
ACKU جنگ قدرت در میان طالبان و حذف مهره های اصلی و تضعیِف این گروه و دوباره مصروف کردِن دولت افغانستان به پروژۀ صلح به کمِک
پاکستان، بهترین پایان را برای این پروژه و آغاِز پروژه یی جدید رقم می زند؛ پایان و آغازی که در آن جانِب افغانستان بی  آن که سودی ببرد، 
مدیون پاکستان می شود. به این ترتیب که با حذف برخی سراِن طالبان در رویدادهای خودساخته، این گروه متشتت و مضعوف می گردد و 
در دوراهِی صلح و پیوستن به داعش قرار می گیرد. آنانی که با گذشتن از جادۀ صلح در ساختار نظام جای می گیرند، بازهم مهرۀ آی اس آی 
و ستون پنجم به حساب می آیند و آنانی که به داعش می پیوند نیز بازهم تا دِم مرگ سرباِز منافع پاکستان خواهند ماند و دولت افغانستان 

نیز همچنان در آرزوی رسیدن به صلح  از کانال پاکستان به تالش و تقال ادامه خواهد داد!

سا  ل    هفتم        y شما  رۀ     y 1672  شنبه      14 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  22 صفر ا  لمظفر    y 1437   5 د  سمبر     2015

هیچ کس از قلِب شما به شما نزدیک تر و راستگوتر 
نیست، بنابراین از کسانی که قلب پاِک شما آنان را به خود 

نمی پذیرد، دوری کنید.
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امر سینها سفیر هند در کابل: حمله باالی مال اختر محمد 
بلوچستان  ایالت  منصور رهبر طالبان در منطقۀ کچالغ 
بین  اختالفات  و  درزها  که  می دهد  نشان  پاکستان 

طالبان افزایش یافته است.

پاکستان  چون  کند،  مداخله  باید  هند  حالت  این  در 
با یک گروه طالبان گفت وگو می کند و در تالش  صرف 
آن است که شبکۀ حقانی را به حیث رهبری طالبان به 

جامعۀ جهانی معرفی کند



ACKU اعالم ملی  وحدت  دولت  اجرایِی  ریاست 

کرده است که مال اخرت محمدمنصور جانشین 

درگیرِی  یک  در  طالبان،  پیشیِن  رهرب  مالعمر 

شده  زخمی  پاکستان  کویتۀ  در  میان  گروهی 

است.

 این خرب هرچند تا هنوز از سوی منبع مستقلی 

با  حادثه یی  چنین  احتامِل  ولی   نشده،  تأیید 

به  بعید  طالبان  گروه  تازۀ  اختالفاِت  به  توجه 

افراد گروه  میان  نیز  نظر منی رسد. در گذشته 

مال اخرت منصور و شاخۀ منشعب شدۀ طالبان 

زابل،  والیت  در  محمدرسول  مال  رهربی  به 

بود.  پیوسته  به وقوع  خونینی  درگیری های 

ولسوالی  از  عینی  شاهداِن  برخی  به تازه گی 

خاک افغان والیت زابل گزارش داده اند که در 

درگیری های میان این دو گروه متخاصم، ده ها 

غیرنظامی قربانی شده اند. 

رهرب  مالعمر  مرِگ  اعالم  زمان  از  اختالفات   

ورطۀ  به  را  گروه  این  به شدت  طالبان،  پیشین 

اخرت  مال  مخالفان  است.  کشانده  نابودی 

منصور، او را به نزدیکی با آی اس آِی پاکستان 

این  پیشیِن  رهرب  قتل  عامل  و  می کنند  متهم 

انشعابی  شاخۀ  که  افرادی  می دانند.  گروه 

افراد  از  همه  آورده اند،  وجود  به  را  طالبان 

این  حاکمیِت  زمان  در  که  طالبان اند  قدرمتند 

سیاسی  ساختار  در  کلیدی  سمت های  گروه 

امارت اسالمی داشتند.

مالعمر،  مرگ  اعالم  زمان  از  طالبان  گروه   

انسجام  نیست،  پیشین  گروِه  آن  آن  دیگر 

سازمانِی آن از میان رفته و هیبت نظامِی آن در 

سایۀ افشاگری های رهربان ارشِد آن فرو پاشیده 

که  نیست  پوشیده  کسی  بر  دیگر  حاال  است. 

آن  رهربان  توسط  آن که  از  پیش  طالبان  گروه 

سیاست های  بازیچۀ  عنوان  به  شود،  مدیریت 

ُپر  مرِگ  است.  کرده  عمل  پاکستانی  نظامیاِن 

داد که گروه طالبان  راِز مال عمر نشان  رمز و 

ریشه در اسرتاتژی های منطقه یِی آی اس آی دارد 

انجام  پاکستان  منافع  حفظ  برای  آن  جنگ  و 

می شود. 

انشعابی  گروه  یک  وقتی  دیگر،  جانب  از 

باال  دالیِل  به  را  طالبان  اصلی  بدنۀ  قدرمتند 

بود  مطمین  منی شود  دیگر  می کند،  ترک 

چه  وسیلۀ  به  جدید  تصمیم گیری های  که 

هم  هنوز  آیا  است.  گرفته  صورت  کسانی 

یا  و  هست  طالبان  اصلِی  برنامه ریِز  آی اس آی 

این  در  نیز سهمی  به مال اخرت محمد منصور 

تصمیم گیری ها داده شده است؟

رهربی  که  زمانی  از  منصور  اخرتمحمد  مال   

گروه طالبان را به دست گرفته، تالش هایی را 

آغاز کرده تا بتواند خود را در جایگاه مالعمر 

قرار دهد؛ اما این تالش ها به شکست انجامیده 

است.  کرده  متزلزل  را  جدید  رهرب  جایگاه  و 

رهرب جدید طالبان به محض این که بر سکوی 

توجه  جلب  برای  گرفت،  قرار  طالبان  رهربی 

هواداران نظامی خود، گفت وگوهای صلح را 

مردود اعالم کرد و با تشدید حمالت انتحاری 

مختلِف  مناطق  در  نظامی  غیر  افراد  قتل  و 

و  قاطع  نشان دهد که رهربی  کشور خواست 

سخت گیر خواهد بود. او همچنین سعی کرد 

که مدیریِت برخی جنگ ها را به عهده بگیرد و 

خود را ظاهرًا در میان افراد خود نشان دهد. 

دارند  وجود  ناشده  تأیید  گزارش های  برخی 

از  مناطقی  در  منصور  محمد  اخرت  مال  که 

زابل و هلمند دیده شده است. اما با توجه به 

وضعیِت درهم پاشیدۀ طالبان، گامن منی رود 

از حِد یک منایش کوتاه مدِت  این مانورها  که 

قدرت فراتر رفته باشد. مال اخرت محمد منصور 

مال  کاریزمایی  به ظاهر  اعتبار  آن  که  می داند 

عمر را ندارد و نه هم قادر است که ُکِل افراد 

همین  به  کند.  جمع  خود  دوِر  به  را  طالبان 

مناسبت، او جنگ در دو و حتا چند جبهه را 

برای ادامۀ رهربی خود انتخاب کرد. 

مال اخرت محمد منصور با محاسبۀ اشتباِه خود 

و یا هم به دلیل فشارهای نظامیاِن پاکستان در 

کنار این که جنگ با نیروهای دولت افغانستان 

با  را شدت بخشید، وارد درگیری های خونین 

مخالفاِن خود هم در میان طالبان و هم بیرون 

از آن نیز شد؛ موردی که به شدت توان رهربی 

و نظامی او را به چالش طلبید و نشان داد که 

وضعیِت  سطحی  تحلیل  از  حتا  جدید  رهرِب 

خود در مدیریِت طالبان نیز عاجز مانده است. 

مختلِف  در سطوح  اختالفات  دلیل،  همین  به 

از  بیشرت  را  گروه  این  و  یافته  شدت  طالبان 

گذشته در وضعیِت جنگ ها و انتقام گیری های 

میان گروهی قرار داده است. 

بیشرت  طالبان  جناح  دو  هر  حارض،  حال  در 

باشند،  خود  بیرونی  مخالفان  نگران  آن که  از 

مرتصد افراد خودی اند که می توانند با رضبات 

آن ها  نظامِی  تواِن  و  آخرین توش  مرگباِر خود 

نابودی سوق دهند. اگر خرب زخمی  به  نیز  را 

یا کشته شدِن رهرب جدید طالبان صحت داشته 

از  تالفی جویانه  حمالت  منتظر  باید  باشد، 

بود.  منصور  محمد  اخرت  مال  نزدیکان  سوی 

او به خوبی می داند که این حمله از جانب چه 

کسانی صورت گرفته و پاشنۀ آشیل رهربِی او 

اساسی  نکتۀ  یک  میان،  این  در  اما  کجاست. 

بحث  آن،  و  شود  داشته  دور  نظر  از  نباید 

توجه  دیگر  بار  که  است  گفت وگوهای صلح 

دولت مردان افغانستان را به خود معطوف کرده 

است. 

رییس جمهور غنی در سفر تازۀ خود به اروپا، 

رشیف  نواز  با  پاریس  نشست  حاشیۀ  در 

خواهان  و  کرد  دیدار  پاکستان  نخست وزیر 

مخالفان  با  صلح  گفت وگوهای  رسگیرِی  از 

مسلح شد. اما سوال این جاست که آقای غنی 

می خواهد با کدام طالبان گفت وگو کند؛ با مال 

اخرت محمد منصور و یا با مال محمد رسول؟ 

از جانب دیگر، هنوز کاماًل مشخص نیست که 

گروه طالبان میان همین دو فرد مدعِی رهربی 

دیگری  انشعابِی  شاخه های  یا  و  شده  تقسیم 

چنین  در  است.  نشده  رسانه یی  که  دارد  نیز 

از مذاکراِت  افغانستان وقتی  وضعیتی، دولت 

صلح سخن می گوید، باید تشخیِص درستی از 

گروه هایی داشته باشد که می خواهد با آن ها بر 

رِس میز مذاکره بنشیند. 

برای  و  کرد  تکرار  را  گذشته  اشتباهاِت  نباید 

گروه های خشونت طلب این فرصت را به وجود 

مطرح  را  خود  »طرف«  یک  عنوان  به  که  آورد 

مرگ  اعالم  از  پس  که  نظر منی رسد  به  کنند. 

طرِف  یک  عنوان  به  دیگر  طالبان  عمر،  مال 

عماًل  گروه  این  باشند.  مطرح  گفت وگو  قابل 

به دسته های گوناگونی تقسیم شده و پیش از 

باشد،  داشته  را  قدرت  به  ادعای رسیدن  آن که 

سازمان های  دسِت  در  فشار  ابزار  عنوان  به 

استخباراتی منطقه عمل می کند. 
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احمـد عمران

صلــــــــح
 و اختالفات خونیِن طالبان

 

جانشین  مالمنصور  که  بودند  داده   گزارش  رسانه ها  پیشتر 
در  میان  گروهی  درگیرِی  در یک  طالبان،  پیشیِن  رهبر  مالعمر 
و  منابع  برخی  اکنون  اما  است.  برداشته  پاکستان زخم  کویتۀ 
بیمارستانی در شهر  رسانه ها از مرِگ این سرکردۀ طالبان در 

کویتۀ پاکستان خبر می دهند.
هرچند سخنگوی گروه طالبان وقوع چنین درگیری را تکذیب 
کرده؛ اما سخنگوی گروه انشعاب شده از طالبان به رهبری مال 
اظهار  می باشد،  منصور  اختر  مال  رهبری  مخالِف  که  رسول 

کرده که مال منصور در این درگیری کشته شده است.
بر اساس گزارش ها، این درگیری در یک نشسِت فرماندهاِن 
داده  رخ  پاکستان  قبایلی  مناطِق  در  چهارشنبه شب  طالبان، 
مرِگ  خبر  نیز  افغانستان  حکومت  در  منابع  از  برخی  است. 

رهبر طالبان را تأیید کرده اند. 
فرماندهاِن  میان  درگیری  به  اشاره  با  اما  کابل  در  هند  سفیر 
طالبان، تلویحًا پاکستان را عامل قتل مالمنصور و درگیری میان 

فرماندهاِن طالبان دانسته است. 
به هر حال، وقوع چنین درگیری ها یی میان فرماندهان طالبان، 
حکایت از عمِق شکاف ها و اختالفات  در شورای کویته و 
مرگ  از  پس  طالبان  دارد.  گروه  این  تصمیم گیرِی  سطح  در 
مالعمر، دیگر به عنوان یک گروه منظم و یک دست شناخته 
و  چنددسته گی  این  خود  طالبان،  فرماندهان  حتا  نمی شوند. 
انشعاب را پنهان نکرده اند. اخیراً، مولوی متوکل وزیر خارجۀ 
پیشیِن طالبان و از چیزفهماِن این گروه، اعالم کرد که پس از 

مرگ مالعمر، طالبان ضعیف شده اند.  
مالعمر هرچند رهبری در صحنه نبود و حتا بسیاری ها دربارۀ 
وجود چنین شخصیتی تردید داشتند؛ اما او به عنواِن یک تابو 
و بُت در میان طالبان مطرح بود و به قولی، »سایه »اش حکومت 
می کرد. هیچ فرماندهی از طالبان در موجودیت مالعمر ادعای 
رهبری و جانشینی نداشت و وی به عنوان یک رهبر بالمنازع، 
مرِگ  اما  بود.  برخوردار  طالبان  میان  در  ویژه یی  جایگاه  از 
به  رهبری  کسب  سِر  بر  طالبان  سراِن  که  شد  سبب  مالعمر 
درگیری های  و  رقابت ها  این  شاید  بپردازند.  خشن  رقابِت 
تا  چنان که  باشد.  گروه  این  کامِل  فروپاشی  مقدمۀ  خون بار، 
حال توش و تواِن طالبان میان دو گروه هواخواهِ مال رسول و 
مال منصور تقسیم شده و شاید گروه های انشعابِی دیگری نیز 

در آینده به این جمع افزوده شوند. 
 اما آن چه در این منازعات نمی توان نادیده اش گرفت، نقش 
استخباراِت پاکستان به عنوان  »بازوی محرک«ِ طالبان طی دو 
میان طالبان رخ  اتفاقاتی که در  اخیر است. مسلمًا همۀ  دهۀ 
نیست  آی اس آی  گرداننده گِی  و  مهندسی  از  بیرون  می دهد، 
مهره های  برخی  هرازگاهی  پاکستان،  نظامی  استخبارات  و 
سوخته را با خلِق برخی حوادث، حذف کرده و افراد جدید را 
جایگزین نموده است. ولی اکنون خبِر زخمی شدن و شایعۀ 
مرگ مال منصور در فاصلۀ نزدیک با انتشار خبِر مرگ مالعمر، 
حکایت از تغییر بازِی پاکستان در میداِن افغانستان دارد. گویا 
آی اس آی درک کرده که با باال گرفتن کارِ داعش در منطقه، 
دیگر  و  شده  سپری  نام،  این  زیر  گروه  این  مصرِف  تاریِخ 
در حاِل  داعش  اکنون  ندارد.  را  کارآیِی الزم  بازی  میداِن  در 
قوت گیری و انسجام در افغانستان است و به موازاِت آن، پای 
طالبان را در بخش هایی از کشور قطع کرده است. پس برای 
افغانستان زیر  تازه یی در  بهتر که سرمایه گذارِی  پاکستان چه 
نامِ داعش انجام دهد و پروژۀ طالبان را به یک بهانۀ خوب و 

دل پسند به پایان برساند. 
مسلمًا جنگ قدرت در میان طالبان و حذف مهره های اصلی 
و تضعیِف این گروه و دوباره مصروف کردِن دولت افغانستان 
این  برای  را  پایان  بهترین  پاکستان،  کمِک  به  پروژۀ صلح  به 
پروژه و آغازِ پروژه یی جدید رقم می زند؛ پایان و آغازی که 
در آن جانِب افغانستان بی  آن که سودی ببرد، مدیون پاکستان 
در  طالبان  سراِن  برخی  حذف  با  که  ترتیب  این  به  می شود. 
رویدادهای خودساخته، این گروه متشتت و مضعوف می گردد 
و در دوراهِی صلح و پیوستن به داعش قرار می گیرد. آنانی که 
با گذشتن از جادۀ صلح در ساختار نظام جای می گیرند، بازهم 
مهرۀ آی اس آی و ستون پنجم به حساب می آیند و آنانی که به 
پاکستان  منافع  سربازِ  مرگ  دمِ  تا  بازهم  نیز  می پیوند  داعش 
خواهند ماند و دولت افغانستان نیز همچنان در آرزوی رسیدن 

به صلح  از کانال پاکستان به تالش و تقال ادامه خواهد داد!

پایان پروژۀ طالبان
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با  گفت:  ایران  در  افغانستان  سفارت  فرهنگی  رایزن 

آن  کامل  و  گسرتده  سطح  در  ابریشم  جادۀ  احیای 

در  را  آن  و  کرده  بین املللی  را  فارسی«  »زبان  می توان 

فهرست یونسکو ثبت کنیم.

محمد افرس رهبین، شاعر و نویسندۀ معروف افغانستانی 

و  اکو  منطقه  در  فرهنگی  »ظرفیت های  نشست  در  که 

موسسه  در  فرهنگی مشرتک«  میراث  راستای حفظ  در 

فرهنگی اکو سخن می گفت، اظهار کرد: برای ایجاد یک 

از ظرفیت های  استفاده  در  راهکار مشخص  یا  مکانیزم 

اکو، ایجاد بنیاد فرهنگی منطقه ای را پیشنهاد کردیم، اگر 

این اتفاق امکان پذیر باشد، می تواند زمینۀ خوبی برای 

تجدید روابط فرهنگی فراهم کند.

برای کشورهای عضو  را  زمینه  اکو،  اگر  کرد:  تاکید  او 

فراهم کند به گونه یی که هیچ نیازی به ویزا نباشد، یک 

گام مثبت است تا ظرفیت های فرهنگی برای ایجاد بهرت 

ظرفیت هایشان  شناخت  و  اقتصادی  فرهنگی،  روابط 

فراهم شود.

با وجود گفت وگوهای  امروز  دنیای  داد: در  ادامه  وی 

حال  در  چون  می زند.  را  اول  حرف  اقتصاد   فرهنگی، 

اگر  رسید.  فرهنگ  به  می توان  اقتصاد  مسیر  از  حارض 

زمان خود  در  دارد  دولت وجود  هر  برای  که  امکاناتی 

در  بنابراین  است.  بد  اتفاقی  نباشد،   استفاده  مورد 

گفت،  سخن  فرهنگی  دیپلامسی  از  باید  نخست  گام 

فرهنگ ساز  آن  در  می تواند  دین  و  زبان  که  دیپلامسی 

باشد.

رهبین با اشاره به وجود ادبیات و فرهنگی دینی در میان 

کشورهای فارسی زبان افزود: اگر از این کشورها ادبیات 

دینی را بیرون کنیم، یک بخش بزرگ و ارزشمند خود 

را بیرون کرده ایم. عرفان اسالمی در این زمینه می تواند 

کمک کند.

تقسیم  موافق  براین که  تاکید  با  همچنین  دانشمند  این 

فارسی  ایرانی،  فارسی  بخش  سه  به  فارسی  زبان 

اگر  داد:  ادامه  نیست،   تاجیک  فارسی  و  افغانستانی 

سه  این  بین  باید  کنیم،  بین املللی  را  فارسی  بخواهیم 

زبان تفاوت قائل نشویم، در حالی که بیشرتین بحث ها 

روی گویش ها ست.

به اعتقاد وی، باید یک بازگشت بنیادین به زبان فارسی 

نظر حساسیت  از  ذهنیت ها  برخی  باشیم. چون  داشته 

در زبان فارسی هستند که اصلیت و گوهر دارند.

زبان  دیگر  بار  می تواند  ابریشم  جاده  احیای  افزود:  او 

فارسی را در سطح بین املللی زنده کند. زبان فارسی در 

کشور هندوستان 800 سال قدامت دارد، اگر ما با نگاه 

سازی  احیا  عملیات  این  ابریشم  جاده  در  دقیق  بسیار 

جان  فارسی  زبان  به  دوباره  می توانیم  دهیم،  انجام  را 

دهلی  در  مغازه ها  تابلوی  برخی  روی  هنوز  ببخشیم. 

زبان فارسی وجود دارد. بین املللی کردن زبان فارسی 

بسیار خوب است، اما اگر آن را دست کم بتوانیم در اکو 

پذیرفته کنیم و زبان فارسی،  زبان عامل باشد ، اهمیت 

دارد.

منطقه  فرهنگی  بنیاد  مساله  روی  ما  اگر  گفت:  او 

توجه داشته باشیم و زمینه های فرهنگی توسط موسسه 

فرهنگی اکو فراهم شود، می توانیم موفق شویم.

* میزان همخوانی بین فارسی ایرانی، تاجیکی و افغانی

ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوسته  عضو  رواقی،  علی 

فرهنگ  صورت  به  را  آثارمان  می توانیم  گفت:  فارسی 

تاجیکی فارسی آماده کنیم تا تاجیکی ها به توامنندی های 

زبان خود بیش از پیش پی بربند.

تاجیکستان  اقداماتی که  اینکه  بر  تاکید  با  این قرآن پژوه 

انجام  منطقه  در  آن  کاربرد  و  تاجیکی  زبان  درباره 

فقط  تاجیکی  فرهنگ  در  گفت:  است،  کم  بسیار  داده 

واژه هایی استفاده می شوند که در حوزه های کاربردی و 

جغرافیای تاجیکستان هستند.

در  افغانستان  فارسی  برای  کار مشابهی  داد:  ادامه  وی 

فرهنگ  برای  تحقیق  همچنین  دادیم.  انجام   83 سال 

افغانستانی از حدود  فارسی تاجیکی و فرهنگ فارسی 

فراهم شد که در دفرت پژوهش های زبان  قبل  25 سال 

این  بررسی  دارد.  وجود  کتاب ها  مجموعه  این  فارسی 

زبانی  همخوانی  میزان  چه  که  می دهد  نشان  کتاب ها 

افغانستانی  و تاجیک وجود دارد و  ایرانی،  بین فارسی 

چه میزان گویش های ایرانی امکان پژوهش درباره زبان 

فارسی افغانستان را به ما می دهد.

در  واژه ها  ما  جغرافیایی  حوزه های  در  کرد:  اضافه  او 

حوزه خراسان ، شیراز یا اهواز با زبان سیستانی ، فارسی 

این  است  متفاوت  آن  مانند  زبان هایی  و  خراسانی  

زبان  یا  تاجیکی  فارسی  زبان  در  می توان  را  تفاوت ها 

فارسی افغانی نیز مشاهده کرد.

فارسی،  زبان  بودن  جداگانه  فارسی  ادبیات  استاد  این 

در  فارسی  گونه های  کردن  فراهم  را  افغانی  یا   تاجیک 

این سه کشور به صورت یکپارچه دانست و گفت: این 

سه کشور قرار است از نظر فرهنگی و ادبی به یکدیگر 

وصل کنیم، نه آنها را از هم جدا کنیم.

فارسی  زبان  دانشمندان  برای  این که  بیان  با  رواقی 

مشخص نیست که این زبان چقدر کاربرد و گسرتدگی 

 26 حدود  چیزی  فارسی  زبان  برای  کرد:  اظهار  دارد، 

دیگر  مسائل  به  توجه  با  که  داریم  یادداشت  میلیون 

فراهم  با  بنابراین  ندارد،  وجود  آن  چاپ  امکان  فعال 

بر ارزش  کردن کارهای مختلف در حوزۀ زبان فارسی 

با  باید  واقع  در  می شود.  افزوده  زبان  این  توامنندی  و 

هند،  تاجیک ،  مانند  مختلف  زبان های  از  بهره وری 

 افغانستان و قزاقستان به فارسی زبانان توجه شود.

این  در  نیز  تاجیک  برجسته  محقق  احمد،  مال  میرزا   

نگاه  ایران  فرهنگ  تعریف  به  اگر  کرد:  تاکید  نشست 

دقت  فرهنگ  درخت  رویش  برای  که  زمان  هر  کنیم، 

کنیم، متوجه می شدیم که فرهنگ رشد کرده است. ابن 

سینا ، ابوریحان و صدها شاعر دیگر در این دوره آمدند 

تا امروز که بحث گفت وگو متدن ها را داریم.

کتابخانه  بود که در  این  ابن سینا  افزود: رسگذشت  وی 

گوناگون  زبان های  به  کتاب  صندوق،  هر  در  بخارا 

داشت. همین رابطه ها و ارتباط های فرهنگی باعث شد 

به مرور  آیند و جنگ ها  پیش  دانشمندان و شاعران  که 

زمان باعث کاهش ارتباطات شود و بین کشورها جدایی 

بیفتد. حتی بین مردمان ایرانی و خراسانی و بلخ جدایی 

افتاد.

شاعران  شوروی،  فروپاشی  از  پس  افزود:  وی 

پیرشفت  باعث  این  و  داشتند  رابطه خوبی  فارسی زبان 

برای  مشکالت  برخی  امروز  متاسفانه  شد.  ما  فرهنگ 

تفاهم نامه های  دارد.  رابطه ها وجود  و  فرهنگ  پیرشفت 

زیادی امضا می شود، حرف های زیادی مطرح می شوند، 

اما عملی نیستند؛ چون مکانیزم آنها هنوز عملی نشده 

است.

مالاحمد با تاکید بر صحبت هایی که پیش از این درباره 

تاسیس مرکزهای مشرتک علمی و فرهنگی بین این سه 

کشور شده بود، اظهار کرد: حتی رییس جمهور هم این 

را امضا کرده بودند، اما آن عملی نشده است.

* زبان فارسی را بین املللی کنید

او گفت: در قرن هشتم حافظ در شیراز و کامل خجندی 

در خجند بدون استفاده از هیچ کدام از وسایل ارتباطی 

امروزی در جواب حرف های یکدیگر شعر می رسودند 

ارتباط  این همه وسیله  اما حاال که  آنها می رسید،  به  و 

فرهنگی وجود دارد، حتی اگر سال ها نیز بگذرد چنین 

اتفاقی نیز رخ منی دهد.

را  نوروز  فرهنگ  گفت وگو«  »دوران  کتاب  نویسنده 

دانست  برای جهانی شدن  آن  زیاد  ارزش های  از  نشان 

است.  فرهنگی  ارزش  یک  نیز  چوگان  بازی  گفت:  و 

آداب  برخی  مانند  نیز  فارسی  زبان  می کنم  پیشنهاد 

میراث  سازمان  توسط  کشورهایامن  مشرتک  رسوم  و 

فرهنگی و یونسکو به عنوان یک زبان بین املللی مطرح 

و نهادینه شود، چون زبان فارسی تا قرن نوزدهم و قبل 

از ورود انگلیسی ها و آمریکایی ها به دنیا به عنوان زبان 

بین املللی بود. اما متاسفانه امروز ما تقسیم شده ایم و 

یگانگی خود را از دست داده ایم.

مالاحمدتاکید کرد: از کشورهای عضو اکو می خواهم 

برای جهانی شدن زبان فارسی تالش کنند.

روابط همگانی  توسعه  برای  تکیه گاه  بهرتین  فرهنگ   *

است

محمدرضا حاجی کریم جباری ، مدیر اجرایی موسسه 

نیز در سخنانی اظهار کرد: فرایند جهانی  فرهنگی اکو 

شدن پیچیدگی ها و معامهایی را در حوزه فرهنگ ایجاد 

موانع زمان و مکان عبور  از  ارتباطات مجازی  و  کرده 

وضعیت  از  فرهنگ  تا  شده  باعث  این  که  است  کرده 

دولت - محوِر خود خارج شده و بازیگران غیردولتی به 

صورت فردی یا تشکل های مردمی نقشی تاثیرگذار در 

حوزه فرهنگ و هرن ادب ایفا کنند.

وی افزود: اسالم در منطقه اکو عاملی زیربنایی و اصلی 

است، هر 10 کشور عضو اکو عضو سازمان همکاری 

حفظ  عامل  مهمرتین  اسالم  هستند.   )OIC( اسالمی 

هویت این ملت ها علیرغم سلطه چند قرن روسیه تزاری 

و شوروی کمونیستی بوده و هست در فرآیند کمک به 

دین  عنرص  نیز ،  منطقه ای  مشرتک  هویت  شکل گیری 

اینکه  بنیادین است ، خصوصا  و  اسالم ، محوری کالن 

افراط گرایی به چالشی مشرتک تبدیل شده است.

او با بیان این نکته که همواره بر این نکته تاکید و ارصار 

کرده ام که کمرت منطقه یی را در جهان می توان یافت که 

به اندازه منطقه اکو از مشرتکات متدنی ، فرهنگی و دینی 

برخوردار باشد، افزود: این واقعیت ، ظرفیت  بزرگی را 

وجود  عین  در  البته  است.  کرده  ایجاد  همکاری  برای 

این وحدت در هنجارها ، باورها،  اعتقادات و ارزش ها،  

و  مذهبی  نژادی ،  قومیتی ،  وسیع  تنوع  از  اکو  حوزه 

حین  در  تنوع  این  به  که  است  برخوردار  نیز  فرهنگی 

وحدت،  باید به عنوان امر مبارکی نگاه کرد.

نیست ،  چالش  یک  تنها  نه  تنوع  این  داد:  ادامه  وی 

داده شود چگونه  به جهان نشان  تا  بلکه فرصتی است 

مشرتکات  از  منطقه  این  گوناگون  نژادهای  و  ملیت ها 

سابقه  آنها ،  تبادل  با  و  کرده  حفاظت  و  حامیت  خود 

قرن ها همزیستی و دوستی و صلح و همکاری را پاس 

فرهنگ  که  گفت  می توان  قاطع  رضس  به  می دارند. 

بهرتین محمل و تکیه گاه برای توسعه روابط همه جانبه 

اقتصادی و سیاسی و امنیتی در حوزه اکو است.

حاجی کریم جباری با تاکید بر بهره برداری اندکی که تا 

کنون از ظرفیت های فراوان علمی ، آموزشی و فرهنگی 

در سطح منطقه صورت گرفته ادامه داد: تبادل دانشجو 

در رشته های زبان و ادبیات و هرن و برگزاری برنامه های 

ارزش های  انتقال  در  مهمی  نقش  فرهنگی  مشرتک 

باید  ما  دارد.  آینده  و  حارض  نسل های  به  مشرتک مان 

ارزش های مشرتک مان را در سطح جهانی معرفی کنیم 

و از سازوکارهایی چون یونسکو و آیسسکو بهره بربیم.

تاثیر  و  نقش  اکو  منطقه  افزود:  وی  ایسنا ،  گزارش  به 

برشی  مدرن  متدن  و  فرهنگ  گیری  شکل  در  بسزایی 

حوزه  دلسوزان  و  دولتمردان  بر  اینک  است.  داشته 

فرهنگ و متدن است که آثار و مشرتکات به جای مانده 

آن هاعلیرغم  که  را  نقشی  هامن  و  حفظ  را  نیاکان  از 

ایفا کرده و هویت مستقل  امکانات محدود،  در قرن ها 

پست  و  مدرنیته  عرص  در  بخشیدند ،  ما  به  را  امروز 

مدرنیته ایفا کنند.
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زبان فارسی را 
بایـد در یونسکـو ثبت کرد

این  پیشنهادات  به  اشاره  با  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  رییس 

کمیسیون  پیشنهادی  بسته  نخستین  ملی  وحدت  دولت  که  کرد  اعالم  کمیسیون 

اصالح نظام انتخاباتی را نیز اجرایی نکرده است.

به جمهور  افغانستان  انتخاباتی  نظام  رییس کمیسیون اصالح  شاه سلطان عاکفی 

نیوز گفته است که کار این کمیسیون در حال پایان یافنت است اما دولت در اجرای 

قوانین و پیشنهادات این کمیسیون گام عملی برنداشته است.

کمیته  تشکیل  افغانستان،  انخابات  نظام  اصالحات  کمیسیون  بسته  نخستین  در 

گزینش جزء رشایطی بود که هنوز اجرایی نشده است.

مقامات کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی می گویند که بیش از یک ماه از زمان این 

بسته پیشنهادی به دولت می گذرد اما این پیشنهادات اجرایی نشده اند.

شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصالحات نظام انتخابات افغانستان در این باره 

گفت که اگر کار کمیته گزینش آغاز نشود و تاریخ انتخابات پارملانی نیز مشخص 

نشود با چالش های بیشرتی روبرو خواهیم شد.

که  کردند  اعالم  دولت  به  انتقاد  با  نیز  افغانستان  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 

افرادی در »اداره امور« مانع اصالحات در نظام انتخاباتی این کشور هستند.

کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی افغانستان دو هفته قبل، به دولت یک هفته برای 

گزینش اعضای این کمیته مهلت داده بود.

این در حالی است که برخی مقامات دولتی عدم معرفی مناینده گان فعاالن جامعه 

مدنی این کشور را به کمیته گزیش مانع دیرکرد می دانند.

ارشف غنی رییس جمهور افغانستان در بازگشت از سفر اروپایی خود رسنوشت 

کمیته گزینش را مشخص خواهد کرد.

رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی:
حکومت گامی در راستای عملی کردن پیشنهادهای ما برنداشته است
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مرجان رودبار محمدی
را مختل  فرد  محققان می گویند: داشتن روحیۀ شاد، دید چشم 
به  نیاز  که  وظایفی  دادن  انجام  به  قادر  به خوبی  فرد  و  می سازد 
تصحیح  فرد  شغل  اگر  به خصوص  نیست؛  دارند،  چشم  دقت 
اوراق و یا شمارش اعداد و ارقام باشد. داشتن روحیۀ شاد ممکن 
است در برخی موارد نتیجه مثبتی ندهد. برای مثال هنگامی که 
به هر  راننده گی می کنید، فرض می کنیم شما  بزرگراه  در یک 
چیزی که در جاده می بینید توجه می کنید، اگر در آن زمان شما 
سایر  و  تابلوها  تمام  به  است  ممکن  باشید،  داشته  روحیۀ شادی 
وضعیت  این  کنید.  نگاه  است،  بزرگراه  در  که  دیگر  چیزهای 

گاهی مثمر ثمر نیست.
داکتر دان مک آدامز، پروفیسور روان شناس در دانشگاه شیکاگو 
به  زیادی  توجه  دارند،  شادی  روحیۀ  که  افرادی  است  معتقد 
دچار  است  ممکن  دلیل  همین  به  می کنند.  اطراف خود  محیط 

آشفته گی خاطر و یا اختالل حواس شوند.

افزایش تمرکز با داشتن چهرۀ عبوس
در حالی که روحیۀ شاد و رفتارهای مثبت، خالقیت ذهنی فرد 
را افزایش می دهد، رفتارهای منفی یک فرد می تواند به تمرکز 
فرد کمک کند. آندرسون می گوید: بدخلقی و داشتن روحیات 
منفی منجر به محدود شدِن میدان دیِد شخص می شود. این امر 
سبب می شود که فرد صرفاً بر روی مسایلی که موجب اضطراب 

و نگرانی اش می شود، تمرکز کند.
محاسبات  با  مرتبط  شما  شغل  اگر  می گوید:  آندرسون  داکتر 
بهتر  است.  بسیاری  دقت  و  تمرکز  نیازمند  باشد،  ارقام  و  اعداد 
است که بدخلق و عبوس باشید، به این دلیل که داشتن روحیات 
منفی و بدخلقی می تواند میدان دید شما را محدود سازد. بدین 
توجهی  می دهد،  رخ  شما  پیرامون  در  که  اتفاقاتی  به  ترتیب 
و  اعداد  محاسبۀ  در  باید  حساب دار  یک  مثال  برای  نمی کنید. 
ارقام به جواِب صحیح برسد. لذا شما به حساب داری که ذهنش 
نیاز  باشد،  داشته  حواس  اختالل  و  شود  دیگری  مسایل  درگیر 
بدخلق  و  عبوس  می دهید که یک حساب دار  ترجیح  و  ندارید 

داشته باشید.
و  رفتاری  علوم  رییس  و  پروفیسور  اسپیژل،  دیوید  داکتر 
برای  که  عاملی  می گوید:  کالیفرنیا  علوم  دانشگاه  روان پزشک 
به راحتی  باشد  این است که فرد قادر  سالمتی ذهن مفید است، 
وضعیت روحی خود را تغییر دهد. اگر به کودکان دقت کنید، 
و  دارند  فعالی  و  خالق  بسیار  ذهن  آن ها  که  می شوید  متوجه 

قادرند به راحتی عملیات روحی خود را تغییر دهند.

دنیا از میان پنجرۀ کوچک
شما می توانید دقت و تمرکز یک فرد را با پرتو نور شمع مقایسه 
منفی  بدخلق و عبوس است و روحیات  فرد  کنید. هنگامی که 
دارد، پرتو آن نور بسیار خفیف و کم است؛ در نتیجه تمرکز او 
قرار  اطرافش  در  تعداد چیزهایی که صرفاً  به یک  تنها محدود 
با  نور  این  پرتو  که  معتقدند  افراد  بعضی  می شود.  است،  گرفته 

داشتن افکار مثبت وسیع تر می گردد.
مک آدامز می گوید، تحقیقات زیادی نشان می دهد که روحیۀ 

شاد و رفتارهای مثبت یک فرد منجر به وسیع کردن میدان دیِد او می گردد. در عین 
حال که روحیۀ شاد برای شغل هایی که نیاز به فعالیت ذهنی زیادی دارد الزم است، 

اما می تواند مانع انجام دادن کارهایی که نیاز به توجه و تمرکز بسیار دارد باشد.
با بدخلقی و داشتن چهرۀ عبوس، دنیا را از میان یک پنجره می بینیم اما با داشتن 
چشم انداز  با  بزرگ  پنجرۀ  یک  میان  از  را  دنیا  مثبت،  رفتارهای  و  شاد  روحیه 

وسیع تری می بینیم.

منبع: همشهری

فرهاد پرند
دولت،  و  حزب  مقامات  که  آن جا  از 
قشِر  میان  از  برخاسته  و  بي تجربه  مردماني 
ترویج  به جاي  بودند،  بي اطالع  و  کم سواد 
افراد  ساخت  و  آموزش  راه  از  سوسیالیسم 
انساني  منافع  تفهیم  و  مسلک  این  به  وفادار 
نارسایي  و  بدي ها  انعکاس  طریق  از  آن 
دیگري  روش هاي  به  دیگر،  ملل  نظام هاي 
شدند.  متوسل  استبداد  و  خشونت  جمله  از 
و  بود  لنین  و  مارکس  عقاید  پایۀ  بر  روسیه 
آن  مباني  به  که  مي ساخت  نسل هایي  باید 
دست کم  یا  بمانند  وفادار  وجود  تمام  با 
باور  به  نکنند.  عقب نشیني  آن  از  به آساني 
دچار  نخست  شوروي  انقالب  مورخان، 
شکست فرهنگي و سپس اقتصادي ـ سیاسي 
و  بزرگ ترین  آمدن  به وجود  باعث  که  شد 
شد.  بشر  تاریخ  رویداد  شگفت انگیزترین 
دستۀ  دو  به  را  شوروي  فروپاشي  عوامل 
و  می کنیم  تقسیم  خارجي  و  داخلي  عوامل 
به شرح مختصري از این عوامل مي پردازیم.

الف ـ عوامل داخلي
اقتصادي:

قبل  شوروي  اصالح طلبان  و  گورباچف  ـ 
نامطلوب  ویژه گي هاي  قدرت،  کسب  از 
اقتصاد کشور را دریافته بودند. اما آن ها پس 
متوجه  به زودي  قدرت،  گرفتن  دست  به  از 
بنیادي  اقتصادي  بحران  یک  با  که  شدند 
اقتصادي  اصالحات  برنامۀ  هستند.  مواجه 
براي  انگیزه  ایجاد  1ـ  شامل،  گورباچف 
پیشرفت  طریق  از  سرمایه  و  کار  کارایي 
تولید،  نسبي  هزینه هاي  کاهش  ۲ـ  فناوري 
بهبود  4ـ  انرژي  و  مواد  در  صرفه جویي  ۳ـ 
ساختن  و  تولیدات  کیفیت  به  بخشیدن 
زیربناهاي الزم اقتصادي بود که تالش براي 
تسریع  به  منجر  اقتصادي  اصالحات  اجراي 
اقتصاد  که  چرا  شد،  شوروي  فروپاشي  در 
اتحاد جماهیر شوروي با ساختاري بیمارگونه 
رکود،  اقتصادي،  اندک  رشد  نرخ  همچون 
پایین  بهره وري  دورقمي،  بي کاري  و  تورم 
عقب مانده گي  فساد،  فقر،  کاهشي،  و 

تکنالوژیکي، اعتیاد به درآمد نفت 
و مصرف انرژي ارزان مواجه بود 
جراحي  به  نیاز  عالج،  براي  که 
و  اصالحي  برنامۀ  یک  بر  مبتني 
در  شده  تعریف  و  دقیق  عملیاتي 

زمان مناسب داشت.
حد  از  بیش  کردن  نظامي 
راه اندازي  و  کشور،ایجاد 
سراسر  در  نظامي  پایگاه هاي 
زیاد  بسیار  مقادیر  جهان،ساخت 
رژیم هاي  از  حمایت  سالح، 
مخالف غرب و تالش براي ایجاد 
سنگیني  باعث  انقالب«  »صدور 
هزینه ها بر دوش اقتصاد، تضعیف 
کشور و در نهایت عدم توانایي در 
تعیین  برنامه هاي  پشتیباني و حفظ 

شده شد.
اتحاد  فناوري  عقب مانده گي  ـ 
رقباي  به  نسبت  شوروي  جماهیر 
غیرنظامي  غربي. در حوزۀ صنایع 
نداشت  وجود  مناسبي  فناوري 
ساختن  به  قادر  کشور  این  و 
فناوري ها  سایر  و  خانه گي  لوازم 
با  رهبران  نبود،  باال  کیفیت  با 
به  غربي  کشورهاي  به  مسافرت 
غربي  وسایل  برخي  خود  همراه 
همین  به  مي آوردند،  کشور  به  را 
از  زیادي  قول هاي  نقل  دلیل 
آن  مقایسۀ  و  غربي  کاالهاي 
صورت  داخلي  فناوري هاي  با 
روزبه روز  امر  همین  و  مي گرفت 
زنده گي  از  مردم  نارضایتي  بر 
خود و نظامي که در آن زنده گي 

بایکوت  به رغم  چون  مي افزود.  مي کردند، 
خبري متوجه عقب مانده گي کشور و سطح 
کشورهاي  به  نسبت  خود  زنده گي  پایین 
حوزۀ  در  باال  تکنالوژي  مي شدند.  رقیب 
از  خرید  و  جاسوسي  توسط  نیز  نظامي 

غربي ها صورت مي گرفت.
تأثیر  نفت  جهاني  قیمت هاي  در  کاهش  ـ 
زیادي بر اقتصاد و زنده گي مردم داشت، چرا 

که به وسیلۀ صادرات فرآورده هاي نفتي بود 
که نیازهاي جامعه و خرید فناوري که بسیار 
نیاز بود، تأمین مي شد. به عنوان مثال،  مورد 
Urengoy-Uzhgorod- لولۀ گاز طبیعي

یعني  شد.  ساخته  غرب  اعتبار  با   Pomary
در آن زمان، اتحاد جماهیر شوروي از بودجۀ 

کافي برخوردار نبود.
سیستم  برابر  در  رسانه یي  کامل  شکست  ـ 
از  دریافت مسکن  این که  با  رسانه یي غرب. 
دولت، تهیۀ مواد غذایي اساسي و لباس براي 
مردم، کار دشواري نبود و سیستم آموزشي 
داشت،  وجود  رایگان  اجتماعي  تأمین  و 
که  کنند، چرا  را درک  این  نتوانستند  مردم 
آن ها نمي توانستند به دلیل بایکوت رسانه یي 
و  غرب  با  را  خود  زنده گي  اطالعاتي،  و 
از  بعد  کنند.  مقایسه  جهان  کشورهاي  سایر 
فروپاشي »دیوار آهنین« در اذهان مردم اتحاد 
گرفت  شکل  موضوع  این  شوروي  جماهیر 
و  جهنم،  یک  شوروي  جماهیر  اتحاد  که 
است.  غرب  در  واقعي  بهشت  و  خوشبختي 
و این نتیجۀ تبلیغات و اطالع رساني ضعیف و 

ناتوان اتحاد جماهیر شوروي بود.
سیاسي:

جامعۀ  بر  حاکم  خفقان  و  دیکتاتوري  ـ 
دولت مردان  بشري  ضد  جنایات  و  شوروي 
بارز  نمونۀ  که  کشور  این  سردمداران  و 
زمینه هاي  که  است  استالین  عمل کرد  آن، 
مشارکت  سطح  کاهش  براي  را  اجتماعي 
خط  این  اثر  بر  آورد.  فراهم  مردم  سیاسي 
سیاست هاي  و  دیکتاتورمنشانه  مشي  و 
استبدادي، میلیون ها نفر به طور وحشیانه یي به 
مرگ محکوم شدند که نتیجۀ آن ایجاد تنفر 
به نظام حاکم  و بي اعتمادي در مردم نسبت 

بود.
ـ پنهان کردن بسیاري حقایق از مردم و عدم 
پخش آن ها از رسانه، بایکوت شدید خبري 

از جمله صادرات گندم و تعقیب مخالفان
ـ دیکتاتوري تک حزبي

ـ بوروکراسي وسیع و فساد فراگیر دولتي
ـ امتیازات ویژه براي صاحب منصبان

حتا  و  شوروي  مردم  اعتقاد  شدن  سست  ـ 
اعضاي حزب کمونیست به مارکسیست

و  او  اعتقاد  عدم  و  گورباچف  ظهور  ـ 
یارانش به ساختار شوروي و اصول و مباني 

مارکسیسم

فرهنگي و اجتماعي: 
محصوالت  شدید  بایکوت  و  سانسور  ـ 
برخي  کیفیت  بودن  پایین  غرب،  فرهنگي 
محصوالت فرهنگي در شوروي، تالش براي 
پیشبرد مصنوعي ایدۀ »ریالیسم اجتماعي« در 
هنر و ترویج مصنوعي نوشتن شعر در وصف 
از  مجوز  دریافت  لزوم  انقالب«،  »گذشتۀ 
براي  کمونیست  حزب  مقامات  باالترین 
نمایش  و  کتاب  اطالعات،  هرگونه  انتشار 
فاصله  باعث  فلم و سانسور و کنترل شدید، 
گرفتن نسل جوان شوروي از حکومت شده 

بود.
وصل  به دلیل  محلي  و  قومي  ناآرامي هاي  ـ 

سرزمین ها به صورت مصنوعي به یک دیگر
ـ بسته بودن مرزهاي کشور به روي کاالها، 
اجناس، فرهنگ، نمادها و سمبول هاي غربي

خصوص  در  حکومت  اقدامات  ـ 
مذهب زدایي

و  غرب  در  زنده گي  استندردهاي  تبلیغ  ـ 
افزایش توقعات اقتصادي مردم
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هارون مجیدی
وجودی،  حیدری  استاد  فرهنگی  ـ  ادبی  کارنامۀ  از 
شاعر و عارِف زباِن فارسی نکوداشت به عمل آمد و 

از دیوان مکمِل اشعارش رونمایی شد.
انتشارات  همکاری  به  مناسبت  این  به  که  محفلی  در 
چهارشنبه،  به روز  بیدل  دوست داراِن  انجمن  و  خیام 
11 آذر در مرکز مطالعات افغانستان برگزار شده بود، 
دانشگاه،  استادان  نویسنده گان،  شاعران،  از  تن  ده ها 
اشتراک  دانشجویان  و  مجلس  در  مردم  نماینده گان 

کرده بودند.
افغانستان  مطالعاِت  مرکز  رییس  امین  روح اهلل  ُدکتر 
ُخرسند  گفت:  محفل  مهماناِن  به  ضمن خوش آمدید 
در  بتوانیم  تا  داد  دست  مغتنمی  فرصِت  که  هستیم 
وجودی،  حیدری  استاد  حیاِت  و  زنده گی  دورۀ  در 
قدمی کوچک در راستای ارج گزاری به کارکردهای 

فرهنگِی ایشان برداریم. 
به گفتۀ آقای امین: فرهنِگ تجلیل از بزرگان در دورۀ 
حیات شان در جایی مانند افغانستان زیاد سابقه ندارد و 
ما معموالً  به افتخاراِت گذشته می بینیم و معنای حاِل 
تا  زنده گِی خود را در گذشته ها جست وجو می کنیم 

کمی احساس راحتی پیدا کنیم. 
رییس مرکز مطالعات افغانستان وعده سپرد تا در آینده 

نیز میزبان برنامه های فرهنگی و عرفانی باشد.
استاد رهنورد زریاب داستان نویس و پژوهش گِر زبان 
فارسی، نخستین سخنراِن این برنامه گفت: در گنجینۀ 
بخِش  عرفانی  ادبیاِت  و  شعر  فارسی،  ادبیات  و  شعر 
بزرگ و چشم گیری را می سازد؛ چنان که پس از سدۀ 
را  سخن سرایی  کمتر  فارسی  زبان  در  هجری،  پنجم 
برنداشته  سراغ داریم که گامی چند در وادی عرفان 
باشد. چهره هایی چون: سنایی، عطار، موالنا، عراقی، 
شناخته  وادی  این  تابناِک  گوهرهای  و...،  حافظ 

می شوند. 
مختلف،  مراحل  در  زریاب:  رهنورد  استاد  باور  به 
عرفان همچون پناه گاهی بوده که دیگراندیشاِن زمانه 
و  تند  سخن های  فضا  همین  در  و  پناه  برده اند  آن  به 

خطرآفرین بر زبان  آورده و نوشته اند.  
سه  به  را  فارسی  زبان  عرفانِی  ادبیات  زریاب،  استاد 

بخش تقسیم کرد و ویژه گی های آن را بیان داشت.
رهنورد زریاب همچنان دربارۀ استاد وجودی گفت: 
کم از کم سی وپنج سال می شود که این سخن سرای 
سال،  همه  این  درازای  در  و  می شناسم  را  عرفان گرا 
دریافته ام که شخصیتی گوشه گیر و گوشه نشین بوده، 
اما مردم گریز نبوده است. حیدری وجودی هرچند در 
شماِر  با  ولی  است،  گرفته  پناه  عامه  کتاب خانۀ  کنج 

بزرگی جوانان و پیران دید و بازدید 
با  داشته و به پاسِخ پرسش های آنان 

دست و دِل باز پرداخته است.
خاطرنشان  زریاب  رهنورد  استاد 
ساخت: وجودی چون مهر عظیم از 
خداوندگار بلخ در دل دارد، بی هیچ 
در  او  که  گفت  می شود  گمانی 
مرحلۀ عرفان عشق زیسته و هنوز هم 

در همین مرحله زیست دارد.
حیدری  زریاب،  آقای  به  باور 
عشقری،  صوفی  از  پس  وجودی 
چراغ عرفاِن عشق را در زبان فارسی 

بلند و فروزان نگه  داشته است.
این  با  را  سخنانش  زریاب  استاد 
درازای  »در  برد:  پایان  به   جمالت 
وجودی  حیدری  من  که  سال هایی 
و  یافته ام  فروتن  را  او  می شناسم؛  را 
صمیمی، شکیبا یافته ام و با گذشت، 
و  یافته ام  حسد  و  حقد  از  دور  به 

خوش بین در حِق دیگران.« 
استاد  داستان نویس،  باختری  منیژه 
در  افغانستان  پیشیِن  سفیر  و  دانشگاه 
حیدری  گفت:  برنامه  این  در  اروپا 
پیر خردمند و عاشقی ست  وجودی، 
و  شعر  اصلِی  مضمون  عشق  که 
در  عشق  می دهد.  شکل  را  تفکرش 
است  نرم  و  مواج  بی پایان،  او  شعِر 
که این ویژه گی، زبان شعِر او را نرم، 

سیال و روان ساخته است.
شعر  وقتی  باختری،  خانم  به  گفتۀ 

حیدری را می خوانیم، هیچ واژۀ زاید 
را درنمی یابیم و هیچ واژۀ سنگینی که آگاهانه داخل 
شعر شده باشد تا به شعر رنِگ دیگری ببخشد، وجود 
ندارد. واژه ها خود رقصان و مواج در درون شعرهای 

او جاری ست.
منیژه باختری باور دارد که تغزل  و تنها کالسیک سرایی، 
از ویژه گی های دیگِر شعرهای استاد حیدری وجودی 

می باشد. 
پژوهش گر  و  نویسنده  آریان فر  شمس الحق  دکتر 
از  نکوداشت  برنامۀ  دیگِر  سخنرانان  از  یکی  و 
از  سپاس گزاری  ضمن  وجودی،  حیدری  کارنامۀ 
برگزارکننده گان گفت: خوب است این رسم را پیاده 
سازیم که نکوداشت از بزرگان زندۀ خود را برگزار 

کنیم و خوبی ها آنان را یاد کنیم.
آقای آریان فر در پیوند به  چاپ دیوان استاد حیدری 
و  مشخصات  تمام  دیوان  این  افزود:  وجودی 
ویژه گی های دیوان های چاپ شده از شاعران بزرِگ 
فارسی زبان را در خود دارد. با خواندِن اشعاری که در 
دیوان حیدری وجودی آمده، درمی یابیم که او شاعِر 
مسلِم زمان است و استادانه به این کار پرداخته است. 

و  شاعر  وجودی،  حیدری  آریان فر:  دکتر  گفتۀ  به  

برداشته  این راه گام  پویا در  عارفی است که زنده و 
است.

 پرتو نادری شاعر و نویسنده نیز در این برنامه گفت: 
چاپ دیوان حیدری وجودی، حادثه یی بزرگ است 

که در وضعیِت کنونی اتفاق افتاده است.  
میاِن  وصل  حلقۀ  را  وجودی  حیدری  نادری  آقای 
شاعراِن کالسیک و شاعراِن مدرِن فارسی در افغانستان 

شمرده افزود: در تنهایی کارکردۀ او با شکوه تر از یک 
انجمن ادبی درخشیده که کتاب خانۀ عامۀ کابل و ناِم 
او با هم گره خورده و چندین نسل شاعر و فرهنگی 

در آن پرورش دیده اند. 
فرزند  وجودی  حیدری  به  متخلص  غالم حیدر 
از  موالنا شفیع اهلل در سال 1۳1۸ خورشیدی در یکی 
دهکده های زیبای پنجشیر دیده به جهان گشود. الفبا، 
قرآن مجید، پنج کتاب )پنج گنج(، گلستان، بوستان، 
دیوان حافظ و دیگر کتاب های فارسی را در دبستان 
به  فرا گرفت.  روزگار  همان  آموزگاران  از  کهن، 
ُرخۀ  ابتداییه  مکتب  شامل  خورشیدی   1۳۲۶ سال 

پنجشیر )حال لیسۀ ُرخه( شد.
خدمت  کردن  سپری  از  پس  وجودی  حیدری  استاد 
»انجمن شعرای  عنوان محرر در  به  ماه  بیرق، سه  زیر 
افغانستان« کار کرد کرد و بعد از آن تا این دم 
بخش  متصدی  افغانستان،  عامۀ  کتاب خانۀ  در 
مانده  کتاب خانه  مرکزی  مجالت  و  جراید 

است.
مسوولیت  کنار  در  وجودی  حیدری  استاد 
بخش های  در  عامه،  کتاب خانۀ  در  رسمی اش 
عضو  که  بوده  مصروف  نیز  فرهنگی  دیگر 
معاون  و  موالنا  دوست داران  کانون  موسسین 
نویسنده گان  انجمن  رهبری  عضو  کانون،  این 
فرهنگ  بنیاد  موسسین  عضو  افغانستان، 
کانون  رییس  و  غزالی  بنیاد  رییس  افغانستان، 

ادبی سیمرغ از آن میان است.
مجموعۀ  عنوان  چهارده  وجودی،  حیدری  از 
رهنمای  جوانی،  و  عشق  به  نام های  شعری 
پنجشیر، نقش امید، با لحظه های سبز بهار، سالی 
صدا،  سبز  صوِر  معرفت،  سایۀ  نور،  مدار  در 
مهتاب،  غربت  عشق،  ارغنون  تغزل،  میقات 
دوبیتی ها،  و  رباعیات  مقاومت،  قامِت  شکوه 
نشر  آوای کبود و لحظه هایی در آب و آتش 
شده که همۀ آن ها در دیوان حیدری وجودی 

گردآوری شده اند.
و  کار  سال های  طول  در  وجودی  حیدری 
به دریافت جوایز مختلف شده  سرایش، موفق 
از  بیرون  و  داخل  در  زیادی  سمینارهای  در  و 
کشور شرکت کرده است. دیوان مکمل اشعار 
آدرِس  از  برگ   ۷1۵ در  وجودی  حیدری 
به   بیدل و چاپ خانۀ خیام  انجمن دوست داراِن 

نشر رسیده است.
علی  و  کاظمی  محمدکاظم  را  کتاب  این 
جعفری ویرایش و صفحه آرایی کرده و طرح 
جلِد آن را وحید عباسی ریخته و با تیراژ یک هزار در 

پاییز امسال به نشر رسیده است.
برنامۀ نکوداشت از کارنامۀ استاد حیدری وجودی و 
رونمایی دیوان او، با دادن ستایش نامۀ مردم افغانستان 
و  سنا  مجلس  اول  معاون  ایزدیار  محمدعلم  توسط 

صرف عصریه به پایان رسید. 

نکوداشت از کارکردهای 
فرهنگِی حیدری وجودی

دو شـعر از اسـتاد 
حیـدری وجودی
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ای کاش که در روی جهان جنگ منی بود

در کارگه شیشه گـــران سنگ منی بود

دنیا همه راحتـــکده می گشت بشـــر را

گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ منی بود

بر مـــردِم آواره زمیــــــن تنگ منی شد

گر دیـــدۀ خــود بیِن فلک تنگ منی بود

روشنگـــِر دل های ُپـــر امید منی گشت

گر نالــۀ شامم سحـــر آهنـگ منی بود

گر کــوه غِم عشـــق به دوشــم نفتادی

هنــــگاِم جــوانی کمـــرم چنگ منی بود

امــروز به رسمنــزِل مقصود زدی گام

دیـــروز اگــــــر اشرِت ما لنگ منی بود

***

ما را دىل بود كه رسا پا محبت است

دريا محبت است و گهرها محبت است

گل هاى داغ سينۀ مجنون نامراد

رس بر زده به دامن صحرا محبت است

در موسم بهار ببني از نهاد خاك

بريون شده به چهرۀ گلها محبت است

گاهى به رنگ قيس، زماىن چو كوهكن

گه جلوه گر به صورت ليال محبت است

گاهى به سان كوه پر از ابهت و شكوه

گه مى رود زخويش چو دريا محبت است

دوزخ رشار و دود نفاق و شقاق ماست

زيبايى بهشت متنا محبت است

ابليس را عداوت و كرب و حسد بود

نور حضور آدم و حوا محبت است
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د  غني  ارشف  محمد  جمهوررئیس  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د 

پنجنشبې په ماسپښین په برلین کې په کوبر څېړنیز بنسټ کې وینا وکړه.

پوړي  لوړ  حکومت  املان  د  یې  ګډونوال  اکرث  چې  کې  ناسته  دې  په 

ترهګري  له  وو، جمهوررئیس  پارملان غړي  د  هېواد  هغه  د  او  چارواکي 

رسه د مبارزې د څرنګوايل، ګډو تهدیدونو، په اروپا کې د افغان کډوالو 

د وضعیت، د سولې د پروسې او اقتصادي مسایلو په هکله خربې وکړې.

جمهور رئیس وویل، تېر کال زموږ کوښښونه د هغه وضعیت د رامنځته 

کېدو  د مخنیوي لپاره وو، چې طالبانو او مالتړو یې غوښتل په افغانستان 

کې دوه سیايس جغرافیې رامنځته کړي او موږ اړ کړي، چې د ذلت سولې 

ته غاړه کېږدو، خو موږ اجازه ورنه کړه چې دښمن دغې موخې ته ورسېږي.

ولې  ورکړې  قربانۍ  ډېرې  مو  کې  الره  دې  په  کړه،  زیاته  رئیس  جمهور 

دا رسښندنې د وطن دوستۍ هغه قېمت دی چې زموږ امنیتي او دفاعي 

ځواکونو ورکړ او موږ پرې ویاړو.

جمهور رئیس  د هغو اقتصادي پروژو په هکله چې له افغانستان 

څخه تېرېږي او مرکزي اسیا له جنويب اسیا رسه نښلوي وویل، 

دا پروژې اوس له پالنګذاري څخه د تطبیق پړاو ته رسېدلې دي.

په هېواد  افغانان غواړي  اکرثیت  زیاته کړه،  جمهور رئیس غني 

همکارانو  نړیوالو   له  حکومت  افغانستان  د  او  يش  پاتې  کې 

رسه په ګډه کوښښ کوي، داسې زمینه برابره کړي، چې هغوی 

اړتیا  وتلو  د  څخه  افغانستان  له  او  يش  پاتې  کې  افغانستان  په 

احساس نه کړي. هغه زیاته کړه، افغانستان په یوازېتوب دا کار 

نيش کولی ، ځکه جرمي ډلې له قاچاقربو شبکو او ترهګرو رسه 

دباندې  څخه  افغانستان  له  خاطر  په  قاچاق  د  انسان  د  ګډه  په 

فعالیت کوي.

محمد ارشف غني وویل، پاکستان له۱۴ کالو او په غالب ګومان ان له۴۰ 

کالو راهیسې له افغانستان رسه په یو نا اعالن شوي جنګ کې قرار لري.

خلکو  د  افغانستان  د  وروسته  اکسیجن  له  کړه،  څرګنده  رئیس  جمهور 

افغانستان د  او د  نه مني  غوښتنه سوله ده، خو د ذلت سوله هیڅ وخت 

په  بنسټیزې کرښې دي، چې  هغه  دویم څپرکي  او  لومړی  قانون  اسايس 

هغو به بحث ونيش.

د یادونې وړ ده چې کوبر بنسټ د املان له مهمو علمي او څېړنیزو بنسټونو 

څخه دی چې پخوا هم د نړۍ د برجسته شخصیتونو کوربه وو.

هارون مجیدی
می گوید،  برقی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس 

پروسۀ توزیع شناس نامه های برقی، با مشکل سیاسی 

مواجه است و  منی گذارد این برنامۀ ملی آغاز شود.

به گفتۀ رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی، آنان 

توزیع  روند  آغاز  خاطر  به  را  خود  پیشنهادات  بستۀ 

شناس نامه های برقی به رهربان دولت سپرده اند.

درشت  موارد  از  یکی  برقی  شناس نامه های  توزیع 

توافق نامۀ سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی است که 

رهربان متعهد به عملی کردن این پروسه شده اند؛ اما با 

گذشت بیش از یک سال از ایجاد این دولت وحدت 

این شناس نامه ها  توزیع  برای  آماده گی  ملی و اعالم 

توسط وزارت داخله، از رسنوشت آن خربی نیست.

عبدالله  عبدالله  داکرت  جاری،  سال  رسطان  ماه  در 

از  یکی  در  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 

شدن  منفک  از  پس  و  وزیران  شورای  نشست های 

گفته  برقی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  800کارمند 

بود که دولت در توزیع شناس نامه برقی کوتاهی کرده 

و به حل این مشکل پرداخته خواهد شد.

توزیع  روند  کمک کنندۀ  نهادهای  این،  از  پیش 

شناس نامه های برقی، ُهشدار داده بودند که اگر روند 

عملی این پروسه آغاز نگردد آنان کمک های خود را 

به ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی قطع خواهند کرد.

باورها بر این است که تأخیر در توزیع شناس نامه های 

کرده  بیشرت  را  شهروندان  میان  اعتامدی  بی  برقی 

است.

شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس  محتاط  هامیون 

آنان هفتۀپیش  امور داخله می گوید که  برقی وزارت 

آن  بودجه یی  برنامۀ  با  را  عملی یی  و  مفصل  طرح 

به خاطر تداوم فعالیت ادارۀ شناس نامه های برقی الی 

به مقام ریاست جمهوری و  حل مشکل سیاسی آن 

مقام ریاست اجراییسپرده است.

به گفتۀ او: در این طرح، متام مشکالتی که از نظر ما 

این پروژه را به بن بست مواجه ساخته است با راه های 

حل معقول آن پیش کش شده است.

شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس  محتاط  هامیون 

برقی با اشاره به ختم سال مالی دولت افغانستان گفته 

پروژۀشناس نامه های  سال،  این  به  نگاهی  با  است: 

مانند  را  کننده یی  مأیوس  و  دشوار  روزهای  برقی 

سال های گذشته پشت رسگذشتاند.

ایجاد  امیدهایي  این سال،  آقای محتاط: در  به گفتۀ 

شد، اما به زودی به یأس مبدل گرديد.

می افزاید:  برقی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس 

بودجۀ هنگفتی از کمک های خارجی که می توانست 

از یک جهت به مردم شناس نامۀ معیاری عرضه کند 

و از سوی ديگر زمینۀ کار را به هزاران جوان تحصیل 

کردۀ بیکار فراهم کند، از دست رفته است. 

توزیع شناس نامه های  پروسۀ  آقای محتاط:   باور  به 

با مشکل سیاسی مواجه است که منی گذارد  برقی، 

این برنامۀ ملی آغاز شود. اما ایرناهم می دانیم که هر 

ما  دولت  رهربی  توسط  می تواند  باشد،  که  مشکلی 

خردمندانه حل گردد. اگر مشکل به پیامنه یی باشد که 

یا موجب مشکالتی دیگری  و  آن موجودنباشد  حل 

به مردم و دولت شود، پس مردم حق دارند ازجزئیات 

آن آگاه شوند و تکلیف پروژه یک رسه روشن ساخته 

شود. 

به گفتۀ رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی تطبیق 

تعهدات  از  یکی  برقی  شناس نامه های  توزیع  برنامه 

هیچ  به  می رود.  شامر  به  ملی  وحدت  حکومت 

عنوانی منی توان از این تعهد سطحی گذشت. مردم 

آن  از  ناشی  رسگردانی  و  کاغذی  شناس نامه های  از 

خسته شده اند و امروز یا فردابدیل آنرا از ما می خواهند 

که چیزی دیگری جز شناس نامه های برقی منی تواند 

در  دولت  برنامۀ  هیچ  محتاط:  آقای  گفتۀ  به  باشد. 

و  خوب  حکومت داری  اصالحات،  آوردن  راستای 

شناس نامه ها  این  بدون  منی تواند  شفاف  انتخابات 

عملی شود. 

برقی:  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس  گفتۀ  به 

نیز  برقی  شناس نامه های  توزیع  نگه داشنت  متوقف 

موجب به هدر رفنت کمک های خارجی، بیکار شدن 

مردم  فزایندۀ  نگرانی  و  یافته  تحصیل  جوان  هزاران 

خواهد شد.

باعث  روند  این  نشدن  »آغاز  محتاط:  آقای  گفتۀ  به 

این  توزیع  برای  حکومت  نیت  در  مردم  باوری  بی 

العمل  عکس  در  ایرنا  ما  است.  شده  شناس نامه ها 

به درستی  ما  همکاران  ساحوی  کار  جریان  در  مردم 

شده  بدبینانه  و  رسد  مردم  برخورد  کردیم،  مشاهده 

است. »

در  تا  می خواهد  ملی  وحدت  دولت  رهربان  از  او 

راستای عملی شدن این پروژه ملی که چشم امید همه 

به آن دوخته شده است، سلیقه های شخصی را کنار 

گذاشته وبه خواست مردم هر چه زودترپاسخ مثبت 

این کار حد اقل روزنۀ امیدی برای  با  ارایه بدارند و 

آیندۀ شان ایجاد کنند.

امور  وزارت  که  می کند  نشان  خاطر  محتاط  آقای 

معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  و  داخله 

ظرفیت و توان مندی تطبیق این پروژه را دارند و این 

دولت  به  رساًم  و  مردم  به  مکررًا  ما  را  آماده گی ها 

اعالن کرده ایم، اما حل مشکالت قانونی و سیاسی 

مسأله به دوش رهربی دولت و پارملان کشور مي باشد 

وخارج از الیحۀ وظیفه ماست.

سوی  از  نفوس  احوال  ثبت  قانون  پیش  دوسال 

به  توشیح  جهت  و  تصویب  مناینده گان  مجلس 

ریاست جمهوری فرستاده شد. درآن زمان که حامد 

کرزی در ارگ وجود داشت به دالیل نامعلومی قانون 

در  جمهورغنی  رییس  اما  نکرد،  توشیح  را  نام برده 

ثبت  قانون  روزهای نخستین حکومت وحدت ملی 

احوال نفوس را توشیح کرد و این قانون بالفاصه در 

جریده رسمی دولت به چاپ رسید.

www.mandegardaily.com

مال  باالی  حمله  می گوید،  کابل  در  هند  سفیر  سینها  امر 

ایالت  کچالغ  منطقۀ  در  طالبان  رهرب  منصور  محمد  اخرت 

بلوچستان پاکستان نشان می دهد که درزها و اختالفات بین 

طالبان افزایش یافته است.

چون  کند،  مداخله  باید  هند  حالت  این  در  وی،  گفتۀ  به 

در  و  با یک گروه طالبان گفت وگو می کند  پاکستان رصف 

تالش آن است که شبکۀ حقانی را به حیث رهربی طالبان به 

جامعۀ جهانی معرفی کند.

امرسینها سفیر هند در کابل در صحبت با روزنامۀ »دهندو« 

گفته است، پاکستان به شبکۀ حقانی در رهربی طالبان جای 

داده است و به نظر می رسد که به ابتکار پاکستان این شبکه به 

حیث طالبان توسط جامعۀ جهانی شناخته شود.

آقای سینها در مورد اظهارتی هم صحبت کرده است که وی 

در مورد مالقات ارشف غنی رییس جمهور افغانستان با نواز 

رشیف صدراعظم پاکستان کرده بود. این مالقات بین رییس 

اقلیم  »تغییر  اجالس  حاشیۀ  در  رشیف  نواز  و  جمهورغنی 

جهان« در پاریس صورت گرفت.

با  افغانستان  اگر  حارض  رشایط  در  است،  گفته  امرسینها 

پاکستان همکاری کند، به مفهوم آن خواهد بود که به پاکستان 

اجازه می دهد رهرب طالبان را تعیین کند و این کاریست که 

نباید صورت گیرد، چون پروسۀ صلح افغانستان باید توسط 

خود افغان ها تعیین شود.

در  پاکستان  صدراعظم  رشیف  نواز  که  حالیست  در  این 

جریان مالقات با رییس جمهور افغانستان در پاریس، روی 

از وی دعوت  امنیت منطقه یی صحبت منوده؛  مذاکرات و 

کرد تا برای اشرتاک در کنفرانس قلب آسیا به اسالم اباد سفر 

کند.

دارد  در رشایط حارض تالش هایی وجود  امرسینها،  گفتۀ  به 

از  بخش  یک  به  حقانی  شبکۀ  حتی  که  می شود  عجله  و 

گفت وگوها بین پاکستان و طالبان مبدل شود.

که  آن  از  غیر  به  است:  کرده  مطرح  را  پرسش  این  امرسینها 

شبکۀ حقانی از لیست تروریستی چندین کشور بیرون شود، 

چه نقش مثبت را بازی خواهد توانست؟

امرسینها سفیر هند در کابل گفته است، فرجام گفت وگوهای 

پاکستان با طالبان این خواهد بود که شبکۀ حقانی را به حیث 

رهربی طالبان به جامعۀ جهانی معرفی کند.

به گفتۀ وی، افغان ها در جنوب آسیا بسوی هند به مثابۀ یک 

خاطر  به  که  دارند  را  آن  انتظار  و  می نگرند  درخشان  ستاره 

منافع منطقوی به طور جدی حرف بزند.

فرصت های  آسیا  قلب  کنفرانس  است،  گفته  سینها  آقای 

تازه یی را برای تامین صلح در افغانستان فراهم خواهد کرد.

رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی به رهبران دولت:

سلیقه های شخصی را کنار بگذارید

جمهور رئیس غني په کوبر څېړنیز 

بنسټ کې وینا وکړه

سفیر هند در کابل:
پاکستان شبکۀ حقانی را

 در رهبری طالبان قرار می دهد
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ورزش

بنا به اعالم منابع رسمی ترکیه، در حال حاضر ۱۲۵۰ کامیون حامل محصوالت 
صادراتی ترکیه به روسیه و کشورهای آسیای میانه در پشت مرزهای روسیه 

سردرگم مانده اند.
فتیح سنر، دبیر انجمن حمل و نقل بین المللی ترکیه اعالم کرد، در حال حاضر 

۱۲۵۰ کامیون ترک در پشت مرزهای روسیه سرگردان مانده اند.
تا پیش از ساقط شدن جت جنگندۀ روسیه بر فراز سوریه توسط ارتش ترکیه، 
حجم قابل توجهی از صادرات ترکیه به کشورهای آسیای میانه از طریق حمل 

و نقل زمینی و از خاک روسیه صورت می گرفت.
اما در پی حملۀ ترکیه به جنگندۀ روس، مقامات کرملین مرزهای خود را به 

روی کامیون های ترک بسته اند.
باری،  کشتی های  از  استفاده  با  تا  دارد  قصد  که  است  کرده  اعالم  ترکیه 
کامیون های خود را از آذربایجان به قزاقستان و ترکمنستان منتقل کند و روسیه 

را دور بزند.
اقدام  این  با  نیز  آذربایجان  دولت  که  است  کرده  اعالم  همچنان  کشور  این 
از  موافقت کرده و هزینۀ حمل کامیون های ترک به وسیلۀ کشتی های باری 

دریای خزر را نیز کاهش داده است.
ترکیه قصد دارد تا در استانبول کامیون ها را بر کشتی سوار کرده و با عبور از 
دریای سیاه به گرجستان منتقل کند، سپس این کامیون ها به آذربایجان رفته و 

از باکو به وسیلۀ کشتی به ترکمنستان و قزاقستان منتقل خواهند شد.
روسیه طی روزهای گذشته اقداماتی را در راستای تحریم آنکارا و افزایش 
فشار بر دولت ترکیه صورت داده است که از جمله آنها تحریم واردات برخی 
محصوالت از ترکیه به روسیه و محدود کردن فعالیت شرکت های ترک در 

این کشور است.
روسیه همچنین اجرای پروژۀ خط لولۀ انتقال گاز روسیه به ترکیه موسوم به 

»ترکیش استریم« را نیز لغو کرده است.

سخنگوی کرملین تأکید کرد که تداوم گسترش حضور ناتو در شرق 
اروپا به اقدامات متقابل از سوی روسیه منجر خواهد شد.

این سخنان را مطرح  دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در حالی 
کرده که ایتالف ناتو روز چهارشنبه از مونته نگرو خواست تا به این 

ایتالف نظامی بپیوندد.
تحریم های  دربارۀ  خبرنگاران  جمع  در  اظهاراتش  ادامۀ  در  پسکوف 
مسکو علیه آنکارا خاطرنشان کرد: تحریم هایی که روسیه علیه ترکیه به 
دلیل ساقط کردن جنگندۀ روسیه اعمال کرده است، با تحریم هایی که 
غرب به دلیل بحران اوکراین علیه مسکو تصویب کرده، تفاوت دارد، 
تهدیدهای  و  بوده  پیش گیرانه  آنکارا  علیه  مسکو  تحریم های  چراکه 

تروریستی را مدنظر قرار داده است.

یک مسوول عالی رتبۀ اروپایی در زمینۀ مبارزه با تروریسم اعالم کرد 
که طبق اطالعات به دست آمده، داعش برای انجام حمالتی در انگلیس 

آماده شده است.
داد:  گزارش  امریکایی  مسوول  این  از  نقل  به  امریکا  سی ان ان  شبکۀ 
داعش پس از حمالت در پاریس، تمایل دارد که انگلیس را نیز هدف 

قرار دهد.
مسلح  افراد  از  عبدالسالم،  دادن صالح  قرار  تعقیب  تحت  گفت:  او 
شرکت کننده در عملیات پاریس که در ماه گذشته رخ داد، دشوار است.
از  را  عبدالسالم  اروپا  امنیتی  دستگاه های  که  داد  گزارش  سی ان ان 
چهاردهم نوامبر، یک روز پس از حمالت پاریس تحت تعقیب قرار 

نداده اند.

سناتور سابق امریکایی تصریح کرده که خشونت در امریکا نهادینه شده 
است و برای مقابله با آن کاری انجام نمی شود.

از اعضای دموکرات سابق در سنای امریکا گفت:»اعضای سنای امریکا 
بار دیگر روز گذشته با تشدید قوانین مربوط به خرید و فروش سالح 
شدید  وابسته گی  نیز  آنها  مخالفت  علت  کردند.  مخالفت  امریکا  در 
اعضای سنا به انجمن ملی سالح در امریکا است که به اعضای سنا 
پول می دهد. این انجمن بسیار قدرت مند است و در زمان انتخابات، با 
همه کسانی مقابله می کند که با خرید و فروش سالح در کشور مخالف 
باشند.نامزدهای انتخابات کنگرۀامریکا که از مناطق روستایی یا مناطقی 
این  از  انتخابات شرکت کنند،  که شهرت کمتری دارند، بخواهند در 
انجمن بهشدت ترس دارند. واقعیت دیگر این است که مردم امریکا، 
مردمی خشونت طلب هستند. آنها به این واقعیت اذعان نمی کنند، اما 
این خشونت  قربانی  نیز  دیگر  مردم کشورهای  است.  واقعیت همین 
امریکا بوده اند. ناراحت کننده است که سران امریکا برای حل مشکل 

خشونت های مربوط به سالح در کشور، هیچ کاری انجام نمی دهند.«

جهانی  فدراسیون  رده بندی  تازه ترین  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
فوتبال )فیفا(، شش کشور را پشت سر گذاشته و در ردۀ ۱۵۰ام قرار 

گرفته است.
فهرست رده بندی فوتبال کشورها روز )پنج شنبه( از سوی فیفا به نشر 

رسید. افغانستان پیش از این در ردۀ ۱۵6ام این فهرست قرار داشت.
تیم ملی فوتبال افغانستان پس از آن به این صعود دست یافته که ماه 
گذشته تیم ملی کامبوج را در ایران شکست داد. این بازی افغانستان 
مقابل کامبوج، در دور انتخابی بازی های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8 

روسیه 3ـ۰ به نفع افغانستان پایان یافت.
در رده بندی جدید، افغانستان با ۱94 امتیاز به این جایگاه صعود کرده 

و هم چنان در صدر فهرست کشورهای جنوب آسیا قرار دارد.
فهرست  صدر  در  گذشته  ماه  همانند  بلژیک  فیفا،  رده بندی  این  در 
که  است  نخستین بار  این  بلژیک،  فوتبال  تاریخ  در  دارد.  قرار  جهانی 
آن خود  از  را  نخست  مقام  جهانی  رده بندی  در  کشور  این  ملی  تیم 

کرده است.
هم چنان بر بنیاد این رده بندی، آرجانتین در مقام دوم، اسپانیا سوم و 

آلمان، برندۀ جام جهانی ۲۰۱4 در ردۀ چهارم قرار دارند.
در  قهرمانی اش  از  دفاع  برای  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  است  قرار 
فوتبال جنوب آسیا به هند برود. در این مسابقات که در ۲4 دسامبر 
قرار  بوتان  و  بنگالدش  مالدیف،  برابر  در  افغانستان  می شود،  برگزار 

خواهد گرفت.

فدراسیون  مسوول  هشت 
)فیفا( که  فو تبا ل  بین المللی 
امریکا  قارۀ  برای  عمدتا 
از  بعد  ساعاتی  بودند، 
دریافت  به  دست گیری 

رشوه اعتراف کردند.
با همکاری  امریکا  دادستان 
روز  سوییس  پولیس 
از  تن   ۱6 )پنجشنبه( 

مسووالن فیفا را در زوریخ دست گیر کردند، تا گسترۀ بازجویی های شان 
را از مسووالن این نهاد بحران زده افزایش دهند.

پایه در این قشر است،  بلند  با دستگیری ۱6 نفر که شامل مسووالن 
بحران جدیدی قبل از انتخابات فیفا ایجاد شد.

آلفردو هاویت و خوان آنخل ناپوت دو مسوول بلند پایۀ فیفا هستند 
که در میان دست گیر شده گان مشاهده می شوند. آنها باید پاسخگوی 
دریافت ۲۰۰ میلیون دالری باشند که برای حق بازاریابی و حق پخش 
تلویزیونی تورنمنت های مختلف از تیم های امریکای جنوبی، مرکزی 

و شمالی دریافت می کرد ند.
نشده  مشخص  قبلی  رشوه های  مسألۀ  هنوز  که  است  حالی  در  این 
رابطه  این  در  امریکا  فدرال  پولیس  با  که  سوییس  دادستانی  هنوز  و 

همکاری دارد، به نتیجه  یی دست نیافته است.
بامداد دیروز )جمعه( ساعاتی پس از دست گیری، هشت تن از افرادی 
پخش  حق  برای  که  کردند  عنوان  شده اند،  دست گیر  تازه گی  به  که 

تلویزیونی و بازاریابی در قارۀ امریکا رشوه دریافت کرده اند.
که  نیز گفت: حقیقتی  این موضوع  دربارۀ  عالی  دادستان  لینچ،  لوریتا 
مانند گذشته  ناراحت کننده است.  تلخ و  بسیار  ما روشن شده  برای 
که  هستیم  مطمین  و  هستیم  بیشتری  اعتراف های  منتظر  همچنان  ما 

رشوه های بیشتری در کار بوده است.
بر طبق اتهاماتی که در ۲4۰ صفحه علیه نماینده گان فیفا آماده شده، 
بیش از ۲۰۰ میلیون دالر رشوه بین سران فیفا رد و بدل شده است. برای 
مثال آقای هاویت در سال ۲۰۱۱ به عنوان رییس موقت کنفدراسیون 
فو تبا ل امریکای شمالی و مرکزی منصوب شد تا جایگزین رییسی شود 
که متهم به دریافت رشوه بود، ولی خود آقای هاویت نیز 4۵۰ هزار 

دالر برای حق پخش بازی های این قاره رشوه دریافت کرد.
انتخابات فدراسیون بین المللی فو تبا ل )فیفا( در حالی در فوریه ۲۰۱6 
دادستانی  است.  افکنده   سایه  نهاد  این  بر  فساد  که  می شود  برگزار 
سوییس هفته  پیش عنوان کرده بود که ممکن است پرونده فیفا چهار–
پنج سال طول بکشد و نباید منتظر ماند تا خیلی زود سرنوشت رشوه ها 

و پول های ناحقی که در این زمینه ردوبدل شده مشخص شود.

ترکیه:

روسیه را از راه دریا دور می زنیم

کرملین:
گسترش ناتو به شرق اروپا بی پاسخ نمی ماند

داعش بعد از عملیات پاریس
 درصدد انجام حمله در انگلیس است

سناتور سابق امریکایي:

خشونت در امریکا نهادینه شده است

افغانستان در رده بندی جهانی 
فوتبال شش پله صعود کرد

اعتراف هشت مسوول فیفا 
به دریافت رشوه

احمد بهزاد

مکلف به دفاع هستید؛ بدون تبعیض و متایز !

از وزرای خارجه و مهاجرین  در جریان استجواب 

فاش شد  افغانی،  پناهجویان  با وضعیت  ارتباط  در 

آن،  براساس  تعقیب می کند که  را  افغانستان طرحی  که حکومت 

افغانستانی های  میان  از  می شود،  خواسته  اروپایی  دولت های  از 

ناامن( را پذیرش و بقیه را  پناهنده، عده یی )مانند ساکنان مناطق 

بازگردانند.

بحث مناطق امن و ناامن در رشایطی که حکومت از تأمین امنیت 

موضوعی  است،  ناتوان  شاهراه ها  و  شهرها  در  خود  شهروندان 

انحرافی و نابه جاست.

باشد  قابل فهم و درک  برای حرضات  ادبیاتی که  با  طرح مذکور 

رد گردید.

فرید مزدک

در پیوند به سفر سران ایالت پشتون خواه پاکستان به 
کابل، پیرامون چگونه گی مناسبات میان باشنده های دو 
سوی مرز افغانستان با پاکستان، شاهد گفت وگو های 

گرم و جالب بودیم.
دو نکته بیشتر مورد توجۀ داشت :

-تأکید بر افغان بودن پشتون های پاکستان و تعلق آنها به افغانستان،بر 
پایۀ خویش آوندی های تباری، ادعای الحاق مردم و زمین کشور های 
دیگر نه ممکن است و نه عقالنی. ما باید با تمام شیمه و ِخرد به 
حفظ جغرافیای پذیرفته شدۀ موجود بپردازیم، صلح و ثبات را در 
آن تأمین کنیم و وارد تعامل درست و مفید با منطقه و جهان گردیم .
اکثریت قریب به اتفاق رهبران پشتون تبار پاکستان نه تنها هیچ گاه از 
خط منافع کشور محبوب شان پاکستان نه برامده اند، بل همیشه چون 
وسیله و ابزار برای فریب کابل در راستای برنامه های پاکستان عمل 

کرده اند .
در  افغانستان  جوانان  آموزشی  سهمیه های  از  بخشی  -واگذاری 
دانشگاه های کشور های دنیا،تا جای که به یاد دارم، برنامۀ سهم دادن 
به جوانان پشتون تبار پاکستانی پس از »6 جدی« توسط خا،د طرح 
و عملی گردید و بعد ها وزارت اقوام و قبایل، ادامه دهندۀ تحقق آن 
بود. البته این یک برنامۀ ناکام بود. اکثریت قریب به اتفاق آن هایی 
که از این سهمیه استفاده می کردند، با ورود به شوروی، از سفارت 
پاکستان پاسپورت به دست آورده، در خدمت تحقق برنامه های آن 
نهاد قرار می گرفتند. در سال های پسین )دهۀ 8۰(، پس از شکایت و 
ابراز نگرانی جانب شوروی، کابل برنامۀ مذکور ار متوقف ساخت .

عصمت نیازی

استاد
هر  اسم  پیشوند  در  تحصیلی  القاب  کردِن  اضافه 

شخص، یک رسم است.
داکتر،  را  خود  پزشکی  انجنیر،  را  خود  انجنییری  فارغ  طوری که 
حقوق خود را څارنوال، و... می نامند، من هم خواستم با افتخار به 

مسلک خود، پیشوند استاد را به اسم خود اضافه کنم.
گرچند مسلک معلمی در این کشور به دیدۀ خیلی کم گرفته می شود 
وحتا گاهی برایش معلمک نیز خطاب می شود ولی من یک پیشوند
Ustکه از استاد گرفته شده است،به اسم خود افتخارانه اضافه کردم.

من که لسانس ادبیات و مسلک معلمی دارم، واقعًا به مسلک خود 
افتخار کرده و از تدریس نسبت به هر شغلی دیگر لذت می برم.

عبدالشهید ثاقب

كدام يك: نافرمانی مدنی يا توجیه گری؟
يك:

مدني  نافرماني  است.  مدني«  »نافرماني  به نام  چیزی 
یا  و  کشور  یک  شهروندان  که  ميپیوندد  وقوع  به  وقتي  اغلب 
کارمندان یک دولت به تصامیم و فیصلههای ناعادالنه آن نه گفته و 

جانب عدالت و انصاف را ميگیرند.
ریچارد ررتي در اهمیت نافرماني مدني مي گوید: »عدالت اجتماعي 
در امریکا بسا بیش از برگه های رای, مرهون نافرماني مدني است«.

دو:
که  کرد  فیصله  افغانستان  اسالمي  جمهوری  وزیران  شورای  وقتي 
کارمندان دولتي که در جنبش اعتراضي ۲۰ عقرب اشتراک ورزیده اند 
مورد بازپرس قرار گیرد، انتظار ما این بود که برخي شخصیتهای 
تحصیلکرده حکومت شاید در برابر این مصوبه غیردموکراتیک و 
متأسفانه طوری که  اما  بزنند.  نافرمانی مدنی  به  ناعادالنه آن دست 
دیده ميشود آنها به جای نافرمانی، به توجیهگری آغاز کردهاند. 
بیایید بپذیریم که قدرت چه زود نقابها را از چهرهها بر می افگند!
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روح اهلل بهزاد
شماری از فعالین مدنی در یک گردهم آیی با نکوهش 
از خواست بازجویی دولت از ماموران شرکت کرده در 
قانون  کار خالف  این  که  گفتند  تظاهرات ۲۰ عقرب، 

اساسی و موازین بین المللی است.
را  موانع  ما  »صدای  نام  تحت  که  گردهمآیی  این  در 
نو  شهر  پارک  در  ۱3آذر(  )جمعه،  دیروز  می دارد!«  بر 
کابل برگزار شده بود، شماری از شهروندان، مسووالن 

نهادهای مدنی و رسانه ها اشتراک کرده بودند.
این فعالین مدنی، از دولت خواستند تا از دست آوردهای 
سیزده ساله در بخش آزادی بیان حمایت و امنیت جانی 

خبرنگاران را تأمین کند.
این  در  مدنی  فعالین  از  تن  یک  استانکزی  احمدشاه 
هر  کشور،  اساسی  قانون  نگاه  از  گفت:  گرد همایی 
اما حاال می بینیم که  دارد،  را  بیان  آزادی  شهروند حق 

آهسته آهسته این آزادی از ما گرفته می شود.
مردم  آزادی  مخالفان  به  خطاب  با  مدنی  فعال  این 
و  لباسی  هر  به  و  هستید  که  هرجایی  »در  می گوید: 
نامی که هستید، برای تان می گویم که شما سد ما شده 
نمی توانید، دهن ما را بسته کرده نمی توانید، ما صدای 

خود را بلند و از آزادی خود استفاده می کنیم.«
مدنی  فعالین  از  دیگر  یکی  دوست زاده  سلمان 
شدت  به  حکومت  از  نشست،  این  در  اشتراک کننده 
عقرب(   ۲۰ تبسم)تظاهرات  بهار  گفت:  کرده  انتقاد 
بیان،  آزادی  پناه  در  که  بود  ملتی  آگاهی  خود  عروج 
وحدت و همدلی ملی را رقم زد، اما حکومت به جای 
وانسجام  اخودت  ملی،  وحدت  بیان،  آزادی  از  این که 
پایه های  به  بخشیدن  مشروعیت  و  تحکیم  برای  ملی 
را  بیان  آزادی  حلقوم  برعکس  کند،  استفاده  خودش 

می فشارد.
آقای دوست زاده بیان داشت: بهار تبسم هیچ رهبری یی 
نداشت، تمام احاد  جامعۀ که در کابل پشت دروازه های 
ارگ آمده بودند، یکایک شان رهبر بودند و به پشتوانۀ 
آزادی بیان و تحکیم صلح و ثبات در کشور گرد آمده 

بودند.
او خطاب به رهبران دولت وحدت ملی گفت:«به جای 
این که حربۀ خود را علیه آزادی بیان و توده های میلیونی 
مردم افغانستان اعمالکنید، بهتر است در کنار یک دیگر 
در  حاکم  گستردۀ  فساد  و  موجود  فزایندۀ  بحران های 

حکومت را ریشه کن کنید.«
آقای دوست زاده افزود: اگر حکومت صدای آزادی بیان 
را خفه کند، چیزی که در این کشورحاکم خواهد شد، 

اختناق و جور و سرانجام آن افراطیت خواهد بود.
و  شعور  به  وزیران  شورای  مدنی:  فعال  این  گفتۀ  به 
پوزش  شهروندان  از  باید  و  زده  لطمه  مردم  آگاهی 

بخواهند.
مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  همچنان، 
افغانستان در این برنامه با نگرانی از نقض قانون اساسی 
افغانستان  اساسی  کرد:قانون  تأکید  حکومت  سوی  از 
دست آورد بسیار طوالنی و شهکار بزرگی از مبارزات 
به  قانون،  این  نقض  و  است  مردمافغانستان  طوالنی 

به مشروعیت  صراحت بی اعتباری و بی اعتمادینظام را 
خودش نشان می دهد.

آقای رفیعی گفت: شورای وزیران افغانستان با تصویب 
و  آگاهی  از  هراس  و  وحشت  در  عجوالنه،  خیلی 
به  تایک بار دیگر  شعور سیاسی مردم کشور، خواست 

مشروعیت گسستۀ خودش تاپۀ دیگر بزند.
رییس مجما هم چنان بیان کرد، آنچه که امروز برای مردم 
شورای  و  سیاست مداران  است،  ضرورت  افغانستان  
وزیران کشور به آن توجه ندارند، مردم افغانستان توقع 
دارند تا دولت برای شان پاسخ گو باشد و تمام آنچه را 

که مردم آروز دارد به آن بپردازد.
او ُهشدار داده افزود: دولت مدار ان افغانستان باید بدانند 
نمی تواند  غیرقانونی  مصوبۀ  و  دستور  فرمان،  هیچ  که 
کشور  این  مردم  باشد،  تأثیرگذار  مردم  ارادۀ  از  فراتر 
آن  به  و  هستند  مصمم  آزادی های شان  به  هم  هنوز 
باور دارند و حتا حاضراند جان های شان را در این راه 

همان گونه که نسل های گذشته فدا کرده اند، فدا کنند.

پخش  با  نشست،  این  کننده های  برگزار  اخیر،  در 
حقوق  جزو  بیان  آزادی  که  داشتند  بیان  اعالمیه یی 
مصون  تعرض  از  باید  و  بوده  شخص  هر  شهروندی 
از هر آدرسی که مورد تعرض قرار  بیان  باشد. آزادی 

گیرد در تعرض با قانون اساسی قرار می گیرد.
و  است:«مطبوعات  آمده  اعالمیه  دیگراین  بخش  در 
رسانه ها به عنوان مهم ترین رکن آزادی بیان است که با 
اطالع رسانی، تجزیه و تحلیل انسان های آگاه، فرهیخته، 
در  مدنی  جامعۀ  نهاد های  با  همراه  دوست،  وطن  و 
روشن گری و دادخواهی ها برای تحکیم وحدت ملی، 
نقش  مردم ساالر،  نظام  تقویت  برای  عامه  اذهان  تنویر 

فعال و برجستۀ را تا کنون ایفا کرده اند.«
بیان  آزادی  تقویت  بر  مبنی  تعهدات حکومت  رعایت 
مطابق کنوانسیون های بین المللی و غیر قانونی خواندن 
هرنوع بازپرسی و تحت پیگرد قرار دادن مأموران دولتی 
از طرف  دادخواهی ۲۰عقرب  به خاطر مشارکت روز 

حکومت از خواست های دیگر این فعاالن مدنی بود.
از سوی دیگر، نی یا نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد 
بر  اقدام حکومت مبنی  با پخش اعالمه یی،   افغانستان 
پیگرد مأموران دولتی که در تظاهرات ۲۰عقرب اشتراک 

کرده بودند را نکوهش کرده است.
در این اعالمیه آمده است: اقدام حکومت وحدت ملی 
جمهوری  اساسی  قانون   36 مادۀ  بر خالف  افغانستان 
افغانستان قرار دارد که در آن حق اجتماعات  اسالمی 
و تظاهرات را برای شهروندان افغانستان محترم شمرده 
این  نیدر  عمومی  رییس  خلوت گر،  است.عبدالمجیب 
مکلف  مجبورو  افغانستان  »پارلمان  است:  گفته  مورد 
افغانستان  اساسی  قانون  برخالف  که  کسانی  تا  است 
قانونی  صالحیت های  از  استفاده  رابا  می ورزند  اقدام 

خود،  مورد استجواب قرار دهد.«
دفتر نی هرگونه اقدام غیر قانونی که موجب محدودیت 
حقوق شهروندان و به ویژه آزادی بیان در کشور گردد، 
را تحمل نمی کند و از رییس جمهور و رییس اجرایی 
حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد، تا در رابطه 
آزادی ها  از  ویژه  به  اساسی  قانون  صیانت  و  حفظ  به 
و  دانسته  مکلف  را  خود  کشور  شهروندان  حقوق  و 
انجام  از  را  دولتی  مسووالن  دیگر  این که  با  همزمان 
اعمال غیر قانونی باز دارند، خود نیز از مبدل شدن به 

ناقضین قانون اساسی بپرهیزند.
 

اداره بازرسی عمومی امریکا با انتقاد از هدر رفتن 
مبالغ زیادی از بودجه اختصاص یافته به افغانستان 
از  کمی  تعداد  مورد  یک  در  تنها  که  کرد  اعالم 
کارمندان امریکایی ۱۵۰میلیون دالر را برای اجاره  
ویالهای و تامین امنیت خود در کابل و سه شهر 

دیگر افغانستان هزینه کرده اند.
به گزارش بی.بی.سی، اداره بازرسی عمومی امریکا 
کل  درصد   ۲۰ که  هزینه  این  کرد  اعالم  )سیگار( 
بودجه این واحد از نیروهای امریکایی را تشکیل 
می دهد، صرف اجاره ویالهای شخصی و نیروهای 
است،  شده  امریکا  دولت  کارمندان  برای  محافظ 
پایگاهای  از  بودند  قادر  کارمندان  این  حالیکه  در 

نیروهای نظامی امریکایی استفاده کنند.
ارزیابی  براساس  است،  آورده  همچنین  اداره  این 
این نهاد اگر این نیروها از تسهیالتی که در سفارت 
می کردند،  استفاده  بود،  موجود  کابل  در  امریکا 
هزینه ۱۰ کارمند آن در سال ۲۰۱4 به حدود ۱.8 

میلیون دالر کاهش می یافت.
بر اساس نامه این اداره که به وزارت دفاع امریکا 
نوشته شده، این ویالها در کابل، همچنین ویالهای 
مشابه در شهرهای هرات در غرب، و مزارشریف 
در شمال افغانستان و برای مدتی کوتاهی در شهر 

جالل آباد در شرق افغانستان اجاره شده بودند.

دالر  ۱۵۰میلیون  است:  افزوده  ادامه  در  اداره  این 
برای سکونت و حمایت از تعدادی انگشت شمار 
نیروهای امریکایی که بیشترین تعداد آنان به ۵ الی 

۱۰ نفر می رسید، هزینه شده است.
براساس  که  است  آمده  نهاد  این  تازه  نامه   در 
نیروهای  از  واحد  این  آمده،  دست  به  اطالعات 
امریکایی از ۲8۲ میلیون دالری را که قرار بود برای 
توسعه صنعت، معدن، نفت و گاز در افغانستان به 
مصرف برسانند، به طور درست استفاده نکرده اند.

یک  ساخت  برای  سرمایه  این  از  دالر  میلیون   43
پمپ گاز برای استفاده خودروها در شهر شبرغان، 
رفته  کار  به  افغانستان  شمال  در  والیت جوزجان 
در  تاسیساتی  چنین  ساخت  هزینه  درحالیکه 
کشورهای همسایه افغانستان ۵۰۰ هزار دالر است.

 ۲۰۱۰ سال  از  امریکا  کنگره  که  افزوده  نهاد  این 
برای  را  دالر  میلیون   8۲۲ میالدی،   ۲۰۱4 سال  تا 
عنوان  تحت  که  امریکایی  نیروهای  از  بخش  این 
ثبات و کسب و کار درافغانستان فعالیت می کردند، 

تصویب کرده بود که از این مقدار ۷66 میلیون دالر 
به این نهاد سپرده شده است.

این واحد درسال ۲۰۰6 توسط وزارت دفاع امریکا 

در عراق ایجاد شد و در سال ۲۰۰9 فعالیت خود 
را در افغانستان آغازکرد و این فعالیت تا ماه مارسچ 

۲۰۱۵ ادامه داشت.

فعاالن مدنی:

شورای وزیران از مردم پوزش بخواهد

ادارۀ بازرسی عمومی امریکا:

پول های کمکی به افغانستان هدر رفته است
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