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زه با مواد مخدر: وزارت مبار

تا یک ماه دیگر تمامی معتادان 
از شهر کابل جمع آوری می شوند
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چالش های امریکا
در ایجاد نیروی هوایی افغانستان

آهنگ، چشم و چراغ ما بود
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مبارزه با مافیای خیالی 
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ترس از بالکانی شدن یا 
وزیرستان سازی عمدی؟

در صفحه 4

در  طالبان  که  می دهد  تضمین  کسی  چه 
نیروهای  آموزش  اردوگاه های  ساحات  این 
از  را  دختران  و  نمی کنند  برپا  تروریستی 
گزارش های  نمی دارند.  باز  مکتب  به  رفتن 
درسی  نصاب  طالبان  که  است  کی  حا تازه 
داده اند.  تغییر  را  دندغوری  مکتب های 
بالکانی  از  جلوگیری  برای  که  است  درست 
شدن این مناطق باید در جستجوی راه حل 
سیاسی باشیم اما این راه حل سیاسی باید 
وزیرستانی  راه حل سیاسی  آیا  تعریف شود. 
یا  است  دندغوری  و  مرکزی  بغالن  شدن 
معنای دیگری دارد؟ قشر مکتب خوانده  ی 
دیگر  چیز  را  سیاسی  راه حل  افغانستان 
تعریف می کند. هر نوع راه حل سیاسی باید 
گذاشتن خشونت و فعالیت  کنار  به معنای 

مسالمت آمیز سیاسی باشد. 
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زنگ اول


اشغال  را  کابل  طالبان  امروز  از  پیش  سال  هفده 
حرمت  کابل،  به  ورود شان  با  همزمان  آنان  کردند. 
نجیب  داکتر  و  را شکستند  متحد  ملل  دفتر سازمان 
را از آنجا بیرون کردند و به دار آویختند. این اولین 
قتل  رویداد  اما  نبود،  محاکمه  طالبان  بدون  قتل  
آشکار  همه  به  را  طالبی  تفکر  ماهیت  نجیب  داکتر 
جهانی  رسانه های  از  برخی  آن،  از  پیش  ساخت. 
تبلیغ می کردند که طالبان به مجرد اشغال کابل، ظاهر 
شاه را به قدرت می رسانند. رویداد بد دیگر در آن 
زمان این بود که برخی از کشورهای قدرتمند دنیا که 
کابل  خودشان را حامی دموکراسی می دانند، اشغال 

به دست طالبان را به »فال نیک« گرفتند. 
تمامی  مکتب های  کابل،  به  ورود شان  فردای  طالبان 
هم  دانشگاه ها  به  دختران  رفتن  بستند.  را  دختران 
منع شد. زنان شاغل را هم خانه نشین کردند. نشرات 
فلم  از  را محروم  کابل  آنان  تلویزیون هم قطع شد. 
و تصویر و موسیقی کردند. به زودی همه دریافتند 
که به قدرت رساندن ظاهر شاه افسانه ای بیش نبوده 
است. دستگاه های استخباراتی پاکستان، این داستان 
بافته  قندهار  درانی  روستایی های  فریفتن  برای  را 

بودند. 
به نظر می رسد که آن زمان شاه سابق هم شکار این 
بازی استخباراتی شده بود. اما به زودی دریافت که 
مقاومت  جبهه  از  را  و حمایتش  است  فریب خورده 
فقر،  گرسنگی،  بی سوادی،  کرد.  اعالم  طالبان  ضد 
برای  طالبان  ارمغان  فرهنگ،  با  دشمنی  و  جهالت 
به  را  طالبان  ورود  که  کشورهایی  بود.  کابل  مردم 
اشتباه  که  دریافتند  بودند،  گرفته  نیک  فال  به  کابل 
آن  دشمنان  از  طالبان  شده اند.  مرتکب  بزرگی 
کشورها میزبانی کردند، آثار باستانی افغانستان از 
جمله بت های بامیان را نابود کردند و در بخش های 
سیاست  نظام مند  به صورت  افغانستان،  از  معینی 
طالبان  زمان  در  کردند.  تطبیق  را  سوخته  زمین 
چیزی  شد.  منزوی  هم  جهانی  جامعه  از  افغانستان 
به اسم اقتصاد در کشور وجود نداشت. طبیعت هم 
در سال های حاکمیت طالب با مردم افغانستان سخت 
آبی  منابع  و  شد  حاکم  شدیدی  خشک سالی  گرفت ؛ 
دیدگاهی  هیچ  طالبان  روستا ها خشکید.  از  بسیاری 
نداشتند.  کشور  اقتصاد  به  دادن  سروسامان  برای 
روستایی های جنوب را رنج گرسنگی و خشک سالی 
به ستوه آورده بود، شمال در آتش جنگ و قتل عام 
خالی  سکنه  از  روز  هر  کابل  شهر  و  می سوخت 

می شد. 
بیداد  کابل  در  طالب ها  زمان حاکمیت  در  گرسنگی 
دادن  با  زمان  آن  در  متحد،  ملل  سازمان  می کرد. 
گندم امدادی به برخی از نانوایی ها، به مردم کابل 
نان  از  غیر  کنند.  سدجوع  آن،  با  تا  می کرد  کمک 
امدادی سازمان ملل متحد، هیچ وسیله دیگر برای 
امرار معیشت وجود نداشت. با سقوط طالب ها، کابل 
مکتب،  دانشگاه،  موزیم ،  رسانه،  آب،  برق،  صاحب 
کابل  بانک و تجارت شد. حاال چهره  مراکز خرید، 
تغییر کرده است. دوران طالبان برای تمام کسانی که 
در آن زمان در کابل زندگی کردند، حاال یک کابوس 
وحشتناک است. اما کابل حاال هم در تیرس تهدید 
ناشی  تلفات  و  انفجار  و  انتحار  دارد.  قرار  طالبان 
طالبانی  وحشت  دوران  خاطرات  دیگر،  بار  آن،  از 
را در ذهن کابل نشینان زنده می کند. مجموع مردم 
را  طالبان  دوران  وحشتناک  خاطرات  افغانستان، 
مردم  نگهداشته اند.  زنده  تاریخی شان  حافظه  در 
دیگر  بار  طالب  حاکمیت  که  نمی دهند  اجازه  دیگر 
پیوستن  مخالف  کسی  هیچ  که  آن  با  شود.  تکرار 
سیاست ورزی  و  صلح  روند  به  مسلح  گروه های 
حاکمیت  به  مردم  دیگر  اما  نیست،  مسالمت آمیز 

قمچین برنمی گردند. 

طالب نباید تکرار شود
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حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
نشست  در  شرکت  برای  که  ملی  وحدت 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در امریکا 
به سر می برد، گفته است که افغانستان با وجود 
پیشرفت هایی که داشته، هم چنان با مشکالت 

و چالش هایی دست به گریبان است.
اجالس  در  را  سخنان  این  عبداهلل  آقای 
»بازسازی صلح آمیز افغانستان و همکاری های 

منطقه ای« در نیویارک بیان کرده است.
به گفته دفتر ریاست اجرایی، در این اجالس 
خارجه  وزرای  عبداهلل،  آقای  بر  عالوه 
و  پاکستان  ایران،  چین،  امریکا،  افغانستان، 
دیگر کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز 

حضور داشتند.
رهبری  که  نشست  این  برگزاری  از  هدف 
صورت  به  چین  و  امریکا  افغانستان،  را  آن 
بازسازی  »بررسی  داشتند،  عهده  بر  مشترک 
راه  موجود،  چالش های  آینده،  در  افغانستان 
خوانده  منطقه ای«  همکاری  جلب  و  حل ها 

شده است.
به گزارش بی بی سی، رییس اجرایی در این 
نشست گفت که افغانستان برنامه منظمی برای 
امنیت  وضعیت  بهبود  و  اصالحات  آوردن 
به  جدی  نیاز  آن  اجرای  برای  و  کرده  تهیه 
صادقانه  همکاری  و  جهانی  جامعه  کمک 

کشورهای همسایه دارد.
هراس افگنی  و  افراطی گری  از  عبداهلل  آقای 
منطقه  سطح  در  مشترک  چالش  عنوان  به 
برد و گفت اگر کشورهای منطقه دست  نام 
از  برندارند،  افراطی  گروه های  حمایت  از 

عواقب آن در امان نخواهند ماند.
خارجه  وزیر  کری،  جان  نشست  این  در 
با  کشورش  که  نکته  این  بیان  با  نیز  امریکا 
افغانستان حمایت می کند،  قوت از حکومت 
وحدت  حکومت  رهبران  که  برنامه هایی  از 
دست  روی  اصالحات  ایجاد  منظور  به  ملی 

دارند، قدردانی کرد.
مبارزه  انتخاباتی،  نظام  در  بنیادی  تغییرات  او 
تالش ها  افزایش  فساد،  با  جدی  و  قاطع 
و  روابط حسنه  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای 
همکاری میان کشورهای همسایه افغانستان و 
منطقه را برای تحقق این برنامه ها مهم دانست.

نشست،  این  در  شرکت  از  قبل  کری  آقای 
در حساب توییتری خود نوشت که امریکا و 
افغانستان را در صدر  باید  کشورهای همکار 

اولویت های بین المللی خود قرار دهند.
در  نیز  چین  خارجه  امور  وزیر  یی،  وانگ 
این نشست بر حمایت کشورش از حکومت 
وحدت ملی و برنامه های این حکومت برای 

اصالحات در افغانستان تاکید کرد.
در  باید  افغانستان  که  گفت  وانگ  آقای 
سهیم  بین المللی  و  منطقه ای  مسایل  تمامی 
باشد و این کار زمانی عملی خواهد شد که 
به مسوولیت خود  منطقه و جهان  کشورهای 

در قبال افغانستان عمل کنند.
در همین حال دفتر ریاست اجرایی از دیدار 
آقای عبداهلل با بیل گیتس، بنیانگذار شرکت 
بنیاد گیتس خبر داده  مایکروسافت و رییس 

است.
جهان  سراسر  در  را  برنامه هایی  گیتس  بنیاد 
برای از بین بردن بیماری فلج اطفال حمایت 

و اجرا می کند.
با  مبارزه  در  گذشته  سال های  در  بنیاد  این 
نهادهای  با  افغانستان  در  اطفال  فلج  بیماری 
کرده  همکاری  غیردولتی  و  دولتی  صحی 

است.
عبداهلل  آقای  اجرایی،  ریاست  دفتر  گفته  به 
این  افزایش  و  ادامه  خواستار  دیدار  این  در 

همکاری ها شده است.

عبداهلل در امریکا:
 افغانستان هم چنان با مشکالت 

دست به گریبان است

51 عضو گروه تروریستی داعش در ننگرهار به قتل رسیدند

گفتگوهای وزرای خارجه افغانستان و قطر در مورد اعزام نیروی کار به دوحه

اعضای یک گروه تروریستی در لوگر سرکوب شدند

که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
تروریستی  گروه  علیه  عملیاتی  در 
دست  ننگرهار،  والیت  در  داعش 
کشته  گروه  این  عضو   ۵۱ کم 

شده اند.
این  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
یک  در  گذشته  روز  وزارت، 
عملیات  این  گفت  خبری  نشست 
»کوت«  منطقه  در  شنبه  روز  که  
در  بود،  شده  آغاز  ننگرهار  والیت 
داعش  دیگر  عضو  دو  و  بیست  آن 

زخمی شده اند.
در والیت  محلی  مقام های  همچنین 
نخستین  برای  که  گفته اند  ننگرهار 
تروریستی  گروه  جنگجویان  بار 
داعش به پوسته های نیروهای پولیس 
منطقه  در  مرزی  پولیس  و  ملی 

»اچین« حمله کرده اند.
حاجی غالب ولسوال اچین به بی بی 
بامداد  حمله  این  در  که  گفته  سی 
نیروهای  از  نفر  دو  یکشنبه،  روز 
دیگر  تن  چهار  و  زخمی  امنیتی 

زخمی شدند.
و  داعش  بین  جنگ  که  افزود  او 
نیروهای امنیتی ادامه دارد و فرمانده 

صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه 
هفتادمین  حاشیه  در  افغانستان، 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
محمد  بن  خالد  با  نیویارک،  در 
العطیه وزیر امور خارجه دولت قطر 

دیدار کرده است.
کارگر  اعزام  مورد  در  ربانی  آقای 
ویزای  و صدور  قطر  به  افغانستان  از 
کار برای کارگران افغان با خالد بن 
آقای  و  العطیه صحبت کرده  محمد 

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
اعضای  خاص،  عملیات  یک  در 
به  مربوط  به  تروریستی  گروه  یک 
سرکوب  لوگر  والیت  در  را  طالبان 

کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
این خبر می گوید که این تروریستان 
لوگر  والیت  خوشی  ولسوالی  در 
هدف حمله نیروهای امنیت ملی قرار 

شخصا  ننگرهار  والیت  پولیس 
عملیات نیروهای امنیتی علیه داعش 

را در این منطقه رهبری می کند.
وابسته  افراد  اچین،  ولسوال  گفته  به 
با سالح های سبک  به گروه داعش 
سوی  از  و  هستند  مسلح  سنگین  و 

»پاکستانی ها« حمایت می شوند.
والی  سخنگوی  عبدالزی  احمدضیا 
نخستین  این  که  گفته  نیز  ننگرهار 
بار است که گروه تروریستی داعش 
نیروهای پولیس ملی و پولیس مرزی 
مسلحانه  حمله  هدف  اچین  در  را 

قرار می دهد.
صدیقی  صدیق  همین حال،  در 
چهار  یا  سه  اچین  در  که  می گوید 

باید  نیز گفته که در این مورد  خالد 
دیدار  باهم  کشور  دو  کار  وزرای 

کنند.
وزارت امور خارجه با اعالم این خبر 
در اعالمیه ای می نویسد که وزیر امور 
خارجه قطر گفته برای همکاری در 
این زمینه وزرای کار دو کشور باهم 

گفتگو می کنند.
از  العطیه  محمد  بن  خالد  همچنین 
نهایی شدن تصمیم دولت این کشور 

گرفته اند.
این  در  که  می افزاید  اداره  این 
یک  به شمول  تروریست  پنج  حمله 
دیگر  تن  یازده  و  کشته  فرمانده شان 
مطبوعاتی  دفتر  شده اند.  بازداشت 
شده  کشته  فرمانده  از  ملی  امنیت 
یاد  یوسف  قاری  بنام  تروریستان 

کرده است.
امنیت ملی می گوید  دفتر مطبوعاتی 

پوسته پلیس هدف حمله داعش قرار 
پولیس  نیروهای  پاسخ  با  اما  گرفته، 

مواجه شده است.
صورت  حالی  در  درگیری ها  این 
می گیرد که روز جمعه، گزارشی از 
سوی ملل متحد منتشر شد که در آن 
گروه  افزون  روز  نفوذ  و  حضور  از 
یاد  افغانستان  در  داعش  تروریستی 

شده بود.
شبکه  فعالیت های  بر  ناظر  گروه 
خود  گزارش  آخرین  در  القاعده 
 ۳۴ جمله  از  داعش  که  است  گفته 
والیت افغانستان در ۲۴ والیت نفوذ 

دارد و عمال سربازگیری می کند.

افغانستان  در  سفارت  گشایش  برای 
خبر داده است.

است  گفته  العطیه  محمد  آقای 
دولت  تالش های  از  کشورش  که 
و  صلح  به  رسیدن  برای  افغانستان 
منطقه  در  اقتصادی  های  همکاری 

حمایت می کند.
امور  وزیر  ربانی،  الدین  صالح 
های  همکاری  نیز  کشور  خارجه 
اقتصادی و سیاسی قطر برای کابل را 

مهم خوانده است.
در خبرنامه گفته شده که آقای ربانی 
با  قطر  اهمیت همکاری های  درباره 
پروژه  از  ویژه حمایت  به  افغانستان، 
همکاری  کنفرانس  ششمین  های 
برای  یی  منطقه  اقتصادی  های 
های  نمایشگاه  برگزاری  افغانستان، 
افغانی در قطر و سرمایه گذاری تجار 

قطری در افغانستان، صحبت کرد.

که این گروه تروریستی قصد داشت 
را  تهاجمی  و  تروریستی  حمالت  تا 
در روزهای عید در والیت های کابل 

و لوگر سازماندهی کند.
با سرکوب این تروریستان، مقداری 
سالح و مهمات نیز بدست نیروهای 

امنیت ملی افتاده است.
در همین حال، وزارت امور داخله نیز 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
گذشته،  روز  شبانه  یک  جریان  در 
مسلح  شورشیان  از  تن  چهارده 

مخالف دولت به قتل رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
این عملیات ها که به منظور سرکوب 
مربوطات  در  شورشیان  ونابودی 
والیت های ننگرهار، ارزگان، غزنی، 
پکتیکا و نیمروز راه اندازی شده بود 
دو  و  زخمی  شورشی  هشت  آن  در 

تن دیگر بازداشت شده اند.

ACKU
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ارقام ضد و نقیض

زه با مواد مخدر: وزارت مبار

تا یک ماه دیگر تمامی معتادان
کابل جمع آوری می شوند از شهر 

روز  در سه  که  اعالم می کند  کشور  وزارت صحت عامه 
کابل 32 مجروح و مصدوم  عید تنها در یک شفاخانه در 
اما  کرده اند،  مراجعه  ترافیکی  متعدد  حادثات  از  ناشی 
ترافیکی  حادثات  کاهش  به  اشاره  با  ترافیک  ریاست 
حادثه  چهار  شاهد  عید  روز  سه  در  تنها  که  می گوید 
جراحات  حادثات  این  که  بوده اند  کابل  در  ترافیکی 

سطحی در قبال داشته است.
می گوید:  ترافیک  عمومی  ریاست  مدیر  اسداهلل،  جنرال 
کابل به وقوع  »در سه روز عید چهار حادثه ترافیکی در 
و  برداشته  سطحی  زخم  قربانیان  تمام  که  است  پیوسته 

همه از شفاخانه رخصت شده اند.«
گذشته 20  وی افزود: »حادثات ترافیکی نسبت به سال 
ما 1007 حادثه  گذشته  یافته است، سال  کاهش  در صد 
کاهش  داشته ایم، اما در شش ماه سال جاری 20 درصد 
گذشته ما حادثه های فوق  را نشان می دهد. در عید های 
بوده  بزرگ  این خود یک دست آورد  داشته ایم.  ثبت  را 
و بیانگر قانونمندی و مراعات نمودن شاملین ترافیک و 

رانندگان را نشان می دهد.« 
گفته ها می گوید  اما وزارت صحت افغانستان خالف این 
 60 گذشته  سال های  به  نسبت  ترافیکی  حادثات  که 

در صد افزایش را نشان می دهد.
کشور  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی  مایار،  وحیداهلل 
مجروح   32 کبر خان  ا وزیر  شفاخانه  در  »تنها  می گوید: 

نظر  در  که  کرده  اعالم  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
از  را  مخدر  مواد  معتادان  تمامی  دیگر  ماه  یک  تا  دارد 
کرده  کابل جمع آوری  مکان های عمومی در سطح شهر 
که در اطراف شفاخانه جنگلگ  و به تعمیرهای خرابه 

کند. قرار دارند جابه جا 
حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، 
است  قرار  و  ترمیم اند  حال  در  تعمیرها  این  که  می گوید 
»تا  گفت:  او  برسد.  پایان  به  ترمیم شان  کار  زودی  به 
شفاخانه  اطراف  در  خرابه  تعمیرهای  دیگر  ماه  یک 
که  از آن آمادگی داریم  جنگلگ ترمیم می شوند و پس 
کابل حضور نداشته باشد.« هیچ معتادی در سطح شهر 

انتقال معتادان مواد مخدر به  با  که  آقای دانشیار افزود 
زمینه  جنگلگ،  دولتی  شفاخانه  اطراف  مخروبه های 

تداوی این متعادان نیز فراهم می شود. 
مبارزه  وزارت  که  گفت  هم چنین  دانشیار  حنیف 
برای  مشخصی  کمپ  تا  دارد  نظر  در  مخدر  مواد  با 
او، طرح  به گفته ی  کابل بسازد.  معتادان مواد مخدر در 
شده  ارایه  ریاست جمهوری  دفتر  به  کمپ  این  ساخت 
برای  بودجه الزم  که  نیز وعده داده  ریاست جمهوری  و 
کمپ توسط وزارت مالیه اختصاص داده  ساخت این 
مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  سخنگوی  شد.  خواهد 
ریاست جمهوری  مقام  به  را  »پیشنهادی  می گوید: 
بسازیم.  کابل  در  معتادان  برای  کمپی  تا  داده ایم 
کمپ ساخته شده و حتا تیم های  برنامه های تدابیر این 
که نیاز است  مشخص تداوی معتادان و دیگر خدماتی 
داریم  کار  بودجه ای  صرف  ساخته ایم.  آماده  کامال 
این  پیش  ماه  یک  بگیریم.  کرایه  به  را  کمپ  این  که 

کشور است.« در 
نبستن  عید،  روز های  در  دقیق  کنترول  نبود  ضمن  در 
مواد  از  استفاده  رانندگان،  سوی  از  محافظتی  کمربند 
چرس،  استعمال  و  شراب  نوشیدن  به خصوص  مخدر 
حوادث  بروز  سبب  رانندگی  جریان  در  تلیفونی  مکالمه 

ترافیکی می شود.
از  ما  که  »گزارش هایی  افزود:  صحت  وزارت  سخنگوی 
که حوادث  کردیم نشان می دهد  کشور جمع آوری  سراسر 

انتقاد برخی  حضور صدها معتاد در مکان های عمومی 
کابل را نیز برانگیخته است. این شهروندان  از شهروندان 
معتادان  جمع آوری  به  نسبت  حکومت  بی توجهی  از 
کرده  انتقاد  شدیدا  سنگی  کوته  ساحه  از  مخدر  مواد 
کوته  که حضور این معتادان باالی پل هوایی  می افزایند 

سنگی تاثیرات منفی باالی مردم می گذارد.
که حضور  کابل می گوید  ذبیح اهلل یک تن از باشندگان 
معتادان در مکان های عمومی برای مردم رنج آور است. 
و  کرده  کوتاهی  زمینه  این  در  دولت  که  می افزاید  او 
ذبیح اهلل  است.  نشده  مشکل  این  حل  به  قادر  تاحال 
گفت: »واقعا حضور این همه معتاد در داخل شهر برای 
که از پهلوی این ها  کسی  مردم و دولت شرم آور است. هر 
رد شود رنج می کشد؛ رنج به خاطر این که می بینند صدها 
که همه  گرفته  و هزاران جوان و نوجوان در وضعیتی قرار 
کنایه از عملکرد حکومت  از آنان تنفر دارند.« ذبیح  اهلل با 
که نهادهای مسوول  در قبال معتادان مواد مخدر می گوید 
تنها توانسته اند معتادان را از زیر پل سوخته به باالی پل 
»ماموران  گفت:  وی  دهند.  انتقال  سنگی  کوته  هوایی 
کردیم  پولیس معتادان را از زیر پل می کشیدند و ما فکر 
که به یک جای دیگر خارج از دید مردم انتقال می دهند 
گل های داخل سرک باالی پل هوایی  اما برده در داخل 

کنند.« کرده تا هوای تازه تر تنفس  جابه جا 
کابل  دیگر  باشنده  یک  نیازی  عبدالرشید  هم چنین 
که حضور معتادان در مکان های عمومی ممکن  می گوید 
بدآموزی  نوجوانان  و  جوانان  از  شماری  برای  است 
این  کنار  از  که  هرفردی  که  می افزاید  او  باشد.  داشته 
بدون  و  آزادانه  آنان  که  می بیند  و  می گذرد  معتادان 

مراجعه  عید  روز  سه  در  ترافیکی  حادثات  از  ناشی 
آنان  دیگر  تن  و24  بستر  داخل  آنان  تن   8 که  کرده اند 

تداوی سرپا یعنی پانسمان و بخیه شده اند.«
 60 افزایش  اعالم  با  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی 
درصدی رویدادهای ترافیکی و تصادفات در افغانستان 
رانندگی،  و  راهنمایی  قوانین  رعایت  »عدم  گفت: 
کم عرض بودن جاده ها و فقدان پولیس ترافیک در شب 
از جمله عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی و تصادمات 

تا به وزارت  پیشنهاد به ریاست جمهوری فرستاده شده 
که بودجه الزم را اختصاص دهد. در  مالیه حکم بدهد 
که به نام فینکس  کمپ  حدود دو هزار معتاد را در این 

است یک بارگی انتقال داده می توانیم.«
که  می افزاید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  سخنگوی 
براساس ارزیابی های این اداره نزدیک به هزار و سه صد 

کابل بودوباش دارند. معتاد بی سرپناه در سطح شهر 
کابل،  عمده ترین محل تجمع معتادان مواد مخدر در شهر 
کوته سنگی است. پیش از این صدها معتاد در  ساحه 
زیر پل سوخته حضور داشتند اما اخیرا نهادهای مسوول 
کوته سنگی  کشیده به باالی پل هوایی  آنان را از زیر پل 

کرده اند. جابه جا 
که هدف  سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید 
کشیدن معتادان از زیر پل سوخته از بین بردن  از بیرون 
گفت:  دانشیار  حنیف  است.  بوده  معتادان  مرکزیت 
آدرس  تا  ببریم  بین  از  را  معتادان  مرکزیت  خواستیم  »ما 
در  نباشد.  هم  مخدر  مواد  فروشندگان  برای  مشخصی 
که  معتادانی  که  بود  این  از مشکالت  یکی  زمان،  عین 
رفیقان  کنار  در  دوباره  تداوی  از  بعد  می شدند  تداوی 
خود در زیر پل می رفتند. ما برای چند شب و روز آنان 
مردم  برای  کوچه ها  در  که  دیدیم  اما  کردیم  کنده  پرا را 
مزاحمت می کنند، چاره دیگر نشد جز این که با مسووالن 
تصمیم  این  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  و  امنیتی 
که حداقل برای یک مدت دیگر هم در ساحه  رسیدیم 
البته تعداد  باشیم.  خوشحال خان بین دو سرک داشته 
کم شده و طی چند هفته حدود چهارصد  معتادان خیلی 

کز تداوی معتادان انتقال داده ایم.« معتاد را به مرا

گذشته ما 4290  ترافیکی 60 درصد افزایش یافته؛ در سال 
 6729 ما  امسال  نخست  ماه   3 در  اما  داشتیم،  حادثه 

رویداد ترافیکی داریم.«
عاجل  بخش  موظفین  از  یکی  زلگی  حال،  همین  در 
قربان  عید  روز  سه  »در  می گوید:  سینا  ابن  شفاخانه 
تن  دو  و  کودک  آنان  از  یکی  مجروح  نفر  سه  تعداد  به 
که وضعیت وخیم داشتند  دیگر شان بزرگ ساالن بوده اند 
نسبت  گردیدند. هرچند  ارسال  به شفاخانه جمهوریت 
ترافیکی  حوادث  از  ناشی  واقعات  گذشته  عید های  به 
ما  عاجل  بخش  از  تنها  آمار  این  اما  است،  بوده  کم تر 

می باشد.«
از سوی دیگر برخی از رانندگان با ابراز نگرانی از افزایش 
نشه آور،  مواد  از  استفاده  که  می گویند  ترافیکی  واقعات 
سوی  از  تلیفونی  مکالمه  ترافیکی،  قوانین  رعایت  عدم 
تا  و غیره سبب شده است  رانندگی  رانندگان در جریان 

واقعات ترافیکی افزایش یابد.
»در  می گوید:  کابل  شهر  رانندگان  از  یکی  محمد داوود   
گذشته حادثات ترافیکی  کابل نسبت به سال های  شهر 
زیاد شده است. تنها در سه روز عید خودم شخصا شاهد 
چندین حادثه دلخراش بوده ام. بی احتیاطی رانندگان و 
بی تفاوتی مسووالن ترافیکی سبب افزایش این حادثات 
و  نشسته  فرمان  پشت  نشه  به طور  یا  دریوران  بوده اند. 
مصروف رانندگی اند، یا در تلیفون مصروف مکالمه اند، 
کنده شده و باعث بروز  یا با نصب تلویزیون افکار شان پرا

حادثه می گردند.«
سلسله  یک  ترافیک  ریاست  باید  که  می گوید  او 
ضمن  در  و  بگیرد  دست  روی  را  اساسی  نظارت های 
بروز  از  و  کنند  مسوولیت  احساس  باید  نیز  رانندگان 

کنند. حادثات جلوگیری 
که  که آمار های قبلی نشان می دهد  این در حالی است 
هزار   35 از  بیش  افغانستان  در   2012 الی   2005 سال  از 
دست  از  ترافیکی  حادثات  نتیجه  در  را  خود  جان  تن 

داده اند.

می کنند،  مصروف  مخدر  مواد  ترسی  و  ممانعت  کدام 
نیازی  ممکن به مصرف مواد تشویق شوند. عبدالرشید 
کارهای بد را خیلی  گفت: »ما مردم افغانستان متاسفانه 
مردم  دید  در  سرک  باالی  که  این ها  می  گیریم.  یاد  زود 
تاثیر می گذارد.  دیگران هم  باالی  می کنند  مواد مصرف 
از  زود  خیلی  ببیند  را  این ها  گر  ا که  گاه  ناآ جوان  یک 
رو می آورد. دولت  مواد  به مصرف  و  تقلید می کند  آنان 
جدا مسوول است تا این همه الگوی بد را از مکان های 

کند.« عمومی دور 
و  دانشگاه  استاد  رضوانی  روح اهلل  همین حال،  در 
که حضور معتادان مواد مخدر در  روانشناس، می گوید 
در  پنهان  خشونت های  بروز  باعث  عمومی  مکان های 
می شود.  معتادان  از  کودکان  الگوبرداری  و  خانواده ها 
مکان های  در  معتادان  »حضور  گفت:  رضوانی  آقای 
تاثیرات  شهروندان،  تمام  دید  معرض  در  و  عمومی 
و  روانی  ناامنی،  احساس  این که  اول  دارد.  زیاد  منفی 
زیادی  جمعیت  مردم  وقتی   می کند.  ایجاد  اجتماعی 
گروهی در سطح شهر می بینند،  از معتادان را به صورت 
در  این که  و  بودن شان  گروهی  زیاد،  این جمعیت  خود 
و  فرزندان  آینده  به  نسبت  هستند،  مواد  مصرف  حال 
خطر  احساس  خودشان  اجتماعی  امنیت  و  جوانان 
و  پدران  که  می شود  باعث  این  می کنند.  پیدا  شدید 
مادران نیز ذهنیت بدبینانه و منفی نسبت به جوانان و 
منفی  اعتیاد  یک  یعنی  کنند.  پیدا  خود  فرزندان  حتا 
افزود:  هم چنین  وی  می گیرد.«  شکل  مردم  بین  در 
ببینند  را  صحنه ها  این  نوجوانان  و  کودکان  »هرگاه 
می شوند.  بدبین  جامعه  در  خودشان  آینده  به  نسبت 
بسیاری شان  که  بزرگ سال  آدم های  که  می بینند  وقتی 
ظاهرا قوی تر و پخته تر هستند چنین رفتار دارند، خیلی 
کودکان و نوجوانان هم امید و نشاط شان را نسبت به  از 

آینده از دست می دهند.«
والدین  از  برخی  زمانی که  گفت  رضوانی  روح اهلل 
فرزندان شان را خواب آلود و یا الغر ببینند، احتماال تصور 
که فرزندان شان هم به اعتیاد رو آورده اند.  کرد  خواهند 
اعتیاد  و  ناهنجاری ها  دیدن  که  افزود  رضوانی  آقای 
خانواده ها  میان  در  را  پنهان  خشونت  جامعه  بین  در 

می کشاند. 
مسوول  نهادهای  توسط  شده  ارایه  آمارهای  براساس 
طی  مخدر  مواد  معتادان  شمار  غیردولتی،  و  دولتی 
سه  به  نزدیک  و  یافته  افزایش  کشور  در  اخیر  سال های 

میلیون نفر رسیده است.

 سهیال وداع خموش

ACKU ظفرشاه رویی
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ترس از بالکانی شدن

یا وزیرستان سازی عمدی؟
به  منگل،  گالب  اسم  به  شخصی  که  شد  اعالم  حج  ایام  از  پیش 
نمایندگی از حکومت وحدت ملی با ریش سفیدان دندغوری والیت 
در  رسانه ها،  گزارش  به  است.  کرده  امضا  تفاهم نامه  یک  بغالن 
به  رسمی افغانستان،  امنیتی  نیروهای  که  است  آمده  تفاهم نامه  این 
طالبان  و  نمی کنند  حمله  دندغوری  در  طالبان  مسلح  جنگجویان 
را  ترافیک  و  نمی دهند  قرار  هدف  را  امنیتی  نیروهای  هم  مسلح 
که  نیست  روشن  هنوز  تا  نمی سازند.  مختل  کابل– مزار  شاهراه  در 
است.  کرده  امضا  گالب منگل  آقای  با  کی  واقعا  را  تفاهم نامه  این 
این  محل  محاسن سپیدان  است  شده  گفته  که  همان طوری  آیا 
فرماندهان دسته های شورشی طالبان  یا  کرده اند  امضا  را  تفاهم نامه 

در دندغوری؟
این  ملی  وحدت  حکومت  نماینده  به عنوان  که  گالب منگل 
کی  کرده است، در مورد این که طرف قراردادش  تفاهم نامه را امضا 
است، حرف واضح و روشنی به رسانه ها نگفته است. او در برنامه 
در  شاهکارش  مورد  در  این که  به جای  و  شد  ظاهر  طلوع نیوز  فراخبر 
متن  داد.  زبان شناسی  درس  برنامه  مجری  به  بدهد،  توضیح  بغالن 
کرده اند، اما هیچ  تفاهم نامه ی دندغوری را برخی از رسانه ها منتشر 
ظاهرا  است.  نکرده  رد  یا  تایید  را  آن  اصالت  کنون  رسمی تا مرجع 
کشور  حکومت نمی خواهد در این مورد، اطالعات الزم به شهروندان 

بدهد. 
امضای تفاهم نامه دندغوری یادداشت تفاهم هایی را به ذهن تداعی 
طالبان  با  کستان  پا پیشین  نظامی   کم  حا مشرف  پرویز  که  می کند 
امضا  مشرف  که  تفاهم نامه هایی  پیامد  بود.  کرده  امضا  وزیرستانی 
کرد، چیزی جز تقویت طالبان نبود. نگرانی عمده در حال حاضر این 
که دندغوری به وزیرستان دیگر بدل شود. طالب ها مدت ها  است 
کندز  والیت  از  مناطقی  و  مرکزی  بغالن  دندغوری،  در  که  است 
کمیت  فعالیت دارند. دسته های طالبان در این مناطق، هرازگاهی حا
کندز، مورد تهدید  دولتی را در نقاط استراتژیک والیت های بغالن و 
سقوط  آستانه ی  در  کندز  والیت  مرکز  امسال  تابستان  داده اند.  قرار 
گسیل بیش از چند هزار نفر از نیروهای امنیتی به آن والیت،  بود، اما 

کرد.  خطر را مهار 
در  طالبان  پایگاهی  ساحات  به  حال  تا  کشور  امنیتی  نیروهای  اما 
بغالن مرکزی، دندغوری و چهاردره حمله نکرده اند. هیچ عملیات 
نشده  برنامه ریزی  مناطق  این  ک سازی  پا برای  کوبنده ای  و  بزرگ 
کتر عبداهلل،  کرزی هم به این مهم توجه نشد. دا است. در زمان آقای 
والیت  به  سفری  در  امسال  تابستان  افغانستان،  اجرایی  رییس 
نیروهای  فرماندهان  کرزی،  آقای  حکومت  که  گفت  بدخشان 
امنیتی را از جنگ در برابر طالبان بر حذر می داشت و این فرماندهان 
را به راه اندازی جنگ های قومی  متهم می کرد. اما امضای تفاهم نامه 
عالقه مند  هم  ملی  وحدت  حکومت  که  می دهد  نشان  دند غوری 

کشور نیست.  حمله به پایگاه های اصلی طالبان در شمال 
بالکانی شدن

که مقام های حکومت وحدت ملی نگران »بالکانی  به نظر می رسد 
کشور اند. این مقام های حکومتی  شدن« مناطق پشتون نشین شمال 
ناخواسته ی  پیامد های  نگران  شاید  رییس جمهور،  جمله  از 
کندز  و  بغالن  والیت های  در  طالبان  اصلی  پایگاه های  به  حمله 
بغالن  در  کوبنده  عملیات  یک  گر  ا که  می کنند  تصور  هستند.آنان 
شاید  شود،  راه اندازی  ارچی  دشت  و  چهاردره  دندغوری،  مرکزی، 
روستایی های بی گناه پشتون تبار از اثر آن جان های خود را از دست 

بدهند. 
حاضر  رییس جمهور  جمله  از  ملی  وحدت  حکومت  مقام های 
که راه افتادن  نیستند ریسکی در این مورد پذیرند. آنان فکر می کنند 
هزینه های  شد،  برده  نام  که  مناطقی  نظامی  در  عملیات  نوع  هر 
سنگین سیاسی بر آنان تحمیل می کند. اما این مقام ها به هیچ وجه 
نگران وزیرستانی شدن این مناطق نیستند. نگرانی از بالکانی شدن 
منازعات قومی  در  زیاد بی مورد نیست.  مناطق پشتون نشین شمال، 
کسی نمی تواند تکرار نشدن  کشور، سابقه تاریخی دارد و هیچ  شمال 
کنار نگرانی از بالکانی شدن، باید نگران  کند. اما در  آن را  تضمین 
گر جزیزه امن برای طالبان در  وزیرستانی شدن این مناطق نیز بود. ا
به  تفاهم نامه  امضای  با  ملی  و حکومت وحدت  ایجاد شود  شمال 
پلخمری،  فردا  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  بدهد،  مصونیت  آنان 

کندز، تالقان، ایبک و مزار امن می ماند. 
کشور شمول باشد هر نوع آتش بسی باید 

اردوگاه های  این ساحات  در  که طالبان  کسی تضمین می دهد  چه 
به  رفتن  از  را  دختران  و  نمی کنند  برپا  تروریستی  نیروهای  آموزش 
طالبان  که  است  کی  حا تازه  گزارش های  نمی دارند.  باز  مکتب 
نصاب درسی مکتب های دندغوری را تغییر داده اند. درست است 
جستجوی  در  باید  مناطق  این  شدن  بالکانی  از  جلوگیری  برای  که 
آیا  تعریف شود.  باید  راه حل سیاسی  این  اما  باشیم  راه حل سیاسی 
است  دندغوری  و  مرکزی  بغالن  شدن  وزیرستانی  سیاسی  راه حل 
راه حل  افغانستان  مکتب خوانده  ی  قشر  دارد؟  دیگری  معنای  یا 
باید  سیاسی  راه حل  نوع  هر  می کند.  تعریف  دیگر  چیز  را  سیاسی 
سیاسی  مسالمت آمیز  فعالیت  و  خشونت  گذاشتن  کنار  معنای  به 
گر قرارداد آتش بس با طالبان امضا می شود، باید این قرارداد  باشد. ا
کشور آتش بس برقرار شود، نه این که در  سراسری باشد. باید در سراسر 
برخی مناطق جنگ باشد و در برخی از جا های دیگر، به بهانه های 

واهی آتش بس برقرار شود. 
تفاهم نامه ی  مورد  در  هم  دیگر  بی جای  استدالل های  عده ای 
برای  کافی  منابع  حکومت  می گویند  می کنند.  مطرح  دندغوری 
قانع کننده  هیچ وجه  به  استدالل  این  ندارد.  مناطق  این  تصفیه ی 
زیادی  ظرفیت های  حاضر  حال  در  افغانستان  ملی  اردوی  نیست. 
نه  و  دارد  جدی  کمبود  انسانی  نیروی  لحاظ  به  نه  اردو  این  دارد. 
شود،  داده  عملیات  امر  گر  ا است.  کم  آن  جنگی  افزار  و  مهمات 
این  دیگر  استدالل  کند.  تصفیه  را  مناطق  آن  می تواند  ملی  اردوی 
دندغوری  و  مرکزی  بغالن  روستا های  درون  در  حکومت  که  است 
باشد.  قانع کننده  زیاد  نمی تواند  هم  استدالل  این  ندارد.  متحد 
محمدعمر  مال  زادگاه  که  قندهار  ژیری  در  می تواند  حکومت  وقتی 
چرا  کند،  ایجاد  محلی  پولیس  و  باشد  داشته  محلی  متحدان  بود، 

نمی تواند در بغالن مرکزی متحد داشته باشد؟ 
که  مگر طالب چه تاجی به فرق مردم بغالن مرکزی و دندغوری زده 
طالب  هویت  کنند.  حمایت  منصور  اخترمحمد  مال  امارت  از  آنان 
گره خورده است.  با مکتب سوزی، بی سوادی، فقر، جهالت و ترور 
با این هویت  را  افغانستان نمی خواهد سرنوشتش  هیچ روستایی در 
که  گره بزند. جبهه ی مقاومت ضد طالبان در نیمه دوم دهه ی هفتاد 
کم بود، توانسته بود در بغالن  به مراتب امکاناتش از حکومت موجود 
برای  نیرومند  متحدان  کندز،  از  بخش هایی  و  دندغوری  مرکزی، 
کند. حکومت وحدت ملی هم می تواند چهره های  خودش دست و پا 
کند و به  کندز شناسایی  ضد طالب را در بغالن مرکزی و چهاردره ی 
کند. ایجاد جزیره های قدرت  کمک آنان، امنیت آن مناطق را تامین 
وزیرستان سازی  و  کندز  بغالن،  والیت های  قلب  در  طالبان  برای 

عمدی برخی از مناطق، هیچ مشکلی را حل نمی کند. 

با مافیای خیالی 
زه مبار

 بیژن
خیالی  مکاتب  ساخت  بحث  نخستین بار 
وزارت  بر  وردک  فاروق  زمام داری  زمان  در 
گویا وزارت  معارف نقل محافل سیاسی شد. 
کنار  گوشه و  معارف در طول چندین سال در 
عبارت  به  بود.  ساخته  خیالی  مکاتب  کشور 
معارف  وزارت  اسناد  در  که  مکاتبی  بهتر 
بود،  شده  مشخص  جدید  مکاتب  به عنوان 
برای  فقط  و  نداشتند  خارجی  وجود  اصال 
بود.  شده  ساخته  بودجه  کردن  حیف و میل 
شد  پرسروصدا  و  جنجالی  چنان  مساله  این 
که برای طنزنویسان سوژه های زیادی را شکل 

داد. 
فقط  فساد  نوع  این  که  بود  این  بر  تصور 
سال  چهارده  طول  در  کشور  معارف  در 
فقط  و  گرفته  شکل  کرزی  حامد  حکمرانی 
مکاتبی  چنین  وردک  جناب  قوی  تخیل 
گذشت  با  حاال  ولی  است.  کرده  ایجاد  را 
یک سال از حکومت وحدت ملی مشخص 
آقای  حکومت  در  خیال پردازی  که  می شود 
کرزی به شدت مسری بوده و حکومت داران 
است.  کرده  مرض  این  به  مصاب  را  زیادی 
کار  وزارت  که  است  شده  مشخص  حداقل 
و امور اجتماعی و شهدا و معلولین نیز نزدیک 
که  کارت را برای افراد خیالی  به پنجاه هزار 
کرده  توزیع  می باشند،  معلولیت  دارای  گویا 

است. 

آمار  بر  رییس جمهور  حاال  دیگر  سوی  از 
احساس  و  کرده  شک  نیز  افغانستان  پولیس 
می کند تخیل زمام داران در وزارت داخله نیز 
قوی بوده و حتا سربازان خیالی نیز ساخته اند. 
خیال پردازی  این  در  که  تلخی  طنز  از  جدا 
بحث  است،  سیال  گذشته  حکومت مداران 
نهفته  آنجا  در  مساله  این  ک  دردنا و  جدی 
بر  تا چی حدی  این خیال پردازی  که  است 
چی  و  است  زده  ضربه  حکومتداری  پیکره 
جامعه  بادآورده  پول های  هنگفت  مقدار 
جهانی به انبان این خیال پردازان سرازیر شده 
است. در فاصله سال های 2002 تا 2014 بیشتر 
نظام  شکل گیری  برای  دالر  میلیارد  صد  از 
افغانستان توسط جامعه جهانی در افغانستان 
از  جدا  پول  مقدار  این  است.  شده  مصرف 
ناتو و آیساف  که  صدها میلیارد دالری است 
کرده  مصرف  افغانستان  در  نظامیانش  برای 

است. 
گزارش های متعدد رسانه های خارجی  پس از 

مقدار  این  مصرف  نحوه  مورد  در  داخلی  و 
که بخش عمده ای  کمک حاال معلوم می شود 
از این پول وافر در افغانستان حیف ومیل شده 
و  دولت  میان  در  تنها  نه  فساد  این  است. 
بلکه  داشته  جریان  داخلی  مستقل  نهاد های 
کمک های  گزارش سیگار یا اداره تفتیش  به 
امریکا به افغانستان خود خارجی ها نیز در این 
دولت  دست  مسلما  داشته اند.  دست  فساد 
که در  افغانستان به آن عده از افراد خارجی 
داشته اند  دست  افغانستان  در  فساد  گسترش 
در  زیادی  افراد  ولی  نمی رسد.  سادگی  به 
حیف ومیل های  که  دارند  حضور  افغانستان 
تا  و  داده اند  صورت  را  دالری  میلیون 
باالی  است  نگفته  آنان  به  کسی  هم  هنوز 
ملی  وحدت  حکومت  ابروست.  چشم تان 
دهل  به  فقط  سال  یک  این  طول  در  هم 
کوبیده و آن را نشانه عزم  کابل بانک  پرونده 
در  می داند.  فساد  با  مبارزه  برای  حکومت 
که همان پرونده هم به طور شاید و باید  حالی 
کابل بانک  رفته  برباد  پول های  و  نشده  حل 
ملی  وحدت  حکومت  است.  نشده  اعاده 
پرونده  هر  مورد  در  اقدام  از  قبل  است  بهتر 
دیگر فساد به مساله مکاتب خیالی، معلولین 
خیالی و حتا سربازان خیالی بپردازد. زیرا در 
افراد  دارد  احتمال  فساد  دیگر  پرونده های 
تاراج  به  را  پول ها  از  بخشی  فساد  در  دست 

برده باشند. ولی در پرونده های فساد خیالی 
است.  رفته  تاراج  به  شده  هزینه  پول  تمام 
حتا  خیالی  مکاتب  ساخت  در  مثال  به طور 
گذاشته نشده. یا در مساله  سنگ تهدابی هم 
کارت های معلولین خیالی مشخصا یک فرد 
این  دست اندرکاران  و  نداشته  وجود  واقعی 
یک  و  بلعیده اند  را  پول  تمام  خیال پردازی 
نباید  حکومت  آن.  روی  بر  هم  آب  گیالس 
سابق  حکومت  در  خیال پردازان  بگذارد 
با  فعلی  حکومت  که  بحرانی  از  استفاده  با 
خیال  فراغت  و  راحتی  به  است،  مواجه  آن 
این  فرصت  زودترین  به  باید  کنند.  زندگی 
و  عدلی  نهاد های  به  خیالی ساز  جریان های 
قضایی معرفی شوند تا اعتماد مردم نسبت به 
مسلما  نشود.  این ضعیف  از  بیشتر  حکومت 
برخورد  شدت  با  مساله  این  به  حکومت  گر  ا
نیز  حکومت  این  در  خیال پردازی  نکند، 
که  شد  خواهد  روزی  و  کرد  خواهد  سرایت 

کم تر چیزی در افغانستان واقعی باشد. 

  آژند 

ACKU



محمد آصف آهنگ در دوره ی صدارت داوود از جوزای 1336 تا 
سنبله ی 1341 را در زندان کوته قفلی دهمزنگ به سر برد. او یکی 

از روشنفکران چپ ملی- مذهبی بود و تا آخر بر سر عهد و پیمانی که 
با همرزمان »جمعیت وطن« بسته بود ایستاد. مقاومت و پایداری او 
و خانواده اش سرمشق نسل های آینده ی افغانستان است. آهنگ به 
ما آموخت که در برابر ستم، قاطعانه باید رزمید و در برابر نامالیمات 
نباید لرزید. استقامت و بردباری خمیر مایه ی یک مبارزه ی حق طلبانه 

است و در آخر، پیروزی از آن برابری خواهان مومن است. 

 داکتر سید عسکر موسوی

13- داکتر قیوم رسول،
14- داکتر ابوبکر،

15- سلطان احمد لوی نواب،
16- محمد طاهر جغتو،

17- میر علی احمد شامل،
18- علی محمد خروش،

19/ محمد آصف آهنگ ، و ...
فعالیت  که  نیافت  اجازه  هرچند  وطن«  »جمعیت 
سه  اما  باشد،  داشته  دراز مدت  مطبوعاتی  و  نشریاتی 
و  تاریخ  در  ماندگاری  کارهای  آن  اعضای  از  تن 

سیاست افغانستان کردند:
او  اثر  معروف ترین  که  غبار،  محمد  میرغالم   -1
بیست  از  بیش  که  است  تاریخ«  مسیر  در  »افغانستان 
»افغانستان  دوم  جلد  و  است  شده  چاپ  هنوز  تا  بار 
در مسیر تاریخ« توسط داکتر شریف فایض، به زبان 

انگلیسی نیز برگردانده شده است. 
او  معروف  اثر  که  فرهنگ،  صدیق  میرمحمد   -2
»افغانستان در پنج قرن اخیر« است که بیش از بیست 

بار اقبال چاپ یافته است.

است  اما شخصیت سومی، محمد آصف آهنگ   -3
که مدتی عالوه بر عضویت، »منشی موقت جمعیت 
نویسنده ی  دیگر،  آثار  بر  افزون  بود،  نیز  وطن« 
به  که  است  تاریخ«  از  برداشت هایی  و  »یادداشت ها 
زودی اقبال چاپ خواهد یافت و در آخرین مراحل 

کار قرار دارد.
از این نگاه می توان گفت که تاریخ نگاری، مبارزه ی 
اعضای  از  متاثر  هنوز  تا  فرهنگی  کار  و  سیاسی 
حدودا  تاثیرگذاری  این  که  است،  وطن«  »جمعیت 
و  غبار  چهره های  می گیرد.  بر  در  را  اخیر  قرن  نیم 
فرهنگ به دالیل مختلف شناخته شده اند، اما محمد 
تاهنوز  باید وشاید  که  طوری  آن  را  آهنگ  آصف 
و  چنداولی  مهدی خان  شهید  فرزند  او  نشناخته ایم. 
بود. محمد مهدی  خان، منشی شاه  قزلباشان کابل  از 
امان اهلل بود که در ماه میزان 1312 با محمد ولی خان 
زندان  در  چرخی  جیالنی خان  غالم  دروازی، 
آویخته شد.  دار  به  نادرشاه  توسط محمد  دهمزنگ 
این، مصادف به همان روزی است که غالم نبی خان 

چرخی را در قصر دلگشا زیر قنداق تفنگ کشتند.
از  داوود  محمد آصف آهنگ در دوره ی صدارت 
جوزای 1336 تا سنبله ی 1341 را در زندان کوته قفلی 
چپ  روشنفکران  از  یکی  او  برد.  سر  به  دهمزنگ 
پیمانی  و  عهد  سر  بر  آخر  تا  و  بود  مذهبی  ملی- 
ایستاد.  بود  بسته  وطن«  »جمعیت  همرزمان  با  که 
مقاومت و پایداری او و خانواده اش سرمشق نسل های 
آینده ی افغانستان است. آهنگ به ما آموخت که در 
نامالیمات  برابر  در  و  رزمید  باید  قاطعانه  ستم،  برابر 
یک  خمیر مایه ی  بردباری  و  استقامت  لرزید.  نباید 
آن  از  پیروزی  در آخر،  و  است  مبارزه ی حق طلبانه 
زندان  از  او  خاطرات  است.  مومن  برابری خواهان 
شش ساله اش، از یکسو شقاوت و قساوت خاندان آل 
یحیی، مخصوصا سردار دیوانه را نشان می دهد، و از 
سوی دیگر به ما می آموزد که اراده ی انسان آزاده و 
مومن و مبارز، حتا در سخت ترین شرایط تزلزل ناپذیر 
و  زندانی  چه  آزاد،  چه  عمرش،  تمام  در  او  است. 
عشق  کابل،  به ویژه  و  بوم،  و  مرز  این  به  آواره  چه 
ورزید و تا آخرین لحظات عمر پربارش در دفاع از 
آرمان های اسالمی و ملی اش قلم زد. نمونه های زیر 
برخی از آثار چاپ شده و چاپ ناشده ی اوست که 
گویای تعلق خاطر، دغدغه های فکری عمر پر برکت 

او می باشد:
الف؛ آثار چاپ شده:

1- پاسخی به اتهامات نبی عظیمی، 2000، ناشر داکتر 
مراد علی روشندل، آلمان.

)به  افغانستان،  در  تشیع  اهل  و  هزاره ها  جنبش   -2
پاسخ یار محمد کهسار(، 2000، ناشر؟، هامبورگ.

3- یادداشت ها و برداشت هایی از کابل قدیم، 1384، 
بنگاه انتشارات میوند، کابل.

من  چشمدیدهای  و  تاریخ  از  چند  سطری   -4
)فشرده ای از حوادث امروز(، 1376، ناشر؟، آلمان.

ب؛ آثار چاپ ناشده یا زیر چاپ:
5- جهان بینی عارف،

6- زندان،
7- تاریخ در ایدیولوژی های مختلف، در چهار جلد،

8- جالدان تاریخ زیاد اند )مجموعه مقاالت(،
9- یادداشت ها و برداشت هایی از تاریخ، زیر چاپ.

یک  بزرگوارش،  پدر  مانند  آهنگ،  محمد آصف 
مبارز تمام عیار و تسلیم ناپذیر بود. او سربلند و پاک 
زیست و راهی را که مشروطه خواهان اول افغانستان 
و  خون  با   )1901-1919( حبیب اهلل  امیر  زمان  در 
تا آخر  متعهدانه  و  مومنانه  بودند،  زندان آغاز کرده 
نکرد،  قدرتی سر خم  هیچ  برابر  در  هرگز  او  رفت. 
آزاد زیست، برای آزادی زیست و با آزادی خواهان 

زیست.
محمد آصف آهنگ در روز پنج شنبه، 22 اسد 1394، 
از  یکی  در  چاشت،  از  بعد  دقیقه ی   15 و   3 ساعت 
 90 عمر  به  کانادا  کشور  ونکوور  شهر  شفاخانه های 

سالگی درگذشت. یاد و راهش جاودانه باد!
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نظام شاهی  برداشتن  میان  از  برای  میدان شد و  وارد 
و سلطه ی خاندانی، دست به کودتای نافرجامی  زد.

چهار  هر  میان  از  فرهنگی  ساحه ی  در  باری، 
بود  وطن«  »جمعیت  همه  از  تاثیرگذارتر  »جمعیت«، 
که در 16 جدی سال 1329 خورشیدی )1950( در 
اعضای آن  و  بنیان گذاران  و  تاسیس شد  شهر کابل 

شخصیت های زیر بودند.
1- میرغالم محمد غبار، رییس و منشی عمومی

2- میرمحمد صدیق فرهنگ،
3- برات علی تاج،

4- سرور جویا،
5- فتح محمد میرزاد،
6- نور الحق هیرمند،

7- عبدالحی عزیز،
8- محمد اکبر پامیر،

9- علی احمد نعیمی،
10- حاجی عبدالخالق،
11- عبدالحلیم عاطفی،

12- داکتر فاروق اعتمادی،

»قانون  بر اساس  استقالل و تجدد« که  »فرقه ی  شاید 
 )1928 سپتامبر   10(  1307 سنبله   20 در  جمعیت ها« 
در کابل تاسیس شد، نخستین تشکیل سیاسی رسمی 
در افغانستان باشد که مشروطه خواهان دوم به رهبری 
متن  از  کردند.  ایجاد   )1928 تا   1919( امان اهلل  شاه 
»مرام نامه ی اساسیه ی فرقه ی استقالل« چنین برمی آید 
»قانون جمعیت ها« توشیح شده  باید  این  از  پیش  که 
باشد. این قانون می تواند همان قانون احزاب سیاسی 
افغانستان  سیاسی  فعاالن  و  روشنفکران  که  باشد 
»قانون جمعیت ها«  بودند.  آن  بعد خواستار  سال های 
احزاب  فعالیت  آغاز چارچوب  نقطه ی  می تواند  که 
متاسفانه  شود،  خوانده  افغانستان  در  قانونی  سیاسی 
که  کاری  است،  نگرفته  قرار  ارزیابی  مورد  هنوز  تا 
می تواند جغرافیای تاریخی فعالیت های سیاسی را در 

افغانستان سامان دهد و روشن سازد.
آمدن  کار  روی  با  و  امانی  دوره ی  سقوط  از  پس 
خاندان آل یحیی، یک بار دیگر استبداد عبدالرحمانی 
برگرفت.  در  را  دهه  دو  به  نزدیک  که  برگشت 
تنی  کاکای  محمود،  شاه  صدارت  دوره ی  در  اما 
اجتماعی،  سیاسی  فضای   ،)1953-1946( ظاهرشاه 
در  و  شد  بازتر  نسبتا  جهانی  جامعه ی  فشارهای  زیر 
نتیجه مشروطه خواهان سوم شکل گرفت که در قالب 
»جمعیت«های ویش زلمیان )جوانان بیدار(، جمعیت 
وطن و جمعیت خلق به فعالیت سیاسی آغاز کردند. 
گوییا تا این زمان هنوز اصطالح »حزب« رایج نشده 

بود و به جای آن »جمعیت« به کار می رفت.
با  دیگری  جمعیت  »جمعیت«،  سه  این  با  همزمان 
معتقد  که  ارشاد«  »جمعیت  یا  سری«  »جمعیت  نام 
نظام  و  نبود  مسالمت آمیز  مبارزه ی  و  مشروطه  به 
شاهی را اساسا قبول نداشت و برای نخستین بار نظام 
جمهوری را می خواست پیاده کند، به رهبری عالمه 
سید محمد اسماعیل بلخی و خواجه محمد نعیم خان 

آهنگ
 چشم و چراغ ما بود

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

ACKU



 منبع:نیویارکتایمز
برگردان:یحیاسرپلی

 دای چوبانی
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برای مبارزه با طالبان نیاز دارند، نادیده گرفته اند.
هوایی  نیروی  بازسازی  برای  تالش ها  گذشته،  در 
کم از کم  یا  شد  متوقف  شوروی ها  سوی  از  افغانستان 
دوران  طی  شد.  متوف  آن  قطعات  و  هلیکوپتر  انتقال 
جنگنده  دارای  حتا  افغانستان  هوایی  نیروی  شوروی، 
آنچه  بودند.  افغان  پیلوت های  با   21 میگ  جت های 
هواپیماهای  از  ناوگانی  داشته اند،  آخر  در  افغان ها  که 
ام آی  روسی  ترانسپورتی  هلیکوپتر های  ترانسپورتی، 
17 و هلیکوپترهای جنگی ام آی 35 هستند؛ انواعی که 

دگروال قلندری در گذشته با آن ها پرواز کرده است.
روسی  ناوگانی  بازسازی  برای  امریکایی ها  تالش های 
بعد از منازعه در اوکراین که باعث تحریم های غرب بر 

روس ها شد، متوقف شد. این کار سبب شد که دسترسی 
هلیکوپترهای  تمام  خرید  و  دشوار  ریزرفی  قطعات  به 

جدید روسی غیرممکن گردد. 
از هلیکوپترهای جنگی ام آی 35 ناوگان برجای مانده 
شرایط  مناسب  مخوف  هلیکوپترهای  که  افغانستان- 
افغانستان هستند، تنها یکی هنوز پرواز می کند. دگروال 
نخواهد  دوام  زیاد  هم  یکی  »این  می گوید:  قلندری 

کرد.«
برای  معموال   17 ام  آی  روسی  هلیکوپترهای  از  برخی 
ترانسپورت، جنگ و یا انتقال زخمی ها استفاده شده اند 
قطعات  و  مراقبت  و  حفظ  دایمی  مثل  مشکالت  ولی 
است.  ساخته  ترمیم  نیازمند  همیشه  را  آن ها  ریزرفی، 
هلیکوپترها  این  از  تا  دارند  تمایل  هم  افغان  مقام های 
استفاده  کشور  اطراف  به  سفر  در  نفرات  انتقال  برای 

کنند.
حیث  به   530 ام دی  هلیکوپتر  از  امریکایی  مقام های 
یک راه حل سریع و واقعی برای نیازهای نیروی هوایی 
افغانستان استقبال کرده اند. این هلیکوپتر دو نفره که از 
سابقه  سال   33 شده  ساخته  داگالس  دانل  مک  سوی 
دارد و به حیث یک هلیکوپتر ویژه عملیات دیده بانی 
هلیکوپتر  به حیث  متحده  ایاالت  و در  فعالیت می کند 
جاده و اخبار آب و هوایی یا خطوط برق کار می کند.

هلیکوپتر  این  با  پرواز  که  گفته اند  امریکایی  مقام های 
ساده و ترمیمش هم راحت است و سریعا در افغانستان 
از آن کار گرفته می شود. چهار هلیکوپتر جنگی ام دی 
530 پیش از این در دو عملیات جنگی در ماه اگست 
اشتراک داشته اند و افغان ها و امریکایی هر دو آن ها را 

موفقیت آمیز خوانده اند.
پیلوت های  آموزش  که  می گویند  امریکایی  افسران 
پیشرفته  جنگی  هلیکوپترهای  پرواز  برای  افغان 
امریکایی ها با کنترول های پیشرفته هوایی و کمپیوتری، 
سال های زیادی را در برمی گیرد. دگرمن جیمز ابوت، 
پیشبرد  در  تا  گذاشته  کنار  را  تقاعد  که  آموزشیاری 
می گوید:  کند،  افغانستان کمک  در   530 ام دی  برنامه 
می جنگید  کسانی  با  شما  است.  پایدار  راه حلی  »این 
پیکاپ دارند: چقدر  که آتشباری در عقب یک موتر 

تکنالوژی نیازمند آن است؟«
این هلیکوپترهای جدید با تعداد کافی پیلوت های افغان 
آموزش دیده و آماده برای پرواز آن ها، در کم تر از یک 
سال تولید و انتقال داده شده اند. ابوت می گوید: »آنچه 
آن ها در کوتاه مدت انجام داده اند، بسیار جالب است.«

آموزش  برای  این  از  پیش  افغان  پیلوت های  از  برخی 
و  شده اند  شرایط  واجد   530 ام دی  هلیکوپتر  با  کار 
دیگر افغان ها را آموزش می دهند. آموزش مکانیک ها 
می گیرد  بیشتری  وقت  مراقبت،  و  حفظ  برای  افراد  و 
انجام  را  کار  بیشتر  هنوز  امریکایی  قراردادی های  و 

می دهند.
ابوت می گوید که انتقادهای افغان ها از هلیکوپتر جدید 
مربوط پیلوت هایی است که از تجهیزات روسی استفاده 
شده  غیرممکن  آن ها  کردن  جایگزین  و  می کردند 
است  سخت  کرده اند  عادت  کسانی  که  »برای  است: 

ولی پیلوت های جوان آن را دوست دارند.«
مشکالت  درباره  شکایت ها  که  می شود  یادآور  وی 
میادین  رقیق  هوای  و  بلند  ارتفاعات  با  ارتباط  در 
پیشرفته ترین  حتا  برای  مشکلی  افغانستان،  جنگ 
هلیکوپترهاست. تورن نعیم آزادی یکی از پیلوت های 
مربی جدید و یکی از افراد باسابقه در نخستین عملیات 
عالقه مند  گذشته-  ماه  در  جالل آباد  در   530 ام دی  با 
کاش  ای  که  می کند  آرزو  اما  است.  هلیکوپتر  این 
هدف  حاضر،  حال  در  می داشت.  تفنگ  نشانه گیری 
وابسته به چشم است و دو ماشین دار 50 کالیبره با کج 
کردن هلیکوپتر به طرف هدف، آن را می زند. آزادی 
هدایت  را  ما  که  زمینی  کنترول های  »اگر  می گوید: 

می کنند، نداشتیم، هدف گیری مصون سخت می شد.«
یک  آن  در  که  هلیکوپترها  این  از  یکی  این  از  پیش 
پیلوت امریکایی با یک نوآموز افغان در ارتفاع نزدیک 
به 8 هزار فوت پرواز می کردند در لته بند در شرق کابل 

سقوط کرد. 
این  محدودیت های  حادثه  این  که  می گوید  قلندری 
نشست  از  بعد  نشان می دهد.  افغانستان  در  را  هلیکوپتر 
به علت مشکل پروانه و وزن سبک آن، سبب شد که 
در باد چپه شود. در حالی که خدمه جان به در بردند، 
هلیکوپتر بر صخره ای برخورد کرد و کامال از بین رفت. 
را  هلیکوپتر  این  پیلوت هایم  »وقتی  می گوید:  قلندری 
چه  آن ها  که  می دانیم  من  و  خدا  تنها  می دهند،  پرواز 
آن  می توانند  آیا  که  نمی دانم  و  می دهند  انجام  کاری 

را برگردانند.«

پیلوت  پرافتخارترین  قلندری،  قلندرشاه  دگروال 
افغانستان، اخیرا فرماندهی آنچه را که قرار بود، قطعات 
به دست  باشد  کشورش  جدید  هوایی  نیروی  سازنده 
درخشان  جنگی  هلیکوپترهای  واحد  یک  گرفت: 
ساخت امریکا که قرار بود تا درد کهنه حمایت هوایی 

نزدیک از نیروهای افغان را درمان کند.
16 هلیکوپتر ام دی 530 امسال با هیاهوی بسیار به این جا 
آورده شدند و قرار است که تعداد دیگری هم آورده 
شوند. اما دگروال قلندری هیجان زده نیست. می گوید: 
»این هلیکوپتر، یک جنجال کامل است. صادقانه بگویم، 

نمی دانم که چرا ما این هلیکوپتر را این جا داریم.«
یک افسر کشور تالش کرد دگروال را در حالی که با 
میدان  در  افغانستان  هوایی  پایگاه  در  ژورنالیست  یک 
یک  کند.  خاموش  می کرد،  صحبت  کابل  هوایی 
با حیرت  متحده  ایاالت  نیروی هوایی  امور  اداره  افسر 

می نگریست.
این  می گویم،  »راست  داد:  ادامه  قلندری  دگروال  اما 
باید  را  واقعیت  و  من اند،  نفرات  این ها  و  است  وطنم 

بدانند.«
وی نقشه ای را روی میز انداخته و بُرد موثر آن هلیکوپتر 
را از میدان هوایی کابل نشان می دهد: حتا نمی تواند به 
برسد.  می کنند،  عملیات  معموال  طالبان  که  نواحی 
ظرفیت  با  ارتفاع  نهایت  تابستان،  ایام  در  می گوید 
کامل سوخت و مهمات تنها هفت هزار تا هشت هزار 
فوت است- یعنی که این هلیکوپتر نمی تواند از نواحی 
حدود  بلندای  و  زده اند  حلقه  را  کابل  که  کوهستانی 

شش هزار فوت دارند، بگذرد.
موتور  نیست،  امن  »پرواز  می گوید:  قلندری  دگروال 
و  است  آسیب پذیر  عقبی  پروانه  است،  ضعیف  بسیار 
زره نیست. اگر در تعقیب دشمن پایین شویم، باید که 
به در  جان  نمی توانیم  که  بدهیم  را  آن ها  آتش  جواب 
ببریم. اگر ارتفاع بگیریم، نمی توانیم دشمن را دیده و 

هدف بگیریم. حتا تفنگ ها به درد نمی خورند.«
می کند  را حمل  کالیبره  ماشیندار50  دو  هلیکوپتر،  هر 
که بر هر دو سوی کابین کوچک پیلوت سوار شده اند. 
سوی  از  دیده  آموزش  جدیدا  پیلوت  ده  از  یکی 
امریکایی ها می گوید: »ماشین دارها باال و پایین می پرند.«

دگروال قلندری اولین مقام افغان نیست که از وضعیت 
نیروی هوایی جهت  ایجاد یک  برای  رقت بار تالش ها 
هوایی،  حمالت  انجام  در  امریکایی ها  با  جایگزینی 
انتقال زخمی ها و ماموریت های حمل و نقل در کشوری 
که جاده های خراب و خطرناک دارد، شکایت می کند. 
افغان ها  آرزوی  این  دیرباز  از  متحده  ایاالت  مقام های 
شکایت  افغان ها  که  حالی  در  دیده اند  غیرواقعی  را 
داشته اند که متحدان شان نظرات آن ها درباره آنچه که 

خارجی  یک  جواب   در  اشرف غنی 
غنی  اشرف  یعنی  افغان  است  گفته 
این  انسان.  سی  میلیون  در  ضرب 
نمی توانند  عادی  انسان های  را  جواب 
درک کنند. الزم می بینم تا برای شما 

توضیح بدهم. 
فرض کنید در این معادله اشرف غنی 
افغانستان را  اینجا جمعیت  »X« است. 
همه  و  می دهیم  غنی ضرب  اشرف  با 
این  در  لطفاً  می شویم.  ایکس  ملت 
ایکس  نخورید،  تکان  مرحله حساس 
درست  می شود.  خراب  ما  ریاضی 
اما  شده ایم؛  ایکس  همه  ما  که  است 
ایکس های  ما  که  نکنید  فراموش 
می توانند  کسانی که  هستیم.  متفاوتی 
استخوان  شکستگی  تداوی  برای 
ایکس های  کنند،  سفر  آلمان  به 
و کسانیکه مرض  هستند   )X( بزرگ 
داخل  در  پراستامول  با  سرطان شان 
ایکس های  می شوند،  تداوی  کشور 
ایکس های  هستند.   )x( کوچک 
رای  ها  ایکس  این  داریم.  هم  خیالی 
وزارت  از  می روند،  مکتب  می دهند، 
داخله معاش میگیرند و وظیفه مقدس 
کارت  یا  می دهند  انجام  را  پولیسیت 
حقوق  ماه  هر  و  دارند  معلولیت 
ایکس ها دیده  این  دریافت می کنند. 
نمی شوند، فقط با بودجه دولتی حس 
داریم  دیگر  ایکس  یک  می شوند. 
ایکس زوی گفته می شود.  به آن  که 
ایکس زوی مخ اقتصادی خیلی خوب 
شرکت  با  قرارداد  یک  از  و  دارد 
هوایی چهار  میلیون دالر فایده می کند. 
که  داریم  هم  دیگر  ایکس  نوع  یک 
هرچند یک ایکس است؛ اما همزمان 
وظیفه سه ایکس را پیش می برد. این 
»ترپل  ریاضی  اصطالح  در  را  ایکس 

ایکس« می گویند. 
اینجا دوباره قیمت واقعی ایکس را به 
ایکس برمی گردانیم. سی میلیون انسان 
این سرزمین که قبال ایکس بودند همه 
اشرف غنی می شوند. با تقلب و فساد 
نفع  به  که  می کنند  مبارزه  وقتی  فقط 
شان باشد. وعده می دهند و هیچ وقت 
دنبال عملی کردن آن نمی باشند. همه 
بانک و اصالحات در سارنولی  کابل 
همه  می کنند.  فراموش  را  قضا  و 
می خواهند ناکامی خود را در البه الی 
آمار و حساب های خیالی پنهان  کنند. 
همه افغان ها ضرب می خورند با اشرف 
از  می خورند  محکم تر  ضرب  و  غنی 

اشرف غنی.

اشرفغنی
ضربدرسیمیلیون
دایچوپانی

چالشهایامریکادرایجاد
نیرویهواییافغانستان

افسران امریکایی 
می گویند که آموزش 

پیلوت های افغان برای 
پرواز هلیکوپترهای جنگی 

پیشرفته امریکایی ها با 
کنترول های پیشرفته 

هوایی و کمپیوتری، 
سال های زیادی را در 

برمی گیرد. دگرمن جیمز 
ابوت، آموزشیاری که 

تقاعد را کنار گذاشته تا 
در پیشبرد برنامه ام دی 

530 در افغانستان کمک 
کند، می گوید: »این راه حلی 
پایدار است. شما با کسانی 

می جنگید که آتشباری 
در عقب یک موتر پیکاپ 

دارند: چقدر تکنالوژی 
نیازمند آن است؟«

ACKU



فساد  فرهنگی  و  اجتماعی  )عوامل  موضوع  این 
کتابی  و  پژوهش  عنوان  افغانستان(  در  اداری 
شورای  طرف  از   1394 سنبله  برج  در  که  است 

متخصصان هرات به چاپ رسید.
در  را  سال  یک  به  نزدیک  که  تحقیق  پروژه  این 
گرفت به هدف پیمایش چگونگی تاثیر عوامل  بر 
به  افراد  اقدام  و  گرایش  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
فساد اداری راه اندازی شد. جامعه آماری تحقیق، 
نمونه  با  هرات  شهر  در  دولتی  ادارات  کارمندان 
نمونه گیری  فرمول  از  برگرفته شده  آماری 415 مورد 
گروه پژوهشگران  کوکران است. این تحقیق توسط 
و استادان دانشگاه )پوهاند عبدالرحیم امید، علی 

گرفت.  کاوه و علی اهلل آزاد( صورت  احمد 
و  کمی  پیمایشی –  روش  از  استفاده  با  پژوهش 
کارمندان  بین  تصادفی  به گونه  پرسش نامه  توزیع 
داده های  و  شد  انجام  هرات  شهر  دولتی  ادارات 
SPSS مورد تحلیل  نرم افزار  از  استفاده  با  پژوهش 

گرفت. و ارزیابی قرار 
تجربی(  و  )اسنادی  بخش  دو  در  تحقیق  گزارش 
شهر  در  صفحه   235 و  وزیری  قطع  با  کتابی  در 
کتاب  این  اول  بخش  رسید.  چاپ  به  هرات 
فساد  با  شدن  آشنا  برای  است  خوبی  رهنمای 
راهکارهای  نیز  و  آن  ابعاد  و  انواع  اداری، عوامل، 
گزارش تحقیق  کتاب،  با آن و بخش دوم  مقابله 
دولتی  ادارات  کارمندان  روی  که  است  تجربی 

گرفته است. شهر هرات صورت 
کمابیش  که  است  پدیده ای  اداری  فساد 
جوامع  همه  در  امروز  تا  دور  گذشته های  از 
سطح  و  میزان  شکل،  اما،  داشته؛  وجود  انسانی 
در  است.  بوده  متفاوت  آن  توسعه یافتگی 
فساد  باثبات،  مردم ساالِر  و  توسعه یافته  کشورهای 
گروه های  اداری به عنوان یک امر نادر بین اقشار و 
کشورهای توسعه نیافته و روبه توسعه و  خاص و در 
کشمش های اجتماعی و سیاسی  درگیر تعارض ها و 
مثل افغانستان، به عنوان یک امر عادی و نهادینه 
همه  در  شده  رسمیت شناخته  به  تقریبا  و  شده 
که  اقشار جامعه وجود دارد. در یک تعریف وسیع  
توسط بانك جهاني، سازمان بین المللي شفافیت 
و مراجع دیگر ارایه شده، »فساد اداری عبارت از 
منافع  کسب  براي  عمومي  قدرت  از  سوء استفاده 
کارشکنی  از  که  است«  شده  خوانده  خصوصي 
گرفته تا رشوه ستانی  کم کاری یک مامور دولتی  و 
و وسیله بازی در استخدام افراد توسط مسووالن و 
کارمندان ادارات تا سطوح باالتر اداری و سیاسی 
و  برنامه ریزی  در  فساد  و  اختالس  استخدام،  در 

اجرای برنامه های بزرگ ملی را شامل می شود. 
اخیر )پساطالبانی(  نیم دهه  و  افغانستان در یک 
را  خود  تاریخ  در  بخش  کترین  خطرنا و  بدترین 
در  گر  ا است.  گذرانده  اداری  فساد  دیدگاه  از 
بدنه  در  اداری  فساد  نیست،  شکی  که  گذشته، 
دولت )مقامات بلندپایه یا دون پایه( وجود داشت 
و  دولت  بدنه  در  خود  حالت  بدترین  به  امروزه 
سطح  بلندپایه ترین در  از  غیردولتی،  سازمان های 

سخنانی  در  ایران،  رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل 
کشته  به  که  منا  اخیر  حادثه  به  اشاره  با 
شد،  منجر  حجاج  از  زیادی  تعداد  شدن 
که  خواست  سعودی  عربستان  رهبران  از 
»مسوولیت خود را بپذیرند و از امت اسالمی 

کنند.« و خانواده های داغدار عذرخواهی 
گفت  تهران  در  میزان   ۵ یکشنبه  ایران  رهبر 
و  دارد  زیادی  سواالت  اسالم  »دنیای  که 
حادثه  این  در  نفر  هزار  از  بیش  جان باختن 
کوچکی نیست، بنابراین جهان اسالم  مساله 

کند.« باید برای این مساله فکر 
آیت اهلل خامنه ای »فرافکنی حکام عربستان 
و سرباز زدن از پذیرش مسئولیت این فاجعه« 

را نادرست و بی اثر خواند.
این  به  کنش  وا در  نیز  پیشتر  آقای خامنه ای 
حادثه، از آنچه »مدیریت غلط و اقدام های 
کرده  انتقاد  خواند،  آن  عامالن  ناشایسته« 
شده  عزا  اسالم  جهان  عید  که  بود  گفته  و 
ایران  در  روز  سه  مناسبت  این  به  او  است. 

کرد. اعالم عزای عمومی 
روز پنج شنبه، هم زمان با عید قربان، صدها 
از  بخشی  در  ازدحام  اثر  در  زائران  از  نفر 
شدند. کشته  منا  صحرای  در  حج  مراسم 
سوی  از  شده  اعالم  آمار  تازه ترین  اساس  بر 

سطح  در  پایین ترین ها  تا  باالتر  و  وکیل  و  وزیر 
تجربه  خود  نوع  بدترین  به  پایین رتبه  ماموران 
که افغانستان،  می شود و وجود دارد. همان است 
فهرست  صدر  در  پیهم  اخیر،  سال  چند  در 

کشورها به فساد اداری قرار دارد. آلوده ترین 
که تا فساد اداری  در این تحقیق سعی شده است 
با  آن،  فرهنگی  و  اجتماعی  بعد  از  افغانستان  در 
بررسی  مورد  علمی  دفاع  قابل  معیارهای  بر  تکیه 
بهبود  برای  باشد  روزنه یی  آن  نتایج  تا  بگیرد  قرار 
نقش  سنجش  به  آن  در  که  کنونی؛  وضعیت 
عنوان  به  نظری  متغیر  سه  تاثیرگذاری  میزان  و 
گرایش  متغیرهای مستقل باالی متغیر وابسته یعنی 

به فساد اداری پرداخته شده است.
رابطه  تحقیق،  این  از  آمده  به دست  نتایج  طبق 
هرسه  و  وابسته  متغیر  بین  معناداری  همبستگی 
کم  حا ارزش های  چگونگی  یعنی  مستقل  متغیر 
کمیت  حا »افزایش  سنتی(،  )فرهنگ  جامعه  بر 
و  اجتماعی«،  ارزش های  بر  اقتصادی  ارزش های 
وجود  هدف«  به  دستیابی  فرصت های  »کاهش 
کم  حا ارزش های  چگونگی  که  طوری  دارد. 
هنجاری ای  مجموعه  نوعی  به  اشاره  جامعه  بر 
تعیین  را  افرادش  رفتاری  معیار  که  دارد  جامعه 
نبایدهای  و  بایدها  مشخص کننده  و  می کند 
چگونگی  می باشد.  جامعه  سطح  در  رفتاری 
فاسد  یا  بودن  سالم  لحاظ  به  جامعه  وضعیت 
کمیت  حا و  نوع  چگونگی  نشانگر  بودن، 
پیامدهای  که  می باشد  آن  در  معمول  ارزش های 
آن از شکل گیری بافت ها و ساخت های اجتماعی 
گرفته تا به پدیده فساد  و اداری به گونه غیرمعیاری 
که در این  اداری در انتهای این زنجیره می انجامد 
باورهای شان  همین  بر اساس  کنشگر  افراد  فرایند 
گونه های مختلفش پیدا  گرایش به فساد اداری در 
اقتصادی  ارزش های  کمیت  حا افزایش  می کنند. 
بر ارزش های اجتماعی نیز اشاره به وضعیتی دارد 
و  خورده  برهم  آن  نهادهای  توازن  جامعه  در  که 
ارزش های اقتصادی به سایر نهادهای اقتصادی 
وارد شده و حالت ازهم گسیختگی ایجاد می کند 
کید مفرط بر موفقیت مالی  که باید تا و نهادهایی 
پرورش(  و  آموزش  و  )خانواده  کنند  کنترول  را 

از  نفر   ۱۵۵ ایران،  زیارت  و  حج  سازمان 
بودند. حدود دو هفته  ایران  آنها شهروندان 
پیش هم در حادثه  سقوط یک جرثقیل در 
که  کشته شدند  مسجدالحرام بیش از ۸۰ زائر 

۱۱ نفر از آنها ایرانی بودند.
عربستان  »سوءمدیریت«  از  ایران  مقام های 
کید  تا کرده اند و ضمن  انتقاد  منا  در حادثه 
بر لزوم پاسخ گویی مقام های سعودی، بعضا 
از  حج  برگزاری  مدیریت  گرفتن  خواهان 

دولت عربستان شده اند.
امور  وزیر  الجبیر،  عادل  حال  همین  در 
به  کنش  وا در  سعودی،  عربستان  خارجه 
انتقادات ایران از عملکرد ریاض در حادثه 
منا، مقام های ایران را به »استفاده سیاسی از 

کرد. این فاجعه« متهم 
که برای شرکت در مجمع عمومی  آقای جبیر 
سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد 
سوالی  به  پاسخ  در  خبری  کنفرانسی  در 
در  کشورش  »بی مسوولیتی«  اتهام  درباره 
ایران  سوی  از  که  حج  زائران  مرگ  مقابل 
کشور  این  پادشاه  که  گفت  می شود  مطرح 
صادر  را  مساله  این  درباره  تحقیق  دستور 
منتشر  شفاف  صورت  به  نتایجش  که  کرده 

خواهد شد.
اقتصادی  ارزش های  حامل  خود  و  تضعیف 
اقتصاد  نهاد  که  جوامعی  چنین  در  می شوند. 
شدن  موفق  فرهنگی  ارزش های  است،  مسلط 
چهار  می کنند.  تشویق  را  ممکن  وسیله ای  هر  به 
از:  اند  عبارت  کید  تا مورد  عمده  فرهنگی  ارزش 
و  »جهان گرایی«  »فردگرایی«،  »پیشرفت گرایی«، 
و  برنامه ها  شرایطی  چنین  در  پول«.  »بت-وارگی 
خانوادگی،  مطالبات  بر  مالی  و  کاری  مطالبات 
اجتماعی  زندگی  جنبه های  دیگر  و  تحصیلی 
کنونی  تحقیق  نتایج  دقیقا  که  می یابند؛  اولویت 
گونه سلطه در رابطه به ارزش های  کی از همین  حا
می باشد  آماری  در جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی 
تشکالت  و  ساختارها  در  آن  عمده  پیامد  که 
به  اقدام  به  گرایش  همانا  اداری،  و  اجتماعی 
خاصتا  و  مختلف  گونه های  در  اداری  فساد 
فرصت های  کاهش  می باشد.  اختالس  و  رشوه 
دارد  وضعیتی  به  اشاره  نیز  هدف  به  دست یابی 
مقابل  در  را  افراد  جامعه  فرهنگی  ساخت  که 
اهداف واحدی قرار می دهد و هم چنان قواعدی 
را هم برای رسیدن به این اهداف به عنوان قواعد 
مشروع تعیین می کند، اما وسایل مشروع را جهت 
اختیار  در  یکسان  به طور  هدف  به  دستیابی 
کامی  نا بروز  باعث  امر  این  نمی دهد.  قرار  همه 
و  می شود  افراد  میان  در  سرخوردگی  احساس  و 
پیدا  بروز  اداری  فساد  حتا  و  انحرافی  رفتارهای 
می کنند. بنابراین، افراد در چنین حالتی اقدام به 
رشوه خواری،  چون  غیرمشروع  راه های  از  حرکت 
سوء استفاده از صالحیت، اختالس و... می کنند. 
کی از دقیق بودن  کنونی نیز دقیقا حا نتایج تحقیق 
در  افراد  که  است  آماری  جامعه  در  قضایا  همین 
برای  مشروع  راه های  به  دستیابی  عدم  صورت 
گرایش  و  تمایل  مشروع شان،  اهداف  به  رسیدن 
در  که  می کنند  پیدا  غیرمشروع  راه های  به سوی 
امکانات  و  موقف  داشتن  اختیار  در  صورت 
اداری  کاری  پست های  و  اداره ها  چون  عمومی 
زمینه ای  و  فرصت  به عنوان  آن  از  باصالحیت، 
شخصی شان  خواسته های  به  پاسخ گویی  برای 
گونه های  در  خود  که  می کنند  سوءاستفاده 

مختلف فساد اداری بروز می کند.
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دفتر رییس جمهوری فرانسه از اولین حمله هوایی 
گروه موسوم به دولت اسالمی  کشور به مواضع  این 

)داعش( در سوریه خبر داده است.
فرانسه  رییس جمهوری  دفتر  بیانیه  اساس  بر 
داعش  به  متعلق  اهداف  کشور  این  هواپیماهای 
این  سوی  از  گذشته  هفته  دو  از  بیش  طی  که  را 
کشور شناسایی شده بود، هدف حمله هوایی قرار 

دادند.
راسخ  تعهد  ما  »کشور  شده:  گفته  بیانیه  این  در 
تروریستی  تهدیدات  علیه  جنگ  برای  را  خود 
امنیت  که  زمان  هر  ما  است.  کرده  تایید  داعش 
هوایی  به حمله  باشد دست  در خطر  کشور  ملی 

خواهیم زد.«
که فرانسه با هم پیمانان  گفته شده  در این بیانیه 
همکاری  عملیات  این  در  کشور  این  منطقه ای 

داشته است.
جنگنده های فرانسه پیش از این حمالت هوایی 
را علیه اهداف داعش در عراق انجام داده بودند.

یک  که  است  کرده  اعالم  عربستان  ارتش 
وارده  جراحات  اثر  در  سعودی  ارشد  فرمانده 
در جریان درگیری ها در مرز یمن جان خود را از 

دست داده است.
بنا بر اعالم ارتش عربستان، سرتیپ ابراهیم عمر 
ارتش  هشت  تیپ  فرمانده  جانشین  ابراهیم، 
این  جنوب  در  واقع  جازان  استان  در  عربستان 

کشور بود.
بیشتری  اطالعات  سعودی  ارتش  بیانیه  در 
فرمانده  این  شدن  زخمی  چگونگی  درباره 
که او هنگام  نظامی داده نشده و تنها آمده است 

کشور و ملت" زخمی شده بود. "دفاع از 
داخله  وزارت  هم  سپتامبر   ۲۶ شنبه  دیروز 
یک  و  دگروال  یک  که  کرد  اعالم  عربستان 

نیروهای  بین  درگیری  وقوع  از  گزارش هایی 
در  فلسطینی  معترضان  و  اسراییل  امنیتی 

محوطه مسجد االقصی خبر می دهد.
به  پاسخ  در  است  گفته  اسراییل  پولیس 
آتش زایی  مواد  هم چنین  و  سنگ پرانی ها 
کردند،  که فلسطینیان به سوی آن ها پرتاب 
ضدشورش  وسایل  از  استفاده  به  متوسل 

کردن آن ها شده است. برای متفرق 
در هفته های اخیر چندین بار درگیری هایی 
فلسطینیان  و  اسراییل  امنیتی  نیروهای  بین 

در این محل اتفاق افتاده است.
مقدس  کن  اما جمله  از  که  مسجد االقصی 
بخش  در  می شود،  محسوب  مسلمانان 

شرقی شهر بیت المقدس واقع شده است.
مسجد االقصی هم برای مسلمانان هم برای 
یهودیان مکانی مقدس محسوب می شود، 
ساعت هایی  در  فقط  مسلمانان  غیر  اما 

خاص اجازه ورود به مسجد را دارند.
عبادت  اجازه  غیرمسلمانان  این،  بر  عالوه 
نمی توانند  یهودیان  و  ندارند  را  مسجد  در 
اجرا  را  خود  مذهبی  مراسم  مسجد  این  در 

کنند.

که  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
سازمان  عمومی  مجمع  در  شرکت  برای 
ملل به نیویورک رفته، قرار است در دیدار 
با رهبران جهان خواهان تالشی تازه برای 

حل بحران سوریه شود.
کامرون از مخالفت  که آقای  انتظار می رود 
انتقالی  دولت  در  اسد  بشار  حضور  با 

سوریه دست بردارد.
کنار رفتن آقای اسد  او با این حال بر لزوم 
در  مصالحه  به  کمک  برای  قدرت  از 

کرد. کید خواهد  سوریه، تا

بریتانیا  وزیر  نخست  که  می رود  انتظار 
با مقامات حاضر در سازمان  در دیدارش 
ک اوباما،  گفتگو با بارا ملل، از جمله در 
نکته  این  بر  امریکا،  رییس جمهوری 
که حل صلح آمیز مشکل سوریه  کند  کید  تا
است  کشور  این  رهبری  در  تغییر  نیازمند 
گروه های مختلف را  تا از آن طریق بتوان 

کرد. حول یک محور اصلی متحد 
امور  وزیر  کری،  جان  رابطه،  همین  در 
امیدوار  که  گفته  نیز  آمریکا،  خارجه 
گفتگوها و تبادل نظرها در دیدار  است تا 
راه  کردن  پیدا  به  نیویورک،  در  مقامات 

کند. کمک  حلی برای مشکل سوریه، 
موضوع  که  اند  گفته  امریکایی  مقامات 
کری با محمدجواد  سوریه در دیدار آقای 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم مطرح 
برای  کری  و  ظریف  آقایان  است.  شده 
اولین بار پس از توافق جامع اتمی ایران و 
که ماه سرطان امسال در وین به  گروه ۵+۱ 

کردند. دست آمد، با هم دیدار 
کری چند روز پیش از ایران و روسیه  آقای 
پایان  برای  تالش ها  به  که  بود  خواسته 
و  کنند  کمک  سوریه  بحران  به  دادن 
کره  که واشنگتن آماده است فورا مذا گفت 
برای یافتن یک راه حل سیاسی برای این 

کند. مناقشه را شروع 

فرانسو اوالند، رییس جمهور فرانسه، در اوایل ماه 
آغاز  با  کشور  این  که  کرد  اعالم  میالدی  جاری 
برای  سوریه،  ک  خا در  شناسایی  ماموریت های 
اعزام جنگنده های خود به سوریه در حال آماده 

مامور سرحدی سعودی در مرز یمن و در جریان 
متحدانشان  و  حوثی  شبه نظامیان  با  درگیری 

کشته شده اند.
کشورهای عربی است  از  عربستان رهبر ائتالفی 
که از حدود شش ماه پیش عملیات هوایی خود 
یمن  در  حوثی  شورشیان  مواضع  آنچه  علیه  را 

کرده است. می خواند، آغاز 
اخیر  های  ماه  در  عربستان  رهبری  به  ائتالف 

کرده اند. نیروی زمینی هم به یمن اعزام 
انتقاد شدید  با  که  ائتالف  این  هدف حمالت 
ایران روبرو شده، جلوگیری از پیشروی حوثی ها 
کشور  این  کنترول  گرفتن  دست  به  و  یمن  در 

عنوان شده است.
در این حمالت و در جریان درگیری های داخلی 

تشریک  که  است  گفته  عراق  نظامی  قوای 
روسیه،  با  را  امنیتی  و  استخباراتی  معلومات 
از آن طریق جلو  تا  کند  آغاز می  ایران  و  سوریه 

گرفته شود. گروه دولت اسالمی  پیشروی 
بیانیه  نشر  با  عراق  عملیاتی  مشترک  قوماندانی 
آوری  در جمع  کشورها  این  که  است  گفته  یی 
داعش  دهشت افگن  گروه  مورد  در  اطالعات 

کرد. کمک و همکاری خواهند 
ایران داشته  با  نزدیک  روابط  از دیرزمان  عراق 

شدن است.
رهبری  به  مختلف  کشورهای  از  متشکل  ایتالفی 
که حمالت هوایی  امریکا بیش از یک سال است 
کرده است. را علیه داعش در سوریه و عراق آغاز 

که بسیاری  کشته شده اند  کنون ۴۵۰۰ نفر  یمن تا 
از آن ها غیر نظامی هستند.

نظامی   ۱۰۰ حدود  کنون  تا  رویترز  گزارش  به 

گروه دولت اسالمی، با تهران  و در مبارزه بر ضد 
نظامی  فرماندهان  است.  داشته  هماهنگی 
نبرد  این  در  را  عراق  شیعه  شبه نظامیان  ایران، 

کرده اند. رهبری 
شکل  حالی  در  استخباراتی  جدید  مشارکت 
متحده  ایاالت  رهبری  به  ائتالف  که  گیرد  می 
هوایی  حمالت  گذشته،  سال  یک  حدود  در 
انجام  سوریه  و  عراق  در  داعش  مواضع  بر  را 
اند  گفته  امریکایی  مقامهای  اما  است.  داده 

در  هم  دیگر  جنرال  یک  جمله  از  سعودی 
دست  از  را  خود  جان  یمن  مرزی  درگیری های 

داده اند.

تهران  با  هماهنگی  گونه  هیچ  نبرد  این  در  که 
نداشته اند.

صورت  زمانی  در  روسیه  با  استخباراتی  توافق 
که مسکو به دفاع از بشاراالسد رئیس  گیرد  می 
از  شماری  و  نظامی  تجهیزات  سوریه،  جمهور 

سربازان خود را در سوریه مستقر ساخته است.
که  است  کی  حا عراق  نظامی  قوای  بیانیه 
مسکو به خاطر حضور هزاران روسی در صفوف 
دهشت افگنان داعش، به شدت نگرانی دارد.

نخستین حمله هوایی فرانسه به مواضع داعش در سوریه

کشته شد ز یمن  یک فرمانده ارشد سعودی در مر

وسیه و ایران شریک می سازد عراق معلومات استخباراتی خود را با ر

درگیری بین معترضان 
وهای  فلسطینی و نیر

اسراییلی در مسجد االقصی

بریتانیا از مخالفت با 
حضور اسد در دولت 
انتقالی سوریه دست 

بر می دارد
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