
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1807  چها  ر    شنبه      2سرطان /      تیر       y    1395   17  رمضان ا لمبارک  y 1437   22 جو ن    2016

  www.mandegardaily.com    

پـه دې پـروژه کـې ۷۵میلیونـه ډالـره پانګونـه کېږي 

چې تراوسـه په کـې ۲۸ میلیونـه ډالره پانګونه شـوې 

پـه  او  دی  منـرې   ۱۱۰۱ ظرفیـت  پـروژې  دې  د  ده، 

راتلونکـو پړاوونـو کې به نـورو ۵۰۲ ښـوونکو ته هم 

يش.« وویشـل  منرې 

د ښـاري پراختیـا د وزارت د معلوماتـو لـه مخـې د 

هېـواد پـه ۲۸ والیتونـو کـې، پرڅـه کم پنځـوس زره 

جریبـه ځمکـه د ښـوونکو لپـاره، د ۹۴ ښـاروګوټو د 

جوړولـو پالنونـه ترتیـب شـوي دي.

ـ  کندهار  مسیر  مسافران  از  تن   20 حدود  طالبان 
هلمند  گرشک  ولسوالی  از  دیروز  صبح  را  هرات 

ربودند.
عمر زواک، سخنگوی والی هلمند می گوید که این 
مسافران مشخصًا از منطقۀ مهاجربازار این ولسوالی 
ربوده شده ها،  زواک  آقای  گفتۀ  به  اند.  شده  ربوده 

مسافران چهار موتر بوده اند.
میان  در  که  می رود  احتمال  زواک  آقای  گفتۀ  به 

ربوده شده ها نظامیان نیز شامل باشند.
سخنگوی والی هلمند می گوید که نیروهای امنیتی 
آزادی  برای  تالش ها  و  اند  شده  اعزام  منطقه  به 

مسافران آغاز شده است.
و  گرفته  عهده  به  را  رویداد  این  مسؤولیت  طالبان 
می گویند که شمار این مسافران 27 تن است. آنان 
در اعالمیه یی که به رسانه ها فرستاده شده می گویند 
کارمندان  اما  می کنند،  آزاد  را  غیرنظامی  افراد  که 
نهادهای امنیتی را به دادگاه های شان راجع خواهند 

کرد.
قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگوهای طالبان 
در این اعالمیه می گوید که بر بنیاد اطالعات از پیش 
گزارش شده این مسافران را ربوده اند و آنان را به 

مکانی امن منتقل خواهند کرد.
اما یکی از مقام های امنیتی که نخواست نامش فاش 
شود به سالم وطندار گفته که شمار این مسافران 25 
باباجِی حوزۀ  منطقۀ  به  را  آنان  طالبان  و  است  تن 

چهارم گرشک منتقل کرده اند.
این گروه حدود 19 روز پیش 9 مسافر را از مسیر 
از  نیز  آن  از  ربود و یک روز پس  کابل  ـ  کندهار 

مسیر کندز ـ تخار بیش از 50 مسافر ربوده شد.
این رویدادها موج گسترده یی از نگرانی شهروندان 
راهپیمایی های  در  باشنده گان  و  داشت  به همراه  را 
نقطۀ  گوناگون در سراسر کشور، خواهان گذاشتن 

پایان به این رخدادها شدند.

د کابل ده سبز کې ۱۱۰۰ ښوونکو 

ته د ځمکو ورکولو لړۍ پيل شوه

طالبـان بیشتـر از 20 مسافـر را 
در گـرشک ربـودند
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به  نماینده گان  مجلس  که  روزی  همان  در 
ملی  امنیت  ریاست  و  دفاع  وزارت  نامزدهای 
کابل و  انتحاری در  انفجارِ  رای می داد، در دو 
بدخشان حداقل 24 تن کشته و نزدیک به 50 
هرچند  حوادث  این  شدند.  مجروح  دیگر  تِن 
مجلس  در  که  آن چه  به  مستقیم  صورِت  به 
از  ولی  نداشت؛  ربطی  می گذشت  نماینده گان 
امنیتی قرار  سوی دیگر به دلیل این که دو مقامِ 
بود از مجلس رای بگیرند، می تواند بی ربط هم 

نباشد.
معصوم  که  زمانی  در  کابل  این،  از  پیش   
به  دفاع  وزارِت  نامزد  عنوان  به  استانکزی 
نزدیکی  در  می شد،  معرفی  نماینده گان  مجلس 
مقِر شورای ملی، با حادثۀ مشابه روبه رو شد. از 
سوی دیگر، ذهِن هر انسانی وقتی با رویدادهای 
این چنینی روبه رو شود، به عوامِل جانبِی آن نیز 
توجه می کند. شاید حوادِث روز دوشنبۀ کابل و 
بدخشان، بخشی از عملیاِت طالبان پس از کشته 
این  پیشیِن  اختر محمد منصور رهبر  شدِن مال 
پهپادهای  پاکستان در حملۀ  در  باشد که  گروه 
عین  در  اما  شد؛  کشته  امریکا  بی سرنشیِن 
زمان می تواند واکنشی به آن چه که در مجلس 

می گذشت هم تعبیر شود.
که  دادند  نشان  مرگبارشان  حمالِت  با  طالبان   
بیافرینند.  فاجعه  می توانند  و  زنده اند  همچنان 
آن ها همچنان مقام های امنیتی کشور را که تازه 
که  دادند  چلنج  بودند،  گرفته  رای  مجلس  از 

آمادۀ جنگ اند. اما از این طرف، چه پاسخی به 
این حمالِت طالبان داده شد؟  

امنیت ملی  معصوم استانکزی که حاال ریاست 
را رسمًا تسلیم شده، در بیشتر از یک ونیم سال 
بوده  امنیتِی کشور  اصلِی  از چهره های  گذشته، 
نماینده گان  مجلس  تصمیم  برخالف  او  است. 
که به عنوان وزیر دفاع کشور برایش رای نداد، 
در این سمت برای بیشتر از یک سال به عنوان 
که  انتقادهایی  با وجود  و  ماند  باقی  سرپرست 
دفاع  وزارت  از  که  نشد  حاصر  می شد،  او  از 
دفاع،  وزارت  در  او  کارنامۀ  کند.  کناره گیری 
مشکالت  به  توجه  با  و  نیست  موفقی  کارنامۀ 
امنیتی کشور می توان مدعی شد که او نتوانست 
با  دفاع  وزیر  عنوان  به  را  خود  مأموریِت 
شایسته گی انجام دهد. در زماِن او بود که برای 
نخستین بار طالبان پس از سقوط خود در پانزده 
سال گذشته، موفق شدند که یکی از والیت های 

کلیدی شماِل کشور را تسخیر کنند. 
در  امنیتی  وضعیِت  نیز  دیگر  والیت های  در 
رضایت بخش  چندان  استانکزی  آقای  زمان 
از شرق  و  جنوب  به  تا  شمال  از  است.  نبوده 
یافت  دامنۀ جنگ گسترش  به غرِب کشور،  تا 
فایق  امنیتی  چالش های  بر  نتوانست  دولت  و 
شود. با وجود این کارنامه، رییس جمهوری در 
یک تصمیم غیرمترقبه، آقای استانکزی را نامزد 
به  را  دفاع  وزارت  و  کرد  ملی  امنیت  ریاست 

یکی از جنرال های این وزارت سپرد. 

در مجلس نماینده گان هم زمانی که این دو مقام 
امنیتی مشغول دفاع از برنامه های شان بودند، با 
واکنش برخی از نماینده گان روبه رو شدند، هر 
چند که سرانجام اکثریت اعضای مجلس به هر 

دو مقام امنیتی رای تأیید دادند. 
زمانی که مراسم رای گیری انجام می شد، یکی از 
اعضای مجلس از جایش برخاست و در صحن 
مجلس  رای  مقام  دو  این  که  زد  فریاد  مجلس 
مجازی  فضای  در  موضوع  این  اند.  خریده  را 
نیز به صورِت گسترده مطرح شد و سروصداها 
در این مورد در جامعه باال گرفت. حاال سوال 
این جاست که این ادعاها تا کجا حقیقت دارند و 
تا کجا می توانند مربوط به مواضع شخصی افراد 
باشند؟ آیا واقعًا پیش از رفتِن این دو مقام امنیتی 
به مجلس، زد و بندهایی به وجود آمده است؟ 

از  پیش  امنیتی  مقام  دو  این  که  می شود  گفته 
این که به مجلس بروند، شمار زیادی از اعضای 
با مخارِج آن چنانی،  اند و حتا  را دیده  مجلس 
از شماری از اعضای مجلس پذیرایی کرده اند. 
مهمانی دادن به اعضای مجلس از سوی نامزداِن 
پست هایی که نیاز به رای دارند، مسبوق به سابقه 
است. کدام وزیر و رییِس یک نهادِ مستقل در 
کشور را می توان سراغ کرد که برای گرفتن رای 
باشد؟  نداده  مهمانی  آن ها  به  مجلس  از  تأیید 
جالب این جاست که اخالق خبرنگاری ایجاب 
می کند که خبرنگاران برای حفظ استقالل خود، 
از گرفتن هرگونه هدیه و حتا قبوِل مهمانی از 
بر  که تالش می کنند  نهادهایی  و  مقام ها  سوی 
اخالق  ولی  ورزند؛  اجتناب  کنند،  نفوذ  آن ها 
اعضای  که  نمی کند  ایجاب  مردم  نماینده گی 
مهمانی ِ  پذیرِش  و  هدایا  گرفتن  از  مجلس 
مستقل  ریاست های  و  وزارت خانه ها  نامزدان 

خودداری کنند. 
چگونه می شود که یک فرد وقتی برای بارِ اول 
از  می شود،  معرفی  دولتی  نهادهای  از  یکی  به 
فرد  همین  ولی  نمی آورد،  رای  مجلس  سوی 
آیا  بیاورد؟  رأی  می تواند  دیگر  سمِت  یک  در 
داده  تشخیص  گذشته  در  نماینده گان  مجلس 
بود که آقای استانکزی برای سمت وزارت دفاع 
ملی  امنیت  ریاست  برای  ولی  نیست  مناسب 
مناسب است؟ یا این که بار اول مجلس تصمیم 
درست  تصمیم  بار  این  و  بود  گرفته  نادرست 

گرفته است؟!
 متأسفانه اعضای مجلس نماینده گان که خود را 
وامدارِ رای مردم می دانند، حاضر نیستند که به 
چنین سوال هایی پاسخ دهند. آن ها فقط تا زمانی 
در خدمِت مردم اند که به رای آن ها نیاز دارند و 
پس از آن، خود به مراکز قدرت و تصمیم گیری 

در ورای خواست های مردم قرار می گیرند. 
را  کشور  امنیِت  سرنوشِت  مجلس  هم  حاال 
دوباره به همان افرادی سپرده که بارِ اول به آن ها 
اعتماد نکرده بود، و این بار معلوم نیست که چه 

اتفاقی بر سِر امنیت کشور خواهد آمد.   
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و  طالبان  آدم ربایی های  برابِر  در  اعتراض ها  درحالی که 
بی توجهِی دولت ادامه دارد، طالبان در نامه یی به رسانه ها از 
ربودن ِدست کم سی مسافِر دیگر در شاهراه کابل ـ قندهار 
خبر داده اند. این چهارمین آدم ربایی طالبان در دو ماهِ اخیر 

است. 
 بر بنیاد گزارش ها، طالبان دو بِس حامِل مسافران را در مسیر 
توقف  هلمند  والیت  گرشِک  ولسوالی  در  قندهار  ـ  کابل 
برده اند. طالبان  با خود  داده  و بیست وهفت سرنشیِن آن را 
مدعی اند که این افراد را بر اساِس اطالعاِت دست داشتۀشان 
برده اند؛ یعنی طالبان آن ها را به عنوان افراد نظامی به اسارت 

گرفته اند.
مسافر  ملکِی  افراد  طالبان  که  است  دیده شده  به کرات  اما   
در  که  می رسد  نظر  به  اند.  کرده  تیرباران  و  ربوده  نیز  را 
و  ندارد  وجود  طالبان  راه ِ  سر  بر  مانعی  هیچ  افراد،  ربودن 
شاهراه ها  در  طالبان  از حضور  جلوگیری  برای  نیز   دولت 
توسط  مسافران  ربودن  است.  ندیده  تدارک  برنامه یی  هیچ 
ربودن مسافران در چندین  زابل،  ـ  کابل  طالبان در شاهراه 
نوبت توسط طالبان در مسیر کابل ـ میدان وردک، و ربودن 
نشان  همه  و  همه  قندوز،  مسیر  در  طالبان  توسط  مسافران 
می دهند که طالبان بدون زحمت می توانند افراد را بربایند و 

آنان را تیرباران کنند. 
به  درگیر،  نیروهای  که  می کند  قوانیِن جنگی حکم  هرچند 
افراد و اشخاِص ملکی آسیبی نرسانند و نیز اسرای جنگی 
خصوص  این  در  نیز  شریعت  فرماِن  چنان که  نکشند،  را 
و  قوانین  پا گذاشتِن همۀ  زیر  با  طالبان  اما  دارد؛  وضاحت 

سنت ها، دست به چنین اعمالی زده و می زنند .
حاال که طالبان پیرِو هیچ مرام و آیینی نیستند، از دولت انتظار 
باشد. مسلمًا  مردم  می رود که حرف شنو و شریِک غم های 
اگر دولت بخواهد به گروگان گیری ها و راهگیری های طالبان 
پایان بدهد و یا دست کم آن را مهار کنـد، کارِ بسیار دشواری 
نخواهد بود، فقط یک برنامه ریزِی منظم و ارادۀ راسخ برای 
تطبیق می خواهد. اما متأسفانه بی توجهِی حکومت به ربوده 
شدِن افراد از مسیرهای مختلِف کشور توسط طالبان، نشان 
از آن دارد که این آدم ربایی ها می توانند به یک سریاِل ناتمام 

تبدیل شوند.  
اما این که چرا دولت و به خصوص نهادهای امنیتی کشور، از 
این همه آدم ربایی  توسط طالبان تجربه نمی گیرند و به تأمین 
مسووالِن  باید  که  نمی پردازند، سوالی ست  شاهراه ها  امنیِت 
این همه  تکرارِ  از  افعانستان  مردم  بدهند.  پاسخ  عالی رتبه 
آدم ربایی خسته شده اند و این خسته گی، بیشتر از ناکاره گِی 
از  گره  نمی توانند  که  است  دولتی یی  مسووالِن  و  مأموران 

مشکِل کوچکی بگشایند. 
و  رهگذران  بر  نمازگزاران،  و  مساجد  بر  طالبان  این که 
مسافران و بر زن و مردِ این سرزمین حمله می کنند و آن ها را 
می ُکشند، زیاد دردآور نیست؛ زیرا آنان در برابِر همه/انسانیت 
قرار دارند و هرچه در توان شان باشد، انجام می دهند. دردِ 
بزرگ و شکایِت اصلِی ما از حکومِت به اصطالح مردم ساالر 
و  نمی گیرد  رویدادی درس  هیچ  از  که  است  اسالمی یی  و 
مانع تکرارِ فجایعی که امکاِن جلوگیری از آن ها وجود دارد، 

نمی شود. 
ریاست جمهوری در پی ربوده شدِن افراد در والیت قندوز 
در اعالمیه یی گفت که آدم ربایی  های اخیر جنبۀ قومی دارد 
قومی  مشکالِت  اقدامات،  نوع  این  با  می خواهند  طالبان  و 
این است که  اما پرسِش اساسی  بار آورند.  به  را در کشور 
در  طالبان  نقشۀ  کردِن  ناکام  برای  برنامه ریزِی همین دولت 
ربودِن مسافران چه بوده است؟ زیرا سخن گفتن از اهداف و 
نیاِت شومِ طالبان در کشور کارِ ساده یی ست که هر شهرونِد 
این مملکت در کوچه و بازار به راحتی آن را انجام می دهد. از 
حکومت، انتظاری فراتر و واالتر از این می رود و آن این که: 
مانع تحرِک دشمن در شهرها و شاهراه ها شود و تروریستان 

و گروگان گیران را به سزای عمل شان برساند. 
امنیتی  نهادهای  به خصوص  حکومت  سراِن  امیـدواریم   
ندارند، صـدای مردم  کشور که حاال مشکِل سرپرستی هم 
را بشنوند و به این همه بیداد و راه گیرِی طالبان پایان دهند. 

چـرا دولت 
به تأمین امنیِت شاهراه ها نمی پردازد؟ 

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1807  چها  ر    شنبه      2سرطان /      تیر       y    1395   17  رمضان ا لمبارک  y 1437   22 جو ن    2016

زمانـی كـه مراسـم رای گیـری انجـام می شـد، یکـی از اعضـای مجلـس از جایـش برخاسـت و در صحـن مجلـس 
فریـاد زد كـه ایـن دو مقـام رای مجلـس را خریـده اند. ایـن موضوع در فضـای مجازی نیز به صورِت گسـترده 
مطـرح شـد و سـروصداها در ایـن مـورد در جامعـه بـاال گرفـت. حـاال سـوال این جاسـت كه ایـن ادعاهـا تا كجا 

حقیقـت دارنـد و تـا كجـا می تواننـد مربـوط به مواضع شـخصی 
افـراد باشـند؟ آیـا واقعـاً پیـش از رفتـِن این دو مقـام امنیتی 

بـه مجلـس، زد و بندهایـی بـه وجود آمده اسـت؟ 
گفتـه می شـود كـه ایـن دو مقـام امنیتـی پیـش از این كـه بـه 
مجلـس برونـد، شـمار زیـادی از اعضـای مجلس را دیـده اند و 
حتـا بـا مخـارِج آن چنانی، از شـماری از اعضای مجلـس پذیرایی 

كـرده اند

ACKU



روح اهلل بهزاد
معینیـــت نشـــرات وزارت اطالعـــات و فرهنـــگ 
ـــان ورزش« در  ـــون »جه ـــووالن تلویزی ـــد، مس می گوی
ـــی  ـــتی مبن ـــپردن درخواس ـــد از س ـــروان بع ـــت پ والی
بـــر تغییـــر نشـــرات اختصاصـــی آن بـــه نشـــرات 
ــه هیـــچ گاه  ــری ایـــن قضیـ ــرای پی گیـ ــی بـ عمومـ
ـــد. ـــه نکردن ـــگ مراجع ـــت و فرهن ـــه وزارت اطالع ب
ـــرات وزارت  ـــاون نش ـــوی مع ـــژگان مصطف ـــیده م س
ـــتی  ـــچ درخواس ـــد، هی ـــگ می گوی ـــات و فرهن اطالع
مبنـــی بـــر تغییـــر نـــام تلویزیـــون »جهـــان ورزش« 
را از نشـــانی مســـووالن ایـــن تلویزیـــون دریافـــت 

نکرده انـــد.
ـــرطان  ـــنبه/1 تیر/س ـــروز »سه ش ـــدگار دی ـــۀ مان روزنام
ـــۀ سرگشـــادۀ از از نشـــانی  در شـــمارۀ 1806 خـــود نام
ـــت  ـــان« والی ـــی »جه ـــی شـــبکۀ تلویزیون رییـــس عموم
پـــروان مبنـــی بـــر اختـــالف دو شـــبکۀ تلویزیونـــی 
»جهـــان« در والیـــت پـــروان و »جهـــان« در کابـــل 

ـــرد. ـــر ک ـــانه را نش ـــن دو رس ـــام ای ـــاالی ن ب
ـــروان  ـــت پ ـــاِن والی ـــون جه ـــی تلویزی ـــس عموم ریی
در ایـــن نامـــه از وزارت اطالعـــات و فرهنـــگ بـــه 
ـــن وزارت و دادســـتانی ُکل  ـــژه معینیـــت نشـــرات ای وی
ـــال  ـــود ارس ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــرده و گفت ـــاد ک انتق
ــیده گی  ــکل رسـ ــن مشـ ــه ایـ ــوب بـ ــن مکتـ چندیـ

ـــت.  ـــده اس نش
ســـیده مـــژگان مصطفـــوی، معـــاون نشـــرات 
وزارت اطالعـــات و فرهنـــگ در واکنـــش بـــه 
روزنامـــۀ  بـــا  گفت وگـــو  در  گفته هـــا  ایـــن 
مانـــدگار می گویـــد: تلویزیـــون »جهـــان ورزش« 
ـــراتی  ـــواز نش ـــال 1391 ج ـــه س ـــروان ب ـــت پ در والی
خـــود را از معینیـــت وزرات اطالعـــات و فرهنـــگ 
به دســـت آورد و مســـووالن ایـــن تلویزیـــون در 
ـــرات  ـــر نش ـــر تغیی ـــی ب ـــتی مبن ـــال 1392 درخواس س
ــا در  ــد، امـ ــی کردنـ ــه عمومـ ــی بـ آن از اختصاصـ
ایـــن درخواســـت، ســـخنی مبنـــی بـــر تغییـــر نـــام 

ـــرای  ـــده و ب ـــه نش ـــان« گفت ـــه »جه ـــان ورزش« ب »جه
ـــون  ـــووالن تلویزی ـــز مس ـــده نی ـــن پرون ـــری ای پی گی

ــد. ــه نکرده انـ ــا مراجعـ ــه مـ ــان ورزش بـ جهـ
بانـــو مصطفـــوی می افزایـــد: وزیـــر پیشـــین وزارت 
ــن-  ــدوم رهیـ ــید مخـ ــگ »سـ ــات و فرهنـ اطالعـ
ـــدی- و  ـــارز راش ـــان »مب ـــرات آن زم ـــاون نش ـــه مع ب
معاونیـــت نشـــرات نیـــز بـــه ریاســـت تلویزیـــون 
ملـــی حکـــم صـــادر می کنـــد، امـــا ایـــن پرونـــده 
ـــون  ـــووالن تلویزی ـــری مس ـــدم پی گی ـــر ع ـــر اث ـــا ب ی
ـــی از  ـــون مل ـــت تلویزی ـــم غفل ـــا ه ـــان ورزش و ی جه

ـــواز  ـــا ج ـــه م ـــود و زمانی ک ـــده ب ـــاز مان ـــری ب پی گی
ــم،  ــادر کردیـ ــل را صـ ــان« در کابـ ــون »جهـ تلویزیـ
ـــدام  ـــان ورزش اق ـــون جه ـــووالن تلویزی ـــان مس آن زم

بـــه پی گیـــری ایـــن پرونـــده کردنـــد.
معـــاون نشـــرات وزارت اطالعـــات و فرهنـــگ 
ــۀ  ــی قضیـ ــد: وقتـ ــدگار می گویـ ــۀ مانـ ــه روزنامـ بـ
پی گیـــری نمی شـــود، کـــِس دیگـــری در کابـــل 
شـــبکه یی را به نـــام جهـــان در خواســـت می کنـــد، 
وقتـــی مـــن بـــه عنـــوان معـــاون نشـــرات وزارت 
ـــناد  ـــام اس ـــدم، تم ـــته ش ـــگ گماش ـــات و فرهن اطالع

ـــتین  ـــده و در نخس ـــل گردی ـــی مراح ـــبکه ط ـــن ش ای
ــردم. ــادر کـ ــا و صـ ــای کارم آن را امضـ روزهـ

ـــون  ـــس تلویزی ـــی ریی ـــد وقت ـــوی می گوی ـــو مصطف بان
ـــد  ـــع ش ـــده راج ـــرد، پرون ـــکایت ک ـــان ورزش ش جه
بـــه کمیســـیون رســـانه های همه گانـــی کـــه وظیفـــۀ 
بررســـی جـــواز رســـانه ها را دارد،  ایـــن کمیســـیون 
ـــت کار ریاســـت نشـــرات وزارت اطالعـــات و  در نهای
ـــون  ـــووالن تلویزی ـــکایت مس ـــون و ش ـــگ را قان فرهن

ـــرد. ـــان ورزش را رد ک جه
شـــکایت های مســـووالن تلویزیـــون جهـــان در 
والیـــت پـــروان ادامـــه می یابـــد و آنـــان خواســـتار 
ــه  ــوند کـ ــک« می شـ ــوع یـ ــام »طلـ ــوازی به نـ جـ
به گفتـــۀ معـــاون نشـــرات وزرات اطالعـــات و 
فرهنـــگ، در ایـــن جریـــان تلویزیون هـــای »طلـــوع« 
ـــد. ـــراض کردن ـــه اعت ـــای جداگان ـــک« در نامه ه و »ی

ــات و فرهنـــگ در  ــرات وزارت اطالعـ ــاون نشـ معـ
ادامـــۀ ایـــن گفت وگـــو خاطرنشـــان می کنـــد: 
ـــی  ـــا نامه ی ـــرای م ـــوژی ب ـــرات و تکنول وزارت مخاب
مبنـــی بـــر بدهکاربـــودن شـــبکۀ جهـــان ورزش در 
ـــدون  ـــبکه ب ـــن ش ـــرده و ای ـــال ک ـــروان ارس ـــت پ والی
ـــند،  ـــته باش ـــان را داش ـــون جه ـــواز تلویزی ـــه ج این ک
از نـــام آن اســـتفادۀ ســـوء کـــرده و بـــدون اجـــازۀ 
ـــو و نـــام جهـــان را تغییـــر داده اســـت. ـــت، لوگ دول

ــات و فرهنـــگ در  ــرات وزارت اطالعـ ــاون نشـ معـ
خصـــوص فیصلـــۀ یـــک جرگـــه در مـــورد دو تلویزیـــون 
ـــای  ـــده  ه ـــت نماین ـــور داش ـــا حض ـــان ب ـــام جه ـــه ن ب
هـــر دو طـــرف می گویـــد: فیصله هـــای قومـــی 
ـــی  ـــای قوم ـــود، فیصله ه ـــت نمی ش ـــه دول ـــوط ب مرب
تـــا بـــه محاکـــم رســـمی دولتـــی راجـــع نشـــود و 
ـــد  ـــرد، بُع ـــود نگی ـــه خ ـــمی ب ـــی و رس ـــۀ قضای جنب
ـــالک  ـــا م ـــت و آن را م ـــی نیس ـــخصی دارد و اجرای ش

و معیـــار اســـناد دولـــت قـــرار نمی دهیـــم.
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برخی ولسـوالی هـای بـدخشان 

در کنتـرل طالبـان است

ولسـوالی های وردوج و یمـگان بدخشـان توسـط طالبان 
کنتـرول می شـوند و سـه ولسـوالی دیگـر زیـر تهدیـد 

جـدی امنیتـی قـرار دارد.
برخـی از مسـووالن امنیتـی و رییـس شـورای والیتـی 
بدخشـان بـا نگرانـی از افزایـش تهدیدهـای طالبـان در 
ایـن والیـت بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد کـه برخی 
از گروه هـای مخالف مسـلح کـه از چترال پاکسـتان وارد 
بدخشـان  شـده اند، در تـالش ناامن سـاختن ایـن والیت 

ند.  ا
آنـان می گوینـد: حمـالت پراکنـدۀ طالبـان در این والیت 
جریـان دارد و ولسـوالی های وردوج و یمـگان که چندی 
پیـش بـه دسـت گـروه طالبـان افتـاده بـود تـا هنـوز در 

دسـت این گروه اسـت.
آنـان هم چنـان می افزاینـد کـه طالبـان در قـرا و قصبـات 
برابـر  در  را  پراکنـده   و حمـالت  کـرده  گشـت وگذار 

نیروهـای امنیتـی ایـن والیـت انجـام می دهنـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه چنـدی پیـش شـیر عزیـز کامه 
وال فرمانـده  زون 808 سـپین زر در مصاحبه یـی گفتـه 
بـود که عملیاتی جهت آزادسـازی ولسـوالی های وردوج 

و یمـگان راه  انـدازی می شـود.
اشکاشـم  ولسـوالی  امنیـه  فرمانـده  حسـینی  عبدالولـی 

مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  مصاحبـه  در  بدخشـان  والیـت 
ناامـن  بدخشـان  والیـت  مناطـق  از  برخـی  می کویـد: 
اسـت و حمـالت پراکنـدۀ طالبـان در آن سـاحات اتفاق  
می افتـد؛ امـا این حمـالت به شـکلی که بتواند ولسـوالی 

را سـقوط دهنـد، نیسـت. 
آقـای حسـینی بـا تأییـد این  کـه یـک گـروپ از مخالفان 
مسـلح از چترال پاکسـتان وارد بدخشان شـده اند، گفت: 
یـک گـروه دشـمن کـه چنـدی پیـش بـه سـرکرده گی 
قـاری فضـل اهلل، از چترال وارد بدخشـان شـده بودند، از 
سـاحه ملنگ آب ولسـوالی شـهدا عبور کرده و به طرف 
شـیوه بدخشـان رفتند و تـردد و حمالت پراکنـده طالبان 

در برخی سـاحات وجـود دارد. 
او افـزود: گـروه قـاری فضـل اهلل از راغ بدخشـان عبـور 
کـرده و وارد قریـۀ خسـتک کـه مربـوط ولسـوالی جـرم 
بدخشـان می شـود، شـده اند؛ امـا تـا هنوز تصمیـم حمله 

به جایـی را نگرفتـه انـد.
او گفـت جنـگ طالبـان بـه شـکل پراکنـده در بدخشـان 
جریـان دارد و جبهه یـی نیسـت، در کل والیت بدخشـان  
تـگاب کشـم، سـاحه  یمـگان،  پنـچ ولسـوالی وردوج، 
ارغنـچ خـار و راغسـتان بدخشـان تحـت تهدیـد امنیتی 
قـرار دارد و در سـایر سـاحات فقـط حمـالت پراکنـدۀ 

طالبـان گه گاهـی اتفـاق می افتـد.
فرمانـده اشکاشـم گفـت: فرماندهـی امنیـه و نیروهـای 
مسـتقر در والیـت بدخشـان، بـه حمـالت تعرضـی و 
دفاعـی طالبـان در تمـام سـاحات بدخشـان جـواب داده 
و طالبـان تـا هنـوز به شـکل جبهه یـی در برابـر نیروهای 

امنیتـی ایسـتاده نشـده اند. 
آقـای حسـینی تصریـح کـرد: حمله یی کـه روز پیـش در 
مرکز ولسـوالی کشـم بدخشـان در مرکز ولسـوالی اتفاق 

افتـاد، تمـام شـهدای آن افراد ملکـی و کـودکان بودند.
هم چنـان، داکتـر بشـیر رییـس شـورای والیتی بدخشـان 

می گویـد: برف هایـی که موجـب راه بندی در مسـیر قراه 
و قصبـات می  شـد؛ بـا گرم شـدن هوا مسـیر  ولسـوالی ها 
و قـراه و قصبـات بـاز  شـده و رفـت آمـد را در منطقـه 
آسـان می سـازد و طالبـان از  ایـن موقع اسـتفاده کرده از 
یـک سـاحه به سـاحۀ دیگـر رفت و آمـد می کننـد؛ اما تا 
هنـوز بـه شـکل گرو هـی در سـاحه یی تجمـع نکرده اند.
یمـگان  و  وردج  ولسـوالی های  گفـت:  بشـیر  آقـای 
والیـت بدخشـان تـا هنـوز در دسـت طالبـان قـرار دارد 
ولسـوالی های تـگاب و راغسـتان تحـت تهدیـد شـدید 
امنیتـی قـرار دارنـد کـه باعث نگرانی مردم شـده اسـت. 
بـه  پاکسـتان  چتـرال  از  مخالفـان  آمـدن  بشـیر  آقـای 
بدخشـان را تأییـد نکرد؛ امـا گفت که با آب شـدن برف 
مسـیر راه هـا در اطـراف بدخشـان امـکان آمـدن گـروه 

طالبـان از چتـرال پاکسـتان بـه بدخشـان وجـود دارد.
او اظهـار کـرد کـه حمایـت و خیزش هـای مردمـی در 
پهلـوی نیروهـای امنیتی باعـث بلند رفتـن روحیه رزمی 
ایـن نیروهای شـده و مـردم بدخشـان از دولـت مرکزی 
و دولـت محلـی بدخشـان می خواهنـد کـه بـرای تأمیـن 
امنیـت و ثبـات در ایـن والیت جدیت بیشـتری به خرچ 

دهند.

در حالــی کــه مســووالن امنیتــی بغــالن از پایــان عملیــات 
نظامــی در ایــن والیــت خبــر می دهنــد، باشــنده گان 
ــان در  ــی از حضــور گســتردۀ طالب ــراز نگران ــا اب بغــالن ب
برنامه یــی  محلــی  حکومــت  می گوینــد،  مناطق شــان 
ــان  ــدارد و طالب ــداری مناطــق پاکسازی شــده ن ــرای نگه ب
ــد. ــرده ان ــرف ک ــاره تص ــق را دوب ــن مناط ــماری از ای ش
ــان  ــش در شــمال کشــور روز سه شــنبه پای مســووالن ارت
عملیــات نظامــی نویــد 1 را - کــه دو مــاه پیــش بــه هــدف 
ــان  ــت از وجــود طالب ــن والی ــن ای پاکســازی مناطــق ناام

آغــاز شــده بــود - اعــالم کردنــد.
ســالم وطندار  بــه  بغــالن  باشــنده گان  از  شــماری 
ــا  ــد، ام ــی ان ــات راض ــن عملی ــج ای ــد، از نتای می گوین
طالبــان هنــوز هــم در مناطــق دنــد غــوری و دنــد 
ــد  ــان نگــران ان ــد. آن شــهاب الدین حضــور گســترده دارن
ــر مناطــق  ــاره ب ــان دوب ــات طالب ــن عملی ــان ای ــا پای کــه ب

شــوند. مســلط  پاکسازی شــده 
ایــن باشــنده گان از حکومــت می خواهنــد کــه تــا نابــودی 
کامــل طالبــان در بغــالن، بــه عملیــات نظامــی ادامــه دهــد.
ــده  ــد، فرمان ــد حمی ــه عبدالحمی ــت ک ــن در حالی س ای
عمومــی ارتــش در بغــالن می گویــد، نیروهــای امنیتــی در 
جریــان دو مــاه گذشــته در عملیــات نویــد 1 بیشــتر از 70 
روســتا را در ولســوالی بغــالن مرکــزی و مناطــق چشــمۀ 
شــیر و ســرخ کوتل پلخمــری از وجــود طالبــان پاکســازی 
کــرده انــد و در ایــن عملیــات 239 طالــب کشــته و 209 

تــن دیگــر زخمــی شــده انــد.

طالبان به مناطق پاکسازی شدۀ 
بغالن باز گشته اند

ابوبکر صدیق

معاون نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ:

ACKUتلویزیون »جهان ورزش« هیچ گاه درخواست تغییر نام نکرده  است
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چــــه وقت

 باید تسلیم شویم؟

شاید فکر کنید که منظور ما از »چه وقت باید تسلیم شویم« چیست. با خودتان 
می گوییـد که هیچ وقت ناامید نخواهید شد!... اما واقعیت این است که با این که 
همیشه ما را به تالِش بی وقفه و دوری از دل سردی و ناامیدی تشویق می کننــد، 

در زنده گی همۀ آدم ها زمان هایی هم پیش می آید که بهتر است تسلیم شوند. 
نادان کسی است که انجامِ کاری را ادامه می دهد و نمی داند که چه وقت باید از آن 

دست بکشد، حتا اگر کاری که انجام می دهد اشتباه باشد.
آیا اگر تسلیم شوید، یک شکست خورده خواهید بود؟ 

این به کاری بسته گی دارد که می خواهید از آن دست بکشید. در مورد ترک کردن 
عادات بد صحبت نمی کنیم؛ منظورمان کنار کشیدن از پی گیری یک هدف است. 
مطمینًا شنیده اید که برای موفق شدن باید پشتکار داشته باشید، بجنگیـد و هر زمان 
زمین خوردید، بلند شده و بایستید و تا آخر راه پیش روید. خود ما هزاران مرتبه 
در مقاالت مختلف این حرف ها را زده ایم، اما چرا االن می گوییم که گاهی  اوقات 
کنار کشیدن و تسلیم شدن بهتر است؟! دلیلش این است که در بعضی مواقع و 

موقعیت ها فقط زمانی می توانید پیش بروید که عقب گرد کنید.
گاهی اوقات شما زمان و انرژی زیادی را برای رسیدن به یک هدف صرف می کنید 
و یک روز متوجه می شوید راهی که انتخاب کرده بودید، کاماًل اشتباه بوده است. 

این که می توانید همان نتیجه را با نصف آن زمان هم به دست آورید.
تصور کنید هدف تان کم کردن وزن بوده باشد. برای خودتان هدف تعیین می کنید 
که روزی 1000 حرکِت درازنشست انجام دهید. بعد از یک ماه انجام این کار، 
می فهمید که به اندازۀ کافی منظم و دقیق بوده اید و توانسته اید تا آن روز روزی 
اما خیلی به هدف اصلی تان که کم کردن وزن بوده،  بزنید،  هزار درازنشست را 
نزدیک نشده اید. به این می گویند متمرکز شدن روی هدف ثانویه که گاهی روش 

و راهکار اشتباهی برای رسیدن به هدف اصلی است.
گاهی اوقات ما آن قدر درگیر هدف ثانویه می شویم که تمرکزمان روی هدف اولیه 
و اصلی را از دست می دهیم. این مسأله را در فروشنده های زیاد می بینیم. هدف 
اصلی آن ها پول درآوردن است اما معموالً متوجه می شوند که تمرکز اصلی شان 
به دست آوردن یک مقام جدید در بخش فروش شرکت است و وقتی این اتفاق 
به  اصلی هیچ وقت رسیدن  نمی افتد، احساس می کنند شکست خورده اند. هدف 
یک مقام جدید نبوده است؛ هدف پول درآوردن بوده است چه در این شرکت و 

چه در شرکتی دیگر.
آیا منطقی به نظر می رسد که یک فروشنده نتوانست به هدف خود که به دست 
مطمینًا  بیاید؟  بیرون  خود  کار  از  است،  بوده  پول  مشخص  مقدار  یک  آوردن 
مدیرانش او را فردی ناالیق و شکست خورده می بینند، اما هدف او پول درآوردن 
دست  آن وقت  برسد،  خود  هدف  به  دیگر  منبع  یک  طریق  از  نتواند  اگر  است. 

کشیدن از آن کار عاقالنه ترین و منطقی ترین کار ممکن است.
کاری  وقتی  است؟!  کار  یک  از  شدن  تسلیم  و  کشیدن  دست  وقِت  کی  خوب 
باشد.  بی ثمر  و  بی معنا  اصلی تان  به هدف  راستای رسیدن  در  می دهید  انجام  که 
گاهی اوقات دست کشیدن از آن کار و شروع یک راه تازه برای رسیدن به همان 

هدف، عاقالنه تر به نظر می رسد.
بعضی افراد کل زنده گی شان را در راهی برای رسیدن به هدف شان تلف می کنند 
و در آخر می فهمند که راه اشتباه را انتخاب کرده بودند. دست کشیدن از راهی که 
برای رسیدن به هدف تان انتخاب کرده بودید، هیچ خجالتی ندارد به شرط این که 
همیشه رسیدن به هدف تان را در ذهن داشته باشید. ماندن در راهی که شما را به 

ناکحاآباد می رساند، هیــچ فایده یی ندارد.
زنده گی را دوست داشته باشید، عمل نیک انجام دهید و خوب زنده گی کنید.

منبع: مردمان

نوشته: جمال احمد خاشقجی 
برگردان: عبداالحد هادف

در اواسط ماه اپریل 1992م، حدود یک هفته و 
یا بیشتر از آن را در دهکدۀ سرخاب مشرف بر 
شهر کابل پایتخت افغانستان در معیِت گلبدین 
روزها  همان  موصوف  کردم.  سپری  حکمتیار 
در آن جا پایگاه گرفته بود تا مگر بتواند امتیاز 
مجدد  و  کابل  فاتِح  منحیث  را  بزرگ  تاریخی 
ناگهان  اما  شود!  نصیب  حاضر  قرن  در  اسالم 
فاتِح دیگری از او پیشی گرفت و گوی سبقت 
از  بزرگ،  افتخار  این  بردوباخِت  میدان  در  را 
احمدشاه  از  عبارت  فاتح  این  ربود.  او  دسِت 
مسعود بود که در عرصۀ جهاد و مبارزه نیز از 
آن زمان  نداشت. ولی در  حکمتیار چیزی کم 
ممکن نبود که حکمتیار به تقسیم دنیا میاِن دو 

نفر تن دهد. 
خیلی  حال  عین  در  و  فشرده  بسیار  روزهای 
حساس و سرنوشت ساز بود. صحنه ها به صورِت 
کاماًل دراماتیک شکل می گرفت. من در جریان 
این روزها لحظه های پیروزی و شکست، شادی 
و غم، تواضع و تکبر، فروتنی و غرور، راستی 
بودم. واقعیت ها را دیدم که  و دروغ را شاهد 
و حق  می کنند  رنگ عوض  لحظه  هر  چگونه 

را مالحظه کردم که چگونه در دسِت آدم هایی 
شاهد  اولین بار  برای  هم  و  می شود  دگرگون 
به روی خود  استنگر چگونه  بودم که موشک 

مجاهدین نشانه می رود. 
و  محدودیت  همۀ  با  سرخاب  روزهای  آری، 
و  مهم  تحول  نقطۀ  یک  واقع  در  آن،  ُگمنامی 
افغانستان  معاصر  تاریخ  مسیر  در  توجه  قابل 
آن چه  اگر  این که  دلیل  به  می رود.  حساب  به 
به وقوع  بودیم  شاهد  روزها  این  خالل  در  ما 
هرگز  افغانستان  مجاهدین  نمی پیوست، 
پیامدهای  و  دهه  یک ونیم  جهاد  دستاوردهای 
قربانی دومیلیونِی یک ملت در راه آزادی دین 
و وطن را از دست نمی دادند. همین روزهای 
سیاه بود که امیدواری ها را به خاک زد، اهداف 
یک  ایجاد  قبال  در  مجاهدین  برنامه های  و 
دولت عدالتمند اسالمی را برباد داد تا باالخره 
در  که  آمد  میان  به  طالبان  به نام  دیگری  گروه 
خویش،  شناخته شدۀ  هم پیمانان  با  هماهنگی 
زمین و میراث باقی مانده را از دست مجاهدین 
ربود که ادامۀ داستان به همه معلوم بوده و ما تا 

کنون در جریان عواقب آن قرار داریم. 
دوستان  از  دیگر  یکی  و  بترجی  عادل  استاد 
جریان  در  مرا  نیز  صحنه  در  حاضر  سعودی 

این روزها همراهی می کردند. آقای بترجی که 
از مؤسسات خیریۀ  یکی  ریاست  زمان  آن  در 
به عهده داشت  افغانستان را  سعودی فعال در 
از  مطبوعاتی  کارهای  پهلوی  در  نیز  بنده  و 
یک  در  بودم،  برخوردار  مؤسسه  آن  عضویت 
اقدام نیک به ثبت و تسجیِل تمام حوادث این 
“چهارده  عنوان  زیبایی تحت  کتاب  در  روزها 
افغانستان”  معاصر  تاریخ  در  حساس  روز 
همت گماشته است. مطالعۀ این کتاب را برای 
سعودی  جوانان  مخصوصًا  مسلمان،  جوانان 
در  همواره  که  “الصحوه”  جریان  به  منسوب 
به تجارب  تیِز خویش  تند و  موضع گیری های 
و  می کنم  توصیه  دارند،  اتکا  افغانستان  جهاد 
تجدید  به  اقدام  نیز  بترجی  استاد  تا  امیدوارم 
چاپ این اثر گران قدر کرده و حقایِق دیگری 
زمینه  در  دیگری  کتاب  یا  و  بیفزاید  آن  بر  را 
و  بوده  صحنه  عینی  شاهد  او  چون  بنویسد؛ 
را می داند که سایر حاضریِن صحنۀ  چیزهایی 

جهاد افغانستان از آن غافل اند.
قهرمان  منحیث  اخیراً  که  حکمتیار  گلبدین 
آن  در  کرد،  تبارز  امروزی  افراط گرایاِن  جدید 
زمان نیز قهرمان نسِل ما جوانان پُرحماسه بود 
به اصطالح  شخصیت  کشتۀ  و  شیفته  همه  که 

او  واقعیِت  ولی  بودیم.  او  متحرک  و  قوی 
و  موشک ها  که  گردید  آشکار  ما  برای  زمانی 
به  را  آن  بی پناهِ  مردم  و  کابل  او  خمپاره های 
کام آتش فرو برد و خودش علیه برادراِن خود 
جاِن  به  زایدالوصفی  لجاجت  با  و  کشید  تیغ 
نزدیک  از  ما  حال،  عین  در  و  افتاد  مسلمانان 
و  خالف ورزی ها  چندگانه گی ها،  شاهد  خود 
کارشکنی های مداومِ او بودیم تا باالخره کارش 

به پناهنده گی در ایران کشید.
من او را در سرخاب در حالی همراهی می کردم 
که در اوج غرور و نخوِت خود قرار داشت و 
به توان و قدرِت خود سخت می بالید و به پند 
و اندرزِ نزدیکاِن خویش هرگز گوش نمی داد، 
در  که  اسالمی  نهضت  بزرگان  نصایح  به  حتا 
از  آن زمان در شهر پشاور بهخاطر جلوگیری 
بروز تشنج و جنگ میان مجاهدین حین تجمع 
آغاز  از  پس  کابل  اطراف  در  نیروهای شان 
فروپاشی رژیم کمونیستی گردهم آمده بودند، 

با بی اعتنایی پشت پا می زد. 
صدای  خود  گوش  به  حکمتیار  کنار  در  بنده 
شهید احمدشاه مسعود را می شنیدم که از طریق 
خواهش  حکمتیار  از  تواضع  کمال  با  مخابره 
می کرد تا به پشاور برگشته و در تفاهم با سایر 

رهبران احزاب جهادی، یک حکومت مشترک 
و وسیع البنیاد را تشکیل داده و یک جا باهم و 
کابل  شهر  وارد  درگیری  و  جنگ  کدام  بدون 
سقوط  کابل  که  می گفت  شهید  مسعود  شوند. 
کامل  تسلیم دهی  آمادۀ  کمونیست ها  کرده، 
قدرت به مجاهدین می باشند و من خودم هیچ 
امتیازی برای خود نمی خواهم و اکنون مرحلۀ 
آمده،  میان  به  مرحلۀ سیاست  و  جنگ گذشته 
تشنج  بروز  به  منجر  که  کرد  کاری  نباید  پس 
اما  گردد.  مجاهدین  میان  مورد  بی  درگیری  و 
و  می داد  رد  جواب  او  به  لجوجانه  حکمتیار 
غرور  با  می خواهد  که  می ورزید  تأکید  مکرراً 

سالح و بیرق های سبز وارد کابل شود. 
البته در آن زمان، دالیل او برای ما خیلی موجه 
به آن تسلیم  اول  از  ما  نظر می رسید، چون  به 
بودیم و هیچ یک از ما جرأت نمی کرد تا برای او 
حرفی را که مسعود می گفت، تکرار کرده و یا 
الاقل از بابت نصیحت اسالمی یادآور شود که 
سنت نبوی برای ما سفارش می کند که تا زمانی 
هدف  به  مسالمت آمیز  راه های  از  می توان  که 
لذا  شد.  جنگ  وارد  دشمن  با  نباید  آمد،  نایل 
همیشه مهر سکوت بر لب داشتیم و یک جا با 
حکمتیار صاحب خواب و خیال ورود فاتحانه 
به شهر کابل طی یکی ـ دو روز آینده را در سر 

می پروراندیم. 
مخابروی  گفت وگوی  جریان  بعدی  روز  در 
شیخ محمدقطب )برادر سیدقطب( با حکمتیار 
را دنبال می کردم که به او توصیه می کرد تا از 
اقدام یک جانبه در قبال فتح کابل دست بردارد 
و در تفاهم با سایر مجاهدین، روی تشکیل یک 
صلح آمیز  تسلیم گیری  جهت  عبوری  حکومِت 
محمدقطب  استاد  کند.  موافقه  کابل  در  قدرت 
که در صحبتش با حکمتیار اندکی تند و جدی 
بود، به او می گفت که نباید تنها خود را برحق 
چون  کرد.  تصور  باطل  یک سره  را  دیگران  و 
و  دوراندیش  صادق،  که  اندازه  هر  انسان 
کند  اشتباه  بازهم ممکن است  باشد،  پاک نفس 
و به خطا رود. ولی حکمتیار که دارای هیچ یک 
از این خصلت ها نبود، به او اطمینان می داد که 
گویا مجاهدین هرگز باهم نخواهند جنگید. این 
در حالی بود که افراد مسلِح او برای حمله در 
هم  خودش  و  می گرفتند  آمادهگی  کابل  برابر 
می دانست که در آن جا حتمًا با مجاهدین تحت 

فرمان احمدشاه مسعود درگیر خواهند شد. 
حاال من اعتراف می کنم که خودم نیز همان روز 
با حکمتیار در جرم دروغ و فریب کاری شریک 
محمدقطب  استاد  به  تا  خواستم  او  از  و  شدم 
در  سایر خیرخواهان  با  مجدداً  تا  کند  پیشنهاد 
پشاور گردهم آمده و طرح تازه یی را تصویب 
حکمتیار  شوند.  تماس  در  حکمتیار  با  بعداً  و 
محمدقطب  شیخ  به  را  نظر  این  بالفاصله 
مدتی  برای  را  آن ها  بتواند  تا  ساخت  منعکس 
با کسب  و خودش  داشته  نگه  دیگر مصروف 
وقت طبق برنامۀ قبلی، در روز مابعد نیروهایش 
را وارد کابل ساخته و بدین ترتیب، همه را در 

مقابل یک عمِل انجام شده قرار دهد. 
الذکر،  فوق  مخابروی  تماس  پایان  از  پیش 
اسامه بن الدن نیز که در آن زمان یک جا با سایر 
میانجی گران عرب در پشاور بهسر می برد، روی 
بابت  از  را  خود  نگرانی  مراتب  و  آمده  خط 
میان مجاهدین در  بروز جنگ داخلی  حتمیت 
به  قبلی  توافق  صورِت ورود جداگانه و بدون 
شهر کابل به حکمتیار ابراز داشت. حکمتیار به 
او اطمینان داد که گویا احتمال بروز جنگ میان 
مجاهدین وجود ندارد و همان دم صحبِت خود 
که حکمتیار  اثنایی  در  کرد.  قطع  بن الدن  با  را 
صدای  هنوز  می شد،  دور  مخابره  دستگاه  از 
بن الدن به گوش می رسید که به تکرار می گفت: 
او  به  حکمتیار  اما  می شنوید”.  “انجنیرصاحب! 
اعتنایی نکرد و راهِ خود را پیش گرفت. این جا 
یکی از همکاران حکمتیار گوشی را برداشت و 
به بن الدن گفت که انجنیرصاحب رفت. درست 
در روز مابعد بود که دروازه های جهنم به روی 
شهر کابل گشوده شد. شاید این آخرین صحبت 

میان حکمتیار و بن الدن بوده باشد. 

چه کسی دستاوردهای جهاد 
افغانستان را بر باد داد؟
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فتح اهلل بی نیاز

   هفـت روز بعـد، کاییـه کـه طـي آن مـدت شـکمش را با 
جوانه هـاي مختلـف و کرم ها سـیر کـرده بـود، در حالي که 
از سـرما و گرسـنه گي رو بـه مـرگ بود، سـوار یک کشـتي 
عبـوري شـد. گریه کنـان بـه ناخـدا گفـت: »از تـو تقاضـا 
مي کنـم مـرا در بنـدر پیـاده نکنـي! آن جـا مـرا مي کشـند! 

صادقانـه از تـو خواهـش مي کنـم!«
    امـا ده دقیقـه بعـد از آن کـه قـدم بـه خشـکي گذاشـت، 
مسـت بـود، قـرارداد تازه یـي امضـا کـرده بـود و تلـو تلـو 
خـوران مي رفـت که عطـر بخـرد ـ پایان بنـدِي هنرمندانه یي 

کـه نمي تـوان از تمجیـِد آن خـودداري ورزیـد.
   نویسـنده خیلـي سـاده بـه خواننـده مي گویـد که قشـري 
هم چـون منسـو بـا سـاختار موجـود سیاسـي اقتصـادي ـ 
اجتماعـيـ  فرهنگـي فقـط سـه آینـده پیـِش رو دارد: یا تن 
بـه وضـِع موجـود بدهد و مطیـع وار برده گي کند؛ یـا در راه 
آزادِي خـود از وضـِع موجـود بمیـرد؛ یا  اگر آزاد مي شـود، 
ناآگاهـي شـخص  و  آن سـاختار  بقـاي  نتیجـۀ  بازهـم در 
خـودش، قـرارداد اسـارت بار تازه یـي بنویسـد و خـود را 
بـا مشـروب از دنیـاي واقع دور کنـد و از فراموشـي موقتي 
لـذت ببـرد. داسـتان فقط چهـارده صفحـۀ رقعي اسـت، اما 
از حیـث معنایـي در حـد و اندازه هـاي یـک رمـان اسـت. 
داسـتان بلنـد یـا بـا کمـي اغمـاض نوولـت »موژیک هـا« 
اثـر چخـوف، یـا رمان هـاي امیـل زوال خصوصـًا »زمیـن«، 
»ژرمینـال« و »آسـوموار« بـه خوبـي و بـه نحـوي اسـتادانه 
را  زحمت کـش  تـودۀ  فرهنگـِي  و  مالـي  فقـر  بازتولیـد 
بازنمایـي مي کننـد. حتـا آن جـا کـه اربـاب حضور نـدارد تا 
بـه آن ها دسـتور خودویران گـري بدهد، به دلیـل ارزش ها و 
معیارهـا و الگوهـاي رایـج، باز ایـن زحمت کشـان راه رفته 
را تجربـه مي کننـد. اگـر کاییـه و اسـتبان هـر دو سـالم و 
عـادي به بنـدري وارد مي شـدند، بـاز زنده گي آن هـا همین 
شـکلي را داشـت که نویسـنده براي ما تصویر کرده اسـت؛ 
چـون بـه قـول یکـي از اندیشـمندان، سـن بلـوِغ قشـرها و 
طبقـات انقیـاد، از برده هـا گرفتـه تـا کارگـران صنعتـي و 
سـاختماني و کشـاورزي دوران مـدرن، صـد سـال اسـت. 
تـا ایـن سـن به علـت فقـِر آگاهـي فـردي و فقـر فرهنگي، 
مـدام در حـال چرخیـدن به دور خـود اند. فـرارِ این دو نفر 
کـه اسـتعاره یي بـود بـراي آزاده گـي و رهایـي و خـروج از 
قیـد و بنـد، بـا صحنـۀ پایاني که اسـتعارۀ متضادي اسـت از 
غریـزۀ گرایـش بـه بنده گـي، کامـل مي شـود. قـرارداد تـازه 
و تلـو تلـو خـوردن کاییـه، آن هـم فقـط ده دقیقـه پـس از 
پـا گذاشـتن به خشـکي، گویـاي ایـن حقیقت اسـت که او 
بازهـم محکـوم اسـت که منسـو بمانـد و منسـووار برده گي 
کنـد و تـا زمانـي کـه مناسـبات اجتماعـي خصلـت عادالنه 
پیـدا نکننـد، او هم چنـان اسـیر ایـن برده گـي باقـي بمانـد 

ـ حتـا اگـر از نظـر فرهنگـي رشـد کنـد و نوش خـواري و 
ول خرجـي را کنـار بگـذارد.

   البتـه نویسـنده بـا هوشـمندي خاصـي نشـان مي دهـد که 
بـار فقـر فرهنگـي، کمتـر از رنـِج کار و گـذران زنده گـِي 
روزمره نیسـت. خریدهـاي آن چناني و قمار و  عیاشـي هاي 
چنـدروزه، مـاِل کسـي نیسـت کـه از زحمـات فکـري و 
یـدِي خـود گـذران مي کنـد. بلکـه بـه کسـاني تعلـق دارد 
کـه حاصـل کارِ منسـوها را تصاحـب مي کننـد و در واقـع 
صاحب اختیـارِ منسـو هسـتند. آزادي در چنیـن شـرایطي، 
واژه یـي فاقـد معناسـت. آزادي زمانـي وجـود حقیقـي پیدا 
مي کنـد کـه نهادهایـي ماننـد سیسـتم سـتمگرانۀ اربابـي بـر 
منسـوها مـورد پرسـش قـرار گیـرد و ضـرورت یـا عـدم 

ضـرورت آن، از نظـر یـک اقتصـاد مـدرن تحلیـل شـود.
     »جوجـۀ سـرکنده« بـا ترجمـۀ عبـداهلل کوثـری، یکـي از 
وحشـت آورترین داسـتان هایي اسـت کـه مشـابه آن را فقط 
مي تـوان در کارهـاي ادگار آلن پـو دیـد. در این داسـتان غیر 
خطـي، مـردي بـا نـام مازینـي و زني به نـام برتا، با عشـقي 
صاحـب  مـاه  چهـارده  از  پـس  مي کننـد.  ازدواج  پُرشـور 
پسـري مي شـوند، امـا پسرشـان در بیسـتمین مـاه زنده گي، 
بـه شـکلي طبیعـي دچـار فلـج مغـزي مي شـود و عقلـش 
زایـل مي گـردد. چـون زوج عاشـقانه به هـم عالقه داشـتند، 
صاحـب فرزنـد دیگـري شـدند کـه صـداي خنده هایـش 
فضـاي خانـه را پُـر مي کـرد و بـه پـدر و مـادرش امیـد 
مي بخشـید. امـا ایـن یکـي هـم  در هجدهمیـن مـاه حیات، 
دچـار وضـع اولـي شـد. زجر ایـن زوج بیـش از حـد بود، 
امـا هـر طـور بـود، بـه فرزندان شـان مي رسـییدند. زمانـي 
کـه مـرد بیست وهشت سـاله و زن بیسـت ودو سـاله بـود، 
بـه ایـن امیـد نبودنـد کـه فرزندشـان زیبـا و چنیـن و چنان 
باشـد، بلکـه امیـدوار بودنـد کـه فرزنـد سـوم مثـل اولی و 
دومـی نشـود. برتـا این بـار دوقلـو زاییـد. هـر دو هم پسـر. 
و در کمـال نابـاوري دیدنـد کـه ایـن دو هـم مثـل آن دو تا 
شـده اند. هر چهار پسـر نمي توانسـتند چیـزي را ببلعند، راه 
برونـد یـا حتـا بنشـینند. باالخـره راه رفتـن را یـاد گرفتنـد، 
امـا مـدام بـه اشـیاي سـر راه شـان مي خوردند، چـون اصاًل 
بـه آن هـا توجـه نمي کردنـد. وقتـي مي شستندشـان، آن قدر 
سـر و صـدا درمي آوردنـد و غـش غـش مي خندیدنـد کـه 
صورت شـان گل مي انداخـت. فقـط وقتـي جـان مي گرفتند 
کـه غـذا مي خوردنـد یـا رنـگ تنـدي مي دیدند، یـا صداي 
رعـد را مي شـنیدند. آن وقـت به خنـده مي افتادند؛ با شـعفي 
حیوانـي، زبان شـان را بیـرون مي آوردنـد و آب دهان شـان 
راه مي افتـاد. از طـرف دیگـر، نوعي اسـتعداد تقلید داشـتند، 

امـا همـه اش همیـن بـود و بس.
   شـروع داسـتان از همین جاسـت؛ یعنـي از جایـي کـه هر 

چهـار پسـر بـا لب ولوچـۀ آویـزان و ریـزش آب از دهـن، 
روي نیمکـت نشسـته اند. پسـر بـزرگ دوازده سـاله اسـت، 
دومـي ده سـاله و دوقلوهـا هشت سـاله. چهـرۀ هـر چهـار 
تـا بـه نحـو تکان دهنده یـي معصومانه اسـت و بیننـده، البته 
رهگـذر و عابـري کـه فقط به شـکل گذرا  آن هـا را رؤیت 
مي کنـد ـ بایـد خیلـي سـنگدل باشـد کـه دلـش بـه حـال 
آن هـا نسـوزد. امـا آن هـا بـا زحمتـي کـه بـه والدین شـان 
می دهنـد، به وضـوح خـون پـدر و مادرشـان را مکیده اند و 

در یـک کالم، جـان آن هـا را بـه لـب آورده اند.
بیشـتر  معینـي  حـد  از  مشـترک  بدبختي هـاي  وقتـي      
مي شـود، آن وحـدت و اتحـادي کـه افـراد در آغـاز تحمِل 
رنـج بـا هـم داشـتند، رو بـه ضعـف مي گـذارد و جـاي 
خـود را بـه نوعـي دوري و حتـا جدایـي و چـه بسـا بگـو 
مگـو مي دهـد. معمـوالً بـه قـول نویسـنده، ظاهـِر ماجـرا 
بـا »ضمایـر« شـروع مي شـود: پسـرهاي تـو و امثـاِل آن و 
سـپس ُمچ گیـري و تغییـر حال وهـواي خانه. برتـا مي گفت: 
»دفعـۀ اول اسـت کـه مي بینم نگران پسـرهایت هسـتي.« و 
مازینـي مي گفـت: »حتمـًا قصـد نـداري بگویـي تقصیر من 
اسـت.« و طعنـه از پـي طعنـه. امـا آشـتي هـم در میـان بود 
و در همیـن کش وقـوس زوج جـوان فرزنـد دیگـري پیـدا 
مي کننـد. دختـري کـه از قضـاي روزگار یا هـر عامل دیگر، 
سـالم و بـدون مشـکل بـه زنده گـي ادامـه مي دهد. بـا تولد 
ایـن دختـر کـه نـام »برتیتـا« را بـراي او انتخـاب مي کننـد، 
پسـرها پـاک از یـاد مي رونـد. در مقابـل، کمترین نشـانه یي 
از بیمـاري، تـرس از دسـت دادِن او را هم چـون زهـري به 
جـان برتا و شـوهرش مازینـي مي ریزد. البته ایـن زوج بعد 
از اولیـن دعـواي کینه توزانه، بـراي همدیگـر احترامي قایل 
نبودنـد، امـا حـاال کـه صاحـب یک دختر شـده بودنـد، هر 
کدام شـان موفقیـت را به خود نسـبت مي دادنـد »و مصیبت 
و بدنامـي چهـار پسـر ناقص الخلقـه را کـه دیگـري بـر او 

تحمیـل کـرده بـود، بیـش از پیـش احسـاس مي کردند.«
   ایـن  احسـاس و اصـوالً موجودیت چهار پسـر چنان بود 
کـه خدمتـکار خانه هم با خشـونت بـا آن ها رفتـار مي کرد؛ 
هـم در غـذا دادن و لبـاس پوشـاندن و هـم در خوابانـدن. 
تقریبـًا آن هـا را حمام نمي بـرد. هر چهار موجـود تمام روز 

رو بـه دیـورا مي نشسـتند و از هـر محبتي محـروم بودند.
    دختـر کـه حـاال عزیـز ُدردانه اسـت، در شـب چهارمین 
سـال تولـد خـود، در خـوردن شـیریني زیـاده روي مي کند 
و مریـض مي شـود. ایـن اتفـاق مي توانسـت در حـد یـک 
»تجربـۀ روزمـره« باقـي بمانـد و عنـوان کنـش داسـتاني به 
خـود نگیـرد. امـا نویسـنده از آن بـه مثابـۀ جزیـي از پالت 
اسـتفاده مي کنـد؛ چـون بیمـاري دختـرک موجب مي شـود 
کـه پنهاني هـاي زوج جوان نسـبت بـه هم بار دیگـر عریان 

شـود. ابتـدا سـه چهار سـاعتي با هم حـرف نمي زننـد. بعد 
مازینـي شـروع مي کنـد بـه راه رفتـن بي وقفـه. باالخـره زن 
اعتـراض مي کنـد و مي گویـد آهسـته تر راه بـرود. بحـث 
بـاور  هیچ وقـت  »مـن  مي گویـد:  مـرد  و  مي گیـرد  بـاال 
نمي کنـم کـه تـو ...عوضـي مسـلول!« زن مي پرسـد: »چي؟ 
چـي گفتـي؟« عنوانـي کـه مـرد بـه زن داده بـود، حاصـل 
حدس وگمـان پزشـکي بـود کـه دیرزمانـي پیـش دربـارۀ 
وضعیـت پسـرها نظـر داده بـود. حـاال بیمـاري »احتمالـي 
ناقص الخلقـه شـدن بچه هـا دارد،  بـا  ارتباطـي  ریـه« چـه 
معلـوم نیسـت، امـا نویسـنده آن را سـطرها پیش ذکـر کرده 
تندتـر  اسـتفاده کنـد. بحـث  از آن  تـا چنیـن روزي  بـود 
مي شـود و برتـا مي گویـد حاضر اسـت هـزار نـوع مصیبت 
را تحمل کند، اما شـوهري چون او نداشـته باشـد و شـوهر 
او را افعـي مي خوانـد و مي گویـد: »باالخـره حـرف دلـت 
را ریختـي بیـرون.« برتـا مي گویـد: »پـدر مـن از هذیـان و 
افعـِي مسـلول مي خوانـد و  را  او  مازینـي  نمـرد.«  جنـون 
مدعـي مي شـود: »از دکتـر بپرس، بیمـاری آن چهـار تا بچه 

تقصیـر چه کسـي اسـت؟« 
  هـر چـه خواسـتند در منتهاي کیـن و بغض به هـم گفتند. 
چنـد سـاعت بعـد که حـال دختر خوب شـد، زن و شـوهر 
هـم کـه در عیـن حـال عاشـق هـم بودنـد، بـا هـم آشـتي 
کردنـد و به خاطـر نیش هایـي کـه بـه هـم زده بودنـد، در 

عشـق بازي سـنِگ تمـام گذاشـتند.
و  واژه هـا  گزینـش  بـا  حاشـیه پردازي  بـدون  نویسـنده    
جمله هـاي حساب شـده، آن چـه را مي خواهـد از زنده گـِي 
ایـن زوج بـه خواننـده مي گویـد؛ از تجارِب روزمـره گرفته 

تـا کنـش، رخـداد و واقعـه و در صـورِت نیـاز فاجعـه.
   یـک روز بعـد از ناهـار کـه خدمتـکار بـه شـهر مـي رود، 
زن و شـوهر هـم بـا دخترشـان مي روند و گشـتي در شـهر 
مي زننـد. غـروب موقع بازگشـت، زن و شـوهر با همسـایه 
گـرمِ صحبـت مي شـوند و دختـرک خسـته از پنج سـاعت 
پیـاده روي به خانـه مي آید. کلیـد ندارد. مي خواهـد از روي 
دیـوار بپـرد داخـل حیـاط ]= حویلـی[. هشـت چشـم کـه 
بـه نـور خورشـید نـگاه مي کردنـد، او را دیدنـد و حـرص 
خـوردن بـه جان شـان افتـاد. بـه طـرِف او رفتنـد. دختـرک 
خواسـت بـه آن طـرف دیـوار بپـرد، امـا دید یـک پایش را 
گرفته انـد. تـا آمـد به خـود بیاید، در دسـت هاي آن هـا بود. 
یکي شـان گـردِن او را پیچانـد و بعـد او را بـه آشـپزخانه 
جـوي  آن گاه  کردنـد.  تمـام  را  کار  همان جـا  و  کشـاندند 
خـون بـود و هراسـي شـوم و مرگ بـار. کار تمام شـده بود. 
آن هـا بـه همـان شـیوه یي کـه خدمتـکار پیـش از ناهار سـر 
جوجه یـي را کنـده بـود و مانـع فـوراِن خـون شـده بـود، 
سـر خواهرشـان برتیتـا را بریـده بودنـد. بـه عبـارت دیگر، 
آن دو سـطري کـه نویسـنده در دو صفحـه پیـش دربـارۀ 
کنـدِن سـر جوجـه آوده بود ـ تجربه یـي که مـادر برتا براي 
تـازه مانـدِن گوشـت به دختـرش یـاد داده بـود ـ این جا در 
روایـت معنـا پیـدا مي کنـد؛ خصوصـًا بـه ایـن دلیـل که آن 
روز به شـکلي اسـتثنایي هر چهار پسـر در آشـپزخانه بودند 

و شـاهد ایـن نـوع سـر بریدن.
   این داسـتان هول ناک، اوج خودخواهِي بشـر را به نمایش 
مي گـذارد. محبـت والدیـن دروغـي بنیسـت و آن هـا فقـط 
زمانـي فرزنـد خـود را دوسـت دارنـد که او سـالم باشـد و 
البتـه هرچه زیباتر باشـد، به همان نسـبت دوست داشـتني تر 
اسـت. فرقـي که پـدر و مادرهـا بین فرزندان خوش سـیما و 
باهـوش بـا فرزنـدان نازیبـا و برخـوردار از هـوش معمولي 
مي گذارنـد، داسـتاني اسـت قدیمي که عمـرش در حد عمر 
انسـان اسـت. بهترین خدمتي کـه این زوج مي توانسـتند در 
حـق آن پسـر انجـام دهند، سـر به نیسـت کردِن آن هـا بود. 
در جهانـي کـه حتـا آدم هاي سـالم ـ اما نه چنـدان زیبا و نه 
چنـدان هوشـمند و نه چندان سـر و زبـان دار ـ از تبعیض و 
نادیـده گرفتـن رنـج مي برنـد و چنـان بـه سـتوه مي آیند که 
دسـت بـه خودکشـي مي زننـد، بهتریـن خدمتي که مي شـد 
آن هـا  کشـتن  کـرد،  نگون بخـت  موجـود  چهـار  ایـن  بـه 
بـود. امـا مازینـي و زنـش نـه از سـِر ترحـم، بلکه بـه دلیل 
»احسـاس مالکیـت« تـن بـه ایـن کار نمي دهنـد، در نتیجـه 
مایملـک اصلي شـانـ  یعنـي دخترشـانـ  از دسـت مي رود.
  داسـتان تأویل هـاي مختلـف دارد. مثـاًل مي توانـد این معنا 
را افـاده کنـد کـه موجوداتـي کـه بـه ناحـق بـر آن ها سـتم 
مـي رود،  از ایـن حـق برخوردارنـد کـه از غاصـب، انتقـام 
بگیرنـد. یـا زن و مـردي کـه به رغـم ظاهـر عاشقانۀشـان 
در باطـن تـا آن حـد ستم پیشـه اند کـه حتـا همسـر خـود 
را بـه دلیـل »جـرم  مرتکـب نشـده« سـرزنش مي کننـد و 
تأویـل  تنبیه انـد.  و  عـذاب  مسـحق  مي شـمرند،  مجـرم 
دیگـر مي توانـد این باشـند کـه دختر بـه تنهایي دارد سـهِم 
هـر چهـا بـرادر را مالـک مي شـود و بـه نوعـي آن هـا را 
از حیـث مـادي و عاطفـي »اسـتثمار« مي کنـد و در مقـام 
یـک اسـتثمارگر بایـد تمهیـدات الزم و کافـي بـراي دفـاع 
از خـود را آمـاده مي کـرد، و یـا بـه چشـم دشـمن بـه آن ها 
مي نگریسـت و دمـي از کنـار والدینـش دور نمي شـد. پـس 
حـاال باید تـاوان بي احتیاطـي اش را بدهد. تأویـل دیگر این 
اسـت کـه بـه همان سـان کـه مي توان سـر از تـن جوجه یي 
»بي گنـاه« کنـد، مي تـوان سـر از بـدن دختـر بي گناهـي هـم 

کرد.  جـدا 

بخــش سوم پایانی
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ناجیه نوری  
تشدید  از  بل که  طالبان  از  تنها  نه  فاریاب  والیت  مردم 
به  وابسته  فرمانده  قاطع  فاروق  جنرال  میان  درگیری ها 
جمیعت اسالمی و علی بای، جمعه نظر و محمد شریف 
و  المار  ولسوالی های  در  ملی  جنبش  حزب  اعضای  از 

پشتونکوت نگران اند.
در  تنظیمی  تنش های  می گوید:  فاریاب  امنیتی  منبع  یکی 
فاریاب در حال اوج گرفتن است و طالبان هم از این مسله 

نهایت استفاده را می برند.
می گویند:  فاریاب  نماینده گان  از  برخی  حال،  همین  در 
شکننده  بسیار  فاریاب  در  را  وضعیت  سیاسی،  اختالفات 

ساخته است.
اما شماری دیگر از نماینده گان فاریاب ضمن این که وضعیت 
امنیتی در فاریاب را خوب عنوان می کنند می گویند: طالبان 
مانند گذشته پایگاه های مستحکم و قوی در فاریاب ندارند 

و نمی توانند سبب ناامنی در این والیت شوند.
سه  جریان  در  که   می شود  ابراز  آن  از  پس  نظریات  این 
و  گراییده  وخامت  به  فاریاب  امنیتی  وضعیت  اخیر  ماه 
این والیت در حال  ناامنی ها در  دامنه  با گذشت هر روز 

گسترش است.
او  از  نامی  نخواست  که  فاریاب  والیت  امنیتی  منبع  یک 
والیت  مردم  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  شود،  گرفته 
فاریاب نه تنها از طالبان بلکه از تشدید درگیری های اخیر 
و  اسالمی  جمیعت  به  وابسته  قاطع  فاروق  جنرال  میان 
افرادی مانند علی بای، جمعه نظر و محمد شریف وابسته 

به جنبش در ولسوالی های المار و پشتونکوت نگران اند.
اوج  حال  در  فاریاب  در  تنظیمی  تنش های  وی:  گفته  به 
را  استفاده  نهایت  مسله  ازاین  هم  طالبان  و  است  گرفتن 
پر نفوس قرایی در  از دالیل سقوط قریه  می برند و یکی 

المار به دست طالبان نیز همین مساله بود.
او تاکید کرد: مشکلی که حامیان معاون اول ذکر می کنند 
اولویت  و  اسالمی  جمعیت  فعال  حضور  بلکه  نه  طالبان 
درگیری تا سرحد نابودی جمعیت از طرف جنبش است، 
یعنی جنبش و جمعیت به جای اتحاد علیه طالبان مصروف 
درگیری ذات البینی شده و طالبان هم از این موضوع بهره 

برداری می کنند.
وی همچنان می گوید: معاون اول در این روزها در جوزجان 
عملیات داشته و به فاریاب نرفته است و مساله مهم دیگر 

اینکه عملیات ها تاثیر کوتاه مدت داشته است.
به  و  المار  قیصار،  ولسوالی های  در  طالبان  او:  گفته  به 
خصوص قریه قرایی ها، غورماچ، شیرین تگاب و پشتون 
کوت و اخیراً گرزیوان حضور داشته و تمرکز تهدیدات شان 

نیز دراین ولسوالی ها بیشتر می باشد.
مردم  نماینده  اورتاق  هاشم  محمد  انجنیر  حال،  این  با 
فاریاب در مجلس نیز تاکید می کند که طالبان با استفاده از 
اختالف میان حزبی در فاریاب مصروف  گسترش نفوذشان 

در والیت اند.
اورتاق تاکید کرد: مردم از اختالفات حزبی سخت نگران اند؛ 
زیرا طالبان با استفاده از این اختالفات به فعالیت های شان 

ادامه می دهند.

او همچنان گفت: در حقیقت دلیل ناامنی فاریاب اختالفات 
یعنی  افرادی تحت عنوان خیزش های مردمی است؛  میان 
را  خود  فعالیت های  اختالفات،  این  از  استفاده  با  طالبان 

گسترش می دهند.
این نماینده مجلس، وضعیت فاریاب را نگران کننده خوانده 
دارد،  جریان  فاریاب  در  که  سیاسی  اختالفات  گفت: 

وضعیت را بسیار شکننده ساخته است.
وی افزود: معاون صاحب اول ریاست جمهوری برای حل 
اختالفات سیاسی میان گروه های نظامی فعال در فاریاب، 
تالش کردند، اما زمانیکه معاون اول از فاریاب خارج شدند، 

شماری از قوماندان محلی دوباره به اختالفات دامن  زدند.
میان  اختالفات  اصلی  مشکل  گفت:  همچنان  اورتاق 
قوماندانان محلی است که طالبان با استفاده از این اختالفات 
وضعیت  این  از  ما  و  می دهند  ادامه  شان  فعالیت های  به 

سخت نگران هستیم. 
در همین حال، احمد ولی وداع یکی از باشنده گان والیت 
فاریاب می گوید: مشکل اصلی اختالف سیاسی میان حزب 
جمعیت اسالمی و جنبش است که طالبان با استفاده از این 
اختالفات سبب ناامنی و گاهی هم گروگان گیری می شوند.

امنیتی فاریاب نسبتًا  باشنده فاریاب: وضعیت  این  باور  به 
دادم،  تذکر  قبال  که  اختالف  دلیل  به  اما  است؛  خوب 
مشکالت گاهی بیشتر می شود؛ زیرا طالبان با استفاده از این 

اختالفات وضعیت امنیتی را تهدید می کنند.
به گفته او: در مناطق که عملیات صورت گرفته وضعیت 
امنیتی خوب است، اما در مناطق شوردریا طالبان حضور 

گسترده دارند.
وی تاکید کرد: طالبان از شور دریا که در آن حضور دارند، 
سایر مناطق را تهدید کرده و برای مردم مشکالتی زیادی 

را ایجاد کردند.
مجلس  در  فاریاب  مردم  نماینده  ینج  ته  بشیراحمد  اما 
می گوید: وضعیت امنیتی در فاریاب بهتر شده، به جز چند 

ولسوالی که طالبان در آن مناطق پیشرفت های داشتند.
به گفته ته ینج: طالبان فقط در مناطق شورآبک فعالیت هایی 
دارند و در سایر مناطق امنیت تامین است و مشکل خاصی 

وجود ندارد.
این نماینده مجلس تاکید دارد که طالبان در بخش های از 
ولسوالی قیصار، شورآبک و غورماچ حاکمیت دارند و در 
سایر مناطق به طور چریکی فعالیت دارند و گاهی گاهی 

سبب ناامنی می شوند.
مستحکم  پایگاه های  گذشته  مانند  طالبان  کرد:  تصریح  او 
و قوی در فاریاب ندارند و نمی توانند سبب ناامنی در این 
والیت شوند، بنابراین می توان گفت که وضعیت امنیتی در 

فاریاب نسبتاً خوب است و مشکل جدی وجود ندارد.
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ــتان در  ــت وزیر پاکس ــل نخس ــور بین المل ــاور ام مش
واکنــش بــه برخــی اظهــارات مبنــی بــر منزوی شــدن 
ــدار و  ــه دی ــت ک ــی گف ــطح جهان ــالم آباد در س اس
ــلمان  ــور مس ــا دو کش ــد ب ــت وزیر هن ــی نخس رایزن
ــزوای پاکســتان  ــرای ان ــران و عربســتان( دلیلــی ب )ای

نیســت.
بــه گــزارش اکســپرس نیــوز، ســرتاج عزیــز مشــاور 
گفــت:  پاکســتان  نخســت وزیر  بین الملــل  امــور 
ــتان را در  ــا پاکس ــد ت ــالش می کنن ــر ت ــی عناص برخ
ســطح جهانــی منــزوی نشــان دهنــد کــه ایــن تصــور 

ــل نادرســت اســت. ــه طــور کام ب
وی افــزود: دیدارهــای نارنــدرا مــودی نخســت وزیر 
هنــد از دو کشــور مســلمان )ایــران و عربســتان( 
ســبب انــزوای پاکســتان در ســطح جهانــی نمی شــود.
عزیــز گفــت: پــس از حادثــه یــازده ســپتمبر تغییــرات 
جدیــدی در جهــان رخ داده  اســت امــا پاکســتان 

ــات اســت. کشــوری باثب
مشــاور امــور بین الملــل نخســت وزیر پاکســتان 
اظهــار داشــت: روابــط پاکســتان پــس از دیــدار 
ــده  ــره نش ــوری تی ــچ کش ــا هی ــد ب ــت وزیر هن نخس

ــت. اس
وی خاطرنشــان کــرد کــه افغانســتان، عــراق، لبنــان، 
ســوریه بــه میــدان جنــگ تبدیــل شــده اند امــا 
ــی در  ــرات جهان ــن تغیی ــه ای ــود هم ــتان باوج پاکس

ــت. ــدن اس ــوی ش ــال ق ح
ــا  ــتان ب ــط پاکس ــه رواب ــاره ب ــا اش ــز ب ــرتاج عزی س
کشــورهای منطقــه نیــز گفــت: پاکســتان پــروژه مهــم 
»کریــدور اقتصــادی پکــن – اســالم آباد« را در دســت 
اجــرا داد و همچنیــن پروژه هــای خــط لولــه گاز 
تاپــی، »کاســا-1000« و خــط لولــه گاز صلــح )IP( را 
بــا ایــران امضــا کــرده اســت کــه بــه مــرور اجرایــی 

خواهنــد شــد.
ســناتور ســراج الحــق رهبــر حــزب جماعــت 
اســالمی چنــدی پیــش در پارلمــان پاکســتان اعــالم 
ــتان  ــرای پاکس ــد ب ــکا از هن ــت امری ــه حمای ــرد ک ک
ــل اســالم آباد  ــن دلی ــه همی ــده اســت و ب نگــران کنن

ــت. ــه اس ــدن در منطق ــزوی ش ــال من در ح
ــور  ــر ام ــون وزی وی گفــت: متأســفانه پاکســتان تاکن
خارجــه نیــز نــدارد و دولــت بایــد وضعیــت کنونــی 

منطقــه را درک کنــد.
ــای  ــکا روزه ــور امری ــس جمه ــا ریی ــاراک اوبام ب
گذشــته در دیــدار بــا مــودی اعــالم کــرد کــه 
واشــنگتن از عضویــت هنــد در گــروه تامیــن کنندگان 

ــد. ــت می کن ــل حمای ــور کام ــه ط ــته ای ب هس
 وزارت امــور خارجــه امریــکا چنــدی پیــش اعــالم 
کــرده بــود کــه عضویــت پاکســتان در گــروه تامیــن 
ــو  ــورهای عض ــده کش ــه عه ــته یی ب ــدگان هس کنن
ایــن گــروه اســت و ایــن امــر بایــد بــا آرای کشــورها 

مشــخص شــود.

بسترسازی جمعیت و جنبش به طالبان
»درگیری های حزبی در فاریاب اوج می گیرد«

مشاور نخست وزیر پاکستان:

پاکستان 
منزوی نشده است

د کابل ده سبز کې ۱۱۰۰ ښوونکو ته د ځمکو ورکولو لړۍ پيل شوه
د کابل والیت په ده سبز ولسوالۍ کې ۱۱۰۰ ښوونکو ته د 

ځمکو د سندونو ورکړې لړۍ پیل شوه.

د پوهنې وزیر پر ښوونکو د ځمکو د سندونو د وېش پرمهال 

وویل، دا ځمکې په ډېره ټیټه بیه او په اوږد مهالو قسطونو 

ښوونکو ته ورکول کېږي.

ژمنو  تر  غني  ارشف  رئیس  جمهور  د  رسه  ښوونکو  له 

وروسته، د ښاري پراختیا وزارت د کابل والیت په ده سبز 

ولسوالۍ کې د ۱۱۰۰ ښوونکو لپاره، یوه یوه منره ځمکه 

ځانګړې او د پوهنې وزارت ته یې وسپارله.

د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخې د سې شنبې په ورځ د 

ده سبز ولسوالۍ د پیروز په پروژه کې ښوونکو ته د ځمکو 

پالن  وزارت  پوهنې  د  وویل،  پرمهال  وېشلو  د  سندونو  د 

لري چې رسبېره پردې پروژې، پر ښوونکو د ځمکو د وېش 

لړۍ، په کابل او نورو والیتونو کې هم جاري وسايت.

هغه زیاته کړه:

"زه ویاړم چې۱۱۰۰ منرې ځمکه چې زیربنايي چارې یې 

بشپړې شوي، نن پر محرتمو ښوونکو وېشو، د دې ځمکې 

هرمرتمربع چې ۵۰۰ افغانۍ قیمت ګذاري شوی او په لسو 

کلونو کې به د ښوونکو له میاشتینو تنخواګانو څخه وضع 

يش."

په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د ښاري پراختیا وزیر 

لس  کابو  پرورژه  دغه  وویل،  نادري  منصور  سعادت  سید 

ټولې  یې  کې  موده  دې  په  چې  وه  شوې  پیل  مخه  د  کاله 

زیربنايي چارې یوه په بلې پسې بشپړېږي.

دوو  په  به  پروژې ځمکې  د  پیروز  د  نادري وویل،  ښاغيل 

پړاوونو کې پر ښوونکو وویشل يش.

نوموړي زیاته کړه:

"په دې پروژه کې ۷۵میلیونه ډالره پانګونه کېږي چې تراوسه 

پروژې  دې  د  ده،  شوې  پانګونه  ډالره  میلیونه   ۲۸ کې  په 

ظرفیت ۱۱۰۱ منرې دی او په راتلونکو پړاوونو کې به نورو 

۵۰۲ ښوونکو ته هم منرې وویشل يش."

د ښاري پراختیا د وزارت د معلوماتو له مخې د هېواد په ۲۸ 

والیتونو کې، پرڅه کم پنځوس زره جریبه ځمکه د ښوونکو 

لپاره، د ۹۴ ښاروګوټو د جوړولو پالنونه ترتیب شوي دي.

ورته  به  حکومت  چې  دي  نه  باوري  ښوونکې  ځینې  خو 

ځمکې ورکړي.

داځل  چې  ده  هیله  شوي،  وررسه  ژمنې  ډېرې  وايي  دوی 

عميل يش.

پخوا تر دې یو شمېر ښوونکو له دې امله چې د حکومت 

په ځانکړي ډول د ولسمرش غني له خوا وررسه شوې ژمنې 

نه وې عميل شوې، په اعرتاضونو هم الس پورې کړی او 

له حکومت یې غوښتي وو چې له دوی رسه دې پر کړیو 

ژمنو عمل وکړي.

د محمد نذیر صبوري په نامه یوه ښوونکي ازادي راډیو ته 

وویل:

"په دې پروژه کې لس کاله مخکې ماته یوه منره ځمکه راپه 

نوم شوی خو راکړې یې نه ده ، دا ټول دروغ دي، هیله ده دا 

ځل دا ژمنې عميل يش."

د  کړي،  ترالسه  ځمکه  که  ویل،  ښوونکو  پردې  رسبېره 

ودانېدو توان یې نه لري.

په دې اړه د پوهنې وزارت وايي، پالن لري چې د ښوونکو 

اقتصادي ستونزو ته په کتو رسه، په راتلونکې کې له ښوونکو 

رسه د کورونو په جوړولو کې هم مرستې ويش.

ACKU
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ورزش

مقام های ارشد ناتو و آمریکا گفتند که افزایش مانورهای نظامی در مرز غربی 
به  مستقیم  غیر  انتقادی  اظهارات  این  نیست.  قدرت نمایی  منظور  به  روسیه 

سخنان فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان محسوب می شود.
این دیپلمات آلمانی در مصاحبه یی ُهشدار داده بود که مانورهای نظامی ناتو 
و امریکا در شرق اروپا تهدیدی برای افزایش تنش ها با روسیه به قیمت زیر 

پا گذاشتن دیپلماسی و مذاکره است.
اشتاینمایر به بیلد گفت: کاری که اکنون نباید انجام دهیم، وخیم کردن شرایط 
با قدرت نمایی و غرش جنگ است. کسانی که گمان می  کنند یک رژه نمادین 

با تانک در مرز شرقی ناتو امنیت بیشتری می  آورد، اشتباه می کنند.
سخنان اشتاینمایر در حالی مطرح شد که ناتو تمرین های نظامی دو هفته یی 
خود را در لهستان به اتمام رساند. در این مانورها بیش از 20 کشور عضو و 
شریک از جمله آلمان حضور داشتند. این تمرین های نظامی با مشارکت 31 
هزار نیرو با هدف اطمینان دادن به لهستان و لتونی، لیتوانی و استونی انجام 
شد. این کشورهای حوزه بالیتک از زمان الحاق شبه  جزیره کریمه به خاک 

روسیه، همواره ابراز نگرانی می  کنند.
گفت،  اشتاینمایر  از  بردن  نام  بدون  دوشنبه  ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس 
و  نیرو  استقرار  اما  کند  می  تالش  روسیه  با  تنش ها  از  دوری  برای  ائتالف 

اجرای مانورهای نظامی برای مقابله با اقدامات روسیه ضرورت دارد.
این مقام ارشد ناتو به زوددویچه سایتونگ گفت: ما به دنبال راه هایی برای 
که  کشوری  عنوان  به  روسیه  به  باید  ما  همزمان  هستیم.  تنش ها  کاهش 
هزینه  های نظامی خود را از سال 2000، چهار برابر کرده است، پاسخ دهیم. 
آنها خصمانه تر برخورد می کنند و از نیروی نظامی برای تغییر مرزها ی اروپا 
استفاده می کنند.جنگ سرد به پایان رسیده و ما می خواهیم که اینگونه هم 
باقی بماند. آنچه ما در شرق اروپا انجام می دهیم میانه روی، مسولیت پذیرانه 

و شفاف است.
مقام های نیروی دریایی امریکا هم با تکرار سخنان استولتنبرگ گفتند، افزایش 
تمرین های نظامی در شرق اروپا ارتباطی به قدرت نمایی ندارد بلکه آنها با 
شده  طراحی  روسیه  توسعه  مقابل  بازدارندهگی  و  متحدان  با  تمرین  هدف 

است.

ــه  ــی ای گفت ــی دی پ ــزاری آلمان ــه خبرگ ــدرال ب ــان ف ــاع آلم وزارت دف
اســت کــه از زمــان اجرایــی شــدن توافق نامــه در رابطــه بــا پناهجویــان، 
مقامــات ترکــی بــه 52 پناهجــوی ســوریایی مجــوز ســفر بــه آلمــان نداده 
اســت. ایــن وزارت گفتــه اســت: »دالیلــی بــرای عــدم ارایــۀ اجــازه نامــه 
ســفر بــرای ایــن افــراد تــا کنــون ارایــه نشــده اســت«. امــا 292 ســوریایی 
ــه  ــل ب ــاه اپری ــد و از م ــرده ان ــت ک ــفر دریاف ــازۀ س ــر برعکــس اج دیگ
ــار یــک هواپیمــای  ایــن طــرف در آلمــان زندهگــی می کننــد. آخریــن ب
حامــل پناهجویــان روز پنجشــنبه گذشــته از اســتانبول ترکیــه بــه آلمــان 

پــرواز کــرد.
آخرین گام

ــه  ــک پناهجــو ب ــکان ی ــل م ــرای نق ــن گام ب ــۀ خــروج آخری اجــازه نام
ــق و  ــی تحقی ــان پناهندهگ ــت متقاضی ــش از آن نخس ــت. پی ــان اس آلم
ــرای  ــاره ب ــزا داده می شــود و تکــت طی بررســی می شــوند، برای شــان وی

ــردد. ــزرو می گ ــان ری ش
از حلقــات اتحادیــۀ اروپــا گفتــه شــده اســت کــه ادارۀ امــور مهاجریــن 
ترکیــه در نشســتی در انقــره در هفتــۀ گذشــته اعتــراف کــرده اســت کــه 
ــد. در  ــرک کنن ــه را ت ــد ترکی ــه نبای ــل یافت ــان مجــرب و تحصی پناهجوی
همیــن مــاه گذشــته کمیســاریای عالــی ملــل متحــد در امــور پناهجویــان 
از ترکیــه خواســت کــه از ادامــۀ ســفر پناهجویــان تحصیــل یافتــه، ماننــد 

انجنیــر هــا و داکتــران بــه اتحادیــۀ اروپــا جلوگیــری نکنــد.
ــود  ــزارش داده ب ــش از آن گ ــپیگل« پی ــر ش ــی »دی ــری آلمان ــۀ خب مجل
کــه ترکیــه، در جریــان عملــی ســاختن توافق نامــۀ پناهجویــان، بــه هیــچ 
ــران  ــا کارگ ــران و ی ــا، داکت ــد انجنیره ــه، مانن ــل یافت ــوریایی تحصی س
ــزارش  ــن گ ــد. در ای ــا را نمی ده ــۀ اروپ ــه اتحادی ــفر ب ــازۀ س ــی اج فن
همچنــان گفتــه شــده بــود: »ترکیــه در عــوض، افــراد شــدیداً بیمــار و یــا 
پناهجویانــی بــا ســطح پاییــن تحصیلــی را بــه اتحادیــۀ اروپــا می فرســتد«.
ــان  ــال می ــارچ امس ــاه م ــه در م ــان، ک ــۀ پناهجوی ــاس توافق نام ــه اس ب
ــه  ــه متعهــد شــده اســت ک ــد، ترکی ــد گردی ــا عق ــۀ اروپ ــه و اتحادی ترکی
ــاره  ــای آژه، دوب ــی در دری ــر یونان ــه از جزای ــوریایی ک ــر س ــر ه در براب
ــۀ  ــه اتحادی ــی ب ــر را از راه قانون ــوریایی دیگ ــک س ــد ی ــرد می توان بپذی

ــتد. ــا بفرس اروپ

ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــن ژرمن ک ــال پاری س ــم فوتب ــرمربی تی ــاری س برکن
ــر شــد. ــت نزدیک  ت ــه واقعی ــه نظــر می رســید، ب ــک شــایعه ب در حــد ی

ــه  ــرد فرانســوی ب ــن م ــه ای ــالن اعــالم کــرد ک ــوران ب مدیربرنامه هــای ل
ــه  ــی پاری ســن ژرمن جــدا می شــود و جــای خــود را ب زودی از کادر فن

ــای امــری، ســرمربی پیشــین ســویا می دهــد. اون
بــالن در دوران ســه ســاله مربیگــری اش در PSG افتخــارات زیادی کســب 
ــاوان ناکامی هایــش در  ــه نظــر می رســد کــه او قــرار اســت ت کــرد امــا ب
لیــگ قهرمانــان اروپــا را بدهــد و کســی جــای او را خواهــد گرفــت کــه 

تیمــش ســه فصــل متوالــی قهرمــان لیــگ اروپــا شــده اســت.
ــبکه  ــه ش ــوص ب ــن خص ــالن در ای ــای ب ــر برنامه ه ــس، مدی ــره برن پی
رادیویــی Europe 1 گفــت: تــا پیــش از پایــان هفتــه،  راه پاری ســن ژرمن 

ــود. ــدا می ش ــم ج ــالن از ه ــوران ب و ل
ــل  ــه فص ــد و در س ــق ش ــن ژرمن ملح ــه پاری س ــال 2013 ب ــالن س ب
ــد  ــامپیونه ش ــان لوش ــی قهرم ــار متوال ــه ب ــم س ــن تی مربیگــری اش در ای
ــا  ــرد ام ــی را درو ک ــای داخل ــی جام ه ــز تمام ــر نی ــل اخی و در دو فص
امســال تیــم او بــا قبــول شکســت برابــر منچسترســیتی در مرحلــه یــک 
چهــارم نهایــی حــذف شــد، داســتانی کــه در دو فصــل اخیــر هــم بــرای 

پاریســی ها رخ داده بــود.

 ورزشـکاران در بامیـان برای مبـارزه با مواد مخدر چندیـن کیلومتر را رکاب 
زدنـد تـا از ایـن طریق نفرت شـان را بـا این پدیده نشـان بدهند.

ورزشـکاران در پایـان ایـن مسـابقه از حکومـت خواسـتند تا زمینه ورزشـی 
را بـرای جـوان فراهـم کنند تـا جوانان بجای کشـیدن مواد مخـدر به ورزش 

بیاورند رو 
ایـن مسـابقه در دو تیـم جداگانـه دختـران و پسـران بایسـکل ران، از سـوی 
نهـاد »آینده سـبز افغانسـتان« به پیشـواز از روز جهانی و هفته مبـارزه با مواد 

مخـدر در مرکـز والیـت بامیان برگزار شـد.
بایسـکل سـواران در بامیـان فاصلـه حـدود 4 کیلـو متـر را رکاب زدنـد کـه 
شـعار هایـی »بیایـد بـا مـواد مخـدر نـه بگویـم« بـا خود حمـل مـی کردند.
دختـران بایسـکل سـوار کـه روز گذشـته چهـار کیلومتـر را رکاب زدنـد می 
گوینـد کـه هـدف آنان از این مسـابقه نه گفتن جـدی جوانان به مـواد مخدر 

و رو آوردن آنـان به ورزش اسـت.
ذکیـه محمـدی نماینـده فدراسـیون بانـوان بایسـکل ران بامیـان می گویـد 
نهـادی را کـه آنـان بـه وجود آورده، نشـان دهنده نقـش پیام رسـانی را دارد.
پیـش از ایـن اداره مبـارزه بـا مـواد مخـدر بامیان اعـالم کرده بود که کشـت 

تریـاک بعـد از چندیـن سـال در این والیـت دوبـاره افزایش یافته اسـت.
گفتـه می شـود کـه ده سـال قبل کشـت تریـاک در والیـت بامیان صفر شـده 

بود.
در همین حال، بایسـکل سـوارانی که در این مسـابقات شـرکت کـرده بودند 
می گوینـد کـه ورزش می توانـد جوانـان را از مـواد مخدر دور نگـه کند، آنان 
همزمـان از خانـواده هـا خواسـتند تـا دختـران و پسـران شـان را بـه ورزش 

تشـویق کنند.
حسـین نظـری رییـس اداره مبـارزه بـا مـواد مخـدر در والیـت بامیـان مـی 
گویـد حـدود 10 تـا 15 هکتـار زمیـن در مناطـق مختلف این والیت کشـت 

می شـود.
ورزشـکاران در پایـان ایـن مسـابقه از حکومـت خواسـتند تا زمینه ورزشـی 
را بـرای جـوان فراهـم کننـد تـا جوانـان بـه جـای کشـیدن مـواد مخـدر به 

ورزش رو بیاورنـد.

اعتراض ناتو و امریکا به اظهارات 
اشتاینمایر دربارۀ روسیه

ترکیه از سفرپناهجویان به آلمان، 
جدایی سرمربی باوجود ویزا ممانعت می کند

میلیونرهای پاریسی قطعی شد

بایسکل سواران بامیان برای 
مبارزه با مواد مخدر چندین 

کیلومتر را رکاب زدند

دستگیر روشنیالی

حاکميت، د وروستي خربي د کولو حق.

دا  دی.  نه  حاکميت  اوحکومت،  دی  نه  حکومت  حاکميت، 

حاکميت دی چي په يوه ټولنه کي د حکومت مضمون او محتوا 

يوي  له  يوکيدل  او حکومت  د حاکميت  کي  هيواد  يوه  په  ټاکي. 

خوا د ديکتاتوريوله ايجاد او ادامي رسه مرسته کوي اوله بيل خوا د يب ثبايت او 

بحرانونوالمل کېږې. همدارنگه ددي دو يو کيدل د واک انحصار کول دی، کوم 

چي په ټولنه کي انقالب، پاڅون، اغتشاش، بلوا او جگړه... په رضورت بدلوي.

د حاکميت اوحکومت جال کيدل په يوه ټولنه کي د ثبات اوازادي په لورد حرکت 

اسايس رشط بلل کېږې او په ډاډمنه توگه په ټولنه کي د انقالبونو، وسله والو 

ناروي، دمنارک،  په  توگه  په  بيلگي  د  نييس.  بلواگانواوجگړو مخه  پاڅونونو، 

نه کوي.  فکر  په هکله  او جگړو  بلواگانو  پاڅونونو،  د  ... کي څوک  سويډن 

او وسله وال پاڅون گواښ  په دي دموکراتيکوټولنوکي دانقالب  په بل عبارت 

نشته دی او د دموکرايس په برکت د حاکميت او حکومت داړيکو ستونزه حل 

شوې اوعمآل حاکميت په خلکو پوري تعلق لري. په دموکراسيو کي د سيايس 

بدلونونو موضوع د حکومت بدلون دی، نه د حاکميت بدلون. دحکومت بدلون 

هم په سوله ايزه توگه تررسه کېږې.

حاکميت تصميم نيونکی او د وروستي خربي واک لري او حکومت د حاکميت 

اروپایی  له  کي  انگلستان  په  وروسته  ورځي  څو  دی.  کونکی  اجرا  تصميم  د 

اتحاد د وتلو او نه وتلو تصميم نيول کيږي او دا به د حکومت په ځای، د ملکي 

او د پارملان په ځای خلک او يا حاکميت وي چي د وتلو او نه وتلو په هکله 

وروستي خربه وکړي.

آریانژاد آژیر

و  ذلت  سزاوار  نیاموزد،  تاریخی اش  گذشتۀ  از  که  ملتی 
فرومایه گی است!

گفته می شود والی پروان به توزیع تذکره »شناس نامه« تابعیت 
به 250 هزار کوچی در پروان موافقت کرده است. اگر چنین امر 
نا مبارکی از سوی والی پروان اجرا شده باشد، قطعًا در برابر مردم پروان قرار 

گرفته است.
ما پروانیان، هنوز خاطرۀ تلخ هجوم طالب به شمالی و جنایت کوچی های ناقل 
در شمالی را که در عصر عبدالرحمانی جابه جا شده بودند، تا این دم به یاد 
داریم. مردم پروان و در ُکل شمالی، در آن روزگار از ناحیۀ طالب پاکستانی 
کابل  شمال  در  متوطن  ناقلیِن  این  ناحیۀ  از  که  بودند  نشده  آسیب پذیر  و... 
متضرر شدند، بنابر این، دیگر تحمل جادادن به کوچی و نهادینه ساختن ترور 
و دهشت در این سرزمین نیست. ما طرح مکارانۀ فاشیزم را خوب می دانیم 
و با مانیفیست زیرکانه اش از قبل آشناییم. موقف ما پروانیان در برابر کوچی 

روشن و آشکار است.
هلمند،  دشت های  در  می تواند  دولت  اسکان اند،  نیازمند  واقعًا  کوچی ها  اگر 
تدارک  برای شان مسکن  و جنوب شرقی  استان های جنوبی  دیگر  و  کندهار 

ببیند. شمالی دیگر آستینی برای مار ندارد!
تعداد  که  بی گمان  کنیم،  پروان  اهالی  تقسیم  را  پروان  بایردر  زمین های  اگر 
نفوس پروان از اندازۀ زمین آن بیشتر خواهد بود، با این حال چگونه ممکن 

است زمین مردمی که خود نیازمند آن اند، برای دیگران توزیغ گردد؟!

Asef Hossaini

يك پرسش
کساني که به هیچ جا هیچ رقمي وابسته نیستند، چگونه 

مي توانند سفیر شوند؟
کساني که نه به لحاظ قوم نژاد سنگي بر سینه مي کوبند، نه سخنگوي 
کدام آدم بي سخن بوده اند، نه بچه پولدار و خان بچه هستند، نه به 
کسي باج مي دهند و نه از کسي چاپلوسي دریافت مي کنند؟ کساني که 
بدون هیچ چشمداشتي براي مردمان یک سرزمین از هر رنگ و قومي 
خدمت کردند و نه حتا زیر بار خدمت غربي ها رفتند؛ در وقت نبرد 
در متن بودند و وقت تقسیم غنایم حاشیه نشین شدند. قرضدار و افگار 
بودند و قرضدار و افگار هستند با یک مشت سند که مي گویند اسناد 

تحصیالت عالیه است !!
پ.ن. من هم یگان دفعه حسود مي شم ؛(

مقصود حیدریان

دسـتبرد در ذکات شـرم آورتریـن عمـل در مـاه مبـارک 
رمضان!

حاجـی تـوکل خـان نامـی آشـنا در پنجشـیر اسـت کـه 
همـه سـاله در مـاه مبارک رمضـان ذکات دارایـی های خـود را به فقرا 
و کارمنـدان پاییـن رتبـه دولتـی توزیع مـی کند. چنانچه که من شـاهد 
بـوده ام در سـال های گذشـته این پروسـه شـفاف و بـدون هیچ گونه 
حـق تلفـی در اداره یـی کـه مـن کار مـی کنم ) تربیـه معلم پنجشـیر( 
بـه تمـام پرسـونل تربیـه معلـم توزیـع مـی شـد. متاسـفانه امسـال که 
رهبـری تربیـه معلـم پنجشـیر عـوض شـده بـرای برخـی از مسـتحق 
تریـن اسـتادان که اسـم شـان در فهرسـت ذکات نیز اسـت، یـا توزیع 
نشـده و یـا هـم بـه طور ناقـص )که از سـه قلم مـواد یک قلـم وجود 
نداشـته( توزیـع شـده کـه احتماال توسـط مسـئوالن توزیع به سـرقت 

رفته اسـت.
شـکی نیسـت که پـس از اعتراض هـا و واکنش های اسـتادان، رهبری 
تربیـه معلـم بـرای پوشـانیدن گند خود حتی اگر شـود مواد به سـرقت 
رفته را تا پشـت دروازۀ مسـتحق برسـاند، اما مسـئوالن والیت پنجشیر 

وظیفـه دارنـد تـا عاملین قضیه را مـورد بازپرس قانونـی قرار دهند.

ACKU



Year 8 y NO 1807 y Wednesday 22 June 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق ، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

نویسنده: دوگ باندو
برگردان: مختار یاسا

امریـکا هنـوز در افغانسـتان مصروف جنگ اسـت. 
پـس از 15 سـال جنـگ، حـاال وقـت آن رسـیده 
اسـت تـا آخرین نیروهـای باقـی مانده را بـه خانه 

برگردانیم.
در مـاه اکتوبـر سـال 2001 جـورج دبلیـو بـوش، 
نیروهـای امریکایـی را بـرای از بیـن بـردن اسـامه 
بـن الدن و برانـدازی حکومـت طالبـان کـه میزبان 
او بـود، بـه افغانسـتان فرسـتاد. سـپس واشـنگتن 
بـا وجـود  امـا حـاال  آورد.  بـه ملت سـازی روی 
نیـروی خارجـی، طالبـان  تالش هـای 150 هـزار 

می جنگنـد. هنـوز 
در حـال حاضـر تقریبـًا 12 هـزار پرسـونل نظامی 
مانده انـد.  باقـی  افغانسـتان  در  ائتـالف  نیروهـای 
قـرار بـود تـا نیـروی 9800 نفـری امریکا در سـال 
جـاری بـه نصـف کاهـش پیـدا کنـد و تـا اوایـل 
سـال آینـده میـالدی، شـمار آنها بـه یک هـزار نفر 
تقلیـل داده شـود. امـا در ماه اکتوبر سـال گذشـته، 
اداره کاخ سـفید تصمیـم گرفت تـا روند خروج از 
افغانسـتان را کنـد بسـازد. پـالن فعلـی کاهش این 

نیروهـا بـه 5500 نفـر در سـال 2017 می باشـد.
بـا آنکـه ماموریـت رزمـی نیروهـای امریکایـی در 
افغاانسـتان رسـما خاتمه یافته اسـت، امـا نیروهای 
امریکایـی هنـوز گوش بـه فرمان )انجـام ماموریت 
جنگـی( بـر اسـاس خواسـت افغانسـتانی ها باقـی 
مانده انـد. در خـزان سـال گذشـته، نیروهـای ویژه 
امریکایـی بـه نیروهـای افغانسـتان کمـک کـرد تـا 

شـهر کنـدز را از تصـرف طالبـان خـارج نمایند.
بـه  فراوان انـد.  جنـگ  احیـای  بـرای  پیشـنهادات 
گونـه مثـال، جنـرال جـان اف کمپ بـل، فرمانـده 
پیشـین نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان از اداره 
قصـر سـفید اکیـدا خواسـت تا اجـازه حملـه علیه 
طالبـان را حتـا در صورتـی که این گروه شورشـی 
تهدیـدی را هـم علیه نیروهای ائتـالف ایجاد نکند، 
بدهـد و اجـازه دهـد تـا از نیروهـای افغانسـتان 
را  خـودش  هوایـی  قـوای  کابـل  کـه  زمانـی  تـا 
سروسـامان نـداده اسـت، پشـتیبانی هوایـی نظامی 

. د شو
حـال  در  نیکلسـون  جـان  جنـرال  او،  جانشـین 
عیـن  احتمـاال  کـه  اسـت  گزارشـی  آماده سـازی 
پیشـنهادات را خواهـد داشـت. دیویـد پترائـوس 
نیروهـای  دیگـر  پیشـین  فرماندهـان  از  یکـی 
امریکایـی در افغانسـتان و آقـای مایـکل او هانلن، 
نیـز بـا راه انـدازی کمپاین قـدرت )جنـگ( هوایی 
و  عـراق  در  هوایـی  جنـگ  هماننـد  افغانسـتان 
سـوریه، خواهان آسـتین بـاالزدن نیروهـای ائتالف 

شـده اند. جنـگ  ایـن  در 
گذشـته از آن، گروهی از جنراالن و دیپلومات های 
متقاعـد امریکایـی بـه شـمول آقـای پترائـوس بـا 
نوشـتن یک نامه سرگشـاده از رئیس جمهور اوباما 
خوهـان حفظ شـمار فعلـی نیروهـای امریکایی در 
افغانسـتان شـدند. حفـظ ایـن تعـداد، تاییـد مثبت 
و مجـدد تعهـدات امریـکا به ایـن کشـور، مردم و 

امنیـت آن خواهـد بود.
جنـگ  طوالنی تریـن  افغانسـتان   2012 سـال  در 
امریکا شـد و به لحاظ دوام، از جنگ ویتنام پیشـی 

گرفـت. واشـنگتن در افغانسـتان چـه می کنـد؟
در مـورد کابـل پـس از تقریبـا 15 سـال حمایـت، 
هنـوز هـم فضـای نومیـدی حاکم اسـت. حکومت 
وحـدت ملـی بـه گونـه ی بسـیار شـدیدی دچـار 
اختـالف درونـی اسـت. جیمـز آر کلپـر، رئیـس 
شکسـت  جـدی  »خطـر  از  ملـی  اسـتخبارات 

سیاسـی« در افغانسـتان سـخن گفتـه اسـت.

کل  در  حکومـت  ایـن  مسـووالن  و  مقامـات 
کامـرون،  دیویـد  گفتـه  بـه  و  نـاکارآ  ناشایسـته، 
نخسـت وزیـر بریتانیـا »بـه طـور شـگفت انگیزی« 
فاسـد هسـتند. ایـن کشـور در رده بنـدی سـازمان 
فاسـدترین  سـه  جمـع  در  شـفافیت،  بین المللـی 
کشـور جهـان قـرار گرفته اسـت. تاثیـرات بیش از 
یک صـد میلیـارد دالر کمـک در طول دهه گذشـته 

بـر ایـن کشـور خیلـی کـم محسـوس اسـت.
اقتصـاد آن بـا نوسـان سـیل پول هـای خارجـی در 
حـال خـراب شـدن اسـت. بـه گفتـه فلیـپ ریـو، 
هـزار  چندیـن  امریـکا،  ملـی  رادیـوی  خبرنـگار 
از قشـر  اکثـرا جـوان و  افغانسـتان کـه  شـهروند 
متوسـط هسـتند، افغانسـتان را به قصـد اروپا برای 
یافتـن کار، تحصیل و زندهگـی آرام ترک کرده اند. 
در ایـن کشـور تنهـا کشـت و تولیـد تریـاک یـک 

صنعـت در حـال رشـد باقـی مانـده اسـت.
در  خارجـی  نیروهـای  اکثریـت  این کـه  از  پـس 
افغانسـتان خـارج شـدند، جنـگ  از  سـال 2014 
افزایـش و سـیر صعـودی داشـته اسـت. در حـال 
حاضـر نیروهـای دولتـی در حالـت دفاعـی قـرار 
گرفته انـد و بـاور بـر ایـن اسـت کـه گـروه طالبان 
مناطـق بیشـتری را نسـبت بـه هرزمانـی بعـد از 

مداخلـه نظامـی امریـکا در ایـن کشـور، تصـرف 
کرده انـد. مناطقـی کـه یـک وقـت بـرای سـفر و 
سـیاحت امـن و آرام بودنـد، حـاال توسـط طالبـان 
بـه  غربی هـا  کابـل،  در  حتـا  می شـوند.  کنتـرول 
می شـوند؛  بیـرون  اقامت گاه های شـان  از  نـدرت 
چـون حمـالت در کابـل بسـیار زیـاد و معمـول 
شـده اسـت. دیوارهـای محافظتـی و موانـع امنیتی 

هسـتند. برابر شـدن  چندیـن  درحـال 
در سـال  و  اسـت  بـه صعـود  رو  ملکـی  تلفـات 
گذشـته بیـش از 11 هـزار نفـر متضـرر شـده اند. 
شـمار بی جا شـده گان داخلـی نیـز از سـال 2013 
بـه ایـن سـو دو برابـر شـده و بـه 1.2 میلیـون نفر 
نیروهـای  کـه  حالـی  در  هـم  آن  اسـت.  رسـیده 

دارنـد. افغانسـتان حضـور  امریکایـی در 
توافـق  یـک  بـه  رسـیدن  بـرای  امیـد  بدبختانـه، 
سیاسـی پایـان جنگ در افغانسـتان، بسـیار ضعیف 
شـده اسـت. تصمیم امریـکا برای کشـتن مال اختر 
محمـد منصـور، رهبـر طالبـان نشـان داد کـه امیـد 

دارد.  مذاکـرات وجـود  بـه  نسـبت  کمـی  بسـیار 
طالبـان جانشـینی را بـرای منصـور برگزیده انـد که 

هرگونـه گفت وگـو را رد کـرده اسـت.
بیانگـر یـک  احتمـاالً  ایـن رهبـر طالبـان  تهدیـد 
پیـروزی کامـل طالبـان نیسـت. حتـی رژیـم داکتر 
نجیـب اهلل پـس از خـروج نظامـی مسـکو در سـال 
کـه  چیـزی  کـرد.  دوام  دیگـر  سـال  سـه   ،1989
احتمـال آن بیشـتر اسـت، یـک سـرزمین تکه تکـه 
بـا چندجانبـه شـدن و ادامـه جنـگ بـرای سـال ها 
اسـت. و ایـن یک تـراژدی بزرگی خواهـد بود؛ اما 

تفـاوت چندانـی بـا امـروز نخواهـد داشـت.
یـک  کـه  کرده انـد  ادعـا  هانلـن  او  و  پترائـوس 
به خاطـر  اسـت.  الزم  دوامـدار  نظامـی  حضـور 
این کـه افغانسـتان در جنگ بـزرگ خاورمیانه علیه 
نیروهـای تنـدرو، سـنگر موثـر شـرقی مـا اسـت. 
در حالـی کـه هنـوز حضـور امریـکا در افغانسـتان 
و  القاعـده  تروریسـتی  عملیـات گروه هـای  مانـع 
دولت اسـالمی در این کشـور نشـده اسـت. هردو، 
القاعـده و طالبـان پناه گاهـای امنـی را در پاکسـتان 
یافته انـد و عیـن کار را گـروه دولـت اسـالمی نیـز 

می تواننـد.
گذشـته از آن، القاعـده در یمن به گونـه فزاینده یی 

حضـور و فعالیت ها یـش را گسـترش داده اسـت و 
گـروه دولت اسـالمی )داعـش( نیـز بخش هایی از 
عـراق، لیبیـا و سـوریه را تحـت تصـرف اش دارد. 
این کـه چه کسـی بـر افغانسـتان حاکمیـت می کند 
و  نیسـت  مهـم  متحـد می مانـد،  افغانسـتان  یـا  و 
در  نظامـی  تعهـد  یـک  تضمیـن  بـرای  مشـخصًا 

آسـیای مرکـزی کافـی نمی باشـد.
افغانسـتان یـک تـراژدی اسـت. مـردم آن کشـور 
ده هـا سـال اسـت کـه از جنگ هـای خونیـن رنـج 
می برنـد. رسـیدن بـه صلـح در ایـن کشـور هنـوز 

می کنـد. دور  خیلـی 
امـا واشـنگتن نمی توانـد از پس مسـاله افغانسـتان 
برآیـد. ایـاالت متحـده امریـکا توان قیمت انسـانی 
و مالـی ایـن جنگ بی پایـان را ندارد. حـاال بهترین 
کـه  اسـت  نشـده  ناوقـت  هنـوز  و  اسـت  وقـت 
نیروهـا و پرسـونل نظامـی امریکا را از این کشـور 

بـه خانـه برگردانیم.

گزینۀ خروج امریکا از افغانستان دیده بان حقوق بشر سوریه:

 جنــــگ، 
13 میلیون سوری را آواره کرده است

یک فرمانده و 4 عضو گروه 
طالبان در حمله هوایی امریکا 

در قندوز کشته شدند

دیده بان حقوق بشر سوریه با انتشار گزارشی اعالم کرد، تعداد 
شهروندان سوری که در جریان جنگ در داخل و خارج از این 

کشور آواره شده اند به بیش از 13 میلیون تن می رسد.
به گزارش خبرگزاری آنادولو، بنا به اعالم این مرکز مستقر در 
انگلیس، حدود 5 میلیون و 835 هزار سوری از زمان آغاز جنگ 
این کشور در سال 2011 از کشورشان گریخته اند که نیمی از 
آنها کودک و 35 درصد زن هستند و مردها تنها 15 درصد این 

جمعیت را تشکیل می دهند.
ترکیه که اکنون میزبان بزرگترین جمعیت پناهجویان جهان است 
در حال حاضر حدود 9 / 1 میلیون آواره را در خود جای داده 

که 62 درصد آنها سوری هستند.
در ادامه این گزارش که همزمان با »روز جهانی آوارگان« منتشر 
شد آمده است: از نظر پذیرش پناهجو، ترکیه در رتبه اول و لبنان 
و اردن هر کدام با داشتن یک میلیون و 700 و یک میلیون و 400 

پناهجو در رتبه های دو و سوم قرار دارند.
در گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه همچنین خاطرنشان شده 
حدود 7 میلیون سوری در داخل کشورشان بی جا و مکان هستند 
به سر  شرایطی  در  آنها  از  تن   500 و  میلیون   4 کم  که دست 

می برند که به کمک های بشردوستانه فوری نیازمندند.

مقام های محلی والیت کندز اعالم کردند که گل خان مشهور 
تن  چهار  با  همراه  طالبان  گروه  فرماندهان  از  یکی  خنجر  به 
این  امام صاحب  افرادش در یک حمله هوایی در ولسوالی  از 

والیت کشته شده است.
محفوظ اهلل اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس زون 808 اسپین 
زر گفت که این حمله عصر روز دوشنبه 31جوزا/خرداد توسط 

پهپادهای امریکایی انجام شده است.
قشالق  مغول  منطقه  در  حمله  این  اکبری  آقای  گفته  براساس 

ولسوالی امام صاحب صورت گرفته است.
»تروریستی«  فعالیت های  افراد کشته شده مصروف  او  گفته  به 

بودند که هدف قرار گرفتند.
روز دوشنبه نیز منابع محلی والیت کندز گفته بودند که در حمله 
دشت  ولسوالی  در  طالبان  گروه  عضو   8 ناتو  نیروهای  هوایی 

ارچی این والیت کشته شده اند.
گروه طالبان تاکنون درباره این خبر واکنش نشان نداده  است.
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