسـت کـه رییس جمهور 
کـرزی بـه عنـوان رییـس دولتی ایـن چنیـن درمانده 
و وابسـته بـه امریـکا از یک سـو، و از سـوی دیگـر 
درگیـر رابطـۀ سـرد و متشـنج بـا امریکایی هـا پـس 
از انتخابـات ۲۰۰۹، پیوسـته از امریکایی هـا توقـع و 
تقاضـا داشـته اسـت کـه او را در گرفتـن خاک هـای 
آن سـوی دیورنـد از پاکسـتان کمـک کننـد: »کـرزی 
همیشـه در آرزوی گسـترش مرزهـای افغانسـتان تـا 
رودبـار اتـک بـود و از تحقـق ایـن آرزو هیـچ وقت 

منصـرف نشـد... ص ۴۰6«
در  درون،  از  روایتـی  افغانسـتان؛  سیاسـت  کتـاب: 
واقـع روایـت و حکایتـی از ناتوانی هـا ، ناکامی هـا و 
سـرخورده گی های دولـت افغانسـتان و بـه خصوص 
رهبـری ایـن دولـت و شـریکان بلندپایـۀ دولـت بـه 
شـمول نویسـندۀ کتـاب در کرسـی وزارت خارجـه 
و مشـاورامنیت ملی اسـت. ایـن ناتوانـی و ناکامی و 
ایـن سـرخورده گی را بـدون هیچ ابهامـی می توان در 
سیاسـت و عملکـرد ایـن دولـت و و دولت مدارانش 
چـه بـا حامی و دوسـت امریکایی و انگلیسی شـان و 
چـه بـا مخالـف و کشـور مداخله گـر و جنگ افـروز 
پاکسـتانی آن مشـاهده و مطالعـه کـرد. در این کتاب 
تبییـن می شـود کـه دولـت  به صراحـت توضیـح و 
افغانسـتان و مسـوولین سیاسـت خارجی با تمام تقا 
و تاش هایـی کـه بـرای قانـع سـاختن پاکسـتان حتا 
از طریق دسـت و دامن شـدن به کشـورهای دوسـت 
پاکسـتان چـون: ترکیـه، عربسـتان، چیـن  و انگلیس 

انجـام دادند، بـه موفقیت نرسـیدند. 

انگلوفون های افغان و انگلیس ها
در کتـاب: سیاسـت افغانسـتان؛ روایتـی از درون، از 
حضـور جاسوسـان و طـرف داران بریتانیـا یـا دولت 
انگلیـس نیـز به تفصیـل سـخن مـی رود: »انگلیس ها 
یـک شـبکۀ بسـیار نیرومنـد طـرف داراِن خـود را در 
بـه  نزدیـک  اکثریـت  داشـتند...  حکومـت  دسـتگاه 
اتفـاق ایـن افـراد بـه هیچ وجـه جاسـوس انگلسـتان 
بودنـد،  وطن دوسـت  افغان هـای  بلکـه  نبودنـد، 
امـا شـبکۀ انگلوفـون چنـان بـا هـم پیوسـته بـود و 
همبسـته گی میـان افـراد دارای آمـوزش و فرهنـگ 
انگلیسـی و جاسوسـان انگلیـس چنـان نیرومنـد بود 
کـه بـه گونـۀ اجتناب ناپذیـر موجـب بـر انگیختـن 
...رهبـران   56۳ ص  می شـد...  فـراوان  شـک های 
انگلیـس در گفت وگوهای شـان با رهبران افغانسـتان 
از ایـن کـه بگوینـد کـه فان شـخص باید بـه حیث 
وزیـر در فـان بخـش تعیین شـود و یـا این که فان 
والـی نبایـد برکنار شـود، ابایی نداشـتند. آن هـا افراد 
مـورد نظرشـان را مـورد حمایـت قـرار می دادنـد... 

»56۴ ص 
امـا نویسـنده به حیـث وزیر خارجه و مشـاور امنیت 
ملـی علی رغـم این بحـث و سـخن از انگلوفون، این 
شـبکه و اسـامی جاسوسـان و طرف داران انگلیس را 
افشـا و معرفـی نمی کنـد؛ افـزون بـر آن که بیـان وی 
در ایـن مـورد متناقـض اسـت. مسـلمًا وطن دوسـتی 
افغان هـای وطن دوسـت بـا بـودن در شـبکۀ انگلوفن 
نیسـت.  قابـل جمـع  انگلیـس،  بـرای  و جاسوسـی 
در حالـی کـه دکتـور سـپنتا از افشـای نـام مایـکل 
سـمپل ایرلنـدی کارمنـد اتحادیـۀ اروپـا و اخـراج او 
افغانسـتان بـه عنـوان عنصـر مشـکوک و متهـم  از 
بـه فعالیـت ضـد امنیـت ملـی افغانسـتان احسـاس 
مباهـات می کنـد و می نویسـد: »هـر باری کـه صدای 
تبلیـغ مایـکل سـمپل و دوسـتان افغانـی او علیـه من 
بـاال می شـود، خـودم را بـه عنـوان یـک دموکـرات 
می کنـم...  احسـاس  خوشـبخت  میهن پرسـت 
دوسـتان  نـام  افشـای  از  وی  ولیکـن   ،»56۷ ص 
افغـاِن او در درون حکومـت و شـبکۀ انگلوفـون و 
طـرف داران و جاسوسـان انگلیـس امتنـاع مـی ورزد. 
اکتفـای او بـه نوشـتن »فـان« )رهبـران انگلیـس در 
گفت وگوهای شـان بـا رهبـران افغانسـتان از این کـه 
بگوینـد کـه فـان شـخص بایـد بـه حیث وزیـر در 
فـان بخـش تعییـن شـود و یـا این کـه فـان والـی 
نبایـد برکنـار شـود( هیـچ احساسـی از جرأتـش را 
»به عنـوان یک دموکرات میهن پرسـت خوشـبخت«، 
ادای  موجـب  و  برنمی انگیـزد  خواننـده گان  بـرای 

نمی شـود.  مسـؤولیتش 
شـبکۀ انگلوفـون در دولـت افغانسـتان و جاسوسـان 

انگلیـس متشـکل از چـه کسـانی بودند؟
 وزیـران، والیـان و افغان هایـی را کـه زمـام داران و 
دولـت انگلیـس در واقـع بـه عنـوان طـرف داران و 
جاسوسـان خـود می خواسـتند نصـب و ابقـا شـوند، 

بودند؟  چـه کسـانی 
حامد کرزی، اشرف غنی و انتخابات 2014 

دکتـور سـپنتا وزیـر خارجـه و مشـاور امنیـت ملـی 
مـورد  جانشـین  را  اشـرف غنی  کـرزی،  حکومـت 
کـه  می کنـد  معرفـی  کـرزی  جمهـور  رییـس  نظـر 
وی پـس از انتخابـات ۲۰۰۹ در جهـت بـاال کشـیدن 
شـد:  اقـدام  وارد  خـود  جانشـینی  بـه  اشـرف غنی 
»دکتور اشـرف غنی کـه بعد از شکسـت در انتخابات 
۲۰۰۹ تـازه بـه حامـد کـرزی پیوسـته بـود و کـرزی 
هـم پیوسـته در پی آن بـود تا وی را بـه گونۀ آرام به 
حیـث جانشـین خـود بـاال ببرد، یکـی از آن کسـانی 
بـود کـه همـواره از هرچـه رییس جمهـور می گفت، 

»۳۴۰ ص  می کـرد...  حمایـت  بی چون وچـرا 
توجـه  بـا  کـه  اسـت  ایـن  شـگفت آور  و  جالـب 
بـه توضیـح مفصـل دادفـر سـپنتا وزیـر خارجـه و 

مـورد  در  کـرزی  حکومـت  ملـی  امنیـت  مشـاور 
مناسـبات سـرد و پُرتنـش فزاینـده رییـس جمهـور 
امریکایی هـا  نظـر  مـورد  فـرد  امریـکا،  بـا  کـرزی 
انتخابـات  بـه ارگ کابـل در  و کـرزی در رسـیدن 
و  بی طرفـی  پاسـخ  وی  بـود.  اشـرف غنی   ،۲۰۱۴
عـدم مداخلـۀ جان کـری وزیرخارجـۀ امریـکا را به 
حامـد کـرزی کـه نامـزد امریـکا در انتخابـات آیندۀ 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان کیسـت، نمی پذیرد و 
می نویسـد: »ایـاالت متحـده از همـان اغاز نسـبت به 
اشـرف غنی خوش بینـی داشـت و بـه سـود او بعدها 
بـه نحـوی مداخلـه کـرد. حتـا یـان کوبیـش نمایندۀ 
سرمنشـی ملـل متحـد برای افغانسـتان نیز تشـویق و 
مجـاب شـده بود تـا با آنـان همراهی کنـد. در تحقق 
ایـن پـروژه بـه هـر دلیلـی کـه بـود، رییـس جمهور 
تمـام  وی  می کـرد.  تـاش  کامـًا  نیـز  افغانسـتان 
اعضـای تیمـش را وادار کـرد تـا خاف میـل باطنی 

کننـد... ص 5۴۴« اشـرف غنی حمایـت  از دکتـور 
تعجـب و شـگفتی دیگر به همسـویی حامد کرزی و 
طالبـان و پاکسـتان در حمایـت از ریاسـت جمهوری 
اشـرف غنی برمی گـردد کـه در سیاسـت افغانسـتان؛ 

روایتـی از درون بیان می شـود:
در  غنـی  دکتـور  از  پاکسـتان  دسـتور  بـه  »طالبـان 
انتخابـات حمایـت کردنـد و در جاهایـی کـه ممکن 
بـود وی به آرای بیشـتر دسـت یابـد، کلیـۀ تهدیدها 
و عملیـات خـود را طـور آشـکارا متوقـف سـاختند. 
مایـان طالبـان نیـز علنـی بـه سـود وی بـه تبلیـغ 

»68۳ ص  می پرداختنـد... 
واقعًا شـگفت آور و ترسـناک اسـت وقتی در سیاست 
سیاسـت مداران  سیاسـی  بازی هـای  و  افغانسـتان 
و  تناقضـات  کشـور،  جمهـور  رییـس  سـطح  تـا 
چندگانه گـی این چنیـن مشـمئزکننده وجـود داشـته 
باشـد و جـای ارزش هـا و تعهـدات ملـی و اخاقی 

را، تزویـر و توطیـه بگیـرد.
حامـد کرزی پـس از انتخابات ۲۰۰۹ بـا امریکایی ها 
کـه آن هـا را متهـم بـه دخالـت در ایـن انتخابـات 
علیـه خـودش می کنـد، وارد رابطـۀ سـرد و متشـنج 
ایـن  جمهـوری اش  ریاسـت  پایـان  تـا  و  می شـود 
مـی رود و گسـترده  بـاال  فزاینـده  به صـورت  تنـش 
می شـود؛ طالبـان بـه عنـوان دشـمن حکومـت او در 
تمـام سـال های حکومتش علیـه او می جنگنـد و حتا 

بـرادرش را در قندهـار می ُکشـند.
 پاکسـتان بـه عنـوان حامـی طالبـان در عقـب ایـن 
امـا  بـا کـرزی و حکومـت او قـرار دارد؛  دشـمنی 
بـرای کـرزی، امریکا، طالبان و پاکسـتان در انتخابات 

آینـدۀ ریاسـت  نظـر در کرسـی  فـرد مـورد   ۲۰۱۴
جمهـوری، اشـرف غنی اسـت و هـر چهـار طـرِف 

او حمایـت می کننـد!؟ از  متخاصـم  مخالـف و 
حمایـت  رازآلودتـر،  و  شـگفت آورتر  هـم  ایـن  از 
بـه  اذعـان  علی رغـم  اشـرف غنی  از  کـرزی 
ویژه گی هـای منفـی وی در رسـیدن به مقام ریاسـت 
جمهـوری اسـت. مؤلف کتاب: سیاسـت افغانسـتان؛ 
روایتـی از درون، خـود را از کشـف ایـن راز و ایـن 
عاجـز  کـرزی  سیاسـت  در  دوگانه گـی  و  تناقـض 
خوبـی  بـه  را  راز  ایـن  او  کـه  حالـی  در  می بینـد؛ 

از بیانـش طفـره مـی رود: می دانـد، امـا عمـداً 
»برخـی از همـکاران رییـس جمهـور کـرزی تـاش 
می کردنـد وی را قانـع کننـد کـه دکتـور غنـی  بـه 
فـردی،  خصوصیـات  جملـه  از  گوناگـون  دالیـل 
بیـش  وابسـته گی  و  نـژادی  رادیـکال  گرایش هـای 
از حـد بـه کشـورهای غربـی شایسـتۀ مقام ریاسـت 
جمهـوری نیسـت. مـن حتـا در یـک جلسـه هـم به 
یـاد نـدارم کـه رییـس جمهـور حامـد کـرزی، یکی 
از ایـن دالیـل را رد کـرده باشـد؛ برخـاف، تمـام 
ایـن انتقادهـا را مـورد تأییـد قـرار مـی داد، بـه ویـژه 
وابسـتگی و حتـا سرسـپرده گی او را بـه امریـکا و 
بریتانیـا مطلقـًا مـورد تأیید قـرار می داد و بـا قاطعیت 

می گویـم گه در آغاز شـخص رییـس جمهور کرزی 
منبـع اصلـی چنیـن اطاعاتـی بودنـد؛ امـا نمی دانـم 
چـه رازی در کار بـود کـه وی بـه هـوا خواهـی و 
پشـتیبانی از دکتـور غنی برخاسـت. از میان همکاران 
رییـس جمهـور اکثریت آنان بـا انتخـاب دکتور غنی 
مخالـف بودنـد. برخـی زیر فشـار رییـس جمهور به 

جمـع حامیـان اشـرف غنی پیوسـتند... ص 8۷۳«
دکتـور سـپنتا در انتخابات ریاسـت جمهـوری ۱۳۹۳ 
)۲۰۱۴( کـه مشـاورت امنیـت ملی حکومـت کرزی 
را بـه دوش دارد و ایـن حکومـت مسـؤول برگزاری 
انتخابات اسـت، ایـن انتخابات را پُـر از تقلب و مایۀ 

می داند: شرمسـاری 
»مـن بـه دلیـل ایجابـات کاری یـی کـه داشـتم، بـه 
اسـنادی بسـیار جـدی در رابطه با تقلب گسـترده در 
انتخابـات برخـوردم. از صدها ثبت صـدا و همچنین 
انتخابـات  کـه  می دانیـم  امنیتـی  اطاعـات  سـایر 
ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۴ یـک فاجعه، یـک افتضاح 
و در عیـن زمـان یـک غم نامـۀ شـرم آور بـوده اسـت 
کـه بازیگـران آن بـر مردم افغانسـتان روا داشـته اند... 

»8۴8 ص 
بازیگـر اصلـی در ایـن انتخابـات، رییـس جمهـور 
کـرزی و حکومـِت او بود کـه مطابق قانون اساسـی، 
مسـؤولیت و مکلفیـت برگزاری انتخابات را داشـتند. 
دکتـور سـپنتا مشـاور امنیـت ملـی از اعضای ارشـد 
ایـن حکومـت بـود که بسـیار دیر و برخـاف آن چه 
کـه در مـورد مبـارزه و مخالفـت خـود بـا فسـاد و 
اسـتبداد در ایـن کتـاب بـار بـار و بـه تکـرار ادعـا 
ایـن  شـرم آور«  غم نامـۀ  و  »افتضـاح  از  می کنـد، 

انتخابـات سـخن می گویـد. 
انتخاباتـی  مفتضـح  و  »تقلـب رسـوا  علی رغـم  امـا 
کمیسـیون  و  کـرزی  حکومـت  کـه  خجالت بـار« 
مسـتقل انتخاباتـی تعیین شـده از سـوی این حکومت 
گرداننـده و مسـؤول آن بـود، مشـاور امنیـت ملـی 
اشـرف غنی  می گویـد کـه رییـس جمهـور کـزری، 
احمـدزی را  برنـده و پیـروز انتخابـات می دانسـت:
»رییـس جمهـور کرزی بـه هیچ وجه طـرف دار ادامۀ 
کار حکومتـش نبـود. وی تـاش می کـرد تـا هرچـه 
زود تـر امـور حکومـت را بـه اشـرف غنی کـه او را 
برنـدۀ انتخابـات تلقـی می کـرد، تسـلیم کنـد. کرزی 
بـود.  راضـی  بسـیار  اشـرف غنی  شـدن  »برنـده«  از 
اشـرف غنی احمـدزی از سـال ها پیـش نامـزد مـورد 
نظـر او و مـورد حمایـِت بی دریغـش بـود. یکـی از 
مسـؤوالن طـراز اول کمیسـیون انتخابـات در اوایـل 
سـال ۲۰۱5 در حضـور آقـای خـرم و اسـتاد زلمـی 

هیوادمـل بـه مـن گفـت کـه دکتـور عبـداهلل در دور 
اول، انتخابـات را بـا اکثریـت پنجـاه و دو اعشـاریه 
هفـت درصـد بـرده بـود، امـا سـفیر انگلسـتان بـه 
نماینده گـی از »جامعـۀ جهانـی« کمیسـیون را وادار 

کـرد تـا ایـن نتایـج را اعـام نکنـد... ص 85۹«
سیاسـت  درون  خاطره نویسـی  بهترین هـای  از 

افغانسـتان معاصـر 
درون،  از  روایتـی  افغانسـتان؛  سیاسـت  کتـاب: 
کتـاب  بهتریـن  کاسـتی ها،  و  کمبودهـا  علی رغـم 
افغانسـتان از  خاطـرات یـک سیاسـت مدار معاصـر 
درون حاکمیت سیاسـی دوران مقام و کار رسـمی اش 
اسـت. هیـچ سیاسـتمدار شـریک قدرت سیاسـی در 
دوران کار و مقـام رسـمی اش کـه در یک سـدۀ اخیر 
خاطـرات خـود را نوشـته اند، ایـن چنیـن صریـح و 
صادقانـه در مـورد خـود و وقایـع درون حاکمیـت 
ننوشـته اند. ایـن کتـاب از منظـر شـیوۀ نـگارش نیـز 

بهترین هاسـت.  از 
آدم هـای  تمـام  بـرای  را  کتـاب  ایـن  مطالعـۀ  مـن 
و  سیاسـی  فعالیت هـای  و  سیاسـت  بـه  عاقه منـد 
اجتماعـی و عاقه منـد بـه تاریـخ توصیـه می کنـم. 
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سرپرست کمیسیون انتخابات:

گام های نخستین برای برگزاری انتخابات برداشته شده است
رییس دفتر جنرال دوستم:

دوستم نمی خواهد حتی یک 
روز بیرون از افغانستان باشد

ناټـــــــو: 

طالبان دې يا سوله وکړي، يا دې مرګ ته ځان تيار کړي
پــه افغانســتان کــې د غــوڅ مالتــړ ماموريــت چارواکــي وايــي، لــه افغــان حکومــت رسه 

پــر دې کار کــوي چــې وســله وال طالبــان يــا د ســولې خــرو تــه حــارض کــړي، يــا يــې 

د جګــړې پــه ډګــر کــې لــه منځــه يــويس.

دا خــردارى پــه داســې حــال کــې ورکــول کېــږي چــې وســله والــو طالبانــو پــه کابــل 

ــه  ــه پالزمېن ــې پ ــتى چ ــؤليت اخيس ــې مس ــې حمل ــل د هغ ــال هوټ ــر انټرکانټيننټ ــې پ ک

ــه بلــل شــوې ده. ــړۍ حمل ــو خون ــر ټول ــل کــې د ٢٠١٨میــالدي کال ت کاب

پــه افغانســتان کــې د ناټــو پــه چــوکاټ کــې د غــوڅ مالتــړ د ماموريــت ويانــد تــورن 

تومــاس ګرســَبک پــرون لــه ازادي راډيــو رسه پــه خــرو کــې وويــل:

»د يــوه روښــانه راتلونکــي او د افغانســتان د خونديتــوب لپــاره د امريــکا متحــده ايالتونــه 

او ناټــو د افغانــو تــر څنــګ والړ دي، مــوږ دررسه يــوو او يــوازې مــو نــه پرېــږدو، لــه 

ــه د اشــغالګرو  ــه حــارض يش، مــوږ دلت ــو غــواړو چــې پخالينــې ت وســله والــو طالبان

پــه حيــث نــه يــوو راغــي، دا د طالبانــو تبليغــات دي، مــوږ دلتــه د افغــان حکومــت تــر 

څنــګ يــوو، لــه حکومــت رسه لــه نېــږدې کار کــوو چــې وســله وال طالبــان پخالينــې 

تــه حــارض يش، يــا دې د جګــړې پــه ډګــر کــې مــړه يش.«

د دغــو خرداريــو او تونــدو څرګندونــو تــر څنــګ د دولــت لــه عمــده مخالفــې ډلــې 

يعنــې وســله والــو طالبانــو رسه د ســولې امــکان څومــره دى؟

ــولې او  ــې د س ــدىل چ ــت توانې ــان حکوم ــي، افغ ــد واي ــورا ويان ــايل ش ــولې ع د س

ــړي. ــوړه ک ــاع ج ــوه اج ــطحه ي ــه س ــړۍ پ ــيمې او ن ــې د س ــئله ک ــه مس ــې پ پخالين

ــه  ــه مــن دي چــې د ســولې پ ــل، دوى هيل ــه ووي ــو ت ــن مظفــري ازادي راډي امــن الدي

ــه ورســېږي. ــر ژر يــوې نتيجــې ت برخــه کــې هڅــې ډې

ښاغي مظفري زیاته کړه:

ــز او  ــري، بلکــې ســيمه يي ــه ل ــوازې مــي ُبعــد ن ــګ ي »هغســې چــې د افغانســتان جن

نړيــوال اړخ هــم لــري، اوس چــې د ســولې لپــاره د ســيمې او نــړۍ پــه ســطحه کومــې 

هڅــې پيــل شــوي، ډېــرې هیلــه بښــونکې دي چــې پــه مرســته يــې کــه خــداى کــول، د 

ســولې هڅــې او پروســه د بريــا خــوا تــه الړه يش.«

ــه  ــتان يادون ــت د پاکس ــت ناوخ ــې وخ ــئله ک ــه مس ــو پ ــولې او ناامني ــتان د س د افغانس

ــږي. کې

افغــان حکومــت پــه وار وار تــور لګــوىل چــې پــه افغانســتان کــې پــه ګڼــو بريدونــو کــې 

هغــه وســله وال الس لــري چــې پــه پاکســتان کــې خونــدي مرکزونــه لري.

وروســته لــه هغــه چــې طالبانــو پــه کابــل کــې پــر انټرکانټيننټــال هوټــل د بریــد مســؤليت 

ــران  ــب م ــاوره دې طال ــه خ ــر خپل ــې پ ــتل چ ــتانه وغوښ ــه پاکس ــکا ل ــه، امری ومان

ونيــي.

پــر پاکســتان وروســته لــه هغــې فشــارونه زيــات شــول چــې د امريــکا متحــدو ايالتونــو 

ولســمر ډونالــد ټرمــپ د نــوي ميــالدي کال پــه اولــه ورځ پــه ټوېټــر کــې وليــکل چــې 

پاکســتان مــوږ تــه لــه درواغــو او خطــا ایســتلو پرتــه بــل څــه نــه دي راکــړي.

در میـان موجـی از انتقادهـای نهادهـای ناظر بـر انتخابات 
بـر  مبنـی  سیاسـی  چهره هـای  و  جریان هـا  افغانسـتان، 
عملکـرد کمیسـیون انتخابـات، کمیشـنران ایـن کمیسـیون 
می گوینـد کـه آماده گی بـرای برگـزاری انتخابـات پارلمان 

و شـوراهای ولسـوالی را در سـال آینـده دارنـد.
بـه گفتـۀ اعضـای کمیسـیون انتخابـات، آماده گـی کامـل 
بـرای تهیـۀ فهرسـت رأی دهنـده گان گرفته شـده و بودجۀ 

آن نیـز از سـوی جامعـۀ جهانـی فراهم شـده   اسـت.
وسـیمه بادغیسـی، سرپرست کمیسـیون انتخابات می گوید 
کـه اعضـای این کمیسـیون تکمیل گردیده و آنان کوشـش 
می کننـد تـا انتخابـات سـال آینـده را در وقت تعیین شـدۀ 

آن برگـزار کنند.
و  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  کـه  گفـت  او 
کمیسـیون  قانونـی  مکلفیت هـای  از  ریاسـت جمهوری 
مسـتقل انتخابـات اسـت کـه آماده گی هـای اولیـه در ایـن 

اسـت. شـده  گرفتـه  قسـمت 
بانـو بادغیسـی می گوید کـه آماده گـی برای تهیۀ فهرسـت  
رأی دهنـده گان گرفتـه شـده و ایـن فهرسـت بـه اسـاس 

شـناس نامه های ورقـی صـورت خواهـد گرفـت.

او افـزود کـه جامعـۀ بین المللـی در حـدود ۲۹.۴ میلیـون 
دالـر بـرای تهیـه فهرسـت رأی دهنـده گان تعهـد کـرده که 
انتقـال ایـن پـول در جریـان اسـت و دولت افغانسـتان هم 
۱۰ درصـد ایـن بودجـه را کـه حـدود ۲.5 میلیـون دالـر 

تأمیـن می کنـد.  می شـود، 
فهرسـت  تحلیـف  کتـاب  کـه  کـرد  نشـان  خاطـر  او 
رأی دهنـده گان بـا تمامی مشـخصات آن در حال پروسـس 
اسـت و حتـا تـدارکات ایـن مسـأله در جریـان اسـت.

سرپرسـت کمیسـیون انتخابات می گوید که تهیۀ فهرسـت 
رأی دهنـده گان و چگونه گـی وصـل کردن فـردِ رأی دهنده 
بـه مرکـز رأی دهـی، موضـوع برنامه یـی خواهـد بـود کـه 

عنقریـب در نشسـت ملـی انتخابـات ارایه خواهد شـد.
بانـو بادغیسـی می افزایـد: بنابـر ایـن، از لحـاظ تخنیکی و 
از بعـد عملیاتـی بسـیاری از امـور در کمیسـیون انتخابات 
انجـام شـده و از لحـاظ بودجـوی هم تعهـدات بین المللی 

در حـال شـکل گرفتن اسـت. 
از سـویی هـم، سـید حفیـظ اهلل هاشـمی، عضـو جدیـد 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد کـه این کمیسـیون 
در حـال حاضـر در تنگ نـای اعتمـاد قـرار گرفته اسـت و 

وعـده سـپرد کـه گام هـای را جهـت مرفـوع سـاختن این 
مشـکل آنـان خواهد برداشـت.

آقـای هاشـمی می گویـد کـه تیم کاری کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـت به خاطر اعتمادسـازی، شـفافیت و حسـاب دهی 
در بخـش انتخابـات و بودجـۀ این نهاد، از هیچ گونه سـعی 

و تـاش دریغ نخواهـد ورزید.
ایـن در حالـی اسـت کـه تهیـه فهرسـت رأی دهنـده گان 
بسـیاری  انتقـاد  مـورد  ورقـی  شـناس نامه های  براسـاس 
از آگاهـان امـور انتخاباتـی قـرار گرفتـه اسـت. بـه گفتـۀ 
آگاهـان، برگـزاری انتخابـات بـا ایـن روش »غیر شـفاف« 

خواهـد بـود.
گفتنی اسـت کـه در روزهای پایانی هفتۀ گذشـته، اتحادیۀ 
اروپـا در افغانسـتان تعهـد کرده کـه به برگـزاری انتخابات 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها در سـال آینـده، ۱5.5 

میلیـون یـورو کمـک می کند.
پییـر مایادون، سـفیر اتحادیـۀ اروپا در کابل گفت که سـال 
۲۰۱8 بسـیار مهم اسـت و انتخابات پارلمانی و شـوراهای 
ولسـوالی در ایـن سـال و ریاسـت جمهوری و شـوراهای 

والیتـی در سـال بعـدی برگزار خواهد شـد.
ایـن مقـام اتحادیـۀ اروپـا می گویـد: مـا بـرای آماده گی هـا 
ولسـوالی ها  شـوراهای  و  پارلمانـی  انتخابـات  انجـام  و 
تعهـد کرده ایـم کـه ۱5.5 میلیـون یـورو کمـک می کنیـم. 
مـا همچنـان آمـاده هسـتیم تـا ایـن مقـدار کمـک را برای 
برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای والیتی 

در سـال بعـدی نیـز تعهـد کنیم.
گاجـان عبدالبدیـع صیاد، سـخنگوی کمیسـیون انتخابات 
نیـز می گویـد که بر پایـه توافق نامه یـی که میان کمیسـیون 
انتخابـات، نماینده گـی سـازمان ملل در افغانسـتان )یوناما( 
و کمک کننـده گان بین المللـی امضا شـده، ۹۰ درصد از ۳۰ 
میلیـون دالـر مورد نیاز بـرای روند ثبت نـام رأی دهنده گان 
را مراجـع بین المللـی تأمیـن می کننـد و ۱۰ درصـد آن را 

دولـت افغانسـتان به عهـده می گیرد.
نبـود  از  ایـن  از  پیـش  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران 
امکانـات و عملـی نشـدن کمک هـای مالـی سـازمان ملل 
بـرای برگـزاری انتخابـات پیـش رو ابـراز نگرانـی کـرده 
و گفتـه بـود کـه ایـن سـازمان هیـچ همـکاری بـا ایـن 

کمیسـیون نداشـته انـد.
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ریاست  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  دفتر جنرال  رییس 
یک  که حتی  نیست  دوستم عاقمند  که  می گوید  جمهور 
روز هم در بیرون از کشور باشد اما »ممانعت های نامرئی« 

جلو برگشت جنرال را به افغانستان گرفته است.
عنایت اهلل بابر فرهمند در صحبت با صدای امریکا گفته که 
افغانستان  به  حلقاتی در ارگ مانع برگشت جنرال دوستم 
می شوند. او از رویداد جلوگیری از نشست هواپیمای حامل 
جنرال دوستم به شهر مزار شریف به حیث ثبوت این ادعای 

خود یاد کرد.
آقای فرهمند افزوده که ارگ می گوید »کشور های خارجی« 
مخالف برگشت جنرال دوستم به افغانستان اند، اما »کشور 
رئیس  اول  معاون  برگشت  که  می گویند  خارجی«  های 
جمهور غنی یک مساله داخلی بوده و به آنان ربطی ندارد.

افغانستان  جمهوری  ریاست  اول  معاون  دوستم،  جنرال 
حدود یک سال پیش پس از آن به شهر انقره ترکیه رفت که 
از سوی احمد ایشچی، والی پیشین والیت جوزجان به لت 

و کوب و آزار و اذیت جنسی متهم شد.
در  دوستم  جنرال  حضور  عدم  که  افزوده  فرهمند  آقای 
افغانستان نه تنها باعث حل »مشکات« نشده بلکه به گفته 
و  افغانستان  در شمال  ویژه  به  ها  ناامنی  افزایش  او سبب 
گسترش نفوذ گروه طالبان و داعش در آنجا نیز شده است.
رییس دفتر جنرال دوستم در پیوند به تشنج های اخیر بین 
که  گفته  بلخ  پیشین والیت  والی  نور،  محمد  عطا  و  ارگ 
آقای دوستم »حامی تمرکز زدایی قدرت و تامین مساوات و 
عدالت« در افغانستان است. او افزود که جنرال دوستم برای 
حل این بحران به ارگ ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد 

میانجیگری داده است.
پسر  دوستم،  باتور  با  همراه  که  داشته  بیان  فرهمند  آقای 
این  هدف  است،  آمده  متحده  ایاالت  به  دوستم  جنرال 
سفرش را اشتراک در نخستین نمایش فلم سینمایی »دوازده 

نیرومند« و ماقات با مقام های امریکایی خواند.
فلم »دوازده نیرومند« که به تازگی در سینما های امریکا به 
نمایش گذاشته شده، داستانی است که بر بنیاد رویداد های 
واقعی سال ۲۰۰۱ در افغانستان نوشته شده و جنگ ایتاف 
امریکا بر ضد گروه طالبان به تصویر  با حمایت  شمال را 

می کشد.

هارون مجیدی
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ورزش
دكتر فرامرز تمنا

مشکل اصلی افغانستان چیست؟
یکـــی از ویژه گیهـــای کتمان ناپذیـــر کشـــورهای 
رو بـــه توســـعه و بعضـــًا عقب مانـــده، ژرفایـــی 
ــورها دارد.  ــه کشـ ــت« در این گونـ ــران مدیریـ ــه »بحـ ــت کـ اسـ
کشـــورهایی چـــون ســـینگاپور، مالیزیـــا، کوریـــای جنوبـــی، تایـــوان، 
ـــران  ـــوع از بح ـــن ن ـــد ای ـــته ان ـــه توانس ـــدی ترکی ـــا ح ـــل و ت برازی
را بـــا »نخبه گرایـــی«، »برنامه ریـــزی« و »اولویت بنـــدی مســـایل 
ـــاف  ـــه انکش ـــورهای روب ـــمار کش ـــد و در ش ـــت کنن ـــی«، مدیری مل
ــورهایی  ــا کشـ ــل امـ ــد. در مقابـ ــرار بگیرنـ ــان قـ ــر جهـ و برتـ
ــم، در  ــتان و امثالهـ ــتان و افغانسـ ــگادش، تاجیکسـ ــون بنـ چـ
ـــن  ـــه همی ـــد و ب ـــده ان ـــاکام مان ـــران ن ـــوع از بح ـــن ن ـــت ای مدیری
روی از منظـــر شـــاخص های انکشـــافی در شـــمار کشـــورهای 
کمتریـــن توســـعه یافتۀ جهـــان قـــرار دارنـــد. مـــن بـــه عنـــوان 
ـــتگاه  ـــی در دس ـــه گونه ی ـــه ب ـــعه ک ـــایل توس ـــگر مس ـــک پژوهش ی
ـــت  ـــه اولوی ـــته ام ک ـــوز ندانس ـــا هن ـــاملم، ت ـــز ش ـــور نی ـــی کش اجرای
ـــز  ـــوری و مرک ـــم، نقطۀمح ـــر بگوی ـــا بهت ـــت داری ی ـــا در حکوم م
ثقـــل تصمیم گیری هـــا و پالیسی ســـازی های مـــا چیســـت؟
بـــه نظـــر می رســـد مـــا در میـــان انبوهـــی از مســـایل پیچیـــده 
ــه  ــی کـ ــم دهه یـ ــرگردانیم؛ در یک و نیـ ــون، سـ ــًا ناهمگـ و بعضـ
ــون  ــایلی چـ ــذرد، مسـ ــا می گـ ــی مـ ــدرن سیاسـ ــات مـ از حیـ
امنیـــت، صلـــح، طالبـــان و داعـــش، رشـــد اقتصـــادی، توســـعۀ 
ـــکا،  ـــتان، امری ـــردم، پاکس ـــاه م ـــی، رف ـــاف فرهنگ ـــی، انکش سیاس
قـــدرت، تســـویۀ حســـاب های  انهـــدام جزایـــر داخلـــی 
قومـــی و زبانـــی، دموکراســـی، انتخابـــات، اصاحـــات، مبـــارزه 
ــوق بشـــر،  بـــا فســـاد، بی ســـوادی، جوانـــان، زنـــان و حقـ
چگونه گـــی تعامـــل بـــا جهادیـــان و چندیـــن موضـــوع مهـــم 
ـــت  ـــتی اولوی ـــه راس ـــا ب ـــت؛ ام ـــوده و هس ـــا ب ـــراروی م ـــر ف دیگ
ــا در  ــز مـ ــون و تمرکـ ــت؟ کانـ ــت داری چیسـ ــا در حکومـ مـ
ــای  ــد؟ ظرفیت هـ ــأله باشـ ــدام مسـ ــد کـ ــا بایـ تصمیم گیری هـ
ـــزی را  ـــد؟ آن چی ـــز باش ـــوع متمرک ـــدام موض ـــر ک ـــد ب ـــی بای مل
کـــه همـــه از شـــهروند و وکیـــل و وزیـــر و ســـفیر و بـــازرگان 
ـــا  ـــی م ـــری و عمل ـــز فک ـــون تمرک ـــد کان ـــگاه بای ـــتاد دانش و اس
باشـــد و بـــا برنامه ریـــزی عقانـــی و اســـتراتیژیک، در صـــدد 

دســـتیابی بـــه آن باشـــیم، چیســـت؟
ــدی و  ــدی رتبه بنـ ــات کلیـ ــن موضوعـ ــا ایـ ــن، تـ ــر مـ از نظـ
ـــا  ـــم ی ـــه مه ـــایل نیم ـــم از مس ـــایل مه ـــود و مس ـــدی نش اولویت بن
ـــید.  ـــد رس ـــی نخواه ـــه جای ـــور ب ـــود، کش ـــک نش ـــم تفکی ـــر مه غی
ـــۀ  ـــد هم ـــا نمی توان ـــطح م ـــه س ـــی ب ـــزان توانای ـــا می ـــوری ب کش
ـــر  ـــه نظ ـــد. ب ـــت کن ـــان مدیری ـــورت همزم ـــه ص ـــایل را ب ـــن مس ای
می رســـد کـــه اگـــر همـــۀ ایـــن مســـایل را براســـاس اهمیـــت 
ــم،  ــله مراتبی بچینیـ ــری سلسـ ــام فکـ ــک نظـ ــرورت در یـ و ضـ
موضوعاتـــی چـــون »امنیـــت« و »توســـعه« در رأس ایـــن هـــرم 
ـــد  ـــی بای ـــرای مدت ـــی ب ـــوان مل ـــام ت ـــت. تم ـــد داش ـــرار خواهن ق
ـــایر  ـــه س ـــن ب ـــود و پرداخت ـــی ش ـــم مل ـــألۀ مه ـــن دو مس صـــرف ای
ــت داران  ــری حکومـ ــی و فکـ ــای اجرایـ ــایل از اولویت هـ مسـ
بـــه صـــورت »موقـــت« حـــذف، معـــوق و یـــا بـــه درجه هـــای 

ــر تنـــزل کنـــد. پایین تـ
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و  تزویــر  این همــه  بجــای  غنــی  اشــرف  اگــر 
فرافکنــی... بــا مــردم روراســت می بــود، امــروز 
ــم  ــه می دانی ــود. هم ــردم نب ــرت م ــورد نف ــه م این هم
ــود در  ــر ب ــت؛ بهت ــرات اس ــکوالر و تکنوک ــی س ــرف غن ــه اش ک
حــد عــرف کــه بیانگــر احتــرام بــه فرهنــگ مــردم اســت، تزویــر 
می کــرد، نــه بــا این همــه تزویــر تفکــر و برداشــت سیاســی خــود 
ــه  ــود و ب ــه خ ــخر ب ــب تمس ــه موج ــرد و ن ــوال می ب ــر س را زی

ــد.  ــردم می ش ــگ م فرهن
اکنــون جامعــۀ روشــنفکر بــه ایــن نظــر اســت کــه اشــرف غنــی 
ــنگرانه  ــدرن و روش ــی م ــر سیاس ــه تفک ــبت ب ــدی نس ــچ تعه هی
ــش در ارگ،  ــداوم ماندن ــظ و ت ــه، حف ــرای توجی ــه ب ــدارد؛ بلک ن
بیشــتر در پــی بیدارســازی تفکــر ارتجاعــی قومی-مذهبــی اســت.
بنابــه اشــتباه هایی کــه هنــگام انجــام برخــی از کردارهــای مذهبــی 
ــه  ــه جنب ــای ســطحی ک ــه انجــام تزویره از ایشــان ســر زد و بناب
ــر  ــن نظ ــه ای ــز ب ــردم نی ــت، م ــکار اس ــح و آش ــدی  آن واض تقلی
رســیده اند کــه اشــرف غنــی فرهنــگ آنهــا را بــه بــازی می گیــرد. 
بنابرایــن اشــرف غنــی در بیــن نخبه هــا و در بیــن مــردم اعتبــار و 

اعتمــادش را از دســت داده اســت. 
ــه  ــت ب ــدی نســبتا مثب ــه ایشــان وارد ارگ شــود، دی ــل از این ک قب
ایشــان داشــتم، بــه ایــن تصــور بــودم کــه حضــور اشــرف غنــی در 
راس حکومــت بــه تحقــق ارزش هــای مــدرن و حکومتــداری بــر 
اســاس مســوولیت و تعهــد، مهــم و بــا اهمیــت اســت، امــا اکنــون 

ــوده اســت. ــم تصــورم اشــتباه ب می دان

افغانستان به مرحلۀ نیمه نهایی 
جام جهانی کرکت راه یافت

رئال در یک صورت موافق جدایی 

رونالدو خواهد بود

فیـسبـوک نـــامــه

تیـم کرکـت زیر ۱۹ سـال افغانسـتان پـس از شکسـت زیاند جدیـد، برای 
نخسـتین بار در تاریـخ کرکـت کشـور بـه مرحلـۀ نیمه نهایـی جام جهانـی 

کرکـت زیـر ۱۹ راه یافت.
کرکت بـازان زیر ۱۹ سـال کشـور توانسـتند در دیدار یک هشـتم رقابت های 
جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سـال شـانزده کشـور که در زیانـد جدید برگزار 

شـده اسـت، تیم زیاند جدید را با تفاوت ۲۰۲ دوش شکسـت دهند.
تیـم زیـر ۱۹ سـال افغانسـتان در 5۰ آور تعییـن شـده با اخراج شـدن هفت 
بازیکـن ۳۰۹ دوش انجـام داد و بـه تیم مقابـل ۳۱۰ دوش هدف تعیین کرد.
در اخیـر بـازی، تمامـی بازیکنـان تیـم زیانـد جدیـد در ۲8 آور بـا انجـام 
دادن ۱۰6 دوش از میـدان خارج شـدند و افغانسـتان این بـازی را با تفاوت 

بسـیار بلنـد )۲۰۲ دوش( برد.
در پایـان ایـن دیـدار، عظمـت اهلل با درخشـش در بخش توپ زنی، از سـوی 
کادر فنـی برگـزاری ایـن رقابت هـا، لقب بهتریـن بازیکن میدان را به دسـت 

آورد.
در بخـش توپ زنـی بـرای تیـم کرکـت کشـور، رحمـان اهلل گربـز، ابراهیـم 
زدران، بهیـر محبـوب و عظمـت اهلل عمـرزی، خـوب درخشـیدند و هرکدام 

توانسـتند ۷، 68 ،6۹ و 66 دوش را به سـود تیـم خـود انجـام دهنـد.
تیـم کرکـت زیـر ۱۹ سـال کشـور، بـه روز دوشـنبه همیـن هفتـه در دیدار 
در  کشـور  کرکت بـازان  کـرد.  خواهـد  بـازی  اسـترالیا  مقابـل  نیمه نهایـی 
نخسـتین بـازی خـود در ایـن رقابت هـا پاکسـتان را شکسـت داده بودنـد.

حکومـت وحـدت ملـی نیـز راه یافتن تیـم کرکت زیر ۱۹ سـال افغانسـتان 
تاریـخ  در  نخسـتین بار  بـرای  کرکـت  نیمه نهایـی جام جهانـی  مرحلـۀ  بـه 
کرکـت کشـور را بـرای جوانـان ورزشـکار، ملـی پوشـان و مـردم کشـور 

گفت. تبریـک 

براســاس ادعــای یــک نشــریۀ اســپانیایی، فوق ســتارۀ کهکشــانی ها 
تنهــا در یــک صــورت می توانــد از ایــن تیــم جــدا شــود. 

روزنامــۀ اســپانیایی »آس« نوشــت؛  کریســتیانو رونالــدو کــه از 
ــان  ــد دارد در پای ــت، قص ــی نیس ــد راض ــود در مادری ــت خ وضعی
ــتریونایتد  ــه منچس ــدا و ب ــانی   ج ــع کهکش ــاری از جم ــل ج فص
بازگــردد. ســران باشــگاه رئال مادریــد هــم مخالــف جدایــی 
فوق ســتاره پرتغالــی خــود نیســتند، امــا بــه شــرطی اجــازۀ جدایــی 
ــه  ــد نیمــار را ب ــده بتوانن ــد داد کــه در تابســتان آین ــه او خواهن را ب

ــد. ــت بگیرن خدم
باشــگاه  الخلیفــی، رییــس  ناصــر  اخیــراً  این کــه  بــا وجــود 
ــار از  ــی نیم ــه جدای ــت ک ــکارا گف ــور آش ــه ط ــن ژرمن ب پاری س
ــا  ــت، ام ــن اس ــد غیرممک ــه رئال مادری ــتنش ب ــم و پیوس ــن تی ای
فلورنتینــو پــرس قصــد دارد بــا فــروش رونالــدو، بودجــۀ الزم بــرای 
بــه خدمــت گرفتــن ایــن ســتارۀ برزیلــی از PSG را تأمیــن کنــد.
دو نشــریۀ فرانســوی »اکیــپ« و »پاریزیــن« روز گذشــته خبــر 
ــیمان  ــن ژرمن پش ــه پاری س ــتن ب ــار از پیوس ــه نیم ــد ک داده بودن
شــده و از وضعیتــش در ایــن تیــم رضایــت نــدارد. براســاس ایــن 
ــردد و  ــگا بازگ ــه اللی ــا ب ــت ت ــد اس ــار عاقه من ــا، نیم گزارش ه
همیــن شــایعه پیوســتنش بــه رئال مادریــد را قــوت بخشــیده اســت.
نیمــار تابســتان ۲۰۱۷ بــود کــه در انتقالــی پـُـر ســروصدا از بارســلونا 
ــت  ــه خدم ــرای ب ــت. PSG ب ــن ژرمن پیوس ــه پاری س ــدا و ب ج
گرفتــن ایــن ســتارۀ برزیلــی رقــم فســخ ۲۲۲ میلیــون یورویــی  او را 

بــه بارســلونا پرداخــت کــرد.

فـــراه؛
 استعفای والی، مشکل را حل می کند؟

بـه دنبـال تظاهـرات خشـونت آمیز معترضـان در والیت فـراه، والی این 
کرد. اسـتعفا  والیت 

 محمدعـارف شـاه جهان گفتـه اسـت که به دلیـل حفظ اتحاد مـردم فراه 
و نارضایتـی آنهـا از ناآرامی این والیت اسـتعفا کرده اسـت.

 آقـای شـاه جهان افزود که شـماری علیـه او تظاهرات کردند و شـماری 
دیگـر بـه حمایـت از او. والـی مسـتعفی فـراه تاکیـد کـرد که او اسـتعفا 

کـرد تـا یکپارچگـی اهالی والیـت فراه آسـیب نبیند.
 روز پنجشـنبه صدهـا نفـر از اهالـی فـراه در اعتراض به افزایـش ناامنی 
در ایـن والیـت تظاهـرات کردنـد و خواسـتار تغییـر مسـؤوالن ارشـد 

شـدند. محلی 
 ایـن تظاهـرات بـا درگیـری معترضان بـا نیروهـای امنیتی به خشـونت 
کشـیده شـد و در جریـان آن شـماری از مغازه هـا هـدف حملـه قـرار 

گرفـت و دسـت کم دو موتـر پولیـس آتـش زده شـد.
 آقـای شـاه جهان گفـت کـه در یـک هفتـه اخیـر »هیـچ رویـداد امنیتـی 

روی نـداده«؛ امـا تاییـد کـرد کـه مـردم از ناآرامـی شـکایت دارند.
 ایـن در حالـی اسـت کـه همیـن یکشـنبه گذشـته، گلبهـار مجاهـد؛ 
مسـؤول امنیـت و فـرد شـماره دوم فرماندهـی پولیس فراه کشـته شـد.
 آنچـه در مرحلـه اول اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه آقـای شـاه جهـان 
در ایـن رابطـه، بسـیار مسـؤوالنه و هوشـمندانه عمـل کـرد. از ادعاهای 
بعضـا نادرسـت او در بـاره امنیـت فـراه، مـی تـوان چشـم پوشـی کرد؛ 
امـا واقعیـت این اسـت کـه او با ایـن اقـدام، پذیرفت که تـوان مدیریت 

بحـران فـراه را نداشـته و خطـر را از نزدیـک احسـاس کرده اسـت.
 اسـتعفای او بـی تردیـد پیـش از هـر چیـزی به نفـع خـود او و کارنامه 

سیاسـی و امنیتـی و مدیریتـی اش خواهـد بود.
 آقـای شـاه جهـان، فـردی دوراندیـش و عاقبـت نگر اسـت. او حتی در 
زمـان مجاهدیـن کـه بخـش هایـی از ولسـوالی جغتـوی والیـت غزنی 
را اداره مـی کـرد، در شـرایطی کـه سـایر بخـش هـای ایـن ولسـوالی، 
بـا تحریـم هـای اقتصـادی ظالمانـه از جانـب طالبـان رو بـه رو بودنـد 
و در آخریـن مرحلـه نیـز بـه عرصـه جنـگ و رویارویـی ویرانگـر میان 
گـروه هـای مختلـف مجاهدین بـا طالبان تبدیل شـدند، از طریـق تدبیر 
و دوراندیشـی توانسـت بـا حفـظ حاکمیـت خـود، بـا هـردو جانـب 
مخاصمـه، یعنـی طالبـان و مجاهدیـن، مـردم تحـت سـلطه خـود را از 
معـرض آسـیب هـای ناشـی از محاصـره اقتصـادی و جنـگ و آوارگی 

در امـان نگـه دارد.
 همین سیاسـت او موجب شـد که به دنبال شکسـت جبهات مجاهدین 

در برابـر طالبان در غزنی، مـردم دیگر مناطق
 ولسوالی جغتو، به منطقه تحت کنترل آقای شاه جهان، پناه ببرند.

 اکنـون او بـا اسـتعفا از سـمت والیت فراه، بـار دیگر نشـان داد که نمی 
خواهـد آینـده سیاسـی و مدیریتـی اش را بـا سـماجت و مقاومـت در 

برابـر خواسـت مـردم فراه، بـه خطـر بیاندازد.
 یکـی دیگـر از احتمـال ها این اسـت که فراه بـا توجه بـه نگرانی هایی 
کـه وجـود دارد، واقعا در آسـتانه سـقوط به دسـت طالبان قـرار گرفته و 
آقـای شـاه جهان، با کنـاره گیری زودهنگام، نخواسـته اسـت خود را در 
وقـوع ایـن رویـداد، شـریک نشـان دهد و مـورد حملـه و انتقاد شـدید 

مـردم و ناظران قـرار بگیرد.
 بـا ایـن حال، آیا اسـتعفای والی فـراه، آنگونه که برای خود او سـودمند 

اسـت، بـرای امنیت و آینده سیاسـی فراه نیز ثمربخـش خواهد بود؟
 بـه بیـان رسـاتر، آیـا اسـتعفای والـی فـراه، مشـکل این والیت آشـوب 

زده و در آسـتانه سـقوط را حـل خواهـد کـرد؟
 اطمینـان اندکـی در ایـن بـاره وجـود دارد؛ زیـرا مشـکل فـراه هماننـد 
بسـیاری از مشـکات مشـابه دیگـر در سراسـر کشـور، مشـکل افـراد 
نیسـت. این ویروسـی اسـت که یک سیسـتم را از صدر تا ذیل، آغشـته 

اسـت. کرده 
 بـا اسـتعفای یـک مقـام نمـی تـوان آن را مهار کـرد. حکومـت مرکزی 
باید سیاسـت هـای اصولی و زودبـازده برای بازگردانـدن نظم و آرامش 
بـه فراه، روی دسـت بگیرد. فسـادزدایی از اداره محلی و گماشـتن افراد 
پـاک، متعهـد و پاسـخگو که با تروریزم و مافیا همدسـت نباشـند،  یکی 

راهکارهاست. از 
 بخشـی دیگـر از مشـکل فراه، ریشـه در بحـران مدیریتـی دارد که عالی 
تریـن سـطوح سـازوکار امنیتـی افغانسـتان را فراگرفتـه اسـت. مدیـران 
ناکارآمـد، فاسـد، بـی برنامـه و مسـؤولیت گریـز کـه بـا اتکا بـه قدرت 
غیـر مشـروع قومـی، هیـچ توجهـی به خواسـت هـا و نیازهای مشـروع 
مـردم ندارنـد، سراسـر سیسـتم امنیتـی افغانسـتان را بـه گـروگان گرفته 

ند. ا
 بـرای آنهـا مهـم نیسـت کـه روزانـه چنـدده نفـر در سراسـر کشـور به 
واسـطه تروریسـت هـای خـون آشـام، سـاخی مـی شـوند یـا چنـد 
ولسـوالی و والیـت، در آسـتانه سـقوط بـه کام تروریسـت ها قـرار می 
گیرنـد. آنهـا تنهـا وظیفه دارند که تمـام امکانات، انـرژی و فرصت های 
خـود را صـرف سـرکوب منتقدان سیاسـی دولـت، جریان های سیاسـی 
پویـا و فعـال و حرکـت هـای ملـی مخالف قومی سـازی قـدرت کنند.
 بنابرایـن، معضـل فـراه دقیقـا همـان معضلـی اسـت کـه قنـدوز را بـه 
کام طالبـان فرسـتاد، سـر پـل و فاریـاب و جوزجـان را به تیـول داعش، 
بـدل کـرده و اکنـون برنامـه دارد تـا بلـخ را نیـز بـه نفـع تروریسـت ها 

کند. مصـادره 
محمدرضا امینی
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

طــی نشســتی بــا مشــاورین سیاســی ســفارتخانه های کشورهـــای انگلســتان، روســیه، فرانســه، هنــد، پاکســتان، قزاقســتان و همچنــان ســفرای فرانســه و روســیه، روی بحــران روز افــزون کشــور، 
بن بســت بلــخ و کابــل، توافقنامــۀ سیاســی و ضــرورت برنامــۀ وفــاق ملــی صحبــت و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.

احمدولــی مســعود بــه مهـــمانان سیاســی گفــت: رهبــری حکومــت از خــاء قانونــی کــه بــا بــه تعلیــق رفتــن قانــون اساســی و عــدم تطبیــق توافقنامــۀ سیاســی در کشــور بــه وجــود آمــده 
اســت، بــه خاطــر پیشــبرد مقاصــد سیاســی خــود اســتفادۀ ســوء می نماینــد.

رهبــری حکومــت، حتــی از روابــط رســمی ســفارت خانه هــای افغانســتان در خــارج و نمایندگی هــای سیاســی کشــورها در افغانســتان، بــا کنتــرول، ذهنیــت ســازی فریبکارانــه و منحــرف 
کننــده، البی گری هـــا بخاطــر آجنــدای گروهــی خــود و بــر علیــه ســایر جریــان هــای سیاســی اســتفادۀ غیــر قانونــی میکنــد. 

همــکاران بیــن المللــی بــا گســترش دادن و بــا برخــورد یکســان بــا مجمــوع قشــر سیاســی کشــور حامــی کلیــت نظــام می باشــند و بــا در نظرداشــت منافــع عمومــی روابــط خــود را تأمیــن 
می کننــد، نــه در حمایــت از شــخص، گــروه و یــا ایدیولــوژی خاصــی.

روي همرفتــه حکومــت در عرصــۀ سیاســت خارجــی، همــکاران بیــن المللــی را بــه ناحــق درگیــر سیاســت هــای کوچــک گروهــی و داخلــی ســاخته، شــک و گمــان را در میــان مــردم در 
ــن المللــی در کشــور می کاهــد. ــت نیروهــای بی ــآورد و از موثریــت مأموری ــات شــان بوجــود می نی

ــا تحــول  ــز، ب ــۀ مســالمت آمی ــه گون ــد ب ــح عمومــی کشــور لطمــه می زند.بحران هــای موجــود کشــور بای ــه مصال ــی گــری هــای گروهــی ب ــه خاطــر الب اســتخدام نماینده گــی سیاســی ب
بــدون خشــونت حــل گــردد.

همکاران بین المللی با برخورد یکسان 
با مجموع قشر سیاسی کشور حامی کلیت نظام باشند
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