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پاکســتان بــه تازه گــی اعــام کــرده اســت کــه تامیــن امنیــت 
افغانســتان مســوولیت نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور اســت و 
ــفتگی ها در  ــردن آش ــدود ک ــرای مح ــی ب ــدام نظام ــچ اق هی

افغانســتان نخواهــد کــرد.
اعــزاز چودهــری معــاون وزیرخارجــه پاکســتان گفتــه اســت: 
ــای  ــه همکاری ه ــتگی ب ــتی بس ــای تروریس ــودی گروه ه ناب
ــدون  ــا ب ــن گروه ه ــه ای ــی علی ــدام نظام ــترک دارد و اق مش

ــت. ــازنده نیس ــکا س ــی آمری ــای نظام همکاری ه
او گفــت: بــرای کاهــش آشــفتگی ها درافغانســتان، تمــام 
ــه  ــد و ب ــار بگذارن ــونت را کن ــد خش ــر بای ــا و عناص گروه ه

ــوند. ــاده ش ــتان آم ــت افغانس ــا دول ــره ب مذاک
ــت ها را  ــا تروریس ــرد ب ــه  نب ــری ادام ــم چوده ــویی ه از س
ــد  ــن کشــور می دان ــه ای ــکا ب ــای آمری ــه همکاری ه وابســته ب
ــه 3 ــه صفح ــده ...            ادام ــنهاد ش ــرط های ییش و ش

لــه افغانســتان څخــه د بهرنیــو ځواکونــو د غــوڅ مالتــړ 

ماموریــت چارواکــي وايــي چــې افغــان پوځیــان دې د دښــمن 

ــت څخــه ووځــي او تهاجمــي  ــه دفاعــي حال ــدې ل ــه وړان پ

ــړي. ــل ک ــکل دې خپ ش

پــه افغانســتان د دېــره بهرینــو ځواکونــو چارواکــو د تروریــزم 

ــارزې  ــګ الرې او مب ــه ت ــت ل ــان حکوم ــدې د افغ ــه وړان پ

ــه صفحــه 3 ــد کــړی دی.     ادام ــړ څرګن څخــه خپــل مالت

پاکستان به گروه های مخالف دولت افغانستان 

خود را آماده مذاکره سازید

معترضان به مسیر انتقال برق توتاپ:
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اسامی  حزب  با  دولت  مذاکرات  جریان  در  ماندگار- 
از کارمندان یک معدن زغال  این گروه شش تن  حکمتیار 

سنگ را در والیت بغان ربوده است. 
مسووالن محلی  در والیت بغان می گویند که افراد مسلح 
وابسته به حزب اسامی به رهبری گلبدین حکمتیار، شش 
را  والیت  این  سنگ  زغال  معدن  ریاست  کارمندان  از  تن 

اختطاف کرده اند.
این  که  است  گفته  بغان  والی  سخنگوی  حقمل،  محمود 

افراد کارمندان ریاست معدن زغال سنگ کرکر بودند.
او افزوده که افراد مسلح حزب اسامی آنان را شب گذشته 
دست  در  اطاع  شان  سرنوشت  از  هنوز  و  کرده  اختطاف 

نیست. 
حقمل می گوید که در حال حاضر تاش ها برای رهایی 

کارمندان ریاست معدن زغال سنگ جریان دارد.
بر اساس گزارش ها، نورالدین ضیایی، معاون ریاست معدن 
اما  است.  اختطاف شدگان  میان  در  نیز  بغان  زغال سنگ 
این  در  هنوز  حکمتیار،  گلبدین  رهبری  به  اسامی  حزب 

مورد ابراز نظر نکرده است.
و  است  دولت  مخالف  مسلح  گروه های  از  اسامی  حزب 

مستقر  بغان  مناطق  در  حزب  این  افراد  از  زیادی  بخش 
سلسه  طرف  این  به  ماه  سه  مدت  از  حزب  این  هستند. 
راه  صلح  عالی  شورای  و  افغانستان  دولت  با  مذاکراتی 
انداخته است. اما بر بنیاد خبری که دیروز روزنامه ماندگار 
منتشر کرد، این مذاکرات به دلیل پیشنهادات جدید حزب 
اسامی و مطرح شدن امتیازهایی تازه برای این گروه، یک 
عقب گرد سیاسی داشته است. به نظر میرسد ربودن کارمندان 
معدن زغال سنگ در بغان به هدف تاثیری گذاری روی 

مذاکرات باشد.

حزب اسالمی 
در جریان مذاکره به آدم ربایی پرداخت
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پــس از ســرنگونی حکومــت طالبــان در ســال 
1382 بســیاری بــه ایــن پنــدار دلخــوش بودنــد 
کــه نظــام و حکومــت نــو در کشــور بــه طــرح 
اجتماعــی،  سیاســی،  ســاختارهای  چنــان 
خواهــد  دســت  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
یازیــد کــه زمینه هــای تکــرار رویدادهــای 
ــردارد.  ــان ب ــته را از می ــکاه گذش ــخ و جان تل
ــه  ــد ک ــه ش ــتر تقوی ــی بیش ــور زمان ــن تص ای
ــه کشــور  ــادی از تحصیلکــرده گان ب شــمار زی
ــای  ــت طیف ه ــا اکثری ــراه ب ــتند و هم برگش
سیاســی در ســاختن قانــون اساســی و ســاختن 
ــد.  ــهم گرفتن ــه س ــۀ رضاکاران ــه گون ــت ب دول
امــا بــا درد و دریــغ فــراوان کــه ایــن تصــورات 
راهــی بــه حقیقــت نیافــت. یکــی از امــوری که 
راه را بربحران هــای اجتماعــی در یــک کشــور 
ــت.  ــی اس ــت اجتماع ــن عدال ــدد، تامی می بن
ایــن از وظایــف عمــدۀ هردولــت نوبنیــاد 
ــن  ــت و تامی ــن عدال ــۀ تامی ــا برنام ــت ت اس
ــی  ــا زمان ــی را همــوار بســازد. ت همســویی مل
کــه ایــن زخم هــای بــاز بســته نشــود، اعتمــاد، 
همســویی و همدلــی میــان مــردم ایجــاد 
ــی  ــاز تاریخ ــای ب ــی از زخم ه ــردد. یک نمی گ
ــتان  ــلمان افغانس ــردم مس ــن و روان م در ذه
ــن رســول  ــادم دی ــب اهلل خ ــر حبی ــدام »امی اع
ــه  ــه ب ــدم توج ــر از آن ع ــد ت ــت و ب اهلل« اس
ــد  ــاه فقی ــن ش ــرای ای ــره ب ــک مقب ــاختن ی س
ــب اهلل را روزگار، انقــاب و  ــر حبی اســت. امی
شــورش عمومــی برگزیــد تــا قیــام را رهبــری 
کنــد و بــه ثمــر برســاند کــه هرکســی آن را بــه 
ــا در نظرداشــت موقــف سیاســی و  نوعــی و ب
اجتماعــی خویــش تعبیــر و تفســیر می نمایــد. 
شــهید محمــد داوودخــان در جایــگاه یکــی از 
کارگــذاران باتجربــۀ دولتــی، در زمــان ریاســت 
جمهــوری خــود، متوجــه ایــن وضعیت ناشــی 

از ناروایی هــای تاریخــی و اثــرات مخــرب آن 
بــر پروســۀ ملــت ســازی در کشــور شــده بــود 
و بــرای ترمیــم ایــن زخــم کهنــه و خونچکان و 
بســتن آن در جســت وجو و تکاپــو افتیــده بــود. 
بــه همیــن دلیــل، شــخصًا فرمــان داده بــود تــا 
محــل دفــن امیــر و یارانش تشــخیص گــردد و 
مقبــرۀ شــایان شــان یــک امیــر برایــش ســاخته 
ــوران  ــا تــاش مام ــه ب ــان شــد ک شــود. و چن
ــن اجســاد شــهدا مشــخص  ــی محــل دف دولت
ــن  ــۀ دف ــه برنام ــش از آن ک ــر پی ــد. مگ گردی
ــت  ــی روی دس ــره ی ــار مقب ــا اعم ــدد و ی مج
ــان آمــد و  ــه می ــور ب ــای ث ــه شــود، کودت گرفت
ــن  ــان دف ــد داوود خ ــا محم ــز ب ــه نی آن برنام
گردیــد. در پانــزده ســال گذشــته چنیــن انتظــار 
ــرای  ــی ب ــلۀ تاش های ــه سلس ــه ب ــت ک می رف
تامیــن عدالــت و بســتن زخم هــا، دولــت 
ــه  ــه ک ــد و همان گون ــی بزن ــه اقدام ــت ب دس
ــن مجــدد پیکــر شــهید محمــد هاشــم  ــه دف ب
میونــدوال و شــهید محمــد داوود خــان اقــدام 
ــدد  ــن مج ــالۀ دف ــه مس ــت، ب ــورت گرف ص
ــن  ــادم دی ــب اهلل، خ ــر حبی ــر امی ــای پیک بقای
ــود.  ــه ش ــز پرداخت ــش نی ــول اهلل و یاران رس
ولــی بــا درد و دریــغ کــه انتظــار ثمــری 
نداشــت و امــرای امــور بازهــم بــه ایــن مســأله 
ــور  ــتن گ ــه داش ــد. از آن جاییک ــه نکردن توج
بــرای یــک انســان پــس از مــرگ حــق مســلم 
ــرای هــر  پنداشــته می شــود و نداشــتن گــور ب
انســانی هیــج توجیهــی نمی توانــد داشــته 
باشــد. چــه بســا کــه امیــر شــهید، یــک پادشــاه 
ــا  ــب ملیون ه ــود و در قل ــار ب ــلمان و عی مس
خــودرا  جایــگاه  کشــور  ایــن  مســلمان 
ــرده  ــظ ک ــلمان حف ــر مس ــک امی ــوان ی به عن
اســت، بی مهــری صــورت گیــرد. بنابــران، 
ســازمان های  و  شــخصیت ها  از  شــماری 

اجتماعــی کابــل و نقــاط مختلــف کشــور 
ــر  ــا ام ــدند ت ــیونی ش ــاد کمیس ــر ایج ــه فک ب
ــه  ــای کابین ــر و اعض ــدد امی ــپاری مج خاکس
ــق  ــه انجــام برســانند. کمیســیون مطاب اش را ب
حقوقــی کــه قانــون اساســی بــرای اتبــاع 
کشــور مســجل کــرده اســت، مصمــم بــه 
خاکســپاری مجــدد بقایــای شــهدای یــاد 
شــده اســت و اندریــن راه دیدارهــای زیــادی 
بــا مــردم، نهادهــای اجتماعــی فرهنگــی، 
طیف هــای سیاســی و اراکیــن بلنــد پایــه 
ــد  ــانده ان ــوربه سررس ــر کش ــی در سراس دولت
ــه  ــتیبانی خدش ــی و پش ــت، همنوای ــه موافق ک
ــا  ــه دســت آورده اســت. م ــا را ب ــر آن ه ناپذی
ــه از  ــی ک ــی مردم ــیون و تمام ــای کمیس اعض
ــرار  ــتیبانی ق ــورد پش ــا را م ــور م ــر کش سراس
داده انــد، بــاور داریــم کــه حکومــت وحــدت 
ــی از  ــه بخش ــی را ک ــت مل ــن حرک ــی ای مل
ــس  ــک ب ــت اســت و کم ــن عدال ــق تامی تطیب
ــت  ــرای هموارســازی زمینه هــای مل بزرگــی ب
ــد  ــتیبانی کن ــد، پش ــور می باش ــازی در کش س
و در تطبیــق آن تســهیات همــه جانبــه را 
فراهــم ســازد. ازینــرو، بــه حکومــت وحــدت 
ملــی کــه نســبت بــه ایــن حرکــت ملــی نظــر 
ــیون  ــه کمیس ــم ک ــنهاد می کنی ــک دارد پیش نی
خاکســپاری پیکــر امیــر حبیــب اهلل و یارانــش 
را بــا صــدور فرمانــی حیثیــت رســمی و دولتی 
ببخشــد و ایــن کمیســیون را هماننــد کمیســیون 
خاکســپاری شــهید محمــد داوودخــان، کمــک 
مالــی، اداری و قانونــی نمایــد تــا برنامــۀ دفــن 
امیــر و یارانــش را بــا تشــریفات الزم و در 

ــه ســر برســانند. ــل ب خــور تام

)كميسيون خاك سپاري پيكر امير حبيب اهلل 
خان كلكاني(
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نامۀ سرگشاده به حكومت وحدت ملی
کمیسیون خاکسپاری پیکر امیر حبیب اهلل و یارانش 
را با صدور فرمانی حیثیت رسمی و دولتی ببخشید

 

پارلمان  در  رییس جمهور  سخنرانِی  از  یک ماه  به  نزدیک 
می گذرد؛ اما هنوز هم فرمان رییس جمهوری مبنی بر »حمله 
بر مواضع طالبان« عملی نشده است. طالبان روزهاست که 
در هلمند حماِت تهاجمی را آغاز کرده اند و جدا از این که 
در یک جبهه در برابِر هم می جنگند، نیروهای امنیتِی کشور 
را مورد حمله قرار داده و فشارهای سختی را بر آن ها وارد 
می کنند. اما سربازان امنیتِی ما در این والیت و در خط نبرد، 
فقط مصروِف دفاع از خود اند و باید سعی کنند که در دفاع 

از خود، هیچ طالبی را نُکشـند. 
این نوع وضعیت، توانایی ها و ظرفیِت نیروهای نظامی را با 
مشکل مواجه می سازد و فضای خسته کننده یی را به وجود 
می آورد و راه را برای راه اندازِی یورش های بیشتر از طرِف 
طالبان در مناطق مورد هدف باز می گذارد. البته باید گفت 
که سربازاِن ما نه  تنها در هلمند با چنین روزی مواجه اند؛ بل 
آنان در بخش های دیگِر کشور، از جمله در والیت بغان با 

همین مشکل مواجه اند. 
و  مواضع  حفر  به  طالبان  دندها،  منطقۀ  در  بغان  در 
خندق هاِی مستحکم مصروف اند و عملیات هایی را نیز در 
مناطقی از دند غوری و دند شهاب الدین به راه انداخته اند؛ 
اما دولت فرماِن سرکوب شدِن آنان را صادر نمی کند. این 
دو، مثالی از ُکلیِت وضِع میدان های جنگ در کشور اند و 
تا کنون در هیچ کجای کشور شنیده نشده که عملیات های 
قاطع و هدف مندی برای از بین بردِن طالبان به راه انداخته 
شده است. بنابرین به نظر می رسد که آن چه رییس جمهور 
روزِ  و  شب  همان  در  فقط  بود،  گفته  کشور  پارلمان  در 
سابِق  رواِل  به  کار  دوباره  و  رسیده  ظهور  به  اندکی  اول، 
خود برگشته است. هم اکنون شکایت هایی از هلمند، بغان، 
که حکایت  می رسد  به گوش  دیگر  نقاِط  برخی  و  قندوز 
برابر  در  ما  امنیتِی  نیروهای  تدافعِی  صرفًا  وضعیِت  از 
فرمانی ست  برعکِس  درست  این  و  دارد  طالبان  تهاجماِت 

که رییس جمهوری در شورای ملِی کشور صادر کرده بود.
فرماِن  چرا  که  اند  این  اساسی  سوال های  حال،  این  با   
رییس جمهور مبنی بر حمله بر مواضع طالبان عملی نشده 
است؛ آیا رییس جمهوری فرمانش را پس گرفته است و یا 
هستند  کسانی که فرمان رییس جمهوری را عملی نمی کنند؟ 
مسـلمًا بررسِی این پُرسش و مسأله برای رییس جمهوری 
کارِ  کند،  نظارت  خود  فرماِن  تطبیِق  نحوۀ  بر  بخواهد  که 
مورد  این  در  می باید  ریاست جمهوری  و  نیست  دشواری 

اعام موضع نماید. 
جنگ  رهبرِی  مسوولیِت  که  فرماندهانی  دیگر،  طرف  از 
مواردی  در  دارند،  برعهده  کشور  مختلِف  مناطق  در  را 
سلیقه های شخصی شان را در برابِر نظامیان اعمال می کنند و 
این برخوردها در مواردی سبِب اتاِف جاِن نیروهای امنیتِی 
ما شده و می شود. همچنان معامله ها و رابطۀ شخصِی برخی 
از فرماندهان با طالبان نیز از عواملی اند که وضعیِت جنگی 

را به نفع طالبان تغییر می دهد.
 اما جدا از بررسِی هر عامِل دیگر مبنی بر تدافعی ماندِن 
خاطرنشان  باید  ملی،  ارتش  به خصوص  امنیتی  نیروهای 
ملی  دفاع  وزارت  طرف  از  جنگ  این  مدیریِت  که  کرد 
مواجه  گذشته  ساِل  یک ونیم  در  فراوانی  مشکاِت  با  نیز 
بوده است. اکنون که در روزگارِ پس از فرمان و سخنرانِی 
مشکاِت  این  باید  داریم،  قرار  رییس جمهور  تاریخی 

مدیریتی و کوتاهی های کم وبیش از میان برداشته شود. 
دیگر  بارِ  یک  ریاست جمهوری  که  داریم  انتظار  بنابراین، 
دالیِل عملی نشدِن فرماِن حمله بر مواضِع طالبان را بررسی 
فرماِن سرقومانداِن  عملی شدِن  به  را  امنیتی  اداراِت  کرده، 
اعای قوای مسلِح کشور مأمور گرداند. در غیر آن، مردم 
فکر می کنند که آقای غنی جز حرف و شعارِ خالی، چیزی 
در چانته ندارد و یا میان گفتار و رفتارِ او فاصله بسیار است. 

چــرا فـرمان 
سرقوماندان اعالی قوای مسلح 

عملی نمی شود؟
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شهید محمد داوودخان در جایگاه یکی از کارگذاران باتجربۀ دولتی، در زمان ریاست جمهوری 
خود، متوجه این وضعیت ناشی از ناروایی های تاریخی و اثرات مخرب آن بر پروسۀ ملت 

سازی در کشور شده بود و برای ترمیم این زخم کهنه و خونچکان و بستن آن در جست وجو 
و تکاپو افتیده بود. به همین دلیل، شخصاً فرمان داده بود تا محل دفن امیر و یارانش 

تشخیص گردد و مقبرة شایان شان یک امیر برایش ساخته شود. و چنان شد که با تالش 
ماموران دولتی محل دفن اجساد شهدا مشخص گردید. مگر پیش از آن که برنامۀ دفن مجدد 
و یا اعمار مقبره یی روی دست گرفته شود، کودتای ثور به میان آمد و آن برنامه نیز با محمد 

داوود خان دفن گردید
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موسسات  و  دولتی  کارمندان  طالبان،  شبه نظامیان  طرف  این  به  پیش  چندی 
خارجی، سربازان ارتش و پولیس و همچنین مسافران را از مسیر کابل – تورخم 

به اسارت گرفته و از خانواده های آنان و دولت افغانستان اخاذی می کنند.
پیش از این شاهراه های کابل – بهسود و کابل – هرات مرگ بارترین مسیر برای 
این شاهراه ها  مناطق  برخی  به  تسلط  با  طالبان  زیرا  مسافران محسوب می شد، 

اقدام به آدم ربایی می کردند.
نیروهای  تشدید  با  شاهراه ها  این  در  امنیتی  وضعیت  که  است  حالی  در  این 
دولتی اندکی بهبود یافته ولی شاهراه کابل – تورخم به یکی دیگر از ناامن ترین 

شاهراه های افغانستان برای مسافران تبدیل شده است.
طالبان هرازگاهی در این شاهراه ها حضور یافته و ماشین های مسافربری را متوقف 
کرده و مسافران را پیاده می کنند و پس از آن این مسافران را یا به اسارت برده 
و یا از آنها به عنوان سپر انسانی در نبرد با نیروهای افغانستانی استفاده می کنند.

مسافران سپر انسانی طالبان
زبیر خان رانندۀ موتری که از 5 سال به این طرف در شاهراه کابل – تورخم 
هر  ما گفت:  به خبرنگار  طالبان  آدم ربایی  در خصوص  است،  فعالیت  مشغول 
از گاهی طالبان مسلح برخی مناطق این شاهراه را برای یک تا 2 ساعت تحت 

تصرف در می آورند.
او افزود: طالبان مسافران موترهای مسافربری و حتا راننده های موتر های باربری 
را پیاده کرده و از آنها به عنوان سپر انسانی در نبرد با نیروهای افغانستانی استفاده 

می کنند.
رسانه یی،  فعاالن  خارجی،  موسسات  و  دولتی  کارمندان  اینکه  بر  تأکید  با  او 
سربازان ارتش و پولیس را شبه نظامیان طالبان پس از دستگیری آنها را به اسارت 
آزادی  برابر  در  موارد  برخی  در  را  اسیران  این  طالبان  کرد:  تصریح  می برند، 

شبه نظامیان خود از سوی دولت، آزاد می کنند.
افزود: در برخی موارد شبه نظامیان طالبان، اسیران را کشته و اجازه  این راننده 

نمی دهند تا دوباره آزاد شده و به هدف خود برسند.
طالبان،  توسط  بی گناه  مسافران  کردن  پیاده  از  پس  اینکه  بر  تأکید  با  زبیرخان 
نیروهای پولیس و ارتش به مقر طالبان می رسند، گفت: در صورتی که درگیری 
بین طالبان و نیروهای افغانستانی ُرخ دهد، طالبان از مسافران به عنوان سپر انسانی 

استفاده کرده و مانع انجام عملیات های نظامی نیروهای افغانستانی می شوند.
طالبان با سپرهای انسانی خود چه می كند؟

با این حال، زهرا صدیقی عضو شورای والیتی ننگرهار در گفت وگو با رسانه ها 
ده ها مسافر  برخی مسافران توسط شبه نظامیان گفت: هر هفته  اسارت  تأیید  با 

گروگان، جانان خود را از دست می دهند.
صدیقی افزود: اگر این مسافران در جریان درگیری با نیروهای افغانستان کشته 

نشوند، طالبان پس از پایان نبرد آنها را با خود برده و از بین می برند.
این عضو شورای والیتی از مسئوالن نظامی و مقام های محلی ننگرهار خواست 
تا به امنیت این شاهراه توجه جدی کرده و تاش کنند تا نیروهای بیشتری را در 

این مناطق مستقر کنند.
طالبان به دنبال اخاذی از كارمندان دولتی

ذبیح اهلل زمری عضو دیگر شورای والیتی ننگرهار در گفت وگو با رسانه ها در این 
خصوص اظهار داشت: طالبان بیشتر آدم ربایی ها را جهت اخاذی انجام می دهند.

او با تأکید بر اینکه آدم ربایی ها بیشتر در مسیر »جال آباد – تورخم« است گفت: 
شاهراه کابل – جال آباد از امنیت نسبی برخوردار است، اما باز هم در برخی 

موارد شاهد آدم ربایی هستیم.
زمری شاهراه جال آباد – تورخم را برای مسافرت مسافران خطرناک توصیف 
کرد و گفت: در اکثر موارد کارمندان گمرگ ها از این مسیر ربوده می شوند، اما 

پس از اینکه خانواده آنها به طالبان پول می پردازند، آزاد می شوند.
او با بیان اینکه تاکنون به صورت صددرصد مشخص نشده که این آدم ربایی ها از 
سوی طالبان انجام شده، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که مسافران توسط 

شبه نظامیان داعش و سارقان ربوده شده اند.
ضعف مسوالن نظامی دليل ادامه آدم ربایی

تاش زیادی کردیم تا اظهارات و واکنش مسوالن دولت محلی و نظامی ننگرهار 
را در خصوص افزایش آدم ربایی ها از زبان عطاهلل خوگیانی سخنگوی والی و 
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی فرماندهی پولیس این والیت جویا شویم، 

اما با وجود تماس های مکرر قادر به صحبت با آنان نشدیم.
این  به  واکنش  در  افغانستان  نیروهای  اقدامات  خصوص  در  زمری  ذبیح اهلل 
آدم ربایی ها اظهار داشت: نیروهای افغانستان در حد توان در راه پایان این معضل 

جانفشانی کرده و می کنند.
او با استقبال از فعالیت نیروهای افغانستان در شاهراه های کابل – جال آباد و 
جال آباد - تورخم، دلیل ادامه آدم ربایی ها را ضعف نیروهای امنیتی و پولیس 
دانست و از دولت مرکزی خواست تا افراد شایسته و صادق را در رأس ادارات 

و سمت های نظامی بگمارد.
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صالح الدین ربانی:

 حکومت ما را در جریان اعدام یکی از عاملین 
ترور استاد برهان الدین ربانی نگذاشته بود

کشور   خارجه  امور  وزیر  ربانی،  صاح الدین 
اسامی  جمعیت  حزب  حکومت،  که  می گوید 
را  ربانی  برهان الدین  و خانوادۀ شهید  افغانستان 
در رابطه به اعدام یکی از عاملین ترور پدرش در 

جریان نگذاشته بود.
صفحۀ  در  اعامیه یی  نشر  با  ربانی  صاح الدین 
»جمعیت  است:  نگاشته  فیسبوک اش  رسمی 
پروفیسور  شهید  خانواد  و  افغانستان  اسامِی 
برهان الدین ربانی در رابطه به تطبیق این حکم از 
سوی مراجع مربوط، در جریان گذاشته نشده اند.«
آقای ربانی افزوده است که برای شناسایی عوامل 
چه  هر  شدن  روشن  و  قضیه  این  پنهان  و  پیدا 
بیشتر موضوع ترور برهان الدین ربانی، تحقیقات 

گسترده تر و شفاف صورت گیرد.

تروریست   ۶ افغانستان   حکومت  گذشته  روز 
القاعده، طالبان و حقانی را  وابسته به گروه های 

اعدام کرد.
حمیداهلل،  نام  به  شخصی  افراد  این  میان  در 
شهادت  عاملین  از  یکی  و  طالبان  گروه  عضو 
پیشین  جمهور  رییس  ربانی،  برهان الدین  استاد 
افغانستان و رییس پیشین شورای عالی صلح نیز 

شامل بود.
در  کشور  خارجه  امور  وزیر  ربانی  صاح الدین 
مورد حمیداهلل در اعامیه خود نوشته است: »تا 
جایی که به ما اطاع داده شده است، حمیداهلل نام، 
قندهار  والیت  از  انتحاری  فرد  انتقال  عامل 
این  از  زیادی  رازهای  یقین،  به  و  بود  کابل  به 
حادثه المناک را با خود داشت. فرد انتحاری که 

به وسیلۀ حمیداهلل نام به کابل انتقال داده شده بود، 
چند روز را در یکی از مهمانخانه های حکومت 
سپری کرد و در نهایت به منزل استاد شهید انتقال 
داده شد و سبب شهادت رهبر جهاد و مقاومت 
مردم افغانستان گردید که هرکدام از این مراحل، 

تحقیقات همه جانبه را الزم داشت و دارد.«
»هم چنان  است:  شده  افزود  اعامیه  این  در 
تاکید  دیگر  بار  افغانستان،  اسامِی  جمعیت 
که  زنجیره  ای  ترورهای  عاملیِن  باید  که  می کند 
اخیر  سال   15 طی  را  این حزب  شخصیت های 
ابعاد  تمام  و  شناسایِی  رسانیدند،  شهادت  به 
قضایای ترورهای زنجیره  ای برای مردم افغانستان 
پیوسته  گذشته،  سال هاِی  طی  ما  شوند.  روشن 
زنجیره  یی  ترورهای  قضایای  که  کرده ایم  تاکید 
تا  متاسفانه  شوند؛اّما  پیگیری  جدی  به صورت 
حاال در این زمینه، اقدامی که بتواند قناعت مردم 

را فراهم آورد، انجام نشده  است.«
 131۹ سال  در  ربانی  الدین  برهان  پروفیسور 
او  آمد.  به دنیا  بدخشان  والیت  در  خورشیدی 
رهبر حزب جمعیت اسامی افغانستان و رییس 
الدین  برهان  استاد  بود.  افغانستان  جمهور سابق 
بود،  عالی صلح  رییس شورای  که  زمانی  ربانی 
یک  در  خورشیدی،   13۹۰ سنبله   2۹ تاریخ  به 
حمله انتحاری در خانۀ خود در وزیر اکبر خان 

کابل، شهید شد.

مسافران جاده ها سپر انسانی 
طالبـــان

افغا امنیتي ځواکونه دې...

ــوڅ  ــو د غ ــو ځواکون ــې د بهرنی ــتان ک ــه افغانس پ

ــک  ــان م ــرال ج ــدان ج ــت قومان ــړ ماموری مالت

ــه  ــف ت ــه ورځ مزاررشی ــنبې پ ــن د دوش نیکولس

تللــی و او د شــال زون لــه امنیتــي چارواکــو رسه 

پــه لیــدو کــې یــې د مــي یــوايل د حکومــت لــه 

دوام او لــه ترویــزم رسه د دې حکومــت د مبــارزې 

څخــه یــې خپــل مالتــړ اعــالن کــړ.

ښــاغي نیکولســن د تړلــو دروازو تــر شــا د بلــخ 

ــم  ــور رسه ه ــد ن ــا محم ــت وايل عط ــه رسپرس ل

ولیــدل، هغــه پــه دې ناســته کــې د افغــان امنیتــي 

ځواکونــو د تجهیــز پــه برخــه خپــل اطمینــان هــم 

څرګنــد کــړی دی.

ــور پــه  د بلــخ رسپرســت وايل عطــا محمــد ن

همــدې اړه یــوه خــري کنفرانــس تــه حــارض شــو 

ــړ د  ــوڅ مالت ــې د غ ــل چ ــې ووی ــه ی ــنیو ت او رس

ماموریــت پــه چــوکاټ کــې بهــرين ځواکونــه لــه 

افغــان پوځیانــو غــواړي چــې وروســته لــه دې د 

ــه  ــت څخ ــي حال ــه دفاع ــدې ل ــه وړان ــمن پ دښ

ووځــي او پــه تهاجمــي شــکل دې خپلــو حملــو 

ــړي. ــه زور ورک ت

هغه زیاته کړه:

افغــان پوځیــان دې پــه تهاجمــي شــکل خپلــو 

حملــو تــه زور ورکــړي

»هجومــي روحیــه کولــی يش چــې رستېــري 

ــته  ــکل دا مرس ــي ش ــړي او هجوم ــه ک ــتړي ن س

کــوي چــې امنیتــي ځواکونــه لــوړ مــورال ولــري 

ــه  ــه مینځ ــې ل ــه او زال ــن ځایون ــمنانو پټ او د دښ

یــويس ترڅــو دو+ی د افغانســتان امنیــت تــه 

ــړي.« ــه ک ــښ ن ــواښ پې ګ

ښــاغي نــور وویــل چــې د غــوڅ مالتــړ د 

ماموریــت چارواکــي پــه هڅــه کــې دي ترڅــو د 

افغــان امنیتــي ځواکونــو ظرفیــت ســازي ويش او 

خاصتــًا د هېــواد هوايــي ځــواک نــور هــم تجهیــز 

ــاوړی يش. او پی

ــې دوی  ــي چ ــن واي ــک نیکولس ــان م ــرال ج ج

ــه مرســته د روان  ــو پ د پولیســو د خاصــو ځواکون

ــواد  ــه د هې ــر دم ــه ت ــل څخ ــه پی ــالدي کال ل می

ــه منځــه  ــځ کــې ګــن شــمېر داعشــیان ل ــه ختی پ

ــو کــې یــې  ــه ختیځــو والیتون وړي دي او اوس پ

ــوی دی. ــم ش ــور ک حض

ګــن شــمېر داعشــیان لــه منځــه وړل شــوي اوس 

یــې پــه ځتیځــو والیتونــو کــې حضــور کــم 

شــوی دی.

هغه زیاته کړه:

»د جنــوري میاشــتې لــه پیــل څخــه تــر دمــه مــوږ 

ــات  ــف عملی ــدې مختل ــه وړان ــې پ ــش ډل د داع

درلــودل، مــوږ دوی تــه درنــه مــرګ ژوبلــه اړولــې 

ده او پــه ننګرهــار کــې یــې حضــور لــه مختلفــو 

ولســوالیو څخــه دوو ولســوالیو تــه را کــم شــوی 

دی.«

پــه همــدې حــال کــې پــه شــال او شــال ختیــځ 

زون کــې د ۲۰۹ شــاهین قــول اردو قومانــدان 

ــو د  ــادو څرګندون ــد د ی ــد حمی جــرال عبدالحمی

ردولــو ترڅنــګ وايــي چــې همــدا اوس مهــال پــه 

شــال او شــال خیتــځ زون کــې اووه تهاجمــي 

عملیــات د دوی تــر مــرۍ النــدې روان دي 

چــې تــر اویــا ســلنې زیــات یــې تهاجمــي دي.

خود را آماده مذاکره...
 واشــنگتن بــرای فــروش جنگنده هــای 

ــد. ــور را رد می کن ــن کش ــه ای F16  ب
ــرای  ــی ب ــچ مبلغ ــه هی ــت ک ــه اس او گفت
خریــد جنگنده هــای F16 بــه آمریــکا 
نخواهــد داد؛ مگــر ایــن کــه ایــاالت 
متحــده  آمریــکا در ازای 430 میلیــون 

کمــک  از  شــده  تعهــد  پــول   - دالر 
ــه  ــا را ب ــن جنگنده ه ــود - ای ــی خ نظام

ــد. ــل ده ــتان تحوی پاکس
افــزون بــر ایــن وی همچنیــن گفتــه اســت 
ــه  ــچ گون ــور هی ــن کش ــت ای ــه حکوم ک
ــن  ــدارد و ای ــروه داعــش ن ــت از گ حمای
ــه  ــی وارد منطق ــورهای عرب ــده از کش پدی

ــده است. ش
داد:  گــزارش  افغانســتان  یــک  شــبکه 
کنگــره ایــاالت متحــد آمریــکا مــاه پیــش 
ــه  ــون دالر هزین ــت 430 میلی ــه پرداخ ب
خــودداری   F16 جنگنــده    8 خریــد 
ــور  ــن کش ــرد ای ــه عملک ــرا ب ــرد و آن ک
بــه بــر ضــد شــبکه  حقانــی مشــروط کــرد.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان 
گفت که برای شفاف سازی در امور حکومتی 
فرصتی بوجود خواهد آمد تا مردم این کشور 
از نزدیک شاهد فعالیت های این نهاد باشند.

سخنگوی  معاون  مرتضوی،  حسین  شاه 
ریاست جمهوری افغانستان اعام کرد: دولت 
در  بیشتر  هرچه  شفاف سازی  دنبال  به  کابل 

امور حکومتی است.
 آقای مرتضوی اذعان داشته است: حکومت 
این کشور تاش می کند تا اطمینان مردم را 
ادارات  و  نهادها  وظایف  اجرای  مورد  در 

از گذشته  دولتی جلب کند و مشکاتی که 
بجای مانده را برطرف کند.

آینده  روزهای  در  گفت:  مرتضوی 
از  افغانستان  مردم  بازدید  برای  را  فرصتی 
کند  می  فراهم  کشور  این  ریاست جمهوری 
انجام  فعالیت های  شاهد  نزدیک  از  مردم  تا 
این  او  گفته  به  باشند.  نهاد  این  در  شده 
جاری  امور  در  شفافیت  ایجاد  برای  بازدید 
ریاست جمهوری افغانستان انجام خواهد. این 
تعهد در شرایطی از سوی ریاست جمهوری 
افغانستان داده می شود که در روزهای گذشته 

برخی از فعاالن جامعه مدنی افغانستان اعام 
کردند که عدم شفافیت در فعالیت های جاری 
ریاست جمهوری افغانستان باعث بی اعتمادی 

مردم به این نهاد شده است.

دروازه های ریاست جمهوری
 بـه روی مــردم بـاز مـی شود

ACKU



از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  كمپاین 
سومين  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنياد  سوی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور 
همكاری  از  و  شد  راه اندازی  افغانستان 
حقوق  جامعه های  بين المللی  فدراسيون 
بشر بهره برد. در چارچوب این كمپاین، 
از  شماری  با  مصاحبه   100 از  بيش 
فعالين  بشر،  حقوق  فعالين  نویسنده گان، 
جامعۀ مدنی، و سياست مداران كشور در 
افغانستان  در  بشر  مورد وضعيت حقوق 
كه  شد  انجام  اميدها  و  نگرانی ها  و 
قسمِت زیادی از این مصاحبه ها قباًل در 
اینک  است.  شده  منتشر  روزنامه  همين 
مطرح  مباحث  از  مفصلی  جمع بندِی 
شده در گفت وگوها تهيه شده كه در 18 
در خدمت  روزنامه  این  طریق  از  بخش 
می خواهيم  ما  می گيرد؛  قرار  عالقه مندان 
از این طریق، صدای نخبه گان كشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بين المللی 
این  مجموعۀ  خواندن  برای  برسانيم. 
مصاحبه ها و گزارش كامل به این لينک 
http://openasia. كنيد:  مراجعه 

org/item/16511

    موانع دولتی و قانونی 
اشکال  به  که  محدودیت هایی  از  رهایی  برای 
به  الزم  می شود،  ایجاد  زنان  برای  مختلف 
حضور دولت و قوانینی است که حداقل امنیت 
نبود چنین عنصر  تأمین کند. در  برای زنان  را 
مشارکت  و  پیشرفت  انتظار  مهمی،  و  حیاتی 
بسیار  جامعه  عرصه های  در  زنان  همه جانبۀ 

دشوار می نماید. 
را  افغانستان  جامعۀ  از  بخش  این  مشکات 
می توان این گونه تقسیم بندی کرد که: 1. قوانین 
در  زنان  احقاق حقوق  مناسبی جهت  و  کافی 
تمام حوزه ها وجود ندارد؛ 2. اگر در حوزه یی 
درستی  و  خوبی  به  است،  موجود  قانون  این 
اجرا نمی شود و سنت ها در برخی مواقع قدرِت 
دارند؛ 3. خارج  قوانین  این  به  بیشتری نسبت 
اندکی  دغدغۀ  دولت مردان  قوانین،  عرصۀ  از 
نسبت به برنامه ریزی در حوزۀ زنان دارند؛ و ۴. 
عدم حضور  یا بی قدرتی زنان در این عرصه، 

راه را برای بنیادگرایان تسهیل کرده است. 
به برخی از این مشکات، از زبان فعاالِن این 

عرصه اشاره می شود.  
سید اسحاق گیانی، فعال سیاسی، نقش دولت 
زمینه های  کردن  فراهم  با  رابطه  در  تاکنون  را 

می کند:  ارزیابی  کم رنگ  بسیار  زنان  مشارکِت 
“به نظر من، تا به حال هیچ گونه کار ساختاری 
و اساسی  در حوزۀ زنان صورت نگرفته است. 
اگر اندک کاری هم انجام شده، این فعالیت ها 
نه به دست دولت، بلکه به دست جامعۀ مدنی، 
نهادها و مؤسسه های غیردولتی صورت پذیرفته 

است”.
زنان  سراسری  اتحادیۀ  مسوول  پرلیکا  ثریا 
“عدم  می گوید:  راستا  همین  در  نیز  افغانستان 
در  زنان  مشارکت  مورد  در  دولت مردان  تعهد 
عدم  اجتماعی،  سیاسی  مختلف  عرصه های 
موانع  اداری  فساد  همچنین  و  قانون  تطبیق 

مهمی هستند”. 
نظر  تجدید  عدم  قوانین،  از  متعدد  تفاسیر 
از  مردانه  و  کهنه  دیدگاه های  بودن  شامل  و 
آن   به  زنان  حقوق  فعاالن  که  است  مشکاتی 

اشاره دارند. 
محمد رحیم جامی، فعال مدنی می گوید: “در 
ساخت و گزینش این قوانین اکثراً مردها دست 
داشتند و آن ها بودند که برخی از مواد و مفادی 
را که به نحوی ساحۀ قیادت مردان را کاهش 
یا امتیازاتی را به زنان می داده، حذف کرده اند”. 
فرهنگی،  و  سیاسی  فعال  حسینی،  عاصف 
اشاره  ارزشی  نظام های  تعارِض  و  تداخل  به 
می کند: “زنان قربانی تقابل نظام ارزشی عرف 

هستند.  افغانستان  در  بین المللی  ارزش های  و 
ما  نظام حقوقی تصفیه شود؛  باید  نظر من،  به 
تابع کدام یک هستیم؟ مثًا در مذهب آمده که 
اساس  بر  کند.  ازدواج  می تواند  ساله   ۹ دختِر 
ازدواج  عقد  در  جهان شمول،  حقوقی  نظام 
رای و نظر خود دختر اصل است و اوست که 
با کی، چه زمانی و تحت چه  باید تعیین کند 

شرایطی می خواهد ازدواج کند”. 
زنان  فعال حقوق  و  عادله محسنی، حقوق دان 
با نگاه به نقص های قانونی و نفوذ دیدگاه های 
می گوید:  تصمیم گیرنده گان  سطح  در  افراطی 
“وجود بنیادگرایان در پارلمان، کابینه و دولت 
و پست های کان به خصوص در شورای عالی 
مورد  در  است.  زنان  مشارکت  موانع  از  قضا، 
تمامی قوانین کشور آن ها نخواهند گذاشت که 
شهروندان این کشور سهم مساوی در زنده گی 
قانون  به  می کنم  اشاره  باشند.  داشته  خودشان 
سرپرستی اطفال که در این مسوده آن ها پیشنهاد 
گرفتی،  فرزندی  به  که  را  دختری  که  می کنند 
بعد از سن ۹ سال می توانی با او ازدواج کنی”. 
و  پانزدهم  دوره های  عضو  بلخی،  صدیقه 
شخصی  نگاه های  از  سنا  مجلس  شانزدهم 
زنان  انتخابات، سهم  قانون  “در  دارد:  شکایت 

در شوراهای والیتی از 25 درصد به 2۰ درصد 
مدنی  جامعۀ  کمیسیون  اعضای  ما  که  رسید 
پافشاری  آن  بر  جرگه،  مشرانو  بشر  حقوق  و 
کلی  طور  به  سهم  این  حذف  مانع  و  کردیم 
شدیم. در زمینۀ کم شدن سهم زنان، سلیقه های 
بوده  دخیل  پارلمان  مرد  نماینده گان  شخصی 

است”.
نویسنده،  و  سیاست مدار  مهدی،  محی الدین 
وضعیت  با  دولت ها  کردِن  برخورد  ابزاری  به 
او  با  عده یی  زمینه  این  در  و  دارد  اعتقاد  زنان 

هم نظرند. 
می گوید:  خبرنگار،  خلیل،  ابراهیم  شکیا 
صورت  به  زنان  از  همیشه  “حکومت ها 
عالی  شورای  در  کرده اند.  استفاده  سمبولیک 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  و  صلح 
قدرِت  دارای  عمًا  می کنند  کار  که  زنانی 
تصمیم گیری نیستند. در شورای عالی قضا، یک 

قاضی زن نداریم”. 
معارف  وزارت  سابق  معین  حسینی،  سرور 
از  “یکی  می گوید:  حقوقی  مشکات  دربارۀ 
چالش های عمدۀ پیش روی زنان، اضافه بر به 
رسمیت نشناختن حق ازدواج و حق تحصیل، 
حق مالکیِت زن است که به صورِت سیستماتیک 
سلب شده است. حق ملکیت در قانون اساسی 
اما  است،  شده  شناخته  رسمیت  به  زنان  برای 

عمًا حرف زدن از آن، کفر گفتن است”. 
    جنبش زنان افغانستان در گام های اوليه

اجتماعی،  حقوق  از  بسیاری  آوردِن  دست  به 
اقتصادی، قانونی و... در بیشتر نقاط دنیا منوط 
به حضور زنانی بوده که با انسجام و همکاری 
کرده اند.  مبارزه  خود  مشترِک  اهداف  برای 
افغانستان  در  زنان  حوزۀ  فعاالن  از  برخی 
معتقدند حضور و پُررنگ شدن چنین جنبشی، 
راهکاری درست برای پیشبرد خواسته های زنان 
به  انتقادی  نگاه  با  رو  این  از  است.  افغانستان 

آسیب شناسی این مسأله می پردازند.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان، حقوق بشر 
و جامعۀ مدنی پارلمان، به فردگرایی انتقاد دارد 
با چالش  زنان  هنوز وجود جنبش  می گوید  و 
شکل  افغانستان  در  زنان  “جنبش  روبه روست: 
نگرفته است. ما به شکل فردی نمی توانیم یک 
مرحله  به یک  که  زنی  هر  کنیم.  ایجاد  جنبش 
از فهم و درک دربارۀ عدالت جنسیتی رسیده؛ 
تک محور شده است به این خاطر ما نیاز داریم 
تا  کنیم  کار  هم  با  سازمان  و  شبکه  شکل  به 

جنبش زنان را در افغانستان پایه بگذاریم”.
تفاوت  به  اشاره  با  نیز  مصطفوی  مژگان  سیده 
عرصۀ  “در  می گوید:  روستاها  و  شهرها 
اجتماعی حضور زنان با توجه به عصر و زمان 
در  نیست.  کافی  داریم،  قرار  آن  در  که  فعلی 
سطح شهرها مشارکِت زنان خوب است اما در 
روستاها مشارکت زنان در جامعه وجود ندارد. 
تمام  در  تا  داریم  روی  پیش  طوالنی  راهی  ما 
را  زنان  فعالیت  یک سان  صورت  به  افغانستان 

شاهد باشیم”. 
سعید حقیقی، روزنامه نگار نیز حرکت های زنان 
نمی بیند:  منسجم  جنبش  یک  حد  در  هنوز  را 
“حرکت هایی که در افغانستان به نام زنان انجام 
با  پروژه یی  بیشتر حرکت   من  نظر  به  می شود، 
مسالۀ زنان است؛ یعنی شما با موجی از جنبش 
زنان مواجه نیستید که از درون جامعه برخاسته 
بیرون  از  داخلی  حرکت های  تمام  بلکه  باشد. 
کشور حمایت و تمویل می شود. جامعۀ جهانی 
تاش کرده است زنان حضور اجتماعی داشته 

باشند “. 
زنان  جنبش  بررسی  با  نیز  قادری  حمیرا 
بعد  به  “ما در دورۀ 2۰۰1  افغانستان می گوید: 
می توانستیم منسجم تر عمل کنیم، با الگوپذیری 
ما  اما  باشیم،  دنیا جنبشی داشته  از جنبش های 
از دوره هایی آمدیم که آماده گی فکری نداشتیم. 
ما زنان طالب زده و بیچاره یی بودیم که تازه یاد 
گرفتیم چه طور به جسم و روح خود برسیم. 
حاال پس از دورۀ آگاهی، یک دهه نیاز داریم تا 

از تاش های مان نتیجه بگیریم”.
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بخش نخست

راه رسیدن
    به موفقیت 

          از طریق 
             تنفس صحیح

بخش ششم

ــس  ــد نف ــر بتوانی ــا اگ ــتید، ام ــود نیس ــِس خ ــه تنف ــادی متوج ــور ع ــه ط ب
کشــیدن تان را تحــت کنتــرل بیاوریــد و هدف منــد نفــس بکشــید، می توانیــد 
کلــی ســود ببریــد. ایــن نوشــته بــه شــما یــاد مي دهــد کــه در هــر وضعیتــی 

ــید.  ــس بکش ــه نف چه گون
ــر جــان مالکــوم کنــــــدی، فــوق تخصــص جراحــی قلــب، در مرکــز  داکت
ــخت و  ــی س ــک جراح ــه ی ــع ک ــر موق ــی ال ای، ه ــور یو س ــکی هارب پزش
ــه  ــروع ب ــل تخــت جراحــی می ایســتد و ش ــش رو دارد، در مقاب حســاس پی
ــس  ــس را »تنف ــن تنف ــودِ او ای ــد. خ ــیدن می کن ــس کش ــی از نف ــوع خاص ن
ــی  ــل جراح ــی عم ــن چه گونه گ ــد: »م ــد و می گوی ــماره یی« می نام هفت ش
ــق می کشــم و  ــس عمی ــد نف ــم، بع ــم تجســم می کن ــِت آن را در ذهن و موفقی

ــم«.  ــام می ده ــماره انج ــت ش ــازدم را در هف ب
ــکاران در  ــه ورزش ــت ک ــابه کاری اس ــد، مش ــدی می کن ــر کن ــه داکت کاری ک
ــم  ــما ه ــا ش ــا آی ــد. ام ــام می دهن ــراب انج ــار اضط ــر فش ــابقه و زی روز مس

ــت؟ ــع شماس ــه نف ــیدنی ب ــس کش ــور نف ــی، چه ط ــه حالت ــد در چ می دانی
 

اگر می خواهید کمتر درد داشته باشید
ــکو،  ــی سانفرانسیس ــی ایالت ــز سرطان شناس ــا و در مرک ــگاه کالیفرنی در دانش
بــرای بیمــاران ســرطانی کــه تحــت شــیمی درمانی قــرار می گیرنــد، دوره هــای 
ــه  ــن دوره، شــیوۀ تنفــس خاصــی ب ــزار می شــود. در ای ــوزش تنفــس برگ آم
ــیوۀ  ــود ش ــته می ش ــا خواس ــه از آن ه ــود، بلک ــاد داده نمی  ش ــاران ی ــن بیم ای
ــد  ــعی کنن ــد و س ــه کنن ــه آن توج ــد و ب ــدا کنن ــود را پی ــِس خ ــی تنف طبیع
ــع  ــند. در واق ــس بکش ــر نف ــد و راحت ت ــتر کنن ــود را بیش ــس خ ــق تنف عم
ــس  ــوِل نف ــیوۀ معم ــد ش ــد بفهم ــعی می کن ــی س ــر کس ــا ه ــن دوره ه در ای
کشــیدنش چه گونــه اســت و بــا چــه نــوع تنفســی حالــت بهتــری دارد. ایــن 
دوره باعــث شــده کــه ایــن افــراد خــواب بهتــری داشــته باشــند و در جلســات 
ــا،  ــد دراوان ــر آنان ــد.  داکت ــه کنن ــری را تجرب ــم درد کم ت ــیمی درمانی ه ش
ــا  ــن تاش ه ــدف ای ــد: »ه ــز می گوی ــن مرک متخصــص سرطان شناســی در ای
ــوع معمــول تنفــس آن هــا  ــه افــراد نشــان داده شــود کــه ن ایــن اســت کــه ب
ــه  ــد ب ــرد، بتوانن ــر ک ــان تغیی ــوع تنفس ش ــه ن ــان ک ــر زم ــا ه چیســت و آن ه
نــوع تنفــس معمــوِل خــود برگردنــد و در نتیجــه، حــال بهتری داشــته باشــند.«

خسته گی را از ریۀ تان بیرون کنید 
اگــر احســاس می  کنیــد کــه بی حــال و خســته هســتید و تــوان انجــامِ 
ــد.  ــج« را امتحــان کنی ــس »آرن ــد نیســت شــیوۀ تنف ــد، ب ــچ کاری را نداری هی
ــکمی  ــریِع ش ــس س ــه تنف ــه ب ــس ک ــه تنف ــه این گون ــان داده ک ــات نش مطالع
ــان را  ــون انس ــار خ ــب و فش ــان قل ــداد ضرب ــد تع ــود، می توان ــه می ش گفت

ــد.  ــش ده کاه

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی

ACKU



پیشۀ  و  خود  دربارۀ  وسطا  قرون  در  پارسی زبان  شعرای 
فکر  خیلی  هنر  رسالت  و  جامعه،  در  هنر  مقام  و  شاعری 
می کردند و در اشعارشان راجع به این مسایل صریحًا یا به 
این  به  راجع  این سطور  نویسندۀ  اشارت صحبت کرده اند. 

موضوع مکرر تحقیق کرده و چند مقاله منتشر کرده است. 
»بینش از خود« به ویژه نزد حکیم نظامی جالب توجه است. 
نظامی در مقدمۀ نخستین مثنوی اش »مخزن االسرار« از خود 
و شروط هنر و اوصاف شاعر حقیقی، بحث می کند و در 
طی آثارش به این موضوع برمی گردد. افکاری که این شاعر 
در ابواب »مقام و مرتبت این نامه«، »در گفتار فضیلت سخن« 
و »برتری سخن منظوم از منثور« به عبارت درآورده، شامل 

عناصر یک فلسفه زبان و شعر است.
می توان گفت که در زمان حافظ صحبت کردن شاعر از پیشه 
و هنر خود، عادت و عرف بود. حافظ اگرچه از شعرای پیش 
از خود متأثر شده، بینش او از خود هم سیمای خاص خود 
را دارد. در این مقالۀ کوتاه کمتر از تأثیر پیشروان بر حافظ و 

بیشتر از افکار خود حافظ حرف خواهم زد.
بینش حافظ از هنر خود، به ویژه در بیت مخلص غزل های 

بینش  نیست.  محدود  آنجا  به  ولی  می شود،  پیدا  او 
از هنر خود، موضوعی متنوع است و می توان  حافظ 

آن را الاقل از دو جهت ذیل در نظر گرفت:
1- گفتار حافظ از منابع هنر خود

2- گفتار حافظ از محبوبیت و تأثیرات هنر خود
اولین منبع هنر حافظ البته عشق است:

- مرا تا عشق تعلیم سخن کرد
حدیثم نکته هر محفلی بود 

- عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام

- یکی ست ترکی و تازی درین معامله حافظ
 حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی

گفت  می توان  پس  است.  یار  جمال  البته  عشق  منبع 
که اولین منبع الهام حافظ همین جمال یار بوده است. 
یعنی انعکاس جمال خدا در آفرینش یا به عبارت خود 

شاعر:
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

ولی حافظ عاوه بر ظواهر آفرینش از منابع غیرمحسوس و 
بنابرین  الهام گرفته و  از عالم غیب ـ هم  غیرمریی ـ یعنی 
لقبش »لسان الغیب« شده است. این الهامی بود که به وسیلۀ 
آواز هاتف و سروش و حتا روح القدس بر او می آمد و هنر 
او با چنین تجربۀ روحانی و بی نظیری آغاز شده بود که به 
دعوت یک پیغمبر شباهت دارد. حافظ این شروع شاعری 

اش را در غزلی مشهور چنین توصیف کرده است:
- دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بی خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند
دلیل اینکه »آب حیات« اشارتی است به شعر حافظ، این دو 

بیت دیگر است:
- حجاب ظلمت از آن بست خضر که گشت

ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب، خجل
- حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم

ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان
ولی از خود غزل مزبور با کمال وضوح روشن می شود که 
مقصود از »آب زندگی« شعر حافظ و موضوع غزل دعوت 
شاعر یا آغاز الهام اوست. تجربۀ این دعوت، حافظ جوان 
را از وظیفۀ اصلی شاعر آگاه کرد. این وظیفه شاعر، »وصف 
و  هنر  بر  عاوه  جمال-  توصیف  قابلیت  اساس  و  جمال« 
طبع شاعری- آینه بودن چشم و دل شاعر است. ماقات با 
ذات خدا، آگاهی از تجلی صفات خدا، لّب حافظ را تغییر 

داده است. 
بعد از این روی من و آینه وصف جمال

که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند
لحظۀ ماقات با خدا بدون جهد سابق هم ممکن نبود، بلکه 
ثمرۀ دوره صبر و ثبات بود. چنان چه در سیرت پیغمبران 
آمده است که بعد از زهد و اعتکاف در کوه و بیابان نایل به 
دعوت شدند، حافظ هم گویا بعد از تحمل جور و جفا با 

صبر و ثبات به این دعوت نایل شده است.
- هاتف آن روز به من مژده این دولت داد

که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد
اجر صبری ست کز آن شاخ نباتم دادند

مقامی  به  را  خود  که  نبود  کسی  اول  حافظ  که  گفت  باید 
نزد  خودآگاهی  همین  رساند.  پیغمبری  مقام  به  نزدیک 
نظامی هم دیده می شود، چنان که در مقدمۀ »مخزن االسرار« 

می فرماید:
- بلبل عرشند سخن پروران
 باز چه مانند به آن دیگران

زآتش فکرت چو پریشان شوند
 با ملک از جمله خویشان شوند
پرده رازی که سخن پروری ست

 سایه یی از پرده پیغمبری ست
)مخزن االسرار، دستگردی ۴1(

رسالۀ این شاعر پیغام بر چیست؟ پاسخ ساده و روشن است. 
لُّب این رساله عشق است، چنان چه حافظ خود می فرماید:

- زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی ست
بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش

- حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد

پس می شود گفت که حافظ خود را به عنوان یک »پیغام بر 
عشق« می بیند.

مقام پیغمبر در فلسفۀ عرفانی اسام، مقام »انسان کامل« است 
اند. شاعر  پیر طریقت هم صاحب  و همین مقام را ولی و 
پارسی گو اگرچه اصًا جزو سلسله انسان های کامل نیست، 
ولی می بینیم که این مقام را ابتدا به دوست و بعد هم به خود 
عطف می کند. شعرایی چون نظامی، موالنای بلخی و حافظ 
اگرچه در اشعارشان اصطاح »انسان کامل« اسمًا و عینًا ذکر 
نمی شود، ولی این مفهوم در افکار و تصورشان نقش مرکزی 

را بازی می کند.
عرفانی  تفکر  در  »قطب«  مثل  که  است  کسی  کامل  انسان 
ستاره ها  و  افاک  با  آسمان  حتا  و  دارد  زنده  را  عالم  تمام 
را هم زیر تأثیرش دارد. شعرای پارسی سرا به جای »انسان 
کامل«، گاه گاه کلمۀ »رند« را به کار می برند، برای اشارت 
به تأثیرات فلکی خودشان یا دوستان شان. مثًا جال الدین 

رومی در بیتی می فرماید:

- دو سه رندند که هشیار دل و سرمستند
 که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند

)دیوان شمس، فروزانفر1/75:2(
نیروی این نوع انسان شبیه است به نیروی ساحر. این قوۀ 
شعرای  می شود.  دیده  شعر  در  به خصوص  البته  سحرآمیز 
الهام می گرفتند،  عربی پیش از اسام، چون از جن و پری 

صاحب این قوۀ سحرآمیز بودند.
در اسام می بینیم که شعرای پارسی زبان به خودشان »سحر 
»السحرالحال«،  یا  حال  سحر  می دهند.  نسبت  حال« 
رسایل  در  بار  نخستین  برای  گویا  که  است  اصطاحی 

است.  شده  آورده  هجری(  چهارم  قرن  )در  »اخوان الصفا« 
سحر حال نزد اخوان، سحری است در خدمت اسام. این 

است که نظامی درباره خود می سراید:
- سحر حالم سحری قوت شد

نسخ کن نسخه هاروت شد
شکل نظامی که خیال من ست
جانور از سحر حال من ست

)مخزن االسرار، دستگردی ۴5(
شکن  هاروت  زهره  خوانمش/  سخن  سحر  مشتری   -

خوانمش
)مخزن االسرار، دستگردی ۴2(
حافظ در مدح خود می سراید:

- منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
از نی کلک، همه قند و شکر می بارم

همین فکر را حافظ در غزلی دیگر توسعه داده است:
- شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر

 کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود
آن چشم جاودانه عابد فریب بین

 کش کاروان سحر ز دنباله می رود
گویا در این ابیات حافظ از شعر خود و تأثیر سحرآمیزش، 
از  حافظ  است.  کرده  تعریف  جاودانه«  »چشم  استعارۀ  با 
نکته دانی  و  لطافت  به  زیادی  ابیات  در  اشعارش  تأثیرات 

حرف می زند.
اوالً چند بیت ذکر می کنیم که در آن ها ترقی و تقدم شعر 
حافظ از جایی به جای و از کشوری به کشور مورد بحث 

است:

- عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

دید،  می توان  مبهم  اشارتی  بیت  این  دوم  مصراع  در  البته 
چون بغداد شهر حاج و تبریز شهر شمس الدین ـ دوست 

موالنا ـ بود.
این نوع دو الیه بودن در بیت ذیل هم دیده می شود:

- فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق
نوای بانگ غزل های حافظ شیراز

موسیقی  علم  در  است  اصطاحی  حال،  عین  در  »حجاز« 
و نام یک مقام حزن آور، در حالی که »عراق« نام یک مقام 
مسرت انگیز است. پس معنی ایهامی این بیت این می شود که 
حافظ در غزل هایش هم جهات جزین و هم جهات شادان 

عشق را می سراید.
همین ایهام را حافظ در بیت دیگری هم دوباره - ولی این 

دفعه واضح تر - به کار برده است:
- این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ولی قلمروی که حافظ آن را با جادوی سخنش فتح 
نیست،  بوم های مزبور  به مرز و  البته محدود  می کند، 

چنان چه از بیت های ذیل روشن می شود:
- به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند

 سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
- شکر شکن شوند همه طوطیان هند

 زین قند پارسی که به بنگاله میرود
- حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید
تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

با  که  این  به  می کند  افتخار  حافظ  می بینیم  چه  چنان 
نیرو و سحر هنرش، تقریبًا تمام دنیا را فتح کرده است. 
ولی او به این جال و عزت هم اکتفا نمی کند و افتخار 
خود را تا به آسمان باال می برد و از تأثیرات غزل هایش 
بر فرشته ها و ارواح افاک و ساکنان ملکوت تعریف 

می کند:
- در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

 سرود زهره به رقص آورد مسیحا را
- صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت:

 قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

قوۀ  از  نیروی فوق طبیعی و خارج  آن  بیت ها  این  مثل  در 
کامل  انسان  گفتیم صفت مشخص  که  می شود  دیده  انسان 

است.
البته در این جا این پرسش را باید مطرح کرد که آیا اصًا و 
تا کدام اندازه مثل این عبارت ها را باید جدی گرفت؟ شاید 
آنها غیر از خیال و مبالغه نیستند، پس می بایست آن ها را از 
آن کذب های شعرا شمرد که علمای قرون وسطی ضد آن 

پیوسته ستیزه می کردند.
باور  ولی  بدهم  قطعی  پاسخ  پرسش،  این  به  نمی توانم  من 
قدر،  و  قضا  مثل  دینی  مفاهیم  با  اگرچه  حافظ  که  می کنم 
است، ولی وی مردی  بازی کرده  گاه  گاه  بهشت و دوزخ 
اما  کلی.  نظام  یک  و  خدا  به  معتقد  و  صاحب دل  است 
عمیق ترین عقیده اش بدون شک در عشق بوده، عشقی که 

راجع به آن فرموده است:
- طفیل هستی عشق اند آدمی و پری...

یا: 
- در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

یا:
- همه کس طالب یارند، چه هشیار و چه مست
 همه جا خانه عشق ست چه مسجد چه کنشت

راز دنیا را هم گویا با عشق حل می توان کرد. به هر حال، 
حافظ خود را آگاه از رازهای نهفتۀ آفرینش می دانست:

- من آنم که چون جام گیرم به دست
ببینم در آن آینه هر چه هست

ولی این رازها را با زبان آدمی نمی توان به عبارت درآورد:
- قلم را آن زبان نبود که سٌر عشق گوید باز

 ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

تنها وسیله یی که شاعر دارد، اشارت است:
- تلقین و درس اهل نظر یک اشارت ست

 گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
- آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟
توفیق  تجربۀ  وجود  با  حافظ  که  می آید  نظر  به  طور  این 
تجربه یی  این  و  می کرده  هم  تنهایی  احساس  محبوبیت،  و 
است که نزد شعرای دیگری نیز که پیامی شبیه به پیام حافظ 
داشتند، می بینیم. اما در عین حال حافظ یقین داشت که در 
آینده تنها نخواهد ماند، دوستان هنرش و مریدان پیامش همه 

جا به یاد او »محفل ها« خواهند ساخت:
- گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازان

 هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

گفتار را به آخر برسانیم و بگوییم:
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. 

کنگرۀ  مقاالت  مجموعه  دل«،  اهل  »سخن  کتاب  منبع: 
بین المللی بزرگداشت حافظ، 1371. 
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ابوبکر مجاهد
ــنهادها و  ــه پیش ــی ب ــدت مل ــت وح ــر دول اگ
اعتراضــات مــا توجــه نکنــد، بــه همــکاری بــا 

ــم. ــان می دهی ــت پای ــن حکوم ای
در همایــش اعتراضی یــی کــه دیــروز )2۰ ثــور( 
در پیونــد بــه تغییــر مســیر لیــن 5۰۰ کیلوولــت 
توتــاپ از بامیــان بــه ســالنگ در کابــل برگــزار 
ــی،  ــۀ دولت ــووالن بلند پای ــی از مس ــد، برخ ش
اعضــای  سیاســی،  برجســتۀ  چهره هــای 
ــردم  ــن از م ــا ت ــده گان و صده ــس نماین مجل
اشــتراک کــرده بودنــد. آن هــا در ایــن همایــش، 
تغییــر مســیر عبــور لیــن توتــاپ از بامیــان بــه 
ــه  ــد ک ــده، افزودن ــه« خوان ــالنگ را »ناعادالن س
حلقاتــی در داخــل نظــام، عبــور بــرق توتــاپ 
قومــی  را می خواهنــد ســمتی و  بامیــان  از 

ــد. ــوه دهن جل
ابــراز  ایــن همایــش  در  اعتراض کننــده گان 
کردنــد کــه توتــاپ خــط قرمــِز مــا اســت؛ تــا 
زمانــی کــه دولــت بــه ایــن خواســتۀ مــا پاســِخ 
ــب   ــود عق ــع خ ــن موض ــد، از ای ــت نده مثب

ــت. ــم نشس نخواهی
ــی در  ــت اجرای ــاون ریاس ــق مع ــد محق محم
ایــن همایــش خطــاب بــه مــردم گفــت: فریــاد 
امــروزِ شــما در حالــی بلنــد می شــود کــه 
ــی در  ــض و بی عدالت ــرن تبعی ــک ق ــش از ی بی
ایــن کشــور جریــان داشــته اســت. امــروز مردم 
ــه  ــد ک ــان دهن ــان  نش ــه جه ــد ب ــا می خواهن م
ــل  ــا تحمی ــاالی آن ه دیگــر نمی شــود زور را ب
ــاخت؛  ــود س ــا را ناب ــم، ملت ه ــا ظل ــرد و ب ک
افــرادی کــه بــه فکــر حکومــت  بــه روش هــای 
ظالمانــۀ  گذشــته اند، بســیار از مســألۀ دولــت و 

ــد. ــب  مانده ان ــت داری عق دول
بــه گفتــۀ آقــای محقــق، پــس از این کــه 
در کنفرانــس بــن جامعــۀ جهانــی گفــت 
ــه  ــد و ب ــن بگذاری ــر زمی ــاح های تان را ب س
طــرف دولت ســازی و و حــدت ملــی برویــد، 
ــروز  ــا ام ــم؛ ام ــول کردی ــز را قب ــه چی ــا هم م
ــورت  ــم ص ــت ظل ــک مل ــه ی ــتان ب در افغانس
قابــل  کــه  می شــوند  تحقیــر  و  می گیــرد 

ــت. ــل نیس تحم
معــاون ریاســت اجرایــی بیــان داشــت: نهادهای 
تخصصــی بیرونــی و داخلــی طــرف دارِ عبــور 
ــی از  ــا برخ ــد، ام ــان ان ــاپ از بامی ــن توت لی
ــن  ــد ای ــام نمی خواهن ــل نظ ــات در داخ حلق
ــۀ  ــش از هم ــه مردم ــان ک ــیر بامی ــن از مس لی
بوده انــد،  محــروم  انکشــافی  پروســه های 

ــد. ــور کن عب
ــش از  ــه بی ــا ک ــت م ــزود: مل ــق اف ــای محق آق
دو میلیــون رای بــه دولــِت فعلــی آورده اســت، 
سخنان شــان نــزد رهبــران دولــت وحــدت 
ــه  ــاپ ب ــرق توت ــألۀ ب ــا مس ــه ب ــی در رابط مل

ــدارد. ــت ن ــم اهمی ــافر« ه ــک مس ــدازۀ »ی ان

ــس  ــاون دوم ریی ــش مع ــرور دان ــان، س همچن
ــه  ــان این  ک ــا بی ــش ب ــن همای ــور در ای جمه
ــرق توتــاپ  شــش مــاه پیــش مســأله انتقــال ب
در نشســت های رســمی دولــت مطــرح شــده، 
ــر  ــدا موضــع خــود را در براب ــا از ابت گفــت: م
ــم  ــرده بودی ــراز ک ــروژه اب ــن پ ــرق ای ــال ب انتق
ــم کــه  ــان می کنی ــه صراحــت بی ــز ب و حــال نی
مــردم هــزاره کــه یکــی از اضــاع ایــن دولــت 
ــه  ــان ب ــاپ از بامی ــن توت ــر مســیر لی ــد، تغیی ان
ســالنگ را نقــض حقــوق شــهروندی می داننــد. 
ــد  ــیون دولت ان ــه اپوزیس ــا ن ــت: هزاره ه اوگف
ــکیل  ــدای تش ــی؛ از ابت ــان سیاس ــه مخالف و ن
ــا  ــت در پروســه های دولت ســازی ب نظــام موق
ــد و  ــته ان ــتراک داش ــت اش ــرادری و صمیمی ب
انکشــاف متــوازن حــِق هــر فــردِ ایــن جامعــه 

اســت.
معــاون دوم رییــس جمهــور بیــان کــرد: اجــازه 
ــم  ــا بره ــدِت م ــرادری و وح ــه ب ــد ک ندهی
بخــورد؛ هزاره هــا در برابــِر منافــع هیــچ فــردی 
قــرار نگرفتــه انــد و همــۀ مــردم افغانســتان از 

ــد. ــت می کنن ــوازن حمای ــاف مت انکش
ــروزی  ــان ام ــش، در جه ــای دان ــۀ آق ــه گفت ب
اعتبــار و مشــروعیِت دولت هــا بــر اســاس 
ــا  ــت، ام ــهروندان  اس ــه ش ــات ب ــۀ خدم عرض
دولــت فعلــی در عرصــۀ خدمــات عام المنفعــه 
مســخره اســت؛ یــک نهــاد در تمــام گزینه هــای 
پیشــنهادی به خاطــر انتقــال بــرق از مســیر های 
ــد. ــد می کن ــیر تأکی ــک مس ــاالی ی ــف، ب مختل
معــاون  خلیلــی  کریــم  دیگــر،  ســوی  از 
ــی صلــح گفــت: موسســۀ فیشــنر  شــورای عال
آلمانــی کــه مطالعاتــی را در مــورد انتقــال بــرق 
ترکمنســتان انجــام داده، راه بامیــان را انتخــاب 
کــرده اســت، امــا برخــی از شــرکت های 
ــد  ــاش می کنن ــد و ت ــرده ان ــت ک ــر دخال دیگ
کــه ایــن مســیر را تغییــر دهنــد، بایــد هویــت 

ــود. ــا ش ــق افش ــرکت های مناف ــن ش ای
ــزرگ  ــای ب ــی از لین ه ــه یک ــان این ک ــا بی او ب

انتقــال بــرق از ســالنگ عبــور داده شــده 
ــیر  ــن مس ــاپ از ای ــرق توت ــن ب ــال لی و انتق
مشــکاتی را ایجــاد می کنــد، گفــت: پیــام مــن 
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــت وحــدت مل ــه حکوم ب
ــت  ــن عدال ــر تأمی ــنایی به خاط ــش روش جنب
تشــکیل شــده و بــه خواســِت ایــن مــردم بایــد 
از راه منطقــی و عقانــی رســیده گی شــود.

در ایــن همایــش، غنــی کاظمــی عضــو مجلــس 
ــاِف  ــت و انکش ــت: عدال ــز گف ــده گان نی نماین
ــا  ــت و ت ــهروندان اس ــۀ ش ــِق هم ــوازن ح مت
ــاپ از راه  ــن توت ــال لی ــم انتق ــه حک ــی ک زمان
ســالنگ لغــو نشــود، از اعتراضــاِت خــود 
ــۀ  ــد حوصل ــرد. نبای ــم ک ــینی نخواهی عقب نش
ــد و منجــر  ــگ بیای ــه تن ــن ب ــردم بیــش از ای م

ــود. ــی ش ــای میلیون ــه خیزش ه ب
همچنــان، احمــد بهــزاد عضــو دیگــر مجلــس 
توتــاپ  این کــه  بیــان  نماینــده گان ضمــن 
ــن  ــه ای ــت ب ــر دول ــت و اگ ــز ماس ــط قرم خ
اعتراضــات توجــه نکنــد همــکاری خــود 
ــت:  ــم، گف ــان می دهی ــت پای ــن دول ــا ای را ب
ــمال  ــتان از ش ــریف افغانس ــردم ش ــام م از تم
ــۀ  ــن پروس ــه در ای ــم ک ــوب می خواه ــا جن ت

شــوند. شــریک  عدالت خواهــی 
او گفــت: جامعــۀ جهانــی و ســفیران افغانســتان 
بــر  کــه  نگذارنــد  کشــور  از  بیــرون  در 
ــد  ــد محم ــرد و بای ــورت بگی ــم ص ــردم ظل م
ــتراک  ــدن اش ــت لن ــه در نشس ــرف غنی ک اش
ــود. ــانیده ش ــی کش ــه دادگاه جهان ــد، ب می کن
ســاعاتی بعــد از ایــن نشســت اعتراضــی، 
رییــس جمهــور غنــی در یــک پیــام نیم ســاعته 
ــه احساســاتی عمــل  از معترضــان خواســت ک
بــه  او  نبندنــد.  را  راه گفت وگــو  و  نکننــد 
معترضــان گفــت کــه بــرای پیــدا کــردن یــک 
ــم.  ــو کنی ــر گفت وگ ــا هم دیگ ــد ب راه حــل بای
ــرای  ــا ب ــه م ــرد ک ــح ک ــور تصری رییس جمه
ــرم  ــق مح ــان و مناط ــه بامی ــرق ب ــاندن ب رس
می دهیــم.  انجــام  را  آن  و  داریــم  برنامــه 
او اطمینــان داد کــه دولــت وحــدت ملــی 
و  متــوازن  انکشــاف  بــرای  را  تعهداتــش 
انکشــاف مناطــق محــروم عملــی خواهــد کــرد. 
آقــای غنــی ضمــن ســتایش اعتراض هــای 
مدنــی گفــت در فرصتــی کــه دشــمن در کمیــن 
ــق  ــکات از طری ــل مش ــه ح ــد ب ــت، بای اس
گفتمــان پرداخــت و از نزدیــک حرف هــای 

یک دیگــر را شــنید.
طــرف  از  قبــل  مدت هــا  توتــاپ  پــروژۀ 
ــان طراحــی شــده اســت.  شــرکت فیشــنر آلم
ــرق  ــالۀ ب ــترپان بیست س ــرکت ماس ــن ش ای
افغانســتان را بــه دوش دارد. اکنــون جنجال هــا 
بــر ســِر مســیر انتقــال بــرق توتــاپ، منجــر بــه 
ــت  ــزرگ و پُرمنفع ــروژۀ ب ــن پ ــدی کارِ ای کن

ــده اســت. ش

دولت وزیری روز دوشنبه، 2۰ثور/ اردیبهشت، در نشست مطبوعاتی افزود: از زمان 
آغاز این عملیات تاکنون صدها طالب از جمله شماری از فرماندهان کلیدی آنان 

کشته و یا توسط نظامیان افغانستان بازداشت شده اند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود راه اندازی عملیات شفق، هنوز طالبان 
در مناطق مختلف به ویژه والیت هلمند دست به حمات می زنند، گفت که معنای 
عملیات شفق این نیست که طی یک هفته بتوان تمامی نیروهای مخالف مسلح را 

از بین برد.
عملیات نظامی شفق، دوم حمل امسال یک روز پس از راه اندازی عملیات جدید 
طالبان موسوم به »عمری« با هدف سرکوب گروه های مسلح مخالف به ویژه گروه 
طالبان و شبکه حقانی در والیت های هلمند، فاریاب، غزنی، پکتیکا، ارزگان، قندوز، 

بغان، کنر، لوگر، زابل و قندهار آغاز شد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران سیاسی ارتش از پایان سال 2۰1۴ میادی زمان خروج 
حدود 13۰ هزار نظامی خارجی تاکنون توانسته است به تنهایی مانع پیشروی طالبان 

در بسیاری از والیت های این کشور شود.
دولت همچنین با تجهیز نیروی هوایی و دریافت هلی کوپترهای نظامی از هند و 

آمریکا، نیروهای مسلح نسبتاً کارآمدی را سر و سامان داده است.
سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه تهدید در والیت هلمند نسبت به والیت های 
دیگر که در آنها درگیری میان طالبان با نیروهای ارتش و امنیتی وجود دارد، بیشتر 
است، گفت: این تهدید نگران کننده نیست چون طالبان توان تصرف این والیت را 

ندارند و بیشتر اقدام های آنان تبلیغاتی و بازی با افکار عمومی مردم است.
ولسوالی های »موسی قلعه« و »نوزاد« والیت هلمند در تصرف طالبان است و نبرد 
با نیروهای دولتی در ولسوالی های »نادعلی«، »خانشین«،  میان نیروهای این گروه 

»ناوه«، »سنگین« و »گرشک« این والیت جریان دارد.
برخی منابع نظامی گفته اند که با وجود راهبرد تهاجمی دولت برای سرکوب طالبان، 
هنوز در برخی از این مناطق دستور حمله به طالبان برای نظامیان صادر نشده و آنان 

تنها سرگرم دفاع از تحرکات نیروهای طالبان هستند.
نقش  تغییر  بر  مبنی  تایمز«  »نیویورک  گزارش  یک  خواندن  غیرواقعی  با  وزیری 
نظامیان خارجی در افغانستان از مستشاری به حضور مستقیم در نبردها گفت که 
نیروهای ناتو تنها به نظامیان افغان مشورت می دهند و در صورت درخواست ما، در 

حمله های هوایی مشارکت می کنند.
سخنگوی وزارت دفاع دربارۀ چگونگی مشارکت نظامیان ناتو در حمله های هوایی 
گفت که آنان از طریق مانیتورینگ )نظارت(، مواضع و نیروهای مخالفان مسلح را 
رصد می کنند و اطاعاتشان را در اختیار ارتش و پلیس کشور برای انجام عملیات 

نظامی قرار می دهند.
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وزارت دفاع:

۲۰۱۶، سال شکست 
طالبان است

وزارت امور خارجه:

کابل ـ مسکو، موافقت نامۀ 
نظامی امضا کرده اند

موافقتنامۀ  مسکو   – کابل  که  می گویند  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  مسووالن 
نظامی را امضا کرده اند.

شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری جمهور 
گفت: بر بنیاد این موافقت نامه، روسیه از لحاظ کمک های فنی و نظامی، نیروهای 

امنیتی افغانستان را کمک و آموزش می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: موافقت نامۀ نظامی میان افغانستان 

و روسیه چند روز پیش به امضا رسید.
آقای مستغنی اضافه کرد: در مواردی که نیاز شود، روسیه آماده خواهد بود تا در 

بخش های مختلف، ارتش و پولیس ملی را همکاری خواهد کرد.
از سویی هم، شماری از آگاهان سیاسی، همکاری های نظامی روسیه را در جنگ 

افغانستان تاثیرگذار دانسته و به سود حکومت افغانستان عنوان می کنند.
سرنوشت  به  که  حالی  در  روسیه  می گوید:  سیاسی  امور  آگاه  سعیدی  احمد 
افغانستان نقش منفی نداشته است؛ بلکه یک همسایه و دوست خوب حکومت 

افغانستان بوده است.
آقای سعیدی گفت: امریکا باید به این نتیجه رسیده باشد که به تنهایی افغانستان را 
از مشکات رهایی نخواهد بخشید؛ اما یقینًا موافقت نامۀ نظامی میان افغانستان و 

روسیه، زیاد به نفع کابل خواهد بود.
موافقت نامۀ نظامی میان کابل – مسکو در حالی امضا شده است که چند ماه پیش، 

مسکو به تعداد یک هزار میل ساح نوع روسی به نظامیان افغانستان کمک کرد.

معترضان به مسیر انتقال برق توتاپ:

اگر توتاپ از بامیان نگذرد با حکومت مقاطعه می کنیم
رییس جمهور غنی: 

دشمن در کمین است، بیایید با هم گفت وگو کنیم

ACKU
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ورزش

شاهد حمات داعش شده  اخیراً  ترکیه که کشورش  رییس جمهوری 
است، می گوید ائتاف تحت رهبری امریکا ترکیه را در مبارزه با این 

گروه تروریستی تنها گذاشته است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، روز گذشته طی سخنرانی 
در استاتبولف، کشورهای عضو ایتاف بین المللی ضد داعش را متهم 
کرد که ترکیه را در رویارویی با گروه های مسلحی که حماتی علیه 

این کشور آغاز کرده اند، تنها گذاشته اند.
اردوغان گفت: »ما را در مبارزه با این سازمانی، که از یک سو با حمات 
انتحاری و از سوی دیگر با حمله خمپاره یی به کیلیس، باعث رنج و 

درد ما می شود، تنها گذاشته اند.«
خمپاره یی  حمات  هدف  سوریه  خاک  از  بارها  کیلیس  مرزی  شهر 
قرار گرفته است. از ابتدای سال جاری میادی طی این حمات، که به 

داعش نسبت داده می شود، دست کم 21 تن کشته شدند.
رییس جمهوری ترکیه افزود: »هیچ کدام از کسانی که می گویند با داعش 
در سوریه می جنگند، نه به اندازه ما به این گروه خسارت وارد کرده اند 

و نه به اندازه ما بهای گزافی پرداخته اند.«
نیروهای  از  و  ناتو  اعضای سازمان  از  ترکیه که یکی  به نظر می رسد، 
ایتاف بین المللی ضد داعش است، حمات خود به شمال سوریه را 

افزایش داده است.

هاینــس فیشــر، رییس جمهــوری اتریــش روز گذشــته در ســفر 
ــرار نیســت مرزهــای اتریــش- ــه ق ــا اعــام کــرد ک ــه ایتالی خــود ب

ایتالیــا بســته شــود.
ــه  ــش ب ــوری اتری ــوان رییس جمه ــفر او به عن ــن س ــه آخری فیشــر ک
ــود  ــی خ ــای ایتالیای ــا همت ــری ب ــس خب ــک کنفران ــت، در ی ُرم اس
ــرای جلوگیــری  ســرجیو ماتــارال تأکیــد کــرد کــه کشــورش تنهــا ب
از عبــور غیرقانونــی مهاجــران، تصمیــم بــه افزایــش کنتــرل مــرز دو 
کشــور بــا نــام »برنــر« گرفتــه اســت و قصــد بســتن مــرز را نــدارد.
ــدت کوتاهــی انجــام  ــرای م ــا ب ــدام تنه ــن اق ــه ای ــرد ک ــد ک او تأکی
ــه  ــران ب ــی مهاج ــور غیرقانون ــه عب ــد از آن ک ــت و بع ــد گرف خواه
پایــان رســید، کنترل هــا برداشــته و مرزهــا مجــدداً بــه حالــت قبــل 

ــردد. ــاز می گ ــود ب خ
ــتار حــل بحــران  ــری خوس ــس خب ــن کنفران ــارال در ای فیشــر و مات
پناهنــده گان در اتحادیــۀ اروپــا، برقــراری امنیــت در مرزهــای 
خارجــی، توزیــع عادالنــۀ پناهنــده گان در اروپــا و کمــک بــه 
کشــورهای مبــدا بــرای جلوگیــری از ورود پناهجویــان شــدند.

خبرگــزاری رســمی اتریــش آ»پــا« اعــام کــرد کــه ســومین تظاهرات 
ــا و اتریــش  ــان ایتالی ــه بســتن گــذرگاه مــرزی می آنارشیســت ها علی
ــوران و  ــا مأم ــش ب ــه تن ــه ب ــد ک ــام ش ــر انج ــترک برن ــرز مش در م

ــا پولیــس کشــیده شــد. درگیــری ب
تظاهرکننــده گان به ســوی مأمــوران پولیــس حملــه کردنــد و در 
ــدود 5۰۰  ــد. ح ــی ش ــور زخم ــک مأم ــا ی ــن درگیری ه ــان ای جری
نفــر در دو دســته در ایــن تظاهــرات اعتراضــی شــرکت کردند. دســته 
ــیدن  ــرای رس ــس ب ــع پولی ــوف و موان ــتن صف ــعی در شکس اول س
ــواد انفجــاری به ســوی  ــه و م ــاب ترق ــه پرت ــه راه آهــن کــرده و ب ب
ــن  ــوی معترضی ــش به س ــز در واکن ــس نی ــد. پولی ــوران پرداختن مأم
یــورش بــرد و بــا گاز اشــک آور ســعی بــر متفــرق کــردن آن هــا کــرد.
اوایــل اردیبهشــت مــاه و در پــی اعــام مقامــات اتریشــی مبنــی بــر 
کنتــرل منطقــۀ مــرزی برنــر بــرای جلوگیــری از ورود پناهجویــان از 
ــا نیــز هشــدار داد کــه  ــر ایتالی ــه ایــن کشــور، نخســت وزی ــا ب ایتالی

ایــن اقــدام برخــاف مقــررات اروپــا اســت.

بازمحمد مبارز، سفیر پولیس افغانستان و قهرمان ورزش رزمی مختلط، روز 
گذشته حریف قدرت مند روسی اش »ماکسیم کانکوف« را در راوند اول ناک 

اوت کرد.
این ورزشکار افغانستان در مسابقه یی که در استدیوم ورزشی »لوژنکی« در 
شهر مسکو برگزار شده بود، در کمتر از یک دقیقه و در راوند اول حریف 
قدرت مند روسی اش را ناک اوت کرد. پیش از این نیز آقای مبارز در اولین 
مسابقه خود بتاریخ 23 حوت 13۹۴ در مسابقه یی دیگر در شهر مسکو، امیر 

ستاروف، قهرمان ورزش رزمی آزاد روسیه را مغلوب کرده بود.
به  پیامش  در  گیرد،  قرار  روسی اش  حریف  مصاف  به  اینکه  از  قبل  مبارز، 
مردم افغانستان گفته بود: »از تمام شما مردم قهرمان پرور افغانستان می خواهم 
به  که  کنید  دعا  افغانستان  مردم  و عزت  نام   پیروزی سرفرازی،  به خاطر  تا 
نماینده گی شما سروران عزیز، یک بار دیگر بیرق سه رنگ کشور خود را در 
جهان افتخارانه به اهتزاز بیاورم و باعث خشنودی تمام شما ملت افغانستان 

در سراسر جهان شود.«
باز محمد مبارز هنگام ورود به صالون مسابقه لباس نظامی نیروهای امنیتی 

افغانستان را به تن داشت.
شهر  در  لوژنیکی  بزرگ  استدیوم  در  تماشاگر  با حضور صدها  مسابقه  این 
مسکو برگزار شد و محمد مبارز پس از دو دقیقه از شروع مسابقه حریف 

خود را ناک اوت  کرد.
در این مسابقه، عاوه بر مقام های عالی رتبۀ روسیه به شمول دیمتری مدویدوف 
صدراعظم آن کشور، سفیر و شماری از کارمندن سفارت افغانستان در روسیه، 

صدها تن از افغانستانی های مقیم آن کشور نیز اشتراک کرده بودند.
در این صالون فریاد مهاجرین افغانستانی حاضر در صالون که برای حمایت و 
تشویق ورزشگار کشور خود آمده بودند شنیده می شد که فریاد می زدند »مبارز 

تو پیروزی مبارز تو پیروزی.«
بوکس، مشت  از  آن  در  که  است  رزمی  ترکیبی  از ورزش های  آزاد،  مبارزۀ 

و لگد، جودو، حاالت پرتابی چون قفل کردن و خفه کردن استفاده می شود.

اردوغان:

ترکیه را در مبارزه با داعش 
تنها گذاشته اند

فیشر:

مرزهای بین اتریش-ایتالیا 
بسته نخواهد شد

مبـــارز 
دیو را به زمین زد

تیم تکواندوی کشور نایب قهرمان 

مسابقات بین المللی جام »فجر« شد

عارف رحمانی

قهرمان اميد و روشنی!
وقتی به ترور و انفجار و انتحار می بینم، حال ام از این سرزمین 
به هم می خورد. وقتی به تبعیض و فساد و برتری جویی قومی 
وقتی  می شوم.  متنفر  زمام داران اش  و  سرزمین  این  از  می بینم،  زمام داران ام 
آنان  بر  و  می کنند  توطیه  خود  مردم  برابر  در  کشورم  زمام داران  که  می بینیم 
بی عدالتی و ستم روا می دارند، واقعًا از آیندۀ تابناک و درخشان این آب و خاک 
نا امید می شوم. اما وقتی به امثال )باز محمد مبارز( نگاه می کنم که با چه عشق 
و شوری برای کشورم )افغانستان( شادی و روشنی می آفرینند، از شادی در 
پوست خود نمی گنجم. وقتی به باز محمد مبارز نگاه می کنم که با چه تاشی 
غرور یک ملت را به نمایش می گذارد و برچم مقدس کشورم را روی دوشش 
غرور  سرشار  و  می کنم  کیف  افغااااااانسسستااااااان  می زند  صدا  و  می اندازد 

می شوم. فدای بازوان ستبرت.
مبارز عزیز!

بازوانت را می بوسم، تو غرور ملت من هستی؛ تو روشنی و گرمی را به خانۀ 
هر افغانستانی می آوری. تو امید، ایمان و اطمینان به آینده می آفرینی. تو فریاد 
و  ملت شدن  برای  تو  هستی.  جامعه  یک  زخمی  غرور  شکوه  و  ملت  یک 
برافراشتن بیرق کشورت از هیچ تاش و فداکاریی دست بر نمی داری. قربانت 

نام و نشان و شکوه و غرور قهرمانی ات شوم سردار!
باری!

زیستنی تر  این کشور  و  زیباتر  این جامعه  تو  امثال  و  تو  با وجود و حضور 
می شود. بتاب ای آفتاب امید و این آیت زیبایی و همبسته گی یک ملت، تو 
این سرزمین  ناروایی های حاکمان  و  بی عدالتی ها  از  ناراحتی  اوج  در  امشب 
مرا از شوق گریاندی. شعلۀ شادی و امید را در قلب میلیون ها افغانستانی هم 
وطن ام در سراسر جهان روشن کردی. پیروزی تو؛ پیروزی امید و زیبایی یک 

ملت بر همۀ شهروندان این سرزمین زخمی و آتش گرفته مبارک!

آثار حکیمی

شهادت یک سرباز
برادرم شهید فرمانده شکیب زنگ زد  دیروز عتیق جان پسر 
هلمند  در  مادرمان  زادۀ  برادر  ظاهر،  محمد  پسر  جاهد  که 
انتقال داده شده است.  نظامی ۴۰۰ بستر  به سردخانۀ شفاخانۀ  شهید شده و 
ناراحت شده و به سوی شفاخانه رفتم . وقتی به شفاخانه رسیدم، سربازان جوان 

دهکدۀ مان در کنار یک افسر جوان در دهن دروازۀ سردخانه قرار داشتند.
علت شهادتش را از فسر مربوطش پرسیدم، او گفت جاهد در حملۀ طالبان 

شش روز پیش در ولسوالی مارجۀ هلمند، به شهادت رسید.
جاهد، 1۹ سال داشت و وقتی در امتحان کانکور بی نتیجه ماند، چندماه پیش 

وارد ارتش شد و سر انجام به شهادت رسید.
بسم اهلل محمدی، هنگامی که رییس ستاد ارتش بود گفته بود که از 5 سرباز 
ارتش 3 سرباز بدخشانی است؛ اما حاال واقعًا که می بینم از 5 سرباز ارتش 5 

»سرباز بی سر« بدخشانی است.
جاهد 1۹ ساله و برادرش طاهر 21 ساله سرباز ارتش بودند. جاهد شهید شده 
و طاهر همین دم، در کنار تابوت برادرش نشسته و به آیندۀ جنگ با تروریستان 

می اندیشد.
از  شهید  سومین  جاهد  شکیب،  عبدالخبیر  فرمانده  برادرم  شهادت  از  پس 

بسته گان ما در برابر تروریسم است که در یک ماه اخیر به خاک می سپاریم.
تابوت  دارد. یک طرف  پارادوکس عجیبی  ارتش،  بستر  فضای شفاخانۀ ۴۰۰ 
جاهد، لعل محمد پنجشیری و چند همسنگر دیگرشان قرار دارد و آن سوتر 
جسد شش طالب اعدام شده. عزاداران شهدای نیروهای امنیتی چشم در چشم 
عزاداران طالبان اعدام شده دوخته اند. فضای غم انگیزی است. همه ساکت و 

اندوهگین اند.
سرباز جوان که در تلفنش صحبت می کند، با دیدن عزاداران طالب خشمگین 
کنار  در  را  قاتان  این  که چه کسی جسدهای  می پرسد  با عصبیت  و  است 

شهدای ما گذاشته است.
عزاداران نیروهای امنیتی از بدخشان، پنجشیر و بغان برای انتقال شهیدان شان 

آمده اند که در هلمند و قندهار به شهادت رسیده اند.
و عزاداران طالبان هم از هلمند و قندهار و جاهای دیگر آمده اند.

امنیتی  نیروهای  عزاداران  ولی  دید،  در چهرۀ همه یک سان  را می شود  اندوه 
با روحیه و استوار ایستاده اند و بسته گان طالبان اعدام شده این گونه نیستند، 

آن ها...

کام بخش نیکویی

نپذرفتن جنایت خود فراموشی جنایت است!
ذهنیت هـای فرورفتـه هیچ گاهـی بـر منطـق گفت وگـو 
تاریخـی  تکـرار  و  تاریخـی  جباریـت  نمی دهنـد.  تـن 
زمانـی نمایـان می شـود کـه پاسـخ منطقـی در برابـر دهن کژی هـا و 
بگذاریـد  باشـیم.  نداشـته  جبهه یـی  و  گروهـی  سـتم رواداری های 
جنایـِت جنایـت کاران آفتابـی شـود و هـر روز بـه نمادهـا و نشـانه ها 
بـدل شـود تـا زبان بـه سـخن بیایـد و حافظه ها بیـدار شـود. متن های 

جنایـت را بایـد دریـد و پـاره کـرد و خیابانـی سـاخت.
جنایِت جنایت کار درسـت اسـت که فراموش نمی شـود و این جنایت 
و ایـن متـن خونیـن تاریخی فراموش هیـچ قربانی شـده و قربانی داده 
نمی شـود و نبایـد چهره هـا و نشـانه های جنایـت کاران را پذیرفت. اما 
درک متـن جنایـت و جنایـت کار زمانـی قابـل لمـس و نقـد می شـود 
کـه جنایـت را خیابانـی و آفتابـی سـاخت و متـن جنایـت را بـه زبان 
و گفت وگـو کشـاند. نپذیرفتـن، متـن جنایت خـود فراموشـی جنایت 
اسـت. همه یـی مـا مقصر تکـرار چنین متـن خونینی در شـیرازۀ تاریخ 
هسـتیم. تاریـخ انسـانی، تاریـخ خونینـی اسـت کـه متـن آن را بایـد به 
نمایـش گذاشـت و دیـد و بـه زبـان آورد. حـاال ایـن متـن و رویـداد 
خونیـن فرامـوش خواهـد شـد و بـا جنـگ و درگیری نمی تـوان درک 

کـرد متـن جنایت را.

فیـسبـوک نـــامــه

تیم تکواندوی افغانستان با درخشش بازیکنان مهاجر توانست در مسابقات 
بین المللی تکواندو جام فجر پس از ایران میزبان، بر سکوی دوم بایستد.

که   )G1( فجر  جام  تکواندو  بین المللی  مسابقات  دوره  هفتمین  و  بیست 
شرکت کننده گان در چهار وزن المپیک 2۰1۶ ریو برزیل به رقابت پرداختند، 

به پایان رسید.
این دوره از مسابقات در گروه مردان به مدت 2 روز با حضور 13 تیم از 1۰ 
کشور ایران، ارمنستان، برزیل، هند، عراق، لیبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه و 

افغانستان در ۴ وزن المپیکی 58-، ۶8-، 8۰- و 8۰+ کیلوگرم برگزار شد.
در بیست و هفتمین دوره از مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر، افغانستان 
با یک نقرۀ »وحید عالمی« و 2 برنِز »مرتضی ناظری« و »داودیار محمدی« در 

بین ده کشور شرکت کننده مقام دوم را کسب کرد.
در رده بندی نهایی، ایران قهرمان، افغانستان نایب قهرمان و روسیه سوم شد.

در برترین های بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر، 
کپ اخاق به تیم ارمنستان، بهترین سرپرست به »جان محمد امیری« از تیم 
افغانستان الف، بهترین مربی به »فیض اله نفجم« از تیم شهدای ساری ایران، 
به  نیز  داور  بهترین  و  روسیه  از  ملیکستیانتس«  »اروتیون  به  بازیکن  بهترین 

»اولویا اورتیز« از اسپانیا و »پائول تیمس« از انگلیس تعلق گرفت.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شــمار آواره گان در آلمــان در حــال کاهــش 
اســت. آن گونــه کــه وزارت داخلــه ایــن 
کشــور روز دوشــنبه، در برلیــن اعــام کــرد، در 
ــت و راجســتر  ــل 15.۹۴1 پناهجــو ثب ــاه اپری م

ــد. شــده ان
ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد پناهجویــان در 
مــاه مــارچ بــه 2۰.۶۰8 و در مــاه فبــروری بــه 

۶1.۴28 تــن مــی رســید.
در مــاه دســمبر ســال 2۰15، حــدود 127.3۰۰ 
آواره بــرای بــار نخســت ثبــت و راجســتر 
شــدند. امــا بــه گفتــۀ ادارۀ فــدرال مهاجــرت و 
آوارگان آلمــان، مکــرر پیــش آمــده کــه آوارگان 
دو بــار ایــن رونــد را پشــت ســر گذاشــته انــد.
امــا شــمار تقاضاهــای پناهندگــی در حــال 
افزایــش اســت، گرچــه ســرعت آن در مقایســه 
ــاه  ــت. در م ــده اس ــر ش ــته کمت ــاه گذش ــا م ب
اپریــل در مجمــوع ۶۰.۹۴3 تقاضــای پناهندگــی 
ــه شــده اســت. ــان ارائ ــه اداره مهاجــرت آلم ب
در مــاه مــارچ تعــداد ایــن درخواســت هــا، ۹۶8 
ــی  ــود. بیشــتر آوارگان ــل ب ــر از اپری ــورد کمت م
کــه بــرای نخســتین بــار درخواســت پناهندگــی 
ــتان و  ــوریه، افغانس ــورهای س ــد، از کش داده ان

عــراق بــوده انــد.
اپریــل،  مــاه  فقــط شــهروندان ســوریه در 
25.8۹1 تقاضــای پناهندگــی بــه اداره مهاجــرت 

ــد. ــرده ان ــلیم ک تس

ــا  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــای پناهندگ ــمار تقاضاه ش
ــش  ــاه پی ــا م ــه ب ــده، در مقایس ــیدگی ش رس

ــت. ــه اس ــش یافت ــی کاه اندک
ادارۀ مهاجــرت آلمــان در مــاه مــارچ در مــورد 
تصمیــم  پناهندگــی  درخواســت   ۴۹.3۰3
ــه  ــداد ب ــن تع ــل ای ــاه اپری ــا در م ــت، ام گرف

۴۴.3۹5 مــورد کاهــش یافــت.
بــه ایــن ترتیــب، شــمار تقاضاهــای پناهندگــی 
کــه بــه آن هــا رســیدگی نشــده اســت، اندکــی 

افزایــش یافتــه اســت.

در مــاه اپریــل ادارۀ مهاجــرت آلمــان بایــد بــه 
رســیدگی  پناهندگــی  درخواســت   ۴31.۹33
ــن  ــمار ای ــش از آن ش ــاه پی ــک م ــرد، ی می ک

درخواســت ها ۴۰۹.113 مــورد بــود.
ــه  ــل ب ــاه اپری ــن در م ــن 21.557 ت ــزون برای اف
ــدند و  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــوان آواره ب عن
۴.11۶ تــن »حفاظــت فرعــی« دریافــت کردنــد. 
رد  پناهجــو   1۰.58۹ پناهندگــی  تقاضاهــای 

شــد.

تازه ترین مجموعه داستان معصومه ابراهیمی، 
لیسا،  »سارا،  نام  با  کشور  جوان  نویسنده 

خورشید و دیگران« در لندن منتشر شد.
 2۰1۶ می   5 تاریخ  به  داستان  مجموعه  این 
در 1۰8 صفحه توسط انتشارات )H&S( در 

لندن منتشر شده است.
کوتاه  داستانی های  مورد  در  مجموعه  این 

مدرن زندگی زنان جوان افغانستان است.
مجسمه ی  داستان های  شامل  مجموعه  این 
از  پر  کابل  شدن،  غرق  پارک وی،  چینی، 
مریم،  تهمت،پسر  زیارت،  است،  قبرستانی 
خوشبخت،  پنجره های  خیانت،  معتاد،  لیون، 
یک روز معمولی، بازجوی من، دختر تابلوی 
و  ۴۰7، چشم سفید  شماره  ساختمان  نقاشی، 

صبح روز بعد است.
کوتاه  داستان  چند  نیز  این  از  پیش  ابراهیمی  معصومه 
نوشته است. وی مدیر »خانه فرهنگ افغانستان« در کابل 
در  به خصوص  مختلف  زمینه های  در  خانه  این  است. 
حوزه فرهنگ )کتاب خوانی، نمایشگاه، عکاسی، آموزش 
وباگ نویسی،نقد فیلم، نقد شعر و کتاب ( فعالیت دارد.

ماستری  مقطع  در  امریکا  در  اکنون  ابراهیمی  معصومه 
یکی  از  تیاتر  لیسانس  او  می کند.  تحصیل  اقتصاد 
نخستین  از  یکی  وی  دارد.  نیز  را  ایران  دانشگاه های 

وباگ نویسان زن در شهر کابل است.
قسمتی از داستان »کابل پر از قبرستانی است.«

»گفتم نزدیک قبرستان است.
محمد گفت:»کابل پر از قبرستانی است. در دوره جنگ 
مردم مرده های شان را هر جا که رسیده اند دفن کرده اند. 

حتا در حویلی خانه های شان.«
به  ترغیب  و  بترساند  مرا  می خواهد  دوباره  کردم  فکر 

برگشتن کند.«

شمار آواره گان
 در آلمان به وضوح درحال کاهش است

مجموعه داستان »سارا، لیسا، خورشید 
و دیگران« در لندن منتشر شد

اخطار رییس به غیرحاضران
بیش از بیست بار غیابت از جلسات مجلس باعث سلب مسوولیت نماینده گان می شود

وزارت داخله:
 عملیات»چادری« طالبان 

ناکام است

نام  تغییر  با  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
عملیات»عمری« طالبان به»چادری« می گوید این عملیات ناکام 

است.
در  اردیبهشت(  داخله روز دوشنبه)2۰  امور  سخنگوی وزارت 

یک نشست خبری تاکید کرد که طالبان شکست خورده اند.
گروه طالبان در آغازین هفته های سال جاری عملیات بهاری شان 
با  که هم زمان  دادند  و هشدار  داشتند  اعام  نام عمری  زیر  را 
تصرف جاهای مورد نظرشان، از هر امکاناتی برای این هدف 

استفاده خواهند کرد.
آقای صدیقی با اشاره به فرار برخی از سردسته های طالبان از 
چشم نیروهای امنیتی با استفاده از چادری و لباس زنان گفت 

که عملیات چادری ناکام است.
افراد  از  پنج تن  این دست،  از  روی داد  آخرین  در  که  او گفت 
طالبان در والیت قندز که می خواستند با استفاده از چادری فرار 

کنند توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند.
از  تن  دو  نیز  پیش  روز   1۰ حدود  که  حالی ست  در  این 
سردسته های طالبان که می خواستند خودشان را خانم و شهور 

وانمود کنند در والیت بغان بازداشت گردیدند.
و  زنانه  لباس  یکی  خان  جمعه  قاری  و  جمال الدین  مولوی 
مردانه  عادی  لباس  با  دومی  و  خانم  نقش  در  پوشیده  چادری 
در نقش شوهر خودشان را جا زده بودند و می خواستند از دید 

نیروهای امنیتی دور مانده به محل مورد نظرشان بروند.
صدیق صدیقی گفت طالبان وقتی زخمی می شوند و می خواهند 
استفاده  زنان  لباس  از  هم  بروند  تداوی  خاطر  به  پاکستان  به 

می کنند.

غیبت اعضای مجلس نماینده گان چالشی است 
مجلس  این  عادی  جلسات  و  کارکرد  بر  که 
از  بیش  به غیابت  تاثیرگذاشته و دیروز نسبت 
حد برخی از اعضای این مجلس، شماری دیگر 

از اعضای آن اعتراض کردند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان 
دیروز  پیشنهاد کرد که پس از این در صورتی که 
این  بار در جلسات  از 2۰  نماینده،  بیش  یک 
مجلس، شرکت نکند صاحیت اش گرفته شود.
خواست،  مجلس  این  ادار  هیات  از  او 
می  حد  بیش  شان  غیابت  که  را  نماینده گانی 

باشند را معرفی کنند.
این در حالی ست که عدم حضور برخی از نماینده گان 
باعث بوجود آمدن چالش هایی در امورات و تصمیم 
گیری های این مجلس شده است و نیز واکنش های 
انتقاد آمیز را از سوی مردم و نماینده  گان برانگیخته 

است.

انتقاد  مجلس  این  در  حاضر  اعضای  نیز  دیروز   
کاری  اختال  باعث  نماینده گان  غیابت  که  کردند 
از  شماری  و  می شوند  کاری  امور  در  نظمی  بی  و 
مجلس  در  مشکل،  کدام  داشتن  بدون  نماینده گان  
حاضر نمی شود و نسبت به وظایف شان بی اعتنایی 

نشان می دهند.

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


