
ریاست اجرایی می گوید که حمالت انفجاری و 
میان  در  را  انتقام  حس  کابل،  در  اخیر  انتحاری 

مردم و نیروهای امنیتی بیشتر می سازد. 
ریاست اجرایی با پخش خبرنامه  یی گفته است که 
ناکام برای  این حمالت پیش از هر چیز تالشی 
نیروهای  مقابل  در  روسیاهی  و  شکست  جبران 
دفاعی و در افکار عمومی و باور مردم آزاده و با 
عزت افغانستان است. دشمنان جنایت کار مردم 
آخرین  ددمنشانه  حلمه های  انجام  با  افغانستان 
بی رحمی  و  تمام قصاوت  با  را  ناکام  تالش های 
به  خویش  سیاه کاری های  بقای  برای  وحشیانه 
اجرا گذاشتند و در این هراس افگنی بر جان، مال، 
عزت و آرامش مردم از هیچ چیزی دریغ نکردند.
در این خبرنامه آمده است: این تروریستان وحشی 
با انجام دو حمله در شهر کابل یکبار دیگر ثابت 

اسالمیت  و  انسانیت  دایره  از  دیگر  که  کردند 
بیرون اند و هیچ مرز و محدودیتی برای دشمنی 
با مردم مسلمان و بی گناه افغانستان نمی شناسند و 
از کودکان بی دفاع تا زنان و مردان بی گناه کشور 
قرار  ددمنشانه  حمله های  هدف  بی رحمانه  را 

می دهند.
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بر اساس ارقام تازه که روز شنبه منتشر شد، تلفات 
حمالت طالبان علیه تاسیسات ناتو، ارتش و پولیس 

در کابل به 51 کشته و صدها زخمی رسید.
هیأت سازمان پیمان اتالنتیک شمالی، ناتو، روز شنبه 
کشته شدن هشت غیر نظامی در حمله روز جمعه را 

تایید کرد. این افراد برای ناتو کار می کردند.
طالبان مسوولیت این حمله و نیز دیگر حملۀ روز 
جمعه که در آن 27 نفر                 ادامه صفحه 6

 مسووالن در وزارت صحت عامه می گویند که در جریان سال 
جاری میالدی ۳7۰۰ واقعه اچ آی وی به صورت تخمینی در 

کشور به ثبت رسیده است.
داکتر پیمان، مسوول برنامه ملی ایدز در نشستی که به منظور 
به خبرنگاران دایر  ایدز  از مرض اچ آی وی و  آگاهی دهی 
گردیده بود، گفت: » افغانستان از جمع کشورهایی است که در 
آن ویروس اچ آی وی کم است که در سال 2۰1۳ یکهزار و 
هفتصد واقعه به ثبت رسیده و همچنین در جریان سال 2۰15 
میالدی ۳7۰۰ واقعه به صورت تخمینی به ثبت رسیده است«.
و  همگانی  رسانه های  عامه،  صحت  وزارت  وی،  گفته  به 
نهادهای جامعه مدنی مسوولیت دارد که        ادامه صفحه 6

بسیاری از اعضای ارشد طالبان امروز به درستی احساس 
می کنند که طی دو سال و نیم گذشته با فتواهای دروغین 
اند. همین سوال بزرگ  اند و فریب خورده  فعالیت کرده 
کافی است تا سایه سنگین ابهام و تردید را بر سر مذاکرات 

صلح ایجاد کند و مانع از پیشرفت آن شود
طالبان  سابق  رهبر  عمر  مال  مرگ  خبر  اعالم  از  بعد 
افغانستان، دولت کابل دست به دامن پدر معنوی طالبان در 
پاکستان شده است تا شاید او بتواند ضمن تقویت مقبولیت 
رهبر جدید طالبان در میان اعضای این گروه، گره از کالف 
سردرگم حاصل از مرگ مال عمر در روند مذاکرات صلح 

افغانستان بگشاید.
به  اوی  از  که  الحق  سمیع  موالنا  گذشته،  پنجشنبه  روز 
مقبولیت  از  و  می شود  برده  نام  طالبان  معنوی  پدر  عنوان 
طالبان  میان  در  هم  و  پاکستان  طالبان  میان  در  هم  باالیی 
تا  است  حاضر  که  کرد  اعالم  است،  برخوردار  افغانستان 
رهبری  انتخاب  سر  بر  شده  ایجاد  اختالفات  حل  برای 
این  موافق  میان جناح مخالف و  افغانستان،  جدید طالبان 

گروه میانجی گری کند.
موالنا سمیع الحق رهبری حزب جمعیت علمای پاکستان 

)شاخه سمیع( را برعهده دارد.
حل  کلید  بتواند  شاید  که  افتاده  فکر  این  به  اکنون  کابل 
معنوی  پدر  در دستان  را  طالبان  اختالفات درون گروهی 

طالبان بیابد.
به دنبال اعالم آماده گی موالنا سمیع الحق برای ادای نقش 
ریش سفیدی میان جناح های مخالف و موافق طالبان بر 
سر موضوع رهبری مال اختر منصور رهبر جدید این گروه، 
جانان موسی زی سفیر افغانستان در پاکستان دیروز شنبه 
با سفر به منطقه اکوره ختک واقع در اطراف شهر نوشهره 
با پدر معنوی طالبان  پاکستان،  ایالت خیبرپختونخوای  در 
و سرپرست سابق کمیته مذاکراتی طالبان پاکستان با دولت 
اسالم آباد )نقشی که وی در دوره نسبتًا کوتاهی، بیش از 
یک سال پیش و قبل از آغاز عملیات ›ضرب عضب‹ از 
سوی ارتش پاکستان ایفا می کرد( دیدار و گفت و گو کرد.
شهر  در  افغانستان  سرکنسول  خیل  ابراهیم  محمد  سید 

دیدار ظهر  پختونخوا خبر  ایالت  پاکستان و مرکز  پیشاور 
دیروز )شنبه( جانان موسی زی با سمیع الحق را تایید. این 
دیپلمات گفت که خود او شخصًا در این مالقات حضور 
این مالقات درباره تحوالت  اما فضای کلی  نداشته است 
جاری افغانستان بوده است. وی از ارایه جزئیات بیشتر در 

باره این مالقات خودداری کرد. 
همچنین جانان موسی زی خبر دیدار خود با سمیع الحق را 
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مرگبارترین  گذشته،  هفتۀ  آخر  در  کابل 
که  انفجار  نخستین  بود.  شاهد  را  انفجارها 
در  لرزاند،  را  کابل  از  وسیعی  بخش های 
پانزده  انجام شد که در آن  منطقۀ شاه شهید 
دیگر  تِن  چهارصد  به  نزدیک  و  کشته  تن 
خود  نوِع  در  انفجار  این  شدند.  زخمی 
که  حفره یی  است.  شده  خوانده  بی پیشینه 
از شدِت  آمده، خود  به وجود  انفجار  اثِر  از 
مسکونی  خانۀ  هزاران  می دهد.  خبر  حادثه 
داشته اند،  قرار  انفجار  مسیر  در  که  دکان  و 
دیده اند.  آسیب  به شدت  یا  و  شده  ویران 
مردم محل هنوز در شوِک این حادثه به سر 
می برند و واقعًا نمی دانند که چه اتفاقی افتاده 
و چرا مخالفاِن مسلح این منطقۀ مسکونی را 

برای چنین حملۀ بزرگی انتخاب کرده اند. 
حمله  که  دارند  باور  امور  آگاهاِن  برخی 
در منطقۀ شاه شهید تصادفی صورت گرفته 
که  داشته اند  تصمیم  حمله کننده گان  و 
ریاست جمهوری  ارگ  حوالی  به  را  خود 
انفجارِ  این  شوِک  از  کابل  هنوز  برسانند. 
بود که فردای آن،  بیرون نشده  دهشت ناک 
شاهد  را  دیگری  انتحارِی  حمالت  بازهم 
بود؛ حمله به اکادمی پولیس و حملۀ دیگر 
قصبۀ  منطقۀ  در  خارجی  نظامیان  کمپ  به 
کابل. هرچند رقم دقیِق تلفاِت این حمالت 
و انفجارها هنوز مشخص نشده، ولی گفته 
می شود که ده ها تن در حوادث کشته و یا 

زخمی شده اند. 
می کند.  سپری  را  سختی  روزهای  کابل 
این  شهرونداِن  ذهن های  زیادی  سوال های 
بی رحمانه  چنین  کی ها  می آزارد.  را  شهر 
دست به کشتار غیرنظامیان می زنند؟... طالبان 
و یا گروه های دیگری در پشِت این حوادث 
قرار دارند. مقام های دولتی نیز سرگیچه اند، 
رییس  بکنند.  چه  و  بگویند  چه  نمی دانند 
جمهوری که تازه از بستر بیماری برخاسته 
و به کشور برگشته است، در حالی که آثار 
بیماری همچنان  در سیمایش موج می زند، 
به عیادت مجروحان رفته. چه حرفی از زباِن 
مقام دولتی می تواند دردهای  بلندترین  این 
در  پیرمردی  دهد.  تسکین  را  کابل  مردم 
حادثۀ شاه شهید پنج عضو خانواده اش را از 
دست داده و پنج عضو دیگرش در شفاخانه 
به سر می برند، آیا حرف های رییس جمهوری 
پیرمرد  این  زخم های  بر  مرهمی  می تواند 

شود؟ 
نمی توان  که  است  گسترده  چنان  فاجعه 
که  کابل  مردم  کرد.  توصیف  را  آن  زبان  با 
بی باورتر  این روزها  دیده اند،  همواره زخم 
و  دولتی  مقام های  وعده های  به  گذشته  از 
خود  که  مقام هایی  می دهند؛  گوش  امنیتی 
با  و  آرمیده اند  سنگی  دیوارهای  پناه  در 
می کنند.  رفت وآمد  گلوله  ضد  موترهای 
درد مردم کابل را چه گونه آن ها درک کرده 

می توانند؟ 
از  دولتی  مقام های  توجیه  دیگر،  جانب  از 
نیز  گذشته  هفتۀ  آخِر  مرگبارِ  رویدادهای 
توجیهاتی  است؛  شنیدنی  و  جالب  بسیار 
هذیان گویی  و  رجزخوانی  به  بیشتر  که 
شبیه اند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
که از زبان رییس جمهوری در مورد حادثۀ 
به  را  حمله  این  می گفت،  سخن  شاه شهید 
به  نسبت  عمومی  اذهاِن  انحراف  هدف 
اختالفاِت به وجود آمده بر سِر جانشینی مال 
عمر عنوان کرد. مشاور شورای امنیت ملی 
هم که به منطقۀ آسیب دیده رفته بود، گفت 
افغانستان  مردم  علیه  که  گروه هایی  با  که 
نخواهد  صلح  هرگز  کرده اند،  اعالم  جنگ 
ایمان  قوت  »با  که  گفت  ادامه  در  او  کرد. 
کشوری خواهد  به جنگ  ملی«  امکانات  و 
رفت که مخالفان مسلح را تمویل و تجهیز 

می کند. 
این سخنان بدون شک به رجزخوانی بیشتر 
برای  عقالنی  توجیه های  تا  است  شبیه 
گرفته  شکل  که  مخاطره آمیزی  وضعیِت 

است. 
مرگباری  انفجارهای  و  حمالت  وجود  با 
حال  به  تا  اما  گرفته،  صورت  کابل  در  که 
افغانستان  دولت  از سوی  مشخصی  موضع ِ 
است.  نشده  گرفته  حوادث  این  برابر  در 
سخناِن  ابراز  و  کلی گویی  سیاسِت  هنوز 

احساساتی ادامه دارد. 
افغانستان طی چهارده سال گذشته در برابر 
مصیبت هایی که بر مردم نازل شده، همواره 
زبانی الکن و فاقد کارایی داشته است. هرگز 
نشده  گرفته  درس  این چنینی  حوادِث  از 
پی گیری  انگیزه ها  و  عوامل  هرگز  است. 
نشده اند. رییس جمهوری به محض این که با 
به صورِت  می شود،  روبه رو  چنین حوادثی 
به  یا  و  می کند  برگزار  امنیتی  فوری جلسۀ 

کمیسیون هایی دستور بررسی می دهد، ولی 
از نتایج این جلسه ها و بررسی ها هیچ وقت 

کسی چیزی ندانسته است.
داخل  در  دشمن  پنجِم  ستون  از  برخی ها   
طالبان  از  برخی ها  می گویند،  سخن  نظام 
نکتایی دار و عده یی دیگر از جاسوسانی که 
واقعًا  آیا  می کنند.  مزدوری  بیگانه گان  برای 
آیا  روبه روست؟  مشکالتی  چنین  با  نظام 
می توان مطمین بود که در موجودیت چنین 

افرادی، امنیت در کشور تأمین می شود؟ 
بدون تردید حواث هفتۀ گذشته در پایتخت 
نیاز  از آن دولت  بیشتر  اما  قابل بررسی اند، 
قبال  در  خود  سیاست های  در  بازنگری  به 
بی رحمانه  که  دشمنانی  دارد؛  دشمنان 
ویران می کنند.  تمام  قساوِت  با  و  می کشند 
که  می دهند  نشان  اخیر  روزهای  حوادث 
و  دوستان  شناخت  در  ملی  وحدت  دولت 
این دولت  بوده است.  ناتوان  دشمناِن خود 
پس از ده ماه هنوز نمی تواند میان گروه های 
تعریِف  و  شود  قایل  تفکیک  مختلف 

مشخصی از آن ها ارایه دهد. 
در همین حال، این دولت نمی داند که پس 
آن  اولویت های  حوادثی،  چنین  وقوع  از 
احساساتی  ابرازنظرهای  مسلمًا  است.  کدام 
پشتوانه،  و  منطق  بدون  گفتن حرف های  و 

هیچ دردی را دوا نمی کند. 
فاجعه  دشمنان  گذشته،  سال  چهارده  در 
کرده اند.   رجزخوانی  مقام ها  و  آفریده اند 
شود.  داده  پایان  مبتذل  وضع  این  به  باید 
دولت وحدت ملی باید مسووالنه به وظایِف 
خود عمل کند و پی گیِر قضایا باشد. آنانی 
می کنند  خیانت  نظام  و  کشور  به  واقعًا  که 
ندارند،  انجام وظایِف خود را  توانایی  یا  و 
ضرور است که شناسایی و کنار زده شوند. 
گروه های  گرِو  در  همچنان  نظام  نمی شود 
جاسوساِن  حتا  و  بی کفایت  افراد  مافیایی، 
و  امنیت  که  داشت  انتظار  و  باشد  بیگانه 
آرامش در کشور تأمین شود. چنین انتظاری 
نباید به آن دل خوش کرد.  بیهوده است و 
از حوادث باید درس گرفت و نه آن که در 
زیرا  داد؛  نشان  احساسات  صرفًا  قبال شان 
کارسازِ  و  فوری  اقدام های  انتظارِ  در  مردم 

مقام های دولتی اند.  
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از  بود.  دشواری  بسیار  روز  کابل،  برای  جمعه،  روز 
منطقۀ  در  انفجاری  مواد  از  مملو  موتِر  یک  انفجارِ 
انتحاری در دهِن  انجامِ یک حملۀ  تا  شاه شهید گرفته 
افسران  میاِن  در  و  نظامی  اکادمی  ورودی  دروازۀ 
پولیس، و حمله بر یک مرکز نظامی نیروهای خارجی 
در قصبۀ کابل، همه و همه نشان می دهند که دشمنان 
کشور  شدت  کردِن  ناامن  برای  را  تالش های شان 

بخشیده اند.

این تالش ها و ناامن کردن ها، بعد از مرگ مالعمر به 
سه هدِف خاص صورت می گیرند: 

مرگ  که  بدهد  نشان  می خواهد  پاکستان  این که  اول 
مالعمر هیچ تأثیر منفی یی بر کار و اهداف و برنامه ها 

و حرکت های طالبان نداشته و ندارد.
مخالفش  طالباِن  به  می خواهد  مالمنصور  این که  دوم 
مالعمر  از  کمی  دسِت  قساوت  در  که  بدهد  نشان 
به  اختالف  میز  از  را  طالبان  این حمالت،  با  و  ندارد 
سفرۀ اتحاد بکشاند و آنان را به دورِ خود جمع  سازد. 
با چنین سیاستی می خواهد جلو اختالف  مال منصور 
کار،  این  در  بگیرد و  را  با خودش  طالبان  از  شماری 

سازمان استخباراتی پاکستان او را همراهی می کند. 
این  انجام  با  می خواهند  طالبان  این که  هم  سوم  نکتۀ 
حمالت، حضور داعش و عملیاِت داعش در افغانستان 

را تحت الشعاع قرار دهند. 
اخیراً و بسیار پیش از اعالن رسمِی مرگ مالعمر، گفته 
شده و هنوز گفته می شود که کارِت طالب ختم است و 
قرار است داعش ادامۀ بازی را به پیش ببرد و طالب در 

حِد یک حلقۀ کوچک و یک نام باقی می ماند. 
طالب،  جای  به  داعش  شدِن  جایگزین  شک  بدون 
سود سرشارِ این گروه را به صفر می رساند و راه های 
بنابراین  می بندد.  را  آنان  جیزگراِن  و  رهبران  عایداتِی 
افشای  از  به هر طریقی سعی می کنند که پس  طالبان 
با  را  آن  از  ناشی  آمدۀ  به وجود  مالعمر،خالی  مرگ 
انجامِ این حمله ها جبران کنند و یک بارِ دیگر نامِ خود 

را سِر نام داعش قرار دهند.
از طرف دیگر، پاکستان نیز با راه اندازی این حمله ها به 
نامِ داعش و یا طالب، در پی اهداِف مشخصی است؛ از 
جمله این که می خواهد به دولِت افغانستان بفهماند که 
بدون کدام پیش شرط و قیدی به گفت وگوهای صلح با 
طالبان حاضر شود و آن چه را که پاکستان می خواهد، 

بپذیرد.
در  خواست هایش  از  بسیاری  به  پاکستان  هرچند 
کامِل  تطبیِق  تا  هم  هنوز  اما  یافته،  دست  افغانستان 
برنامه هایش از هیچ حرکت و تالش و انفجاری دریغ 
نمی کند. از طرفی، با ناامن شدِن هرچه بیشتِر کابل و 
می تواند  مخدر  مواد  مافیای  کشور،  والیت های  دیگر 
آن  از  سرشاری  سود  و  دهد  شدت  را  خود  تجارت ِ 
برای  دیگر  عوامِل  از  یکی  مورد،  این  آورد.  به دست 
بیشتِر  کردن  ناامن  به خاطر  تروریستان  با  همدستی 

کشور است. 
اکادمی  رویداد  شهید،  شاه  رویداد  صورت،  هر  به 
پولیس و حمله به یک مرکز نظامِی ایتالف بین المللی 
می دهند  نشان  همه  و  همه  کابل،  فرودگاه  شمال  در 
که طالبان به بسیار ساده گی خودشان را به هر جا که 
بخواهند، می رسانند و کسانی در دروِن نهادهای امنیتی 

کشور، آنان را حمایت می کنند. 
از  پولیس کابل می گوید که موتر مملو  فرمانده  وقتی 
مواد انفجاری، از فالن راه و فالن سرک و جاده وارد 
کابل شده است، این سوال پیش می آید که چرا آن ها 
به راستی  نشده اند؟  موتر  این  مانِع  امنیتی(  )نیروهای 
نمی شود روی برخی از مقاماِت حکومتی شک کرد و 

آنان را همکار طالب یا داعش دانست؟! 
مسلمًا وقتی که زاخیلوال وزیر مالیۀ پیشین و مشاور 
ارشد اقتصادی رییس جمهور از برگزاری مراسم فاتحۀ 
مالعمر حمایت کند و بخش وسیعی از بودجۀ طالبان 
وردک  فاروق  مدیریِت  و  معارف  وزارت  طریق  از 
تأمین  شود، دیگر به همه چیز می توان شک کرد و در 
پشِت هر رویداد انتحاری یی، دسِت حلقات حکومتی 

را جست وجو  نمود!

حمالِتپیهماماچرا؟!

ACKU
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ولسوالیکوهستانفاریابباخطر
سقوطروبهرواست

آن ها  که  می گویند  فاریاب  امنیتی  مسؤوالن 
نیروی کمکی فرستاده اند و نگرانی سقوط این 

ولسوالی رفع شده است
بزرگان قومی و باشنده های ولسوالی کوهستان 
فاریاب می گویند که ده ها طالبان مسلح از چهار 
برای  را  تهاجمی شان  حمله های  بدین سو  روز 
لوالش  بندر و  مناطق  بر  این ولسوالی  تصرف 

آغاز کرده اند.
آن ها با ابراز نگرانی از این موضوع، می گویند 
که اگر دولت به وضعیت ناگوار این ولسوالی 
توجه جدی نکند، در آیندۀ نزدیک کوهستان به 

دست طالبان سقوط خواهد کرد.
این  مردمی  شورای  رییس  سعادت،  داکتر 
چهار  جریان  در  کوهستان  که  گفت  ولسوالی 
روز شاهد چندین حملۀ تهاجمی طالبان مسلح 

بوده است.
رییس شورای مردمی کوهستان می گوید که با 
اعزام  خواستار  حکومت  از  فراوان  تماس های 
نیروهای کمکی شده اند، اما حکومت مرکزی 

تا کنون به این مسأله توجه نکرده است.
کوهستان  ولسوالی  باشنده های  از  دیگر  یکی 
نامش گرفته شود، می گوید که  که نمی خواهد 
اگر مناطق بندر و لوالش در ولسوالی کوهستان 
بلچراغ،  گرزیوان،  ولسوالی های  کند،  سقوط 
المار و قیصار نیز زیر تهدید طالبان قرار خواهد 

گرفت.
در همین حال، مسووالن محلی فاریاب گفته اند 
که نگرانی ها از بابت سقوط ولسوالی کوهستان 

با فرستادن نیروهای کمکی برطرف شده اند.
فاریاب  والیت  سرپرست  بارز،  عبدالستار   
نیروهای  اکنون  امنیتی  نیروهای  که  می گوید 
خیزش مردمی را از طریق هوا حمایت می کنند.
آقای بارز می افزاید که در نتیجۀ درگیری ها میان 
بازداشت و 4 تن  تا کنون 4 طالب  دو طرف، 

دیگر کشته شده اند.
فاریاب یکی از والیت های ناامن شمال کشور 

است که در چند ماه اخیر به صورت مکرر مورد 
حمله های شدید گروه طالبان قرار گرفته است.

این  کوهستان،  ولسوالی  باشنده های  گفتۀ  به 
ماه  چند  در  طالبان  تهاجمی  حملۀ  چهارمین 

گذشته بر این ولسوالی است.
شکل  به  کوهستان  مردم  که  می گویند  آن ها 
از  را  آنان  و  کرده  اقدام  طالبان  علیه  گروهی 
عدم  دلیل  به  اما  می سازند،  دور  مناطق شان 
کمک دوامدار حکومت با آن ها، هرازچند گاهی 

طالبان دوباره بر این مناطق حمله می کنند.

عبداهلل،شیخاالزهررابه
کابلدعوتکرد

قدرتنماییطالبانباحمالتخونینپسازمالعمر
سیمینارنقشجواناندرراستای
تأمینصحدرکابلبرگزارشد

شهر کابل در روز جمعه شاهد سه حمله خونین بود. این حمالت ۳6 
برای  تقاضاها  به  واکنش  در  گذاشت.  برجای  زخمی  و صدها  کشته 
اهدای خون، روز شنبه صدها تن از ساکنان کابل در پشت دروازه های 

شفاخانه های شهر صف کشیدند.
محل  از  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  سایر  و  غنی  جمهور  رییس 
بزرگترین انفجار در منطقه شاه شهید کابل دیدن کردند و آن را حمله ای 
بی پیشینه خواندند. مشاور شورای امنیت ملی گفته است که حکومت با 

کسانی که چنین حمالتی را به راه می اندازند، صلح نمی کند.
ریاست امنیت ملی گفته است طالبان می خواهند اختالفاتی را که پس از 
مرگ مال عمر در سطح رهبری این گروه به وجود آمده با این حمالت 
که  است  آمده  کرده،  ریاست پخش  این  که  اعالمیه ای  در  کند.  پنهان 
طالبان با انجام این حمالت می خواهند شکست خود در میدان جنگ 
را پنهان کنند. اعالمیه افزوده که این حمالت نهایت »ناچاری و ذلت 

دشمنان« را نشان می دهد.
آگاهان مسایل نظامی می گویند با مرگ مال عمر و آغاز فعالیت مال اختر 
محمد منصور به عنوان رهبر جدید گروه طالبان، این گروه می خواهد 
نشان دهد که همچنان قدرتمند است و می تواند فعالیت های خطرناکی 

را حتا در پایتخت افغانستان انجام دهد.
عتیق اهلل امرخیل تحلیلگر امور نظامی روز شنبه به دویچه وله گفت: 
» آن ها می خواهند قدرت خودرا معلوم کنند به این خاطر این حمالت 
را شدت بخشیده اند تا بگویند که مرگ رهبر آن ها در جنگ و صلح 

تاثیری ندارد.«
به  این حمالت می خواهد  با  تحلیلگران می گویند رهبر جدید طالبان 
برای  و  نشده است  این گروه تضعیف  که  بگوید  افغانستان  حکومت 
رسیدن به هدف خود در مذاکرات صلح، توانایی هر حمله ای را دارد.

همدردی با زخمی ها
بزرگترین  از  یکی  شاهد  جمعه  شب  یک  ساعت  حوالی  کابل  شهر 
انفجارها بود. در این رویداد یک موتر مملو از مواد انفجاری در منطقه 
شاه شهید کابل انفجار داده شد. شدت انفجار به حدی بود که خانه ها، 
مارکیت ها و دکان های اطراف محل ویران شدند. در این رویداد پانزده 

تن کشته شدند و بیش از دوصد تن دیگر زخم برداشتند.
در  انتحاری ساعت 7:۳۰ شام روز جمعه خودرا  کننده  دومین حمله 
از  تن   2۰ حمله  این  در  کرد.  منفجر  پولیس  اکادمی  محصلین  میان 
زخم  دیگر  تن   2۰ از  بیش  و  شدند  کشته  پولیس  اکادمی  محصلین 
برداشتند. ساعت 1۰ شب جمعه مهاجمان انتحاری در منطقه قصبه بر 
پایگاه های پولیس و نیروهای خارجی حمله کردند. در این حمله یک 

تن از سربازان ناتو جانش را از دست داد.
شنبه  روز  کرد.  بهت زده  را  شهر  این  باشندگان  کابل  مرگبار  حمالت 
صدها تن از ساکنان کابل در پشت دروازه های شفاخانه های شهر صف 

کشیدند تا به زخمی های این حمالت خون بدهند.
پارک زرنگار در مرکز شهر کابل روز شنبه محل تجمع صدها کابلی 
بود که برای زخمی ها خون اهدا می کردند. اکبر رستمی یکی از کسانی 
که برای خون دادن به پارک زرنگار آمده بود گفت: »امروز آمده ایم تا 
به نیروهای امنیتی و افراد ملکی که هدف تروریستان قرار گرفته خون 
اهدا کنیم و با هر سی سی خون خود با قاطعیت تمام از نیروهای امنیت 

حمایت نماییم.«
که  گفت  خون  بانک  مسووالن  از  یکی  ابراهیمی  عبدالناصر  داکتر 
زخمی ها به شدت به خون نیاز دارند ولی مردم نیز اشتیاق زیادی برای 
اهدای خون دارند: »مردم برای خون دادن هجوم آورده اند. حتا گریان 
می کنند که برای خون دادن به آن ها نوبت داده شود. با خون همین مردم 

است که زخمی های ما نجات پیدا می کنند.«
حمیرا قادری استاد دانشگاه که در پارک زرنگار برای زخمی ها خونش 
را اهدا کرد از مقام های امنیتی به دلیل کم کاری در تامین امنیت انتقاد 
نمود: »ناکارایی در تامین امنیت، به شدت مردم را ناامید کرده است. 
توانمندی  که  کسانی  و  باشد  کشور  این  در  کاری  شرافت  امیدوارم 
ندارند تا از این ملت دفاع کنند، با شرافت خود از پست ها کناره گیری 

نمایند.«
به دستور رییس جمهور غنی دو  امنیت  این در حالیست که شورای 
روی  کابل  شهر  امنیت  تامین  برای  را  تدابیری  و  کرده  برگزار  جلسه 

دست گرفته است.

دعوت  به  که  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  رییس  اجرایی 
رییس جمهور مصر برای حضور در مراسم افتتاح کانال »سویس« 
به این کشور رفته بود، شیخ االزهر را برای شرکت در کنفرانسی 

پیرامون روند صلح افغانستان به کابل دعوت کرد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت 
ملی افغانستان اعالم کرد: عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت 
افغانستان که به دعوت رسمی »السیسی« رییس  جمهور مصر به 
قاهره سفر کرده بود با »احمد طیب« شیخ االزهر مالقات کرده 

است.
وی گفت: عبداهلل در این دیدار با »احمد طیب« شیخ االزهر در 
مورد روند مذاکرات صلح دولت کابل و طالبان و چگونگی آن 

به بحث و گفت وگو پرداخت.
فیصل افزود: رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در گفت وگو 
با شیخ االزهر از وی خواسته تا برای شرکت در کنفرانس روند 

مذاکرات صلح به کابل سفر کند.
با وجود اینکه زمان برگزاری کنفرانس صلح مشخص نشده، اما 
که  می دارند  اظهار  افغانستان  حکومت  ریاست اجرایی  مقامات 

این کنفرانس بزودی برگزار می شود.
 عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به دعوت 
رسمی السیسی رییس جمهور مصر برای شرکت در مراسم افتتاح 
»کانال سویس« برای یک سفر دو روزه به قاهره سفر کرده است.
همچنین عبداهلل عبداهلل در جریان این سفر با نخست وزیر مصر 
و برخی از مقامات کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی دیدار 

کرده است.

ابتکار  با  امنیت  تامین صلح و  سمینار یک روزه نقش جوانان در 
معینیت امور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ و مرکز مطالبات 

منطقه ای اکادمی علوم افغانستان در کابل برگزار گردید.
و  صلح  تامین  در  جوانان  نقش  اهمیت  بر  سمینار  در  سخنرانان 
امنیت در کشور تاکید کرده و یاد آور شدند که این قشر با آگاهی 
تمام و مسوولیت پذیری بیشتر می توانند برای تامین صلح و تامین 

امنیت در کشور موثر واقع شوند.
این  افتتاح  در  که  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی  عبدالباری 
سیمینار صحبت می کرد گفت:  » جوانان در افغانستان بیش از 6۰ 
درصد نفوس کشور را تشکیل می دهند و این قشر اگر درست عمل 
کنند می توانند در هر بخش فکری، اجتماعی و سیاسی به ویژه در 

آوردن صلح در کشور مواثر واقع شوند«.
آقای جهانی افزود که اگر جوانان با درک مسوولیت های شان عمل 
را  وطن  این  مردم  جان  انفجاری  و  انتحاری  حوادث  دیگر  کنند 

نمی گیرد.
افغانستان  احساس  با  جوانان  سیمینار،  این  در  سخنرانان  گفته  به 
باید مرزهای تعصب قومی، سمتی، گروهی و قومی را بشکنند و 

در جهت تامین صلح در کشور عمل کنند.
کمال ناصر سادات معین امور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ 
قربانی  بیشترین  افغانستان  جوانان  کنونی  شرایط  در  گفت:  نیز 
شناخت  و  پذیری  مسوولیت  با  توانند  می  قشر  این  و  می دهند 
طریق  از  را  هستند  مخالفین  صفوف  در  که  کسانی  اوضاع،  از 
و  گرایی  ملی  همگرایی،  به  شان  گان  وابسته  اقارب  موسفیدان، 

پرهیز از خشونت دعوت کنند.
آقای سادات باز ذکر آن که همه جوانان در شبکه های اجتماعی از 
انفجار و انتحار تنفر می ورزند، خاطر نشان کرد: جوانان باید این 

طرز تفکر شان را در عمل پیاده شود.
از سوی هم محمد نبی، سرپرست مرکز مطالعات منطقه یی اکادمی 
علوم می گوید که بیشترین آسیب پذیری از اوضاع نا بسامان امنیتی 

کشور را قشر جوان دارد و این قشر باید دست به کار شود.
به گفته وی، جوانان هم در صفوف نیروهای امنیتی کشته می شوند 
و در برابر این نیروها و هم بر اثر حمالت تروریستی و انفجاری 
و این قشر باید تامین صلح را در کشور رسالت و مسوولیت خود 

بدانند.
او تاکید ورزید که جوانان با آگاهی از اهداف دشمن و همگرایی 
العاده  توانند نقش فوق  در حوزه سیاسی، فکری و اجتماعی می 

مهمی را در راستای تامین صلح در کشور بازی کنند.
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عبدالحفیظ منصور بخش سی وچهـارم

پُرآوازه ترین  و  گرم ترین  پنجشیر  جهاد،  طول  در 
سنگر جهاد بوده و روس ها در مدت حضورشان در 
افغانستان، هشت بار به آن جا نیرو گسیل داشتند و 
به  باری نسبت  نبردهای سختی پرداختند، و هر  به 
دفعۀ قبل، به کمیت و کیفیِت نیروهای شان افزودند. 
قوای شوروی  و  مجاهدین  میان  بار  چهار  پنجشیر 
با  تابستان 1۳58  دست به دست گردیده است. در 
به مدت 4۰  بار پنجشیر  برای نخستین  آغاز جهاد، 
روز آزاد گردید، و بار دوم در زمستان 1۳59 بود که 
با شکست حملۀ سوم نیروهای شوروی، آن دره آزاد 
تابستان 1۳6۰ روس ها چهارمین  در  این که  تا  شد، 
حملۀشان را به پنجشیر سازمان دادند و بعد از یک 
هفته، این جنگ به شکست روس ها انجامید و پایان 
یافت. در سال 1۳61 حملۀ پنجم و ششم صورت 
گرفت که مدت یک سال به طول انجامید و با انعقاد 
آتش بس خاتمه یافت. سرانجام در سال 1۳6۳ بعد 
از پایان آتش بس، بزرگ ترین تهاجم ارتش سرخ به 
پنجشیر به راه انداخته شد که حدود پنج سال متواتر 

جنگ ادامه پیدا کرد. 
در این جا به ذهِن هر خواننده، این پرسش ها خطور 

خواهد کرد که:
ـ چرا شوروی ها تا این حد به پنجشیر توجه داشته 

و متواتر به آن جا لشکرکشی  کرده اند؟ 
ـ مشکالت کنونی پنجشیر چیست؟ و نظر نویسنده 

کدام است؟ 
حمله  پنجشیر  به  پیاپی  چرا  شوروی ها  این که 

می کردند، دالیِل آن عبارت اند از: 
جبهۀ پنجشیر از بدِو تاسیسش به سان یک   1-
قوای  برابر  در  مقاومت  کانون  به حیث  تپنده  قلب 
که  جبهه یی  بود؛  کرده  اندام  عرض  روس  متجاوز 
می اندیشید  افغانستان  جنگ  دربارۀ  نظر  وسعِت  با 
و همین که قوای شوروی از پنجشیر فرار می کرد، 
مجال  دشمن  به  و  می پرداخت  ایشان  تعقیب  به 
آن  حساس  موقعیت  نمی داد.  کشیدن  راحت  نفس 
بگرام،  فرودگاه  و  سالنگ  شاهراه  جوار  در  جبهه 
که  بود  داده  را  فرصت  این  پنجشیر  مجاهدین  به 
ضربات محکمی بر نقاط مهم دشمن وارد آورند که 
طبعًا موجب غیظ و غضب بیشتر روس ها می شد و 

حس انتقام کِشی شان را برمی انگیخت. 
درۀ  بر  شوروی ها  تهاجم  چند  وقتی   2-
مجاهدین  مقاومت  شد،  منجر  ناکامی  به  پنجشیر 
آن  گزارش های  و  افتاد  زبان ها  سر  بر  پنجشیر  در 
شهرت جهانی کسب کرد. لذا روس ها برای این که 
پیروزی  به حامیان مجاهدین،  به ویژه  به جهانیان و 
افغانستان بفهمانند، ناگزیر بودند به هر  خود را در 
قیمِت ممکن، کار مجاهدین را در پنجشیر یک سره 
داخِل  در  را  مجاهدین  ترتیب،  بدین  تا  نمایند 
افغانستان و حامیان شان را در خارج مایوس سازند. 
همین بود که پیاپی بدان جا لشکر کشیدند و به لطف 
و عنایات بی پایان پروردگار، خالف آرمان شوم شان، 
هر بار ضربات سختی بر رخ شان نواخته شد و کوِس 

شکست و زبونی شان بیشتر از پیش به صدا درآمد. 
پنجشیر  مجاهدین  میان  در  نظم  حضور   ۳-
اهالی  پیوند  که  آن جا  در  سالم  ادارۀ  یک  وجود  و 
می ساخت،  مستحکم  بیشتر  هرچه  را  مجاهدین  با 
پنجشیر  ماحول  نقاط  ترغیب  و  تشویق  موجب 
نسبت به کار آن دره می شد که این نیز دلیل دیگری 

می تواند باشد.
پنجشیر مخروبه، عمده ترین  بازسازی  کار  اکنون  و 
عدم  اما  می دهد؛  تشکیل  را  آن جا  مردم  مشکل 
هزاران  وجود  و  بشری  موسسات  جدی  همکاری 
ماین مخفی در زیر خاک، کار بازسازی در آن ناحیه 

را دشوار ساخته است. 
پابرجایی رژیم کابل، تنگ بودن درۀ  دوام جنگ و 
از  نظامی  امور  در  بازسازی  هزینۀ  پنجشیر، صرف 
تلفات  و  وسعت خسارات  جبهه،  مسوولین  جانب 
از عوامل  افراد مسلکی،  پنجشیر و کمبود  به  وارده 
دیگری استند که روند عمران و بازسازی را بسیار 
کند ساخته اند و سال ها کار نیاز است تا باشنده گان 
اصلی پنجشیر، زنده گی عادی شان را از سر گیرند. 

از  استفاده  مانع  پنجشیر،  اراضی  وضعیت  هم چنان 
است  الزم  آن  به جای  که  بوده،  سنگین  ماشین های 
از ماشین های سبک و نیروی انسانی زیاد کار گرفته 
شود که ایجاب می کند وقت بیشتری صرِف این کار 
این که  بر  عالوه  دره  آن  در  متواتر  درگیری  گردد. 
جوانان  از  زیادی  تعداد  جراحت  و  شهادت  باعث 
شده  ـ  می دهند  تشکیل  را  کار  اصلی  نیروی  که  ـ 
است، موجب گردید که جوانان وقت شان را صرف 
با قوای روس و رژیم کابل کنند و  جنگ و مقابله 
دانش، دست نخورده  فراگیری  استعدادهای شان در 
هم چنین  شود.  ُکند  بازسازی  پروسۀ  و  بماند  باقی 
روسای جبهه نیز در این رابطه سهل انگاری  کرده اند. 
به همین دلیل، مشاهده می کنیم که در میان جوانان 
پنجشیر، کم تر کسی مجال تحصیل و اخذ تخصص 
در علم یا فنی را یافته است و مردمی که در طول 
جهاد شجاعانه بار جنگ را به دوش کشیدند، در حال 
حاضر کم تر در اداره ها و موسسات مجاهدین مطرح 

می باشند. 
برای نویسنده، منظره یی جان گدازتر از آن نیست که 
می بینم مجاهدانی که بارها با ارتش شوروی مقابله 
دارند،  یادگار  به  زخم  چند  خود  بدِن  در  و  کرده 
در  چه  مجاهدین،  مربوط  موسسات  و  اداره ها  در 
افغانستان و چه در دیار هجرت، به کارهای  داخل 
کسانی اند  هم  آمرین شان  و  شده اند  توظیف  پست 
که در جهاد نه دردی دیده اند و نه آهی کشیده اند. 
آمریِن آن ها یا فراریانی اند که از آغاز جهاد، وطن را 
ترک گفته و برای اندوختِن پول و سرمایه به تالش 
افتاده اند، و یا شهرت طلبان و مفت خورانی که تازه از 
دانشگاه های اروپا یا لنینگراد قباله به دست آورده و 

بر اداره های جهاد نصب شده اند.
به حدی  مجاهدین  و  جهاد  به  را  مصیبت  این  من 
جدی می دانم که این رسالۀ ناچیز را به همین دسته 
از مجاهدین اهدا کرده ام؛ به رادمردان مجاهدی که 
در هنگامه های خونین جهاد، پاسدار سنگر بوده اند و 

در لحظات آرامش، پاسبان دفتر. 
نبشته  این  که  پنجشیری  جوانان  میان،  این  در 
ایشان است، سخت  از حماسه آفرینی های  گوشه یی 
به  و  می اندیشم  ایشان  آیندۀ  به  من  استند.  نیازمند 
امور در  اولیای  امیدوارم  آبروی جهادشان.  عزت و 
این باب دست پاچه بر بزنند، خدمات ایشان را به باد 
فراموشی نسپارند؛  چه این کار نه تنها قدرشناسی و 
احترام به انسانیت است، بلکه در حکومت جهادی 
وجود این مجاهدین عزیز، هم به سالمِت حکومْت 

مهم است و هم به موفقیت خودشان. 
والسالم

1۳68
مسعود و شورای نظار

یکی از شگفتی های جنگ افغانستان، آن است که در 
بلکه  درنیامد،  زانو  به  ارتش سرخ شوروی  تنها  آن 
»سی.آی.ای« و »آی.اس.آی« نیز سرافکنده شدند و 
نقش  با  امر  این  و  نیافتند  دست  کامل  موفقیت  به 
برازندۀ »شورای نظار« در سقوط رژیم کابل، تثبیت 

گردید. 
روی  جهاد  طول  در  پاکستان  استخباراتی  سازمان 
بود و  کرده  گلبدین حکمتیار سرمایه گذاری  انجنیر 
بدین باور بود که سرنوشت آیندۀ افغانستان به دست 
حکمتیار رقم خواهد خورد. پاکستان توانایی خویش 
سالح،  دادن  با  حکمتیار  گلبدین  از  حمایت  در  را 
پول و مشاور به کار برد، ولی بی نتیجه ماند. در مقابل، 
در  مسعود،  احمدشاه  رهبری  تحت  نظار  شورای 
شرایطی که سیاست مداران جهاد روی موفقیت طرح 
می اندیشیدند،  بینن سیوان  سرپرستی  به  متحد  ملل 
در ثور 1۳71 موفق به سقوط رژیم نجیب در کابل 
ثابت  را  آی.اس.آی  ناتوانی  پیروزی  این  و  گردید، 
بود گلبدین  پیوسته کوشیده  نمود؛ زیرا آن سازمان 

حکمتیار را وارد کابل کند، که ناکام ماند. 
حکمتیار،  رساندِن  قدرت  به  برای  آی.اس.آی 
مستقیمًا در عملیاِت جالل آباد سهم گرفت و سپس 
از کودتای مشترک حکمتیار و شهنواز تنی حمایت 

که  نمود، 
هیچ کدام نتیجۀ دل خواه برای آن ها نداد. 

گلبدین حکمتیار رقیب سرسخت احمدشاه مسعود 
سازمانی  را  نظار  که شورای  است  کوشیده  همیشه 
نماید  قلمداد  افغانستان  اسالمی  جمعیت  از  جدا 
تیره  را  مسعود  و  ربانی  استاد  میان  رابطه  بتواند  تا 
پیروزی  از  بعد  به خصوص  عمل،  در  ولی  سازد؛ 
تنها  نه  مسعود  احمدشاه  که  شد  دیده  مجاهدین، 
در برابر استاد ربانی به حیث یک افسر مطیع عمل 
می کند، بلکه هر دو می دانند که به یکدیگر نیازمند 
اند. برای مسعود شورای نظار چیزی زیادتر از یک 
و  نمی باشد  دسترس  قابل  و  تشکیالت خودساخته 
بعید نیست که آرزوی آن را داشته باشد که در آینده 
نظم و دسپلین حاکم بر شورای نظار را در سطح کل 
جمعیت اسالمی تطبیق نماید؛ زیرا پس از پیروزی، 
مسعود شورای نظار را بار بار به »بوت تنگ« تشبیه 

کرده است. 
پنجشیر  درۀ  زادگاهش  از  را  خویش  کار  مسعود 
دره  این  در  مبارزه  و  کرد  آغاز   )1۳59  –1۳57(
بود که احمدشاه مسعود را در سطح جهان شهرت 

بخشید. 
مناسب،  فیزیکی  ساختمان  او،  رهبری  قابلیت 
مستحکم  پشتیبانی   و  پنجشیر  استراتژیِک  موقعیت 
عمدۀ  عوامل  حیث  به  مجاهدین،  از  آن جا  مردمِ 
موفقیت های نظامی مسعود به شمار می روند و این 
امر قبل از این که وی دست به تاسیس شورای نظار 
بزند، یک دستاورد خوب و ضروری بود؛ زیرا عماًل 
مسعود به یک مودل عالی نیاز داشت که به کارایی 
را  نقشی  چنین  پنجشیر  که  باشند،  معتقد  همه  آن، 

به خوبی ایفا کرد. 
مجاهدین،  قوماندانان  میان  در  مسعود  احمدشاه 
استراتژیکی  دید  از  که  است  بوده  فرماندهی  یگانه 
برخوردار است و در محدوده های تنگ جغرافیایی، 
برای  بلکه  نماند.  محدود  سیاسی،  حتا  و  قومی 
اولیه اش  پایگاه  از  منسجم،  نیروی  یک  تشکیل 
)پنجشیر( بیرون شد و با تعداد زیادی از فرماندهان 
داد  وحدت  دسِت  هزاره  و  ازبک  پشتون،  تاجک، 
با  که  کسانی  گذاشت.  را  نظار«  »شورای  اساس  و 
مسعود دست همکاری دادند، تنها اعضای جمعیت 
نبودند؛ بلکه احمدشاه مسعود با استراتژی »تفاهم و 
نفوذ« در صفوف، احزاب به استثنای حزب اسالمی 
برای  و  کرد  جمع  خود  دور  را،  حکمتیار  گلبدین 
هماهنگ  را  وسیعی  جبهات  سرخ  ارتش  با  مقابله 
ساخت که این امر می تواند عمده ترین عامل پیروزی 

شورای نظار بوده باشد. 
تحت  پنجشیر  مجاهدین  قهرمانانۀ  مقاومت 
توجه  محراق  در  را  وی  گرچه  مسعود،  فرماندهی 
قرارداد  عقد  با  او  ولی  بود؛  داده  قرار  عالقه مندان 
یک سالۀ آتش بس )1۳61( با روس ها در پنجشیر، به 
طور موثری در سطح افغانستان مطرح گشت. رقبای 
وی از جمله گلبدین حکمتیار، همیشه این قرارداد 
را فروش داعیۀ جهاد از جانب مسعود خوانده اند؛ اما 
فرصتی را که احمدشاه مسعود در این مدت کسب 
نمود، صرف پایه گذاری شورای نظار کرد که بعدها 
جانب  از  گردید.  افغانستان  تاریخ  تغییر  موجب 
دیگر، توافق بر آتش بس میان روس ها و مجاهدین، 
از سوی تحلیل گران، نخستین نشانۀ ضعف و ناتوانی 

روس ها در برابر مردم افغانستان محسوب گردید. 
از تأسیس شورای نظار تا سقوط رژیم کابل، شش 
بار مسوولین آن شورا در نقاط مختلف دور هم جمع 
نمودند.  اتخاذ  را  شدند و تصامیم دل خواه خویش 
نخستین جلسه که رسمًا در آن برای تاسیس مرکز 
والیت  پنج  فرماندهان  میان  نظامی  سیاسی  واحد 
بغالن، کندز، تخار، بدخشان و پروان فیصله به عمل 
آمد، 15 قوس 1۳62 واقع شرشر اشکمش والیت 
دومین  شاهد   1۳6۳ در  پنجشیر  خاواک  بود.  تخار 
جلسۀ شورای نظار بود که در آن یک هیأت اداری 
شد.  برگزیده  تخار  والیت  پیشبرد  برای  چهارنفره 
جلسه  مهم ترین  را  آن  می توان  که  سومی  جلسۀ 
اشکمش  سلطان  درۀ  در   1۳64 دلو  ماه  در  نامید، 

نظار  شورای  مسوولین  آن  در  که  گردید  منعقد 
در  که  را  کابل  رژیم  گارنیزیون های  کردند؛  فیصله 
اطراف شهرها قرار دارند، تصفیه کنند. در چهارمین 
به  فیصله  فرخار«  »ورسج-  منعقدۀ   )1۳66( جلسه 
عمل آمد که قلمرو شورای نظار را به والیات شرقی 
افغانستان مانند لغمان و جالل آباد گسترش بخشند و 
بدین منظور محمد اسماعیل طارق امیر مجاهدین در 
لغمان، به حیث مسوول زون شرقی کشور پذیرفته 
شد که بعدتر توسط افراد حزب اسالمی به شهادت 
رسید و کارها نیمه تمام ماند. طبق این برنامه، رهبری 
جادۀ  دو  میان  ساحات  می خواست  نظار  شورای 
مهم افغانستان »جادۀ کابل ـ حیرتان و جادۀ کابل ـ 
تورخم« را زیر نظم و ادارۀ دل خواه خویش درآورد. 
البته با گذشت هر سال، مجاهدین والیات بیشتری 
شامل  رفته رفته  که  درآمدند  شورا  عضویت  به 
فاریاب،  جوزجان،  و  بلخ  سمنگان،  والیت های 

کاپیسا و کابل نیز گردید. 
سیر پیشرفت شورای نظار، درست به »لکۀ روغن« 
و  می یابد  وسعت  آهسته آهسته  که  است  مشابه 
این  چهارچوب  در  آن چه  ولی  می گردد.  منتشر 
طرح  در  دقت  می نماید،  شگفت انگیز  سیاست، 
را  خویش  خواسِت  همیشه  مسعود  است.  مسایل 
نیرو و توان مندی اش متناسب نموده است؛ یعنی  با 
اظهارنظرهای  از  بیابد،  از آن که توان کاری را  پیش 
بلندپروازانه اجتناب ورزیده و با مراعات این مقولۀ 
نظامی »مخفی در قدرت، ضعیفی است؛ اما مخفی در 
ضعیفی، قدرت است«، خود را از بسیاری خطرات 

مصون نگه داشته است. 
نظار  شورای  تاسیس  اساسی  عامل  رقیب،  احزاب 
در شمال افغانستان را، گرایش های قومی احمدشاه 
تاجیک  ملیت  از  موصوف  زیرا  می دانند؛  مسعود 
است. ولی مسوولین شورای نظار، نقش عالقه مندی 
امتیازات  و  طبیعی  مشخصات  و  شمال  فرماندهان 
اقتصادی صفحات شمال افغانستان را در این رابطه 
مهم دانسته اند؛ زیرا شمال افغانستان با داشتن کوه های 
مرتفع و دره های پر آب، مکان مناسبی برای جنگ 
متعدد  راه های  داشتن  هم چنان  است،  بوده  چریکی 
مواصالتی به پاکستان و وجود معادن زمرد پنجشیر، 
الجورد بدخشان، نمک تالقان و ذغال سنگ پلخمری 
در  که  می باشد  افغانستان  شمال  دیگر  امتیازات  از 
پهلوی حاصل خیزی اراضی آن والیات، مجاهدین را 

تا حد زیادی خودکفا می سازد. 
در  ملی  ستم  گروه های  قمِع  و  قلع  دیگر،  از سوی 
و  مسعود  وسیلۀ  به   )1۳59( بدخشان  و  پنجشیر 
درگیری های سخت شورای نظار در سالیان -1۳69
زحمت کشان  انقالبی  )سازمان  »سازا«  با   1۳7۰
زحمت کشان  فدایی  )سازمان  »سفزا«  و  افغانستان( 
افغانستان( در والیت تخار که بر اساس قوم گرایی بنا 
یافته  بودند، ادعاهای مخالفیِن مسعود را غلط ثابت 

می سازد. 
چریکی  جنگ  یک  اساس  افغانستان  در  مسعود 
که  حالی  در  نهاد؛  بنا  علمی  قواعد  اساس  بر  را 
در گروه های  سایر جبهات جهادی،  دسته بندی های 
تولی،  مانند  نظامی  کالسیک  تشکیالت  یا  و  قومی 
کندک، غند و فرقه محدود ماند و بدین ترتیب مردم 
افغانستان نخستین مردمی بودند که از طریق جنگ 
“معلم  را  خود  جهان  در  که  را  روس ها  چریکی، 
جنگ چریکی” می دانستند و از ویتنام گرفته تا کیوبا 
از این طریق موفق شده بودند، به زانو درآورند. و 
از همین جاست که »مارک کپالن« یکی از مفسرین 
امپراتوری  فروپاشی  در  را  مسعود  نقش  امریکایی، 
می داند.  والیسا”  ولیخ  “ریگان  هم ردیف  شوروی، 
که  داشته اند  اذعان  بار  بار  نیز  روس ها  خود  البته 
بیشترین تلفات را در افغانستان از جانب احمدشاه 

مسعود متحمل شده اند. 

کارنامهمسعـــــــود
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علی شروقی 

رماِن  این  ونیز«،  در  »مرگ  در  اصلی  نکتۀ 
ظرافتی  و  دقت  با  آن  فصل به فصِل  که  کوتاه 
هنرمندانه طراحی شده تا به وضعیِت بحرانی 
که  است  این  بینجامد،  فرجامین  مرگ آورِ  و 
ایده های فلسفی اش  توماس مان در این رمان 
خوابانده  داستانی  روابط  پشِت  وسواس  با  را 
است، به نحوی که این ایده های فلسفی از هیچ 

کجای رمان بیرون نمی زنند. 
رماِن  یک  هرچیز  از  پیش  ونیز«،  در  »مرگ 
ویژه گی  همین  و  است  درست طراحی شده 
از  راحت  خیاِل  با  بتوانیم  می شود  باعث 
ادبیات  از  وجوه دیگِر آن که خود را نه جدا 
که اتفاقًا از طریق آن به دید می آورند، حرف 
و  کتاب  سرآغازِ  همان  از  مان  توماس  بزنیم. 
نشان  برگزیده،  آن  برای  که  عنوانی  همان  با 
نگه داشتِن  پنهان  پی  در  چندان  که  می دهد 
فرجامِ رمان نیست. نشانه ها از همان آغاز گواهِ 
آن اند که آشنباخ، قهرمان رمان، قرار است به 
سمت وضعیتی خارج از قواعد آهنیِن زنده گی 
هنری اش و دسِت آخر به سمت تباهی و مرگ 

سوق داده شود. 
موتور محرِک رمان »در معرض طنز و تمسخر 
قرار گرفتِن جدیت بورژوایی و اشراف مآبانه از 
طرف تن آسایی و سربه هوایی عوامانه« است. 
ریشه  که  سر به هوایی هایی  و  تن آسایی  هجوم 
در امر عوامانه دارند، به نظم و انضباط آهنیِن 
مردی که از هر چیِز عوامانه گریزان و پیوسته 
در جست وجوی امور ممتاز است، به صورت 
به چشم  پراکنده در سراسر رمان  تصویرهای 

می خورد.
رمان با بیرون آمدن آشنباخ از خانه اش »در بعد 
از  ظهری بهاری از سال هزار و نه صد و اند« 
راوی  می شود.  آغاز  دراز«  »گردشی  هوای  به 
و  اند  نه صد  و  هزار  سال  این  می کند  تأکید 
برای قارۀ اروپا »آبستن خطر« است. این خطر 
داشته  آشنباخ  به  مستقیمی  ربط  نباید  قاعدتًا 
باشد؛ اما زنگ خطری است تا خواننده قدری 
برای این گردش دراز آشنباخ، که علی الظاهر 
نباید خطری در پی داشته باشد، دچار دل شوره 
شود و از طرفی با این اشاره، سرنوشِت آشنباخ 
به نوعی با سرنوشِت قارۀ اروپا پیوند می خورد. 
و  گورستان  کنار  از  گردش  حین  آشنباخ 

مرگ  گویی  می گذرد.  سنگ تراشی  مغازه های 
از همان آغاز او را برگزیده و در حال تعقیِب 
اوست و گاهی هم خودی به او نشان می دهد: 
بساط  از  که  سنگ تراشی ها  پرچیِن  پس  »در 
صلیب و سنگ قبر و تندیس هاشان گورستانی 
دوم، گورستانی بی ساکن و مقیم، شکل گرفته 
بنای  نمی خورد.  چشم  به  جنبشی  هیچ  بود، 
دروازۀ  پیشگاه  در  هم  ترحیم  تاالر  بیزانسی 
نور محو روز رفته، خاموش و  گورستان، در 
سوت و کور بود.« و در آستانۀ این بنا است که 
آشنباخ اولین نشانۀ هجوم وسوسه و ریشخند 
این  از  باالتر  بنا،  این  آستانۀ  »در  می بیند:  را 
پلکان  دو حیوان آخرالزمانی که در دو سوی 
مردی  به  نگاهش  بودند،  ایستاده  نگهبانی  به 
او  افکار  معمولی اش،  کاماًل  نه  ظاهر  که  افتاد 
نبود  معلوم  برد.  دیگر  راهی  به  سرراست  را 
چه گونه این مرد بربلندای آستانۀ این بنا ظهور 
کرده است«. در ادامه توصیف سر و وضِع مرد 
می رساند که او از تبار آشنباخ نیست و از سنخی 
یک سر متفاوت است، از سنخ خانه به دوشانی 
که جای ثابت ندارند و ول می گردند و همین 
تفاوت است که آشنباخ را به خود می خواند: 
»شاید عیاری و خانه به دوشی آشکار این غریبه 
تکانی به ذهنش داده بود، شاید هم نفوذ روحی 
یا جسمانی دیگری در کار بود. زیرا به یک باره 
و نامنتظر گشاده گی یی شگفت در جان و سینۀ 
خود احساس کرد، تب و تابی گران، کششی 
جوانانه و تشنه کام به دوردست ها، حسی چنان 
زنده و نو یا دیرزمانی ازیادرفته و از سر افتاده، 
دوخته  نگاهش  و  پشت  بر  دستش  دو  که 
از  مگر  کوشید  و  ایستاد  زده  سحر  زمین،  بر 
جوهر و خواست این حس سر درآورد. و این 
شوق سفر بود و جز این هیچ؛ ولی شوقی که 
غلیانش به راستی تاخت آسا و تا به مرز شیدایی 

و جنون، اوج گیر بود«. 
هیأت  که  مردی  با  آشنباخ  ناگهانی  مواجهۀ 
را  او  یک باره  گویا  دارد،  را  دوش ها  به  خانه 
از زمینی که سفت و سخت به آن پرچ شده، 
برای  است  مقدمه یی  این  و  می کند  جاکن 
سختی  و  سفت  پوستۀ  از  آشنباخ  بیرون آمدن 
که طی سالیان به گرد خود تنیده است. گویا 
افسردۀ  نظم  فرِط  از  تِن  پشت  از  دیگر  تنی 
تن  دو  جدال  و  است  برآورده  سر  آشنباخ 
یک  در  می شود؛  آغاز  زیرپوستی  به صورت 

سوی جدال، تن جدی و افسرده قرار دارد و 
در سوی دیگر، تن شوخ و شاد و جوانی که 
ندید  و  کرده  سرکوب  را  آن  همواره  آشنباخ 
انگاشته است و هنر آشنباخ تا کنون از همان 
در  را  آن  آشنباخ  که  است  کرده  تغذیه  تنی 
انضباطی ریاضت کشانه نگه داشته بوده است: 
»در کنه دل می پذیرفت که این میل فرار است، 
هوس رفتن به دوردست و جهانی تازه، تمنای 
آزادی و گسستن و از یاد بردن، میل بریدن از 
کار، از مکان روزمرۀ یک خدمتگزاری خشک، 
این خدمت را دوست  البته  سرد و تنش آلود. 
ارادۀ  روزانۀ  و  طاقت فرسا  جنگ  نیز  داشت، 
سخت کوش، مغرور و آب داده اش را هم. این 
نباید  با همه خسته گی فزونی گیر خود،  اراده، 
با  یا  می کرد؛  بیدار  کسی  در  شکی  کمترین 
کوچک ترین نشانه یی از ناتوانی و سهل انگاری 
در قلمش رخنه می یافت. با این همه، عاقالنه تر 
آن بود که شورش را درنمی آورد و نیازی چنین 

جوشان را خیره سرانه خفه نمی کرد.«
 آشنباخ با پیش  بردن منطِق ریاضت و انضباط 
مرزی  لب  را  خود  اکنون  آن،  مرزی  نقطۀ  تا 
منضبط  تن  سقوط  مرز  است.  یافته  خطرناک 
که  جوانانه  هوایی  به  یک سر  ورطۀ  در 
از  می داند  و  می شناسد  خوب  را  آن  آشنباخ 
آشنباخ،  است.  برآورده  سر  وجودش  کجای 
میل  همواره  که  است  کمال طلب  نویسنده یی 
تاخت زدِن این کمال طلبی را با شور و احساس 
و وحشی سرکوب  و سرخوشانه  بازیگوشانه 
کرده است و نگذاشته است آن شور که منبع 
نوشته هایش  به  دارد،  غیرممتازی  و  مشکوک 
راه یابد. او در حال کلنجار  رفتن با متنی است 
رام  و  نرم  دستش  زیر  می کوشد،  هرچه  که 
نمی شود: »هیچ مشکل خاصی در این نقطه از 
می کرد،  فلجش  آنچه  بلکه  نبود؛  کار  در  متن 
تردیدها و تزلزل های دل زده گی یی بود که در 
می کرد.  بروز  ناخشنودش  همیشه  دیرپسندی 
معیارهایش،  مجموعه  در  هم،  جوانی  از  البته 
درونی ترین  و  استعداد  جوهرۀ  دیرپسندی 
سرشِت آن به شمار می رفت و آشنباخ در همین 
راه هم بود که احساساتش را به بند کشیده و 
از حرارت انداخته بود. چون می دانست چندان 
بیش وکم  خرسندی  یک  به  نمی آید  بدش 
این  آیا  حال  کند.  بسنده  نصفه نیمه  کمالی  و 
می گرفت؟  انتقام  که  بود  شده  اسیر  احساس 

را ترک می گفت و  او  این شیوه که  به  آن هم 
از بال و پر بخشیدن به هنِر او سر باز می زد؟ 
و هر آن شوِق او در رسیدن به شکل و قالب 
موزون را با خود می برد؟ نه آن که بگویی کاری 
ناپخته از قلمش می تراوید، از حسن پیری اش 
خون سردی  با  لحظه  هر  در  این که  دست کم 
تمام به استادی خود یقین داشت. اما در همان 
از  را می ستود، خودش  او  هنر  ملت  که  حال 
آثارش  می آمد  به گمانش  و  بود  ناخشنود  آن 
آتشین،  و  دست  سبک  شوری  نشانه های  از 
در چشم  و  طراوت اند  که حاصل  نشانه هایی 
چندان  دیگر،  جوهرۀ  هر  سرآمد  هنر  اهل 

بازتابی ندارد«. 
و  آشنباخ  گذشتۀ  به  است  نقبی  دوم،  فصل 
یافته  او و زمینه یی که در آن پرورش  معرفی 
از  انباشته  است  نویسنده یی  آشنباخ  است. 
قرن ها  میراثی که در طول  از  انباشته  فرهنگ. 
شده  وزین تر  و  وزین  و  گشته  دست به دست 
است.  شده  ته نشین  او  وجود  در  اکنون  و 
اما گویی آشنباخ را زمین گیر  این میراث  ثقل 
اروپا  تاریخ  از  عصاره یی  آشنباخ،  آیا  کرده. 
که  است  بورژوازی  تاریخ  به طور خاص تر  و 
اکنون چنان سخت و استوار شده که به تعبیر 
می رود؟  هوا  به  و  می شود  دود  دارد  مارکس 
رمان با اشاره ها و ارجاعات ضمنِی مکررش به 
فرهنگ و اساطیری که جزیی از میراث آشنباخ 
در  می دهد.  مجال  برداشتی  چنین  به  هستند، 
عادی  مردم  سربه هوایی  جای  آشنباخ  وجود 
به  متعلق  که  سربه هوایی یی  است؛  خالی 
زیر  که  است  زیرزمینی  و  غیررسمی  تاریخی 
موزیم ها  به  و  شده  کالسیک  که  فرهنگی  بار 
و کتاب های درسی راه یافته، خرد شده است. 
گوستاو آشنباخ حامل یک موزیم است. حامل 
فرهنگی ممتاز که در آن، جایی برای زنده گی 
زیرزمینی و بی دروپیکر مردم کوچه و خیابان 
با تفریحات عوامانۀ شان نیست و حال او دارد 
اوست، ضربه  آشیل  پاشنۀ  که  نقطه  همین  از 
آن  با  آشنباخ  وقتی  اول،  فصل  در  می خورد. 
خانه به دوش عجیب روبه رو می شود، می بینیم 
به  گستاخانه  چه طور  خانه به دوش  آن  که 
گارد  گویا  نگاهش  با  و  می کند  نگاه  آشنباخ 
بستۀ او را در هم می شکند: »ناگهان دریافت که 
این یک، پاسخ نگاهش را می دهد، آن هم چنان 
و  در چشم  راست چشم  جنگ جویانه، چنان 
آشکارا مصمم به آن که تا به آخر بایستد و نگاه 
حریف را به عقب نشینی وابدارد، که ناراحت 
راه  پرچین ها  طول  در  و  برگشت  شرمنده  و 

خود را در پیش گرفت...«
آشنباخ دست آخر راهی سفر می شود، با این 
تصمیم که »چند روزی را به بطالت« بگذراند. 
تن  به  زهرآگین  شورِ  ورودِ  رمِز  »بطالت«، 
شورانگیز  تباهی  و  است  آشنباخ  مرتاضانۀ 
آشنباخ از این لحظه است که شتاب می گیرد. 
برابر  در  را  خود  خونسردی  اما  مان  توماس 
همچنان  و  نمی دهد  دست  از  آشنباخ  بی تابی 
پی  آغازین  آرامش  همان  با  را  خود  روایِت 

می گیرد. 
 

مکث فصل دوم برای نقب به گذشتۀ آشنباخ، 
خونسردِی  دارد.  خونسردی  همین  از  نشان 
موذیانه  و  رندانه  لبخندی  با  که  نویسنده  یک 
سوق دهندۀ  عوامِل  دیگر  با  همدست  گویی 
داستاِن خود  قهرمان  تباهی،  به سمت  آشنباخ 
تعقیب  و  نظاره گری  این  و  می کند  نظاره  را 
توأم با خونسردی را لوکینو ویسکونتی هم در 
ونیز  در  اساس مرگ  بر  که  فلمی  از  نماهایی 
دوربین،  زاویۀ  هوشمندانۀ  انتخاب  با  ساخته، 

به خوبی سینمایی کرده است.
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نقد و بررسی »مرگ در ونیز« 
اثر توماس مان
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تلفاتجمعۀخونین...
از جمله افراد غیر نظامی و اعضای کادر پولیس کشته 
شدند را بر عهده گرفت. با این حال طالبان مسوولیت 

حملۀ پنجشنبه شب را بر عهده نگرفت.
می توانند  دادند  نشان  شورشیان  حمالت  این  در 
افغانستان هدف  پایتخت  قلب  در  را  امنیتی  نیروهای 

قرار دهند.
حمالت روز جمعه، یکی از جدی ترین حمالت در 
ماه های گذشته و نخستین مورد در کابل از زمان معرفی 
رهبر جدید طالبان در هفته گذشته بود. این حمالت، 
ضربه دیگری به روند صلح شکننده که نخستین جلسه 
آن ماه جوالی برگزار شد ولی هفته گذشته به تعویق 

افتاد، وارد می کند.
مردم دیروز با رفتن به بیمارستان ها و بانک  های خون 
اهدا  خون  اخیر  رویدادهای  زخمی های  به  شهر،  در 

کردند. 
آنان گفتند که با اهدای خون می خواهند به تروریسم 

و دهشت افگنی نه بگویند. 

علی پارسا
جدا  نبود.  بی حاشیه یی  رویداد  مالعمر  مرِگ  خبر 
داخلی  سطح  در  خبر،  این  جهانِی  بازتاب های  از 
به آن  به نحوی نسبت  یافت که  را  نتوان کسی  شاید 
که  واکنش ها  این  میاِن  در  باشد.  نداده  نشان  واکنش 
این  به روِح  داغ دیده گان  نفریِن  لعن و  از  پُر  سراسر 
ابراز  گاهی  اما  بود،  وطن  مردم  خون خوارِ  دشمِن 
همدردی ها و غم شریکی هایی هم با بازمانده گاِن مالی 
یک چشم دیده می شد. برگزاری مراسم فاتحۀ عمومی 
جمله  از  کشور،  رنجورِ  پایتخت  در  مالعمر  برای 
اسف بارترین و توهین آمیزترین حرکت های ممکن به 
تا  می رسد  نظر  به  که  بود  افغانستان  زخم دیدۀ  ملت 
کنون عامالِن آن مورد پیگرد قرار نگرفته اند و همچنان 

به ریِش ملت می خندند. 
چنین  برگزاری  به  غزنی  والیت  مقامات  هرچند 
این  در  مالعمر  پیرو  طلبه های  سوی  از  فاتحه یی 
والیت فرصت ندادند و بساط شان را در هم چیدند، اما 
برگزاری چنین مراسمی در قلِب پُرخوِن کشور و عدم 
پیگیری عامالِن آن از سوی مسووالن حکومتی، رنج 
بسیاری را بر ملت شریف مان مستولی ساخته است. 
سکوت مبهِم حکومت در قبال فاتحه گیران در مرحلۀ 
نخست و تهدید میان تهی پس از آن که به نوش داروی 
بعد مرگ سهراب می مانست، ذهن بسیاری ها را بیش 
کرده  بدگمان  این حکومت  به سراِن  نسبت  پیش  از 
این  این پرسش را مطرح کرده که به راستی سران  و 
حکومت »شریک دزدند و یا رفیق قافله؟«. هنوز این 
پرسش از ذهن و زباِن مردم نرفته که حاال دیده می شود 
برخی از مقامات بلندپایۀ حکومت وحدت ملی، َعَلم 
سینه زنی برای مالعمر را بر شانه کرده اند و به نحوی 
فاتحه گیراِن  دست  روی  پاکی  آب  ریختِن  صدد  در 
رهبر قتل و وحشت برآمده اند. در میان این چهره ها، 
حضرت  چون  پرحاشیه یی  و  نکتایی پوش  چهرۀ 
می کند؛  خودنمایی  سایرین  از  بیش  زاخیلوال  عمر 
پیش داوری  اگر  بسیاری ها  تعبیر  به  که  زاخیلوالی 
افغانستاِن  در  مالی  فساد  به  متهم  بزرگ ترین  نکنیم، 
پرونده های  بزرگ ترین  پِس  در  که  است  پساطالبان 
فساد مالی می توان ردِ او را ُجست. این چهره اما حاال 
به عنوان مشاور عالی رییس جمهور در مسایل مالی و 

اقتصادی، از نزدیک ترین یاراِن رییس جمهور غنی ست 
و بدون شک صدای او صدای ارگ است.

به نحوی  کوشیده  فیس بوکی  نوشته یی  در  زاخیلوال 
فاتحه گیراِن یک جانی را تبرئه کند و به این ترتیب، در 
صف بندی جدیِد موافقان و مخالفاِن، موقِف خود را 
نشان دهد. او با توسل جستن به فرهنگ و سنت های 
این مردم، خواسته به شکلی با طالبان همسویی کند و 
شاید هم َدینی را که احساس می کرده بر دوش دارد، 
ادا کند. چنین واکنشی از سوی یکی از بازیگراِن اصلِی 
سیاست و حکومت در کشور، نشان دهندۀ نهایت ذلّت 

و رذالت در درون نظامِ کنونی است. 
خطاب  برادر  را  عمر  مال  دیروز  تا  که  همان هایی 
می کردند، پس از مرِگ او هم چنان به نیکی از او یاد 
می کنند که گویا از پیامبر یا قدیسی سخن می گویند. 
برآمدِن چنین سخن هایی از زبان کسی چون مولوی 
قلم الدین که مسوول امر به معروف در امارت طالبان 
ریش تراشیده یی  وقتی  اما  نیست؛  بعید  چندان  بوده، 
چون زاخیلوال ـ که در دانشگاه اوتاوا درس خوانده 
و شاید شب ها هم بدون نکتایی به بستر نرود، با تمام 
تا  از سال 2۰۰1  نظام جدید  ادعایی که در معماری 
کنون داشته ـ در سوِگ جنایت پیشه یی چون مال عمر 
نوحه می خواند، نشان می دهد زیر کاسه های نیم کاسه 

ای است. 
و  کابل  در  ترورپیشه  مالی  فاتحۀ  مراسم  برگزاری 
کسانی  سوی  از  تعزیه داری هایی  چنین  از  حمایت 
به  کالم  یک  در  شاید  زاخیلوال«،  »+عمر  چون 
فساد  و  از ضعف  پُر  فاتحۀ حکومِت  معنی خواندن 
وحدت ملی باشد. در حکومتی که به نام وحدت ملی 
مزیّن شده و درست در حالی که معاون اوِل آن در 
عالی  مشاور  است،  فاریاب  در  طالبان  با  نبرد  صف 
ضرورت  از  همراهان شان  از  جمعی  و  آن  اقتصادی 
عزاداری و نوحه سرایی برای مالی رذیل و ذلیل شان 
نمی خورد، همان  به چشم  که  تنها چیزی  می گویند، 
»وحدت ملی« است. چنین پیام ها و زیگنال هایی که 
به مناسبت های مختلف از سوی ارگ نشینان به گونۀ 
رسمی و غیررسمی بیرون داده می شوند، سبب شده 
که بسیاری ها به این نتیجه گیری برسند که حکومِت 
کنونی دست کم در امر »طالب پروری« آب پاکی را بر 

روی دسِت حکومت کرزی ریخته است.
حادثۀ روز گذشته در منطقۀ شاه شهید شهر کابل که 
انجامید،  تن   4۰۰ از  بیش  شدِن  کشته  و  زخمی  به 
نفرین شدۀ  فرزندان  وحشیانۀ  رفتارهای  از  نمونه یی 
کسانی  که  گفت  باید  ترتیب  این  به  است.  مالعمر 
چون زاخیلوال که نان و خوِن ملت را می خورند، با 
چنین رویکرد خاینانه یی نسبت به سرکردۀ بزرگ ترین 
نمایندۀ  نه  گذشته،  دهۀ  دو  در  ملت  خونِی  دشمن 
مردم در حکومت، که نمایندۀ دشمنان وطن در این 
حکومِت است. زاخیلوالی که به یقین تا کنون هیچ گاه 
از برپایی مراسم فاتحه برای قربانیان حمالِت طالبان 
سخن نگفته، با حمایت از فاتحه گرفتن برای مال عمر 
نشان می دهد که هیچ گونه سنخیت و حلقۀ وصلی با 

مردم داغ دیدۀ این سرزمین ندارد. 
شاید  )زاخیلوال(  عمر  حضرت  و  عمر  مال  میان 
به ظاهر تفاوت های بسیاری باشد؛ مال عمر مالی نسبتًا 
بی سوادی بود که شاید هیچ گاه از لنگی و دستار دور 
نبوده؛ برعکِس او اما حضرت عمر )زاخیلوال( کسی 
است که در یکی از بهترین دانشگاه های جهان درس 
خوانده و همیشه با ریش تراشیده و نکتایی های مجلل 
قریه  مالی  یک  ابتدا  از  عمر  مال  است.  شده  ظاهر 
با تجمالت و  بوده و تا آخر عمر هم شاید هیچ گاه 
تشریفات آشنا نشده است؛ برخالف او اما زاخیلوال 
کسی ست که هزینۀ یک دست لباِس او شاید به اندازۀ 
این  با  باشد.  بوده  قریه  مالی  یک سالۀ  درآمد  تمام 
مال  دارند:  هم  بسیاری  دو شباهت های  این  اما  حال 
بوده که  افغانستان  تاجر خوِن مردم  بزرگ ترین  عمر 
با صنعت تریاک و ترور، ما را به پاکستانی ها فروخته 
است. عمر زاخیل وال هم به زعِم بسیاری ها، بزرگ ترین 
تاجر فساد اداری و مالی در کشور بوده که به ادعای 
نیویورک تایمز، در دورۀ زعامت او در وزارت مالیه، 

نیم عواید گمرکاِت کشور به یغما رفته است. 
به این ترتیب، شاید بتوان گفت که این دو چهره، دو 
روی سکۀ بدبختی های مردماِن این سرزمین هستند؛ 
پس چندان هم نباید از چنین اظهار نظرهایی متعجب 

شد! 
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شکست  و  بیچاره  آنقدر  وحشی،  تروریستان  این  به   متوسل شدن  با  نمی دانند  حتی  که  هستند  خورده 
شان  نصیب  که  چیزی  تنها  و وحشی گری  خشونت 
می گردد خشم، نفرت و انزجار ملت بزرگ افغانستان 
است و قدرتمند ترشدن حس انتقام برای سرکوب و 
نابودی این تروریستان نزد نیروهای دفاعی و امنیتی 

کشور.
این  با  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  اجراییه  ریاست 
کابل  شهر  در  اخیر  تروریستی  باورمندی، حمله های 
ترین عمل ممکن علیه  ترین و وحشیانه  را شیطانی 
مردم مسلمان و بی گناه افغانستان عنوان کرده و آن را 

شدیداً تقبیح می کند.
با  مردم  رسانی  مدد  و  همنوایی  از  اجراییه،  ریاست 
دیده گان و  به آسیب  آزادۀ کشور در کمک  عزت و 
همچنان تقبیح و انزجار نسبت به تروریستان وحشی 
قدر دانی کرده و حضور آنان را در صفوف طوالنی 
اهدای خون و حمایت از مجروحان، نشانۀ پایداری و 
آزادگی این ملت بزرگ می داند و این اقدام ارزشمند 
مردمی را رسا ترین پیام برای اثبات شکست دشمنان 
تروریست و وحشی در افکار عمومی و در میدان نبرد 

تلقی می کند.

 ۳۷۰۰واقعهاچآی...
در مورد این ویروس به مردم آگاهی بدهند.

آگاهی  مسوولیت  که  رسانه ها  افزود:  پیمان  آقای 
دهی به مردم را دارد الزم است که در مورد مرض 
ایدز و ویروس اچ آی وی معلومات کافی داشته 

باشند.
هماهنگی  مسوول  احسان،  اهلل  احسان  همچنین 
برنامه ملی ایدز با ارایه معلومات در این خصوص 
گفت: افراد آسیب پذیر این مرض و ویروس اچ 
خانواده  باربری،  نوع  موترهای  رانندگان  آی وی، 
دارای  اشخاص  و  مراجعین  زرقی،  معتادین  های 
رفتارهای پرخطر و کودکان روی جاده می باشند.

در  را  وی  آی  اچ  ویروس  و  ایدز  مرض  وی 
افغانستان قابل تداوی دانست و گفت که 2 مرکز 
سوی  از  هرات  و  کابل  در  امراض  این  تداوی 

وزارت صحت عامه ایجاد شده است.
مرکز   1۰ که  این  بر  تاکید  ضمن  احسان  آقای 
مشورت دهی و معاینه دواطلبانه در این بخش در 

که  خواست  مردم  از  شده  ایجاد  مختلف  والیات 
به صورت دواطلبانه برای معاینه در مراکز صحی 
مراجعه نمایند و نتایج معاینات مخفی بوده و راز 

هیچ شخصی افشا نمی گردد.
آگاهی  سطح  بودن  پایین  بدبینی،  و  تبعیض  وی 
پوشش  سطح  بودن  پایین  و  بودجه  عامه،کمبود 
مورد  در  ملی  سروی  یک  نبود  و  زرقی  معتادین 
ویروس اچ آی وی و مرض ایدز را از چالش های 

عمده عنوان کرد.
است  ویروسی  وی  آی  اچ  گفت:  احسان  آقای 
کامال  را  انسان  بدن  عضویت  دفاعی  سیستم  که 
مقابل  در  را  افراد  بدنی  قدرت  و  نموده  تضعیف 
امراض گوناگون معروض می سازد؛ اما ایدز یک 
حالت پزشکی است که بر اثر ضعیف شدن سیستم 
معافیتی بدن توسط ویروس اچ آی وی بوجود می 

آید.
به گفته وی؛ ویروس اچ آی وی و ایدز از طریق 
شیردادن مادر به کودک، تبادل خون و مقاربت های 
جنسی انتقال می یابد؛ اما این ویروس از طریق به 

آغوش گرفتن، دست دادن، بوسیدن، خوردن غذای 
مشترک، استفاده از تشناب های مشترک از شخصی 

به شخص دیگر انتقال نمی یابد.
به ویروس اچ آی  افراد مبتال  آقای احسان عالیم 
وی را تب مداوم از یکسال بیشتر، اسهاالت بیش از 
یک سال و کاهش وزن خواند و گفت که ویروس 
اچ آی وی قابل عالج نبوده و این مرض کامال از 

بین برده نمی شود .
وی تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی یک آمار 
تخمینی را ارایه کرده است که در افغانستان 5 هزار 
واقعه اچ آی وی موجود است که وزارت صحت 
عامه تاکنون 1694 واقعه این ویروس را شناسایی 

کرده است.
هدف از برگزاری این نشست آگاهی دهی در مورد 
ویروس اچ آی وی و مرض ایدز به خبرنگاران و 
وزارت  مسووالن  گفته  به  که  بود  رسانه  اصحاب 
صحت عامه اکثریت رسانه ها تفاوت ویروس اچ 
آی وی و ایدز را درست درک نکرده و برای مردم 

معلومات درست در این زمینه ارایه نمی کردند.

طالباننکتاییپوشهمکاسۀرییسجمهور

افغانستاندستبه...
از طریق صفحه توئیترش اعالم کرد و عکس هایی از این 

دیدار را نیز از طریق توئیتر خود منتشر کرد.
در  افغانستان  سفیر  گذشتۀ  روز  دیدار  می شود  گفته 
مقام  یک  دیدار  نخستین  الحق،  سمیع  موالنا  با  پاکستان 
زمان  از  طالبان  این شخصیت  با  افغان  عالی  دیپلمات  و 

حمالت یازده سپتامبر سال 2۰۰1 تاکنون بوده است.
آماده گی  اعالم  از  پاکستان  در  افغانستان  دیپلمات های 
با  افغانستان  سمیع الحق برای میانجی گری میان طالبان 
گروه  این  رهبری  سر  بر  موجود  اختالفات  حل  هدف 

استقبال کرده اند.
با ورود پدر معنوی طالبان به عرصه روند مذاکرات صلح 
افغانستان، این روند وارد مرحله تازه یی شده است هر 
موافق  و  مخالف  جناح  میان  اختالفات  شدت  که  چند 
طالبان افغانستان بر سر موضوع رهبری این گروه، روند 
مذاکرات را در شرایط کنونی با تهدید جدی مواجه کرده 

است.

دولت پاکستان نیز تالش می کند تا از راه های مختلف، 
بار دیگر شرایط و فضا را برای ادامه مذاکراتی که خودش 
مبتکر آن بوده و خودش هم دور اول آن را بیش از یک 

ماه پیش میزبانی کرده است، فراهم آورد.
افغانستان روز  رستم شاه مهمند سفیر سابق پاکستان در 
آباد  اسالم  در  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  گذشته  پنجشنبه 
گفت: در طول عمر 2۰ ساله طالبان افغانستان، برای اولین 
بار است این گروه به طور کامال جدی با خطر از دست 
دادن ›موجودیت و هویت‹ خود مواجه شده و این چالش 

بسیارجدی برای طالبان است.
وی که اطالعاتی عمقی از شرایط حاکم بر افغانستان و 
طالبان دارد، تاکید کرد که اعالم خبر مردن مال عمر بیش 
از دو سال بعد از مرگ او و مخفی نگه داشتن این خبر، 
اختالفات درون گروهی شدید در طالبان شده و  باعث 
آینده مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان را با 

ابهام و تردید کامال جدی مواجه کرده است.
اگر چه ایجاد اختالفات عمیق میان طالبان و ضعیف شدن 
این گروه ممکن است در ظاهر به نفع دولت افغانستان 

میان  فراموش کرد که شکاف در  نباید  اما  برسد  نظر  به 
طالبان درعین حال موجب خواهد شد تا هرج و مرج و 
ناامنی در سطح گسترده در سراسر افغانستان ایجاد شود؛ 
تهدیدی که دولت کنونی کابل بخوبی نسبت به آن واقف 
است و تالش می کند مانع از فراهم شدن زمینه تحقق 

این تهدید شود.
مرگ  رمزآلود  و  کننده  غافلگیر  دیرهنگام،  خبر  عالم  با 
مال عمر دو سال و نیم بعد از مردن او، اکنون این سوال 
بزرگ هم برای طالبان و هم برای طرف دیگر مذاکرات 
صلح مطرح است که اگر در طول دو سال و نیم پیش، 
مال عمر عمال وجود خارجی نداشته است، پس کسانی 
که از سوی طالبان در دور نخست مذاکرات صلح شرکت 
کردند، نماینده گان چه کسی بوده اند؟ بسیاری از اعضای 
ارشد طالبان امروز به درستی احساس می کنند که طی دو 
سال و نیم گذشته با فتواهای دروغین فعالیت کرده اند و 
فریب خورده اند. همین سوال بزرگ کافی است تا سایه 
سنگین ابهام و تردید را بر سر مذاکرات صلح ایجاد کند 

و مانع از پیشرفت آن شود.

حمالتوحشیانۀ...

سخنگوی کرملین اعالم کرد: ایاالت متحده امریکا 
با افزودن یک میدان نفت و گاز روسیه به لیست 
روابط  به  بیشتری  لطمه  تا  شده  موجب  تحریم ها 

مسکو با واشنگتن وارد شود.
پسکوف  دیمیتری  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سخنگوی والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 
گفت: ادامه گفت وگو به زبان تحریم بیش از پیش 

به روابط دو جانبه لطمه وارد می کند.
دولت روسیه اعالم کرد که میدان نفت و گاز تحریم 
شده در دریای اوخوتسک در ساحل سیبری واقع 

است و متعلق به شرکت نفتی گاز پروم است.
میدان  این  تحریم  از  به شدت  کرملین  سخنگوی 

نفتی انتقاد کرد اما گاز پروم اظهار نظری نکرد.
پسکوف گفت که تحریم های غرب از نظر روسیه 
کوته بینانهاست و اقتصاد مسکو می تواند در مقابل 
روسیه  اقتصاد  افزود:  وی  کند.  ایستادگی  فشارها 
استواری خود را نشان داده است. از نظر ما چنین 
نخواهد  موفق  و  ندارد  چشمگیری  تاثیر  اقداماتی 

بود.

روسیه:تحریمهایامریکابه
روابطدوجانبهلطمهوارد

کردهاست
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ورزش
یوونتوسقهرمانسوپر

جامایتالیاشد

سرمربی آرسنال می گوید که چلسی در فصل جدید لیگ برتر انگلیس شانس 
جابه جایی  فصل  که  کرد  تاکید  او  بود.  خواهد  قهرمانی  عنوان  کسب  نخست 
تابستانی برای توپچی ها به پایان نرسیده است و احتمال دارد که این تیم یک 

بازیکن بزرگ را جذب کند.
لیگ  جدید  فصل  در  خود  دیدار  نخستین  در  آرسنال  گل،  سایت  گزارش  به 
برتر انگلیس یکشنبه در ورزشگاه امارات از وستهام پذیرایی می کند. توپچی ها 
در  چلسی  شکست  با  و  داشته  درخشانی  عملکرد  تابستانی  آمادگی  فصل  در 
سوپرجام انگلیس نشان دادند که آمادگی باالیی دارند و می توانند از شانس های 
اصلی کسب عنوان قهرمانی در فصل جدید لیگ جزیره باشند. ونگر با وجود 
آمادگی باالی آرسنال بر این باور است که چلسی شانس نخست کسب عنوان 

قهرمانی است.
ونگر در نشستی خبری گفت: چلسی فصل قبل توانست با اقتدار جام قهرمانی 
را باالی سر برد. این تیم حاال هم در شرایط خوبی قرار دارد و می توانم بگویم 
که شانس نخست کسب عنوان قهرمانی است. البته این بدین معنا نیست که دیگر 

تیم ها شانسی برای باال بردن جام ندارند.
با  برای کسب عنوان قهرمانی و رقابت  داد:  ادامه  سرمربی فرانسوی توپچی ها 
چلسی تا آخرین لحظه خواهیم جنگید. فصل قبل شروع خوبی نداشتیم و همین 
باعث شد تا امتیازهای زیادی از دست دهیم و در پایان هم نتوانیم قهرمان شویم. 
در فصل جدید می خواهیم شروع خوبی داشته باشیم؛ هر چند می دانیم که کار 
سختی داریم؛ چرا که در سه بازی نخست خود باید در 2 داربی و سپس برابر 
عنوان  کسب  اصلی  شانس های  از  یکی  هم  آرسنال  برویم.  میدان  به  لیورپول 
قهرمانی است. قرار دادن آرسنال در بین شانس های کسب عنوان قهرمانی باعث 
می شود که امیدوار شویم. در گذشته کسی ما را شانس عنوان قهرمانی قرار نمی 

داد اما اکنون شرایط تغییر کرده است و این باعث خوشحالی ماست.
چک،  پتر  است.  نداشته  زیادی  فعالیت  تابستانی  جابه جایی  فصل  در  آرسنال 
تابستان  در  توپچی ها  که  است  بزرگی  بازیکن  تنها  چلسی  سابق  سنگربان 
جابه جایی جذب کرده اند. به نظر می رسد که فصل نقل و انتقاالت برای آرسنال 

به پایان نرسیده است و این تیم به دنبال یک بازیکن بزرگ است.
ونگر در این باره گفت: تیم چند بازی است که آلکسیس سانچس و دنی ولبک 
را در اختیار ندارد. تیم ما به این دو بازیکن نیاز دارد و در صورت بازگشت آنها 
قوی تر از قبل خواهیم شد. باید بگویم که هنوز فصل جابه جایی برای آرسنال به 
پایان نرسیده است. اگر شرایط مهیا باشد، به احتمال خیلی زیاد با یک بازیکن 

بزرگ و استثنایی قرارداد امضا خواهیم کرد.
به احتمال خیلی زیاد اشاره آرسن ونگر به کریم بنزماست که این روزها خبرهای 
زیادی درباره جدایی او از رئال مادرید و پیوستنش به توپچی های لندنی به گوش 
می رسد. البته رافائل بنیتس، سرمربی کهکشانی ها پیش از این به صراحت اعالم 

کرد که اجازه نخواهد داد این بازیکن فرانسوی از رئال جدا شود.

اسطوره باشگاه رم به ستایش از ستاره آرژانتینی بارسلونا پرداخت و او را 
الگوی تواضع و یک قهرمان واقعی دانست.

به گزارش سایت رسمی باشگاه رم، بارسلونا عصر چهارشنبه موفق شد در 
دیداری دوستانه در جام خوان کامپر برابر رم به پیروزی برسد.

بعد  او  یافت.  حضور  دیدار  این  در  رم  باتجربه  کاپیتان  توتی،  فرانچسکو 
از بازگشت به ایتالیا در گفتگویی که با سایت رسمی باشگاه رم داشت به 
نباید یک بازیکن را نادیده بگیرم و او  ستایش از مسی پرداخت و گفت: 
کسی جز مسی نیست. مسی یک باردیگر ثابت کرد که او تنها یک قهرمان 
مثال زدنی نیست بلکه الگوی فروتنی است. او یک ستاره حقیقی و جوانی 

خیره کننده است.
ادامه سخنان خود به تجربه حضورش در نوکمپ  کاپیتان ۳9 ساله رم در 
ما  برای  افتخاری  نوکمپ  بارسلونا در  برابر  بازی کردن  پرداخت و گفت: 
برابر  کردن  بازی  نتیجه،  از  گذشته  بود.  بسیار خوب  تجربه  یک  این  بود. 
تیم بزرگی چون بارسلونا بسیار مفید است چرا که باعث می شود بازیکنان 
تجربه زیادی به دست آورند. این فرصت برای ما به وجود آمد تا لوئیس 

انریکه سرمربی سابق خود را دوباره ببینیم و سطح بازی خود را با قهرمان 
رقابت های لیگا و لیگ قهرمانان اروپا مقایسه کنیم.

یوونتوس با برتری 2 بر صفر برابر التزیو فاتح سوپر جام 
ایتالیا شد.

یوونتوس و التسیو در دیدار سوپر جام ایتالیا در چین برابر 
مشخص  دوره  این  قهرمان  تکلیف  تا  رفتند  میدان  به  هم 

شود.
یوونتوس که فصل گذشته فاتح سری A و جام حذفی ایتالیا 
شده بود، در سوپرجام به مصاف التسیویی رفت که نایب 

قهرمان جام حذفی سال گذشته شده بود.
یوونتوسی ها در این دیدار با دو گل مهاجمان تازه وارد خود 
توانستند التسیو را شکست دهند و جام قهرمانی را باالی 
در  دیاباال  پابلو  و  دقیقه 7۰  در  مانژوکیچ  ماریو  ببرند.  سر 
دقیقه 7۳ گل های بیانکونری را در این دیدار به ثمر رساند.

این سومین قهرمانی ماسیمیلیانو آلگری با یوونتوس بود.

ونگر:چلسیشانسنخستکسبعنوانقهرمانیاست

توتی:مسیالگویتواضعاست

سران باشگاه رئال مادرید با وجود قول هایی که به سرخیو راموس کاپیتان 
خود برای تمدید قراردادش دادند اما هنوز قرارداد او را تمدید نکرده اند و 

این باعث ناراحتی و خشم این مدافع سرشناس شده است.

به گزارش رادیو کادینا سر اسپانیا، ستاره خط دفاعی رئال مادرید از رفتار 
سران این باشگاه با او راضی نبود و به همین خاطر هم دوست داشت تا 

کهکشانی ها را ترک کند و بازی در لیگ جزیره را تجربه کند.
مادرید  رئال  باشگاه  رئیس  پرس،  فلورنتینو  کاسیاس  ایکر  جدایی  از  بعد 
نهایت تالش خود را به کار گرفت تا اجازه جدایی به راموس را ندهد و در 
سفری که به چین داشت این بازیکن را متقاعد کرد که در رئال باقی بماند. 
هر چند بعد از دیدار اخیر پرس و راموس بحث جدایی کاپیتان رئال مادرید 
از این تیم به پایان رسید و دیگر رسانه ها از جدایی او سخن به میان نیاوردند 

اما به نظر می رسد که هنوز احتمال جدایی این بازیکن وجود دارد.
بسیار  مادرید  رئال  سران  از  راموس  که  کرد  اعالم  اسپانیا  کادینای  رادیو 
عصبانی است چرا که با وجود قول هایی که به او داده اند هنوز قرارداد او را 

تمدید نکرده اند و با مدیر برنامه هایش وارد مذاکره نشده اند.
رئال مادرید هنوز قرارداد کاپیتان تیمش را تمدید نکرده است. منچستریونایتد 
جدی ترین مشتری راموس در فصل جابه جایی تابستانی به شمار می آید. 
اگر این بازیکن بر جدایی از کهکشانی ها اصرار داشته باشد به احتمال خیلی 

زیاد راهی لیگ جزیره خواهد شد.

راموسناراحتوخشمگینازرفتارسرانرئال

فانخال:بایدخیلیبهتر
ازاینشویم

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد می گوید تیمش انتظارات او 
را برآورده نکرده است و باید در بازی های بعدی بهتر از این 

بازی کند.
منچستریونایتد در هفته اول لیگ برتر انگلیس با یک گل تاتنهام 
را شکست داد تا پس از دو سال بطور موقت به صدر جدول 

این لیگ صعود کند.
لوئیس فان خال سرمربی منچستریونایتد پس از برد تیمش برابر 
تاتنهام گفت: بازی سخت و فشرده ای بود. هر دو تیم همدیگر 
تاتنهامی ها  فشار  پس  از  ما  بودند.  داده  قرار  فشار  تحت  را 
به  که  خوشحالم  نهایت  در  همینطور.  هم  آنها  و  برنمی آمدیم 
داشتم.  خودمان  از  بهتری  عملکرد  انتظار  رسیدیم.  پیروزی 
تاتنهام به ما فشار می آورد و به ما اجازه پاس کاری نمی داد. باید 

روی این نقطه ضعفمان کار کنیم.
فان خال درباره بازی دیپای و دارمیان اظهار کرد: من به ممفیس 
گفتم که نباید زیادی مشتاقانه و تحت تاثیر جو بازی کند. این 
همینطور  همیشه  ولی  می شود.  تیم  بازیکنان  همه  حال  شامل 
همیشه  اولدترافورد  در  یونایتد  پیراهن  با  بازی  اولین  می شود. 
متئو  بویژه  بودم؛  راضی  آن ها  عمکرد  از  من  اما  است  مشکل 
دارمیان. رومرو توپ های خیلی خوبی گرفت و همینطور موفق 
عمل  خوب  بازی سازی  در  اما  کند  کلین شیت  تیم  برای  شد 
نکرد. این عادی است زیرا او تنها دو روز با تیم تمرین کرده 

است.
فصل  دو  او  گفت:  نیز  دخیا  درباره  پایان  در  هلندی  سرمربی 
برای  ما  بود.  انتخاب شده  ما  بازیکن  بهترین  به عنوان  گذشته 
بازیکنان با کیفیت پول زیادی پرداخت می کنیم و انتظار این کار 
را از دیگران نیز داریم. من می خواهم او را در تیم حفظ کنم اما 
دروازه بان نیاز به تمرکز دارد و دخیا فاقد تمرکز است. پس از 

پایان نقل و انتقاالت دوباره وضعیت را بررسی می کنیم.

ACKU
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مقامات امریکایی اعالم کردند، همزمان با تالش دولت 
افزایش  برای  کشور  این  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک 
روند تعطیلی زندان گوآنتانامو، چند ده کشور نسبت به 

انتقال 52 زندانی باقی مانده این زندان متعهد شده اند.
زندان  تعطیلی  اما  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
گوآنتانامو در نهایت به امضای اشتون کارتر، وزیر دفاع 
امریکا نیاز خواهد داشت، امضایی که می تواند با وجود 
تاکید اوباما برای تعطیلی این زندان پیش از سال 2۰17 

روند آن را به تاخیر بیاندازد.
در این میان همزمان با تهیه پیش نویس برنامه گسترده 
تعطیلی این زندان، دفتر نمایندگی وزارت خارجه امریکا 
دولت  چندین  با  را  توافقاتی  گوآنتانامو  زنان  امور  در 

خارجی را نهایی کرده و مذاکرات رو به پیشرفتی با سایر 
کشورها دارد.

زندانیان  انتقال  می گویند،  امریکا  دولت  ارشد  مقامات 
گوآنتانامو از پایگاه  دریایی واشنگتن در خلیج گوآنتانامو 

در کوبا می تواند تا پایان سال صورت گیرد.
این در حالی است که اوباما برای تعطیلی این زندان و 
سوی  از  مخالفت هایی  با  امریکا  به  آن  زندانیان  انتقال 
با  سفید  کاخ  است.  مواجه  کنگره  خواهان  جمهوری 
زندان  تعطیلی  برای  خود  طرح  که  می گوید  حال  این 

گوآنتانامو را به زودی در کنگره مطرح می کند.
به گفته یکی از مقامات امریکایی که خواسته نامش فاش 
نشود، توافقات سیاسی در سطوح مختلفی بین واشنگتن 
و شرکای آن در سراسر جهان وجود دارد. برخی از آنها 
این زندانیان را پذیرفته اند و برخی دیگر برای اولین بار 

به چنین اقدامی دست خواهند زد.
تمرکز دولت همچنین بر زندانیانی یمنی است که دیگر 
وجود  دلیل  به  اما  نمی شوند  محسوب  امنیتی  خطر 
درگیری ها در کشورشان نمی توانند به صنعاء بازگردانده 

شوند.
زندان گوآنتانامو از جمله اماکنی بدنامی است که به دلیل 
رفتارهای بسیار خشن و نامناسب با مظنونین تروریستی 
خارجی همواره از سوی مجامع بین المللی محکوم شده 

است.

دولتاوبامابهدنبالتسریعروندتعطیلی

زندانگوآنتانامو
اتحادیهاروپا:بحرانسوریه،بزرگترینبحران

انسانیجهاناست
قطعنامه  از صدور  استقبال  اروپا ضمن  اتحادیه 
از  استفاده  عامالن  درباره  امنیت  شورای   22۳5
سالح شیمیایی در سوریه تاکید کرد با گذشت 
بیش از چهار سال از بحران سوریه، این بحران 
اکنون به بزرگترین بحرن انسانی در جهان تبدیل 

شده است.
فدریکا  کویت،  العام  الرای  روزنامه  نوشته  به 
موگرینی، مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 
از  سال  چهار  از  بیش  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در 
به  سوریه  امروز  و  است  گذشته  سوریه  بحران 
شده  تبدیل  جهان  در  انسانی  بحران  بزرگترین 
است. 12 میلیون سوری یعنی حدود نصف تمام 
مردم سوریه مجبور به فرار از منازل خود و یا 

حتی قربانی نقض حقوق بشر شده اند.
وی افزود: در دوره اخیر داعش بار دیگر ده ها 
در  را  و کودک  زن  از جمله چندین  غیرنظامی 
است.  ربوده  حمص  استان  توابع  از  روستا  دو 
این حمالت و نقض حقوق بشر از سوی داعش 
و  مسیحیان  علیه  تروریستی  گروه های  دیگر  و 
دیگر اقلیت ها به مشکالت انسانی مردم سوریه 

افزوده می شود.
شورای   22۳5 قطعنامه  از  استقبال  ضمن  وی 
امنیت درباره شناسایی عامالن استفاده از سالح 
شیمیایی در سوریه گفت: رسیدن به راهکار دائم 

و فوری درباره سوریه روند سیاسی فراگیری را 
سیاسی  انتقال  به  که  می طلبد  سوریه  رهبری  با 
المللی  بین  قطعنامه های  و  ژنو  بیانیه  براساس 

بینجامد.
شورای امنیت با تالش آمریکا و دیگر همپیمانان 
غربی اش قطعنامه ای را برای تشکیل یک هیات 
از گاز  استفاده  بین المللی جهت معرفی عامالن 
به عنوان سالح جنگی در سوریه تصویب  کلر 

کرد.
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