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آب منبــع حیـــات است
برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، بنا بر تصمیم وانتخاب خود مردم روستا ها  هزاران شورای 

انکشافی قریه را به میان آورد ه است  و با ظرفیت دهی به این شوراها ، زمینه های انکشاف متوازن و رضوری را 

در عموم والیات کشور مهیا ساخته است .اکنون این شوراهای انکشافی با استفاده از تجارب ، توامنندی ها و 

امکاناتی که درمدت بیشرت ازیک دهه بدست آورده اند ، خود به نهاد های کارآ وفعال مبدل شده اند و میتوانند به 

ابتکار خویش ، منابع متویل راجستجو کرده و با سهمگیری چشمگیر مردم ، درراستای آبادانی وانکشاف روستاهای 

شان کوشا باشند . اکنون اهالی روستا های ما میتوانند بسا معضالت اقتصادی ، اجتامعی و محیطی خود را ، بنا بر 

آموزه های فراگرفته از برنامۀ همبستگی ملی ، خود حل وفصل منوده و به رفاه ومعیشت خوب برسند.  

این توامنندی را در ولسوالی شهرک والیت غور نگریسته میتوانیم.  طی سالهای قبل ، یک تعداد  منونۀ خوب 

ازقریه های این ولسوالی به کمبود آب آشامیدنی وزراعتی مواجه بودند که از این میان میتوان قریۀ »ناسفنج « را 

نام برد. قریۀ ناسفنج یکی ازقریه جات مشهور ورسسبز ولسوالی شهرک والیت غوراست که دربین تپه های نیمه 

هموار ورسسبز وزیبا موقیعت دارد . باغهای درختان میوه دار، کوه پایه ها ودره های جالب ودیدنی ازسمت شامل 

به سوی جنوب ، این قریه را احاطه کرده است آب وهوای گوارا وطبیعت وحیرت آور قریه برای هر بیننده جالب 

ودیدنی است.

میباشد  از شاخ مالن، رسجنگل، سنگ رسخ ونوکول  قریه ودره تشکیل شده که عبارت  از چند  ناسفنج  شورای 

آن طریق  واز  میباشد  قریه زراعت ومالداری  اهالی  . شغل وپیشۀ  میرسد  فامیل  به )۲۲۴(  قریه  فامیلهای  وتعداد 

مشکالت زنده گی خودرا مرفوع میسازند.

قباًل مردم این قریه بخاطر کشت وزراعت و رسسبز نگهداشنت روستای شان از کمبود آب زراعتی بسیار رنج میربدند 

، زیرا دراثرنبود آب ، یک تعداد از باغات شان خشک گردیده واز کشت سبزیجات نیز ،  خربی نبود. حتی بعضی 

اوقات حیوانات آنان نیز ازکمبود آب به مشکالت روبرو میشدند ، تااینکه یکبار دیگر زمینه برای تطبیق مرحلۀ دوم 

برنامۀ همبستگی ملی دراین قریه مساعد گردید.

شورای انکشافی قریۀ ناسفنج با درنظر داشت نیاز مردم ، به تعداد )۳( باب ذخیره گاه آب زراعتی را دراولویت 

قراردادند و به تطبیق آن همت گامردند. 

زمانیکه  پول پروژه ، بوسیلۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات  دراختیار آنان قرار داده شد، آنرا با 

اضافۀ ده فیصد سهم مردم ، دراین راستا به مرصف رسانیدند. البته بنا بر فیصلۀ متام مردم ، مزدی را که از کار پروژه 

ها بدست می آوردند نیز درخریداری سمنت ومواد رضوری دیگر به کار بردند.  

پول مجموعی ذخیره های آب زراعتی شورای انکشافی مذکور،  مبلغ )۱۵۶۰۰۰۰( افغانی بوده و از مزایای آن 

به تعداد )۱۱۲۰( نفر )۲۲۴ فامیل(  استفاده کرده ودر حدود )۱۰۰( جریب زمین زراعتی تحت آبیاری قرار گرفته 

است.

یکی از اطفال قریه که نام خودرا میرویس و متعلم مکتب معرفی کرد ،  میگوید: 

» به فضل خداوند ذخیره های شورای انکشافی ،  برای زمین ها وحیوانات ما خیلی فایده مند بوده وآسانی زیادی را 

برای ما بوجود آورده است. چون به متام کشت های ما آب فراوان میرسد ، امسال ،سبزیجات نیز داریم وخوب 

کالن شده اند ، اما پارسال که ذخیرۀ آب نداشتیم از سبزیجات خربی نبود. «

شان  قریۀ  زراعتی  آب  گاههای  ذخیره  اثرمندی  درمورد  نیز   ، ناسفنج  قریۀ  انکشافی  معاون شورای  خانم طوطی 

میگوید : 

» امسال مقدار آب خیلی خوب است وشام مردم مارا می بینید که چطور خوشحال هستند . اکنون همه کشت زار 

های ما آب فراوان دارد ومشکل آب زراعتی ما تا حدود زیادی حل گردیده است . قباًل که آب زراعتی نداشتیم ، 

کشتزار ها وباغات ما خشک میشدند ومردم قریۀ ما به مشکل بزرگی روبرو بودند. حاال مردم با همت قریۀ ناسفج به 

همکاری برنامۀ همبستگی ملی ، مشکل کمبود آب زراعتی را از میان برداشته وبا خوشی زندگی دارند.«

وزارت ترانسپورت:

در حادثات ترافیکی سال 
گذشته 1406 تن کشته 

و 4هزار تن مجروح شده اند

پـول امریکا
در جیب 

تروریستان
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کنگــرۀ امریــکا کمک هــای خــود بــه پاکســتان 
را  مشــروط بــه مبــارزه بــا تروریســم و شــبکۀ 
حقانــی، یکــی از خطرناکتریــن شــبکه های 
تروریســتی منطقــه کــرده اســت. هرچنــد کاخ 
ســفید نســبت بــه توقــف کمــک 450 میلیــون 
ــود  ــراض خ ــتان اعت ــه پاکس ــکا ب ــری امری دال
بــه کنگــره را اعــام کــرد، ولــی کنگــره امریــکا 
ــای  ــدی از اقدام ه ــه ناامی ــه ک ــل آن چ ــه دلی ب
ــده  ــم خوان ــا تروریس ــارزه ب ــتان در مب پاکس
شــده، ایــن کمک هــا را مشــروط ســاخته 
اســت. در همیــن حــال پاکســتان مجبــور 
ــد  ــت خری ــر باب ــون دال ــد میلی ــت هفتص اس
ــکا  ــه امری ــده اف 16 ب ــد جنگن ــت فرون هش
پــول بپــردازد و امریــکا گفتــه اســت کــه هیــچ 
ــا  ــن جنگنده ه ــروش ای ــرای ف ــی را ب یارانه ی
در  شــد.  نخواهــد  قایــل  پاکســتان  بــرای 
ــل زاد  ــی خلی ــی زلم ــه تازه گ ــال ب ــن ح همی
ــه  ــز گفت ــتان نی ــکا در افغانس ــین امری سفیرپیش
اســت کــه اگــر پاکســتان مبــارزه بــا تروریســم 
ــال  ــد، احتم ــال نکن ــدی دنب ــورت ج ــه ص ب
دارد کــه بــه کشــوری منــزوی چــون کوریــای 
شــمالی تبدیــل شــود. ایــن ســخنان و اقدام هــا 
ــانه ها  ــه در رس ــد ک ــورت می گیرن ــی ص زمان
ــور  ــد منص ــا اخترمحم ــدن م ــته ش ــر کش خب
رهبــر طالبــان نیــز دســت بــه دســت می شــود. 
براســاس گزارش هــای موجــود، رهبــر طالبــان 
ــدون سرنشــین  ــۀ هواپیماهــای ب در یــک حمل
امریــکا در خــاک پاکســتان کشــته شــده اســت. 
ــرف  ــع بی ط ــوی مناب ــوز از س ــر هن ــن خب ای
ــود  ــی ش ــرده م ــان ب ــی گم ــده، ول ــد نش تایی
کــه اخترمحمدمنصــور نیــز بــه سرنوشــت 
ــان دچــار شــده  ــر طالب ــر رهب ــر دیگ ــا عم م
ــد  ــدون شــک بای ــن باشــد، ب باشــد. اگــر چنی
ــرات شــگرف  ــده منتظــر تغیی در روزهــای آین
در ســاختار و بدنــۀ طالبــان بــود؛ امــا مهــم در 
ــش پاکســتان و  ــرات نق ــات و تغیی ــن تعام ای
ــورهای  ــوی کش ــه از س ــت ک ــارهای اس فش
غربــی بــرآن وارد مــی شــود. امریــکا ایــن بــار 
اول نیســت کــه کمــک هــای خــود به پاکســتان 
را مشــروط بــه مبــارزه بــا تروریســم و افــراط 
گرایــی کــرده اســت. از زمانــی کــه امریکایــی 
ــن الدن  ــه دســتگیری و کشــتن ب ــق ب ــا موف ه
رهبــر شــبکۀ القاعــده در نزدیکــی اســام آبــاد 

شــدند، امریــکا پیوســته گفتــه اســت کــه کمک 
ــروط  ــتان مش ــرای پاکس ــور ب ــن کش ــای ای ه
ــم  ــا تروریس ــدی ب ــه و ج ــارزه صادقان ــه مب ب
اثبــات  بــه  در عمــل هرگــز  امــا  اســت. 
نرســیده کــه پاکســتان وارد یــک نبــرد جــدی 
ــا  ــا ب ــا تروریســم شــده باشــد. پاکســتانی ه ب
ــی  ــک امریکای ــر کم ــا دال ــارد ه ــت میلی دریاف
در مبــارزه بــا تروریســم نــه تنهــا اقــدام عملــی 
علیــه آن نکــرده اســت کــه در بســیاری مواقــع 
بــه تمویــل و تجهیــز گــروه هــای تروریســتی 
نیــز اقــدام کــرده اســت. همیــن کــه پاکســتانی 
ــوب و  ــه خ ــتی را ب ــای تروریس ــروه ه ــا گ ه
بــد تقســیم مــی کننــد، بــه معنــای ایــن بــوده 
ــت  ــا آن از صداق ــارزه ب ــه درمب ــد ک ــی توان م
ــا  ــال ه ــتان از س ــتند. پاکس الزم برخوردارنیس
ــای کان  ــک ه ــکا کم ــو از امری ــن س ــه ای ب
ــای  ــن کمــک ه ــد، ای ــی کن ــت م ــی دریاف مال
میلیــارد دالــری بــرای ایــن بــه پاکســتان ارایــه 
ــه  ــن کشــور خــود و منطق ــه ای ــی شــوند ک م
افــراط گرایــی و شــبکه هــای  را از شــر 
تروریســتی نجــات بخشــد. حداقــل امریکایــی 
ــد  ــرده ان ــت ک ــال 2017 موافق ــرای س ــا ب ه
کــه 602 میلیــون دالــر بــه پاکســتان بپردازنــد. 
ــه  ــکا ب ــای امری ــک ه ــز کم ــال روان نی در س
پاکســتان ادامــه دارد و تنهــا کمــک 450 میلیون 
ــا زمانــی متوقــف شــده  دالــری ایــن کشــور ت
ــی  ــای عمل ــدام ه ــه اق ــه پاکســتان دســت ب ک
بــرای نابــودی شــبکۀ حقانــی بزنــد، امــا 
ــا  ــه واقع ــت ک ــخص نیس ــود آن مش ــا وج ب
پاکســتانی هــا بخواهنــد خــود را در برابــر 
ــن  ــد. ای ــرار دهن ــتی ق ــای تروریس ــروه ه گ
کشــور ســال هاســت کــه ظاهــرا بــا فشــارهای 
جامعــه جهانــی در مبــارزه بــا تروریســم قــرار 
ــه مشــکل  ــی ک ــار کشــورهای غرب دارد و هرب
ــاد  ــه مراحــل ح ــن کشــور ب ــا ای ــتان ب افغانس
خــود رســیده اعــام کــرده انــد کــه پاکســتان 
را بــه انــزوا خواهنــد کشــاند ولــی پــس 
ــه  ــور ن ــن کش ــه ای ــده ک ــوم ش ــی معل از مدت
ــک  ــل از کم ــت ب ــه اس ــزوا نرفت ــه ان ــا ب تنه
ــوردار  ــز برخ ــا نی ــی ه ــی غرب ــازه ی ــای ت ه
شــده اســت. تروریســم در منطقــه پیونــد 
ــتان دارد و  ــای پاکس ــت ه ــا سیاس ــتقیم ب مس
تــا زمانــی کــه واقعــا ایــن کشــور همــان گونــه 

ــرود ممکــن  ــزوا ن ــه ان کــه گفتــه مــی شــود ب
نیســت کــه تروریســم و افــراط گرایــی از 
ــر از  ــی هــا بهت منطقــه ریشــه کــن شــود. غرب
همــه مــی داننــد کــه صد هــا شــبکه و ســازمان 
فعــال تروریســتی در پاکســتان فعالیــت دارنــد 
ــای  ــد ه ــوان تهدی ــه عن ــه ب ــا هم ــن ه و ای
ــی  ــناخته م ــان ش ــرای جه ــل ب ــوه و بالفع بالق
ــه روزی  ــت ک ــن اس ــلم ای ــدر مس ــوند. ق ش
شــاید افــراط گرایــی و تروریســم دامــن خــود 
ــد  ــان چــه در چن ــرد، چن پاکســتان را هــم بگی
مــورد حملــه هــای مرگبــاری در ایــن کشــور 
ــورت  ــتی ص ــای تروریس ــروه ه ــوی گ از س
گرفــت، ولــی پاکســتان منافــع کان خــود 
ــد.  ــی بین ــا م ــروه ه ــن گ ــت ای را در موجودی
ــه حــال پاکســتان  ــا ب ــگ ســرد ت ــان جن از زم
ــرده و  ــود ب ــی س ــراط گرای ــت اف از موجودی
ــی  ــع مال ــوان یکــی از مناب ــه عن ــوز از آن ب هن
ــه  ــا ب ــتانی ه ــرد.  پاکس ــی ب ــتفاده م ــود اس خ
خوبــی مــی داننــد کــه انگشــت افــگار غربــی 
ــه  ــل از ادام ــن دلی ــه همی هــا کــدام اســت و ب
کمــک هــای امریــکا بــرای خــود مطمیــن انــد. 
ــور خارجــی نخســت  ســرتاج عزیز مشــاور ام
وزیــر پاکســتان چنــدی پیــش در یــک گفــت 
ــه اســت کــه کمــک  ــی گفت و گــوی رســانه  ی
مالــی امریــکا همیشــه مشــروط بــوده بــا ایــن 
وجــود پرداخــت آن همیشــه تاییــد شــده 
اســت. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه امریــکا 
ــش  ــک های ــه کم ــود ب ــرایط خ ــود ش ــا وج ب
ــدون  ــه پاکســتان ادامــه خواهــد داد و ایــن ب ب
ــی  ــراط گرای ــا تروریســم و اف ــارزه ب شــک مب
را دچــار بــن بســت حــل ناشــدنی مــی کنــد.
امریــکا از ســال 2001 برای همــکاری در جنگ 
ــوان ســی اس  ــی را تحــت عن افغانســتان مبلغ
اف بــه پاکســتان پرداخــت مــی  کنــد و تاکنــون 
ــه  ــوان ب ــن عن ــت همی ــر تح ــارد دال 13 میلی
ــاد پرداخــت داشــته اســت.در ســال  اســام  آب
2014 بعــد از خــروج بخشــی از نیروهــای 
امریکایــی از افغانســتان قــرار بــود کمک هــای 
مالــی ایــن کشــور بــه پاکســتان متوقــف شــود 
امــا ایــن کمک هــا بــه مــدت یــک ســال 

ــد شــد. تمدی
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پـول امـریکا
در جیب تـروریستـان

 

بزرگترین  از  یکی  و  طالبان  رهبر  منصور،  ما  شدن  کشته 
قاچاق بران موارد مخدر، در پاکستان توسط امریکا، نخستین 
اقدام آن کشور بعد از پانزده سال مبارزه با تروریزم، در برابر 
روایت گر  حمله،  این  دیگر  طرف  از  است.  طالبان  رهبران 
پاکستان  خاک  در  تروریزم  برابر  در  امریکا  مبارزۀ  جدیت 
است و این که امریکا می تواند النه ها و افراد مهم گروه های 
تروریستی را درآن کشور هدف قرار دهد. بر بنیاد گزارش ها، 
ده ها هزار  به کرسی ماعمر،  تکیه زدن  از  بعد  ما منصور 
انسان را در حمله های طالبان در افغانستان کشت. حاال کشته 
شدن او بدون شک با اسقبال گسترده یی مواجه است. امریکا 
زمانی این رهبر طالبان را هدف قرار داده است که مذاکرات 
بی نتیجه  گفت وگو  میز  به  طالبان  کشاندن  برای  چهارجانبه 
با  مبارزه  امر  در  خاصی  همکاری  پاکستانی ها  است.  مانده 
تروریزم نداشته اند و همچنان شبکه های تروریستی طالبان 
در پاکستان فعال اند و به عنوان ابزار تطبیق سیاست خارجی 
آن کشور عمل می کنند. حاال حمله بر رهبر طالبان در خاک 
از  دارد؛  تروریزم  با  مبارزه  در  را  کانی  تاثیرات  پاکستان، 
جمله صف طالبان با مرگ ما منصور می تواند دچار تزلزل 
بیشتر شود و اختاف در رهبری طالبان بار دیگر پدید آید. 
چنانکه با مرگ مشکوک ماعمر، صف طالبان به سه دسته 
رقابت  بازهم  اما  مامنصور  مرگ  با  و  شد  تقسیم  مخالف 
روی کرسی او وجود خواهد داشت. این خوب ترین فرصتی 
از آن سود بجوید و طالبان  باید  افغانستان  است که دولت 
جانب  از  کند.  ترغیب  زمین  به  شان  ساح  گذاشتن  به  را 
است  کانی  هشدار  پاکستان  در  مامنصور  به  حمله  دیگر 
برابر آن ناچار  اینکه روزی جهان در  به آن کشور مبنی بر 
امریکا  و  پاکستان  میان  رابطه  اگرچه  شود.  موضع گیری  به 
به ساده گی ها برهم نمی خورد اما سرانجام حمایت پاکستان 
از مبارزه با تروریزم و تبدیل شدن آن کشور به پناه گاه امن 
برای  اطمینان  قابل  غیر  نقطۀ  به  را  کشور  آن  تروریستان، 
منطقه و در سطح جهان برای شریکان استراتیژیکش تبدیل 
کرده است و می کند. ترس از افتادن ساح هسته یی پاکستان 
به تروریستان و افراطیون مثل القاعده، داعش و جیش محمد 
و یا هم طالبان پاکستانی، آن کشور را بیشتر مورد نظر جهان 
محو  برای  کاری  پاکستان  اگر  سرانجام  و  داد  خواهد  قرار 
النه های ترویزم نکند و راهبردش در برابر افغانستان و منطقه 
را تغییر ندهد، روزی فرا خواهد رسید که متحدان غربی آن 
کشور همان گونه که در افغانستان مداخله کردند به پاکستان 
رهبر  زمانی  امریکایی ها  دیگر  طرف  از  کنند.  مداخله  نیز 
طالبان را هدف قرار داده اند که شایعه در مورد دیدار او با 
بود.  باال گرفته  مقتدر روسیه  پوتین رییس جمهور  والدیمیر 
اگرچه این شایعات در کل از جانب دولت روسیه رد شد اما 
احتمال این که بحث حمایت آن کشور از طالبان و  تصمیم 
اخیر آن کشور بر برداشتن تحریم ها از روی این گروه، اقدام 

اخیر امریکا را نیز می تواند متاثر ساخته باشد مطرح است. 
به هرصورت، حمله به مامنصور توسط امریکا این پیام را به 
وضوح میرساند که سیاست های پاکستان به خطر جدی برای 
جهان تبدیل شده است و حاال کم کم فرصت آن رسیده است 
تا حرکت های آن کشور مورد توجه و کنترل قرار گیرد. حاال 
که رهبر طالبان مورد حمله قرار گرفته است و معلوم نیست 
پاکستان چه کسی را به جای او می گمارد، اما با کشته شدن 
باب مذاکره و  باز گذاشتن  افغانستان، ضمن  باید دولت  او 
گفت وگو، مگر با تغییر سیستم و روش های جاری، حمات 
نظامی را بر مواضع طالبان بیشتر کند تا مبارزه با تروریزم و 
آشتی با صلح دوستان نتیجه  بدهد. چنانچه ما منصور مانعی 
ببینیم چه کاری  در برابر صلح بوده باشد، حاال در نبود او 

برای صلح و ثبات افغانستان صورت می گیرد. 
از جانب دیگر کشته شدن بن الدن، ماعمر، مامنصور و 
پایگاه های  پاکستان و حضور  چند فرمانده دیگر طالبان در 
پاکستان  شهرهای  دیگر  و  پیشاور  کراچی،  کویته،  در  آنان 
و  کرده  استفاده  آن  از  افغانستان  دولت  تا  است  فرصتی 
چیزی  کند؛  ارایه  ملل  سازمان  به  را  پاکستان  از  شکایتش 
که اخیراً بعد از فشارهای زیاد، توسط دولت مطرح شد؛ اما 

عملی نشده است. 

مرگ مال منصور و فرصت دیگر 
برای پاکستان و افغانستان
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وزارت ترانسپورت:

در حادثات ترافیکی سال گذشته 1406 
تن کشته و 4هزار تن مجروح شده اند

ترافیکی  حادثات  اثر  به  گذشته  سال  در 
1406 تن کشته و از 4هزار تن به شمول 

زنان و کودکان مجروح شده اند.
در نشست که دیروز یک شنبه ) 2 جوزا( 
به مناسبت گرامی داشت از هفتۀ بین المللی 
شد،  برگزار  کابل  در  جاده ها  مصونیت 
این  بیان  با  ترانسپورت  وزارت  مسووالن 
مطلب تصریح کردند که آلوده گی جاده ها، 
مراعات  و  حد  از  بیش  ترافیکی  ازدحام 
حادثات  باعث  ترافیکی  قوانین  نکردن 
که  می شود  کشور  جاده های  در  خونین 

قابل نگرانی است.
سید ولی سلطان معین برنامه ریزی وزارت 
به  رسانه ها  نشست  این  در  ترانسپورت 
مصونیت  المللی  بین  هفتۀ  از  گفت: 
در  افغانستان  در  بار  اولین  برای  جاده ها 
جهان  در  که  می شود  گرامی داشت  حالی 
ساالنه به اثر حادثات ترافیکی 1 اشاریه 2 

میلیون تن جان می بازند. 
ارایه  آمار  اساس  به  افزود:  سلطان  آقای 
شده، سال گذشته به اثر حادثات ترافیکی  
و 4000  باخته  تن جان  در کشور 1406 
هزار تن به شمول کودکان و زنان مجروح 
مسیر  ترافیکی  اخیر   حادثۀ  که  اند  شده 
والیت  در  که  قندهار   - کابل  شهرهای 
تن    74 گرفته  را  تن    13 جان  غزنی 

مجروح شدند.
حادثات  تلفات  در  افغانستان  افزود:  او   
ترافیکی در میان کشورهای جهان مقام 94 

را دارا است و عامل بیشترین این  حادثات 
که باعث مرگ و میر می شود را بی توجهی 
راننده گان و استفاده از دخنیات در جریان 

راننده گی عنوان کرد.
به گفتۀ او، نظر به تلفات حادثات ترافیکی 
مقررات  سلسله  یک  ترانسپورت  وزارت 
را روی دست دارد که جهت طی مراحل 
فرستاده  عدلیه  وزارت  به  را  آن  قانونی 

است.
برای  ترمینال  ایجاد  که  داد  ادامه  او 
دروازه  ایجاد  و  بری  مسافر  شرکت های 
این  از  یکی  هنوز  تا  که  برقی  های 
برداری سپرده  بهره  به  کابل  در  دروازه ها 
در عرصه  کلینک های سیار  ایجاد  و  شده 
تلقی  مهم  شاهراها  مسافران  مصونیت 
تاش  در  ترانسپورت  وزارت  می شود، 

ایجاد آن می باشد.
پالیسی  معین  عزیزی  مسعود  همچنان، 
وزارت داخله در این نشست بیان کرد که 
اثر حادثات  از  در جهان  تن  هزار  روزانه 
دولت ها  اما  می بازند،  جان  ترافیکی 
که  اند  شهروندان شان  مصونیت  مسوول 

باید راه  حل را جستجو کنند.
ارایه  آمار  اساس  به  گفت:  عزیزی  آقای 
کشور  در  ترافیک  ریاست  توسط  شده 
و  کشته  تن   1200 ساالنه  اوسط  به طور 

2000 – 2500 تن مجروح می شوند.
معین وزارت داخله تصریح کرد: معیاری 
نبودن سامانۀ ترافیک، خرابی جاده ها، نبود 

اشارت رهنمایی ترافیکی  و... از مشکات 
است که باعث حادثات ترافیکی می شود.

رییس  خیل،  رییس  آقای  هم،  سویی  از 
عمومی وزارت فواید عامه گفت: افغانستان 
از سال 2001 تا حال 8 هزار کیلومتر جاده 
کیلومتر  14هزار  از  بیش  و  شده  اسفالت 
هزار   3 که  دارد  اسفالت  بدون  جاده 
کیلومتر جاده دیگر تحت ترمیم قرار دارد، 
هزار   11 افغانستان صاحب  آن  تکمیل  با 

کیلومتر جاده اسفالت شده می شود.
جاده های  بدون  افزود:  خیل  رییس  آقای 
حلقه یی که در غرب از هرات تا بادغیس 
و از شرق از بدخشان تا هرات، از شمال 
والیات  سایر  و  هلمند  تا  جوزجان  از 
سایر  است،  ایجاد شده  تازه  آن  نقشۀ  که 
از  پس  و  داشته  وجود  قبل  از  جاده های 

سال 2001 ترمیم مجدد شده اند.
وزارت  مراقبت  و  حفظ  عمومی  رییس 
فواید عامه خاطر نشان کرد: افرادی که در 
بنادر افغانستان که مسوول وزن موتر های 
اداری  فساد  در  غرق  اند،  تجار  اموال 
توجه  بابری  موترهای  وزن  در  می باشند 

الزم نمی کنند. 
جاده های  گفت:  خیل  رییس  آقای 
افغانستان برای 20 سال طرح می شود اما، 
با وجود فساد اداری و نبود کیفیت در کار 
شرکت های ساختمانی این جاد ها در کمتر 
از 15 سال تخریب می شوند. او به استادان 
که  کرد  پیشنهاد  کابل  پولتخنیک  دانشگاه 
یک  دانشگاه  این  درسی  تقسیم اوقات  در 
مضمون را به نام مصونیت ترافیکی اضافه 

کنند.
شرکت های  نماینده  علی  قربان  اما، 
مسافر بری دولت را به کم کاری در ارایه 
بار  شرکت های  برای  سهولت  و  خدمات 
در  افزود:  کرده  متهم  بری  مسافر  و  بری 
موترهای  برای  توقف گاه  یک  جال آباد 
بار بری وجود ندارد و تمام شاهراه  کابل 
شرکت  که  اند  شده  تخریب  والیات   –
مشکات  به  را  بری  مسافر  و  باربری 

مواجه می سازند.
پیشرفته  موترهای  افغانستان  در  گفت:  او 
وجود دارد و تازه یک شرکت با امکانات 
قرار  که  شده  ایجاد  بانوان  برای  پیشرفته 
است در میدان هوایی به فعالیت آغاز کند 
اما، از طرف برخی افراد کاری این شرکت 

جلوگیری می شود.

نبرد  در صفوف  خیالی«  »سربازان  وجود 
روی  فرا  چالش  اصلی ترین  از  یکی 
به  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
فرماندهان  که  جایی  تا  می آید  حساب 
این سربازان حقوق دریافت  به نام  نظامی 

کرده و به جیب خود سرازیر می کنند.
که  هستند  سربازانی  خیالی  سربازان 
نام های آن ها در فهرست نیروهای دولتی 
افغانستان قرار داشته و به همین دلیل برای 
آنها حقوق و سایر امتیازات در نظر گرفته 
می شود در حالی که این سربازان به هیچ 
وجه وجود خارجی و فیزیکی نداشته و 

ندارند.
گزارش  آخرین  در  »گاردین«  روزنامۀ 
است  کرده  اعام  این خصوص  در  خود 
که دست کم 40 درصد نیروهای افغانستان 

در هلمند »سربازان خیالی« هستند.
رییس شورای والیتی هلمند تصریح کرد: 
جنگ  میادین  در  که  سربازانی  متأسفانه 
کشته و زخمی می شوند و یا از پایگاه های 
وزارت  به  نام شان  می کنند  فرار  نظامی 
این  به  و  نمی شود  ارسال  دفاع  و  داخله 
همچنان  آنها  امتیازات  و  حقوق  صورت 
به دست فرماندهان نظامی مستقر در این 
والیت بوده و از آن سوء استفاده می شود.

او با بیان اینکه تاکنون هیچ هیأتی جهت 
بررسی آمار سربازان هلمند به این والیت 
فرماندهان  گفت:  نشده  اعزام  مرکز  از 
آماری  اساس  بر  والیت  این  در  مستقر 

بر  نظامی  سازمان های  می کنند،  ارایه  که 
اساس این آمار حقوق و امتیازات دریافت 

می کند.
محمد کریم اتل در خصوص اینکه کدام 
آمار  ارسال  به  اقدام  نظامی  فرماندهان 
تصریح  می کنند،  نظامی  مراکز  به  اشتباه 
کرد: از فرماندهان پایین رتبه تا فرماندهان 
ارشد این کار را کرده و از ارایه آمار اشتباه 

پول های زیادی را بدست آورده اند.
روزنامۀ  گزارش  هلمند  والی  سخنگوی 
خیالی  سربازان  خصوص  در  گاردین 
خصوص  در  و  خواند  فرافکنی  را 
هلمند  در  مستقر  سربازان  برخی  اینکه 
دفتر  گفت:  است،  مخدر  مواد  به  معتاد 
جریان  در  هلمند  والیت  انگشت نگاری 
هر چند ماه یکبار تمام سربازان مستقر در 

این والیت را بررسی می کند.
انگشت نگاری  مسووالن  اینکه  بیان  با  او 
پولیس  و  ارتش  پاسگاه های  تمام  در 
بررسی  را  آنها  فیزیکی  رفته و و حضور 
باشد  معتاد  ما  سرباز  اگر  گفت:  می کنند، 
و یا توانایی انجام وظیفه را نداشته باشد 
نیروهای نظامی خارج  آنها را از صفوف 

می کنیم.
برخی  شاید  اینکه  بیان  با  زواک  عمر 
گفت:  باشد،  سیگار  به  معتاد  ما  سربازان 
هلمند  در  افغانستانی  سرباز  از  یک  هیچ 

معتاد به مواد مخدر نیست.

رییس اجرایی:

اصالحات انتخاباتی یک امر حتمی است

40 درصد نیروهای افغانستان 
در هلمند »خیالی« هستند

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی ساعاتی 
با  دیدار  در  ترکیه،  به  سفزش  از  قبل 
ریچارد اولسون نمایندۀ ویژۀ امریکا برای 
افغانستان و پاکستان تاکید کرده است که 
امر  یک  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصاح 

حتمی می باشد.
نشر  با  اجرایی  ریاست  رسانه های  دفتر 
داکتر عبداهلل و  خبرنامه یی گفته است که 
قصر  در  که  دیدار  این  در  اولسون  آقای 
با  مختلف  مسایل  پیرامون  بود  سپیدار 

یکدیگر بحث و گفتگو کرده اند.
معرفی شدن  از  در نخست  اولسون  آقای 
امنیت  و  دفاع  وزارت  جدید  سرپرست 
به  ملی  وحدت  حکومت  سوی  از  ملی 

شورای ملی استقبال کرده است.
او با اشاره به نشست های ورسا و بروکسل 
که  است  امیدوار  امریکا  که  است  گفته 
امیدوارم  نشست ها  این  در  افغانستان 
حکومت افغاستان پیشنهاد و خواسته های 

مشخصی داشته باشند.

و  افغانستان  برای  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ 
نظام  اصاح  به  دیگر  یکبار  پاکستان، 
بیان  و  کرده  تاکید  افغانستان  انتخاباتی 
حکومت  دارد  توقع  امریکا  که  داشته 
اقدامات جدی را  این مورد  افغانستان در 

روی دست گیرد.
آقای اولسون نقش چین را نیز در مسایل 
افغانستان مهم و با اهمیت خوانده و گفته 
منافع  منطقه  در  امریکا  و  چین  که  است 

مشترک دارند.
به  نشست  این  در  نیز  عبداهلل  داکتر 
بیان  و  کرده  تاکید  انتخاباتی  اصاحات 
و  دهندهگان  رأی  لیست  باید  که  داشته 

حوزۀ رأی دهی باید مشخص شود.
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
خاطر نشان ساخته است که حکومت در 
تمام عرصه ها متعهد به اصاحات می باشد 
نیز  بروکسل و ورسا  برای نشست های  و 

آمادهگی کامل دارد.

ابوبکر صدیق

در حمالت راکتی در هرات 1 تن کشته و 6 تن مجروح شدندرداشتند.
در  راکت  فیر  پنج  اصابت  اثر  به 
اطراف ساختمان والیت هرات شش 
دیگر  تن  یک  و  مجروح  نظامی  غیر 

کشته شده است.
افراد ناشناس پنج فیر راکت را باالی 
کرده اند  فیر  هرات  والیت  ساختمان 
دیوار  به  راکت ها  این  از  یکی  که 
کرده است   برخورد  والیت  ساختمان 
یک  می گویند  پولیس  مقامات  و 
حادثه  این  ارتباط  به  را  مظنون  فرد 

بازداشت کرده اند.
بخش  مسوول  جامی  عزیزالرحمن  داکتر 
عاجل شفاخانه حوزه یی هرات می گوید: در 
کودک  دو  شمول  به  تن  رویداد شش  این 
زخم برداشتند و یکی از سربازان مدیریت 
مجروح  میان  در  هرات  والیت  ترافیک 

شده گان این حادثه قرار دارد.
غام سخی فردی که در نزدیکی ساختمان 

والیت هرات مصروف کباب پزی بوده است 
از ناحیه پای زخم برداشته است و در بخش 
تحت  هرات  حوزه یی  شفاخانه  عاجل 

تداوی داکتران قراردارد.
در همین حال، عبدالروف احمدی سخنگوی 
فرماندهی امنیه والیت هرات گفته است که 
نیروهای امنیتی فردی را به اتهام این حادثه 

بازداشت کرده اند.
شواهد نشان می دهد که افراد ناشناس پنج 

فاصله  در  را  یک  بیم  نوع  راکت  فیر 
والیت،  ساختمان  متری   300 تقریبا 
زرنج  موترسایکل  عراده  یک  باالی 
جابجا کرده و از آنجا باالی ساختمان 
والیت شلیک کرده اند که یکی از این 
والیت  ساختمان  دیوار  به  راکت ها 
برخورد کرده و یکی دیگر در فاصله 
تقریبا سی متری آن اصابت کرده است.
رزوی  عبدالمجید  جنرال  همچنان، 
فرمانده امنیه هرات می گوید که سه فیر 
راکت از داخل یک عراده موترسایکل زرنج 
ولسوالی  از  ساختمان  تخریب  هدف  به 
شلیک  والیت  باالی  هرات  والیت  گذره 

شده است.
یک  قبل  ماه  سه  گفت حدود  روزی  آقای 
موترسایکل زرنج حادثه مشابه را در نزدیکی 
ساختمان والیت هرات طراحی کرده بود که 

از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد..

ACKU
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سوی  از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  کمپاین 
انتخابات  از  دور  سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد 
از  و  شد  راه اندازی  افغانستان  جمهوری  ریاست 
حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون  همکاری 
از  بیش  کمپاین،  این  چارچوب  در  برد.  بهره  بشر 
فعالین  نویسنده گان،  از  شماری  با  مصاحبه   100
فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست مداران  بشر،  حقوق 
افغانستان  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  کشور 
زیادی  قسمِت  که  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
از این مصاحبه ها قباًل در همین روزنامه منتشر شده 
است. اینک جمع بندِی مفصلی از مباحث مطرح شده 
در گفت وگوها تهیه شده که در 18 بخش از طریق 
این روزنامه در خدمت عالقه مندان قرار می گیرد؛ ما 
می خواهیم از این طریق، صدای نخبه گان کشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی برسانیم. 
گزارش  و  مصاحبه ها  این  مجموعۀ  خواندن  برای 
http://opena�  کامل به این لینک مراجعه کنید :

sia.org/item/16511

تغییرات ُکند اما در جریان اند
وجــود نســلی کــه بــا دیــدگاه نــو در فضــای 
ــاط  ــی از نق ــذارد، یک ــدم می گ ــدود ق ــنتی و مح س
روشنی ســت کــه بســیاری از کســانی را کــه بــه 
ــد،  ــتان می پردازن ــرایط افغانس ــی ش ــل و بررس تحلی
امیــدوار کــرده. ایــن نســل بــه گفتــۀ فعــاالن کشــور، 
ــا  ــد و ب ــل می کنن ــود تحصی ــته گاِن خ ــش از گذش بی
ــری  ــه ارزش هــای مدرن ت ــن ب وجــود ارتباطــات نوی
و  نداشــته  میانه یــی  جنــگ  بــا  دارنــد،  اعتقــاد 
پیــروی  سیاســی  ایدیولوژی هــای  از  کورکورانــه 
نمی کننــد. ایــن ویژه گی هــا هــر یــک بــه نوبــۀ 
خــود می توانــد نویدبخــش جامعه یــی مترقی تــر 

ــد.  ــتان باش ــرای افغانس ب
برخــی از روشــن فکران معتقدنــد در کنــار ایــن 
ــت  ــوزۀ وضعی ــز در ح ــی نی ــلی، تغییرات ــول نس تح
از  یکــی  کــه  اســت  دادن  رخ  حــال  در  زنــان 
آن هــا مقاومــِت بیشــتر زنــان در مقابــل تفکــر 
ــان  ــی آن ــای آگاه ــه نشــان از ارتق ــی اســت ک طالبان
دارد. اصاحــات قانونــی در ســطح کان، رشــد 
حرکت هــای جمعــی زنــان و حضــور پُررنگ تــر 
ــرات  ــن تغیی ــۀ ای آن هــا در عرصــۀ آمــوزش، از جمل

می شــود.  محســوب 
در کنــار ایــن تحــوالت، بــاال رفتــِن آگاهــی سیاســی 
شــهروندان، گســترش اســتفاده از ابزارهــای ارتباطــی 
نویــن، پویایــی رســانه ها، شــکل گیری نهادهــای 
ــه  ــتن ب ــی، گام برداش ــون اساس ــود قان ــی، وج مدن
ســمِت تمریــن دموکراســی بــا تغییــر ســاختار 
سیاســی و بهبــود وضعیــت آزادی بیــان در قیــاس بــا 
دهه هــای گذشــته نیــز بارهــا مــورد اشــارۀ نیروهــای 
ــن  ــن بی ــه در ای ــت. گرچ ــه اس ــرار گرفت ــی ق مترق
ــِد  ــتاوردها را در ح ــوز دس ــه هن ــی ک ــتند عده ی هس
ــران  ــی نگ ــا گاه ــد و حت ــی نمی کنن ــوب ارزیاب مطل
ــه نشــدن برخــی  ــتند و نهادین ــن آن هس ــن رفت از بی
ــد.  ــی نمی دانن ــات را نشــانۀ خوب دســتاوردها و مطالب

بــرای  کابوســی  ارتجــاع :  بازگشــت   .7
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ترس هــا و نگرانی هــای موجــود در میــان پیشــگاماِن 
فکــری جامعــۀ افغانســتان، بیــش از هــر چیــز دیگری 
سیاســی اســت. امنیــت سیاســی را در یــک تعریــف، 
ــهروندان  ــت از ش ــک دول ــت ی ــوان حفاظ ــاید بت ش
و  داخلــی  بحران هــای  انــواع  تمــام  مقابــل  در 
ــاد  ــت اقتص ــک، تقوی ــای دیپلماتی ــی از راه ه خارج
و ایجــاد زیربناهــای حیاتــی در کشــور دانســت. 
عــدم وجــود امنیــت سیاســی، ناامنــی را در بســیاری 
حوزه هــای دیگــر نیــز تســری می دهــد و پایــا بــودِن 
ــی و فرهنگــی را  دســتاوردهای اقتصــادی، اجتماع
ــن  ــدرِت ای ــور پُرق ــرد. حض ــوال می ب ــر س ــز زی نی
ناامنــی را در نــگاه تعــداد زیــادی از مطلعــان سیاســِی 
ــوان در  ــی آن را می ت ــد. گاه ــوان دی ــتان می ت افغانس
ــی در قالب هــای  تــرس از بازگشــت تفکــراِت طالبان
جدیــد مشــاهده کــرد، گاهــی در عــدم تــوان حفــظ 
ــا و گاه  ــدِن آن ه ــه نش ــل نهادین ــه دلی ــتاوردها ب دس

ــر.  ــه تغیی ــدی نســبت ب ــا در ناامی حت

طالبان، تنها یک شکل از واپس گرایی است 
پیامدهــای بازگشــت تفکــر طالبانــی یــا واپس گرایانــه 
امــری نیســت کــه به ســاده گی بتــوان از آن هــا عبــور 
ــتان  ــۀ افغانس ــاالن جامع ــر فع ــه از نظ ــرا ک ــرد. چ ک
ــای  ــه باوره ــت ک ــری اس ــر، تفک ــوع تفک ــن ن ای

مــدرِن جامعــه را بــه رســمیت نمی شناســد، در 
تحمیــل دیــدگاه خــود از تاش هــای غیرقانونــی 
صلــح  بــا  نمی کنــد،  فروگــذار  خشــونت آمیز  و 
ــترش  ــی را گس ــات قبیله ی ــدارد، اختاف ــی ن میانه ی
می دهــد، دســتاوردهای نوپــای امــروز را از بیــن 
می بــرد و در مجمــوع جامعــه را بــه عقــب می رانــد. 
ــاره  ــود را در این ب ــی خ ــوی نگران ــکر موس سیدعس
ــه و  ــوز نرفت ــاع هن ــد: “ارتج ــان می کن ــه بی این گون
ــکل  ــه ش ــی دارد ک ــکال متفاوت ــاع اش ــت. ارتج هس
ناپلیــون  اســت.  آن  اشــکال  از  یکــی  طالبانــی، 
می گویــد: »هیــچ چیــزی ملتــی را بــه انــدازۀ ارتجــاع 
ــر  ــتبدادی بدت ــچ اس ــد و هی ــر نمی کن ــی تحقی مذهب
ــا در  ــن را باره ــا ای ــت.« م ــی نیس ــتبداد مذهب از اس

ــم”. ــه کردی ــتان تجرب افغانس
بــه  “بازگشــت  می گویــد:  ســجادی  عبدالقیــوم 
مذهبــی  و  اجتماعــی  سیاســی،  پُرتنــش  فضــای 
گذشــته، یکــی از هراس هــای عمومــی مــردم اســت. 
ــن  ــی از بی ــۀ جهان ــت جامع ــای مثب ــر همکاری ه اگ
ــته  ــِک گذش ــه دوران تاری ــکان بازگشــت ب ــرود، ام ب

وجــود دارد”. 
را  قــدرت  یک شــبۀ  جابه جایــی  کوفــی  فوزیــه 
ــرد  ــد: “عقب گ ــی می کن ــود معرف ــرِس خ ــل ت عام
تــرس  بزرگ تریــن  طالبــان،  گذشــتۀ  دوران  بــه 
ــک روز  ــه ی ــی می ترســم ک ــن اســت. گاه ــروز م ام
ــار دیگــر  از خــواب بلنــد شــوم و ببینــم کــه یــک ب
ــا کاه هــای ســفید در ســرک ها  ــل ب ــردم کاب تمــام م
)خیابــان( گشــت وگذار می کننــد. اگــر چــه مــن 
فکــر می کنــم کــه اگــر روزی طالبــان دوبــاره بیاینــد، 
بایــد درک کننــد کــه تحــول اجتماعــی در افغانســتان 
بســیار ســریع پیــش رفتــه و جامعــۀ افغانســتان دیگــر 
طالبــان را بــا فکرشــان تحمــل نخواهنــد کــرد. ولــی 
چــون همیشــه در افغانســتان حــوادث یک شــبه 
ــدرت  ــا، ق ــق کودت ــوالً از طری ــه و معم ــکل گرفت ش
ــر  ــردم کمت ــدرت م ــده و ق ــا ش ــت جابه ج و حکوم
تأثیرگــذار بــوده، از ایــن بابــت می ترســم. ایــن 
ــاره دنیــا و پیشــرفت ها  تــرس را دارم کــه روزی دوب
و فرصت هایــش را از پشــت جالــِی چــادری ببینــم”. 

ــور  ــگ را هن ــبِح جن ــرادی ش ــر م ــر صاحب نظ داکت
ــدن  ــس از آم ــد: “پ ــردم افغانســتان می بین ــر ســر م ب
نیروهــای بین المللــی، مــا وارد زنده گــی امــن و 
ــری  ــی دی ــدوار شــدند ول ــردم امی ــی شــدیم، م باثبات
نگذشــت کــه دوبــاره فضــای جنــگ برگشــت. 
بــرای  مداخله گــر  و  تصمیم گیرنــده  کشــورهای 
طــرح و تطبیــق اســتراتژی های خــود دوبــاره فضــای 
جنــگ را تحمیــل کردنــد. امــروز نیــروی افراط گــرای 
وحشــت گر در عقــب دروازه هــای کابــل و شــهرهای 
کــه  نیروهایــی  می کنــد.  »دق البــاب«  افغانســتان 
مخالــف دموکراســی، تعلیــم و تربیــِت زنــان هســتند 
و زن را بــه عنــوان یــک شــهروند نمی شناســند، 
منطق شــان شــاق و زورگویــی و زنــدان کــردن و بــه 
دار آویختــن اســت. ایــن تــرس وجــود دارد کــه اگــر 
مــردم از تجــارب گذشــتۀ ایــن گــروه درس نگیرنــد، 
آن هــا دوبــاره برگردنــد. بایــد ایــن تــرس را ببینیــم و 
بــا حراســت از دســتاوردهای ده ســال گذشــته، همــه 

ــد”.  ــارزه کنن ــه آن مب متحــد شــوند و علی
صدیــق اهلل توحیــدی گزارشــگر و خبرنــگار نیــز 
می گویــد: “مهم تریــن تــرس مــن، توقــِف ایــن 
ــف  ــتبداد اســت. ضع ــارۀ اس ــد و بازگشــت دوب رون
حکومــت، گســترش فســاد اداری، گســترش قاچــاق 
ــه، از  ــر جامع ــم ب ــواد مخــدر و تفکــر ســنتی حاک م
ــه  ــادا افغانســتان را ب نگرانی هــای مــن اســت کــه مب

ــد”. ــادی برگردان ــود می ــۀ ن ده

امنیت در تعلیق است 
گاهــی ایــن ترس هــا و نگرانی هــا حتــا بســیار 
ــی هســتند.  ــۀ عقیدت ــه مرحل ــر از رســیدن ب ابتدایی ت
محمــد یعقــوب مشــعوف، مشــاور عدلــی و قضایــی 
ــرس  ــن، ت ــرس م ــد: “ت ــه می گوی وزارت امورداخل
از امنیــت جانــی اســت. در ایــن کشــور شــما 
نمی توانیــد حتــا دو دقیقــه هــم بــدون تــرس از 

انتحــار و انفجــار زنده گــی کنیــد”. 
ــیون  ــر کمیس ــیون تدوی ــو کمیس ــاری، عض ــه ی مومن
لویــه جرگــه بــرای قــرارداد بیــن امریــکا و افغانســتان 
نیــز عواقــب ناامنــی را دو گونــه برمی شــمرد: “نبــود 

امنیــت ممکــن اســت رونــد انتخابــات را بــا چالــش 
روبــه رو ســازد و از طرفــی، باعــث قــوی شــدن افــراد 
ــه  ــر  شــود کــه ایــن مســأله خــود ب زورگــو و باج گی

ــات می گــردد”. خــود باعــث عــدم ثب
زمانــی کــه فقــر و بــی کاری گســترش پیــدا می کنــد، 
ــی  ــرایط غیربحران ــه در ش ــی ک ــیاری از گروه های بس
جامعــه جایگاهــی در آن ندارنــد، فرصــت پیــدا 
می کننــد کــه بــه عضوگیــری و اســتفاده از نیروهــای 
ــری  ــی فک ــه پخته گ ــوز ب ــه هن ــد ک ــی بپردازن جوان
نرســیده و بــه پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــِی مناســبی 

ــد.  ــت نیافته ان دس
فیــض اهلل جــال نســبت بــه ایــن مســأله در افغانســتان 
ابــراز نگرانــی می کنــد: “در حــال حاضــر نشــانه های 
ــی،  ــر ناامن ــه خاط ــان ب ــم. جوان ــرد را می بینی عقب گ
ــِب  ــروز جل ــتر از دی ــر روز بیش ــی کاری، ه ــر و ب فق
ــادی  ــت اقتص ــوند. وضعی ــلح می ش ــای مس گروه ه
ــاد  ــر فس ــه خاط ــو ب ــه این س ــال ب ــد س ــم از چن ه

ــر شــده اســت”.  اداری گســترده بدت
ــاف  ــی انکش ــس عموم ــی، ریی ــب بیضای ــد نجی احم
منابــع بشــری وزارت معــارف در دولــت آقــای 
کــرزی: “مهم تریــن تــرس مــن بیشــتر حاکــم شــدن 
ــی از  ــت یک ــروز امنی ــت؛ ام ــور اس ــی در کش ناامن
چالش هــای عمــده در افغانســتان بــه شــمار مــی رود. 
ــت  ــی حرک ــه ســمت ناامن ــاره ب ــر افغانســتان دوب اگ
کنــد، شــکی نیســت کــه تمــام دســتاوردهای گذشــته 

نابــود می شــود”.
اســتاد زریــاب وضعیــِت امــروز را وضعیتــی بحرانــی 
ــادی  ــای اقتص ــت: “آزادی ه ــد اس ــد و معتق می خوان
شــناخته  برای شــان  مــرزی  و  حــد  هیچ گونــه 
نمی شــود. البتــه همــۀ این هــا همــراه اســت بــا 
ــی  ــک یعن ــه گذشــتۀ تاری ــه از بازگشــت ب ترســی ک
دورۀ طالبــان دارم. هرچنــد کــه مــن بــه ماننــد 
بســیاری از مــردم بــر ایــن بــاور نیســتم کــه طالبــان 
ــد  ــود برخواهن ــروزِ خ ــاکلۀ دی ــا ش ــال ب ــام و کم تم
ــر  ــی تغیی ــت خیل ــه وضعی ــدم ک گشــت؛ چــون معتق

ــت”. ــرده اس ک

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی
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دن کیشــوت نجیب زاده یی ســت کــه در دورانــي 
قــرون  پهلوانــي  و  )عیــاري  شــوالیه گري  کــه 
مي خواهــد  نــدارد،  رونقــي  دیگــر  وســطایي( 

ــد. ــم کن ــي عل ــاط پهلوان بس
ــات  ــام و تخی ــه اوه ــه ب ــت ک ــن اس ــد او ای قص
خوانــدن  روز  و  شــب  نتیجــۀ  در  کــه  خــود، 
داســتان هاي پهلوانــي در ذهــِن او خانــه کــرده 
اســت، صــورت واقعیــت ببخشــد. بــا آن کــه تــوان 
ــد، زره  ــود بران ــي را از خ ــه مگس ــدارد ک آن را ن
ــن  ــذارد و زوبی مي پوشــد و کاه خــود برســر مي گ
در دســت و شمشــیر بــر کمــر، بــر اســبي ناتوان تــر 
درجســت وجوي  و  مي شــود  ســوار  ازخــود 
ــت  ــه دش ــر ب ــي س ــاي پهلوان ــوادث و ماجراه ح
زنده گــي  واقعیت هــاي  امــا  مي نهــد.  وبیابــان 
ــوت  ــا! دن کیش ــاي او کج ــام و پنداره ــا و اوه کج
بي هــدف نیســت و افــکار و آرمان هــاي عالــي دارد، 
ولــي چــون واقعیت هــا بــا او ســر یــاري ندارنــد و 
ــه  ــد، ب ــا اندیشــه هاي او جــور درنمي آی زنده گــي ب
ــا  جنــگ واقعیــت مــي رود. نبــرد تــن بــه تــِن او ب
ــادِن  ــۀ درافت ــن نمون ــادي، زنده تری ــیاب هاي ب آس
ــي و  ــر عین ــا مظاه ــۀ او ب ــرانه و کورکوران خودس

ــات اســت. ــي حی واقع
ــوت  ــۀ دن کیش ــذاي روزان ــوت و غ ــي ق خیال باف
اســت. کاروان ســراي مخروبــه را قلعــۀ مســتحکم، 
ــان  ــدکار، زن ــران ب ــي آزار را جادوگ ــذران ب رهگ
شــاهزاده خانم ها،  را  روســپیان  و  خدمتــکار 
افســانه یي  دیــوان  را  بــادي  آســیاب هاي  و 
مي پنــدارد؛ ماهــي دودي در ذایقــۀ او طعــم قــزل آال 
ــداي  ــوش او، ص ــا درگ ــا و بره ه ــع میش ه و بع ب
ــا  ــگ طبل ه ــو شــیپورها و بان شــیهۀ اســبان و غری

مي دهــد. را 
ســرپیچي و یــا ناتوانــي از درک واقعیــت، موجــب 
مي شــود کــه دن کیشــوت قــدرت ســنجش و 
ــا نیروهــا  تشــخیص خــود را از دســت بدهــد و ب
ــواِن  ــر ت ــن براب ــان چندی ــه قدرت ش ــي ک و عوامل
ــت ها و  ــم، شکس ــرانجام ه ــد، و س ــت درافت اوس
آورده  به بــار  رســوایي هاي  و  توســري خوري ها 
ــل  ــي از »عوام ــه ناش ــود، بلک ــف خ ــه از ضع را ن
دیگــر« بدانــد و پــس از آن کــه از بیســت تــن 
گردن کلفــت چوب وچمــاق خــورده اســت، خــود 

ــون از  ــًا چ ــه: »قطع ــد ک ــکین ده ــه تس را این گون
قواعــد و قوانیــن پهلوانــي ســرپیچي کــرده ام، 
خداونــد جنــگ ایــن کیفــر را حــق مــن روا داشــت 

ــه شــوم.« ــا تنبی ت
بــا  خــود  لجوجانــۀ  ضدیــت  در  دن کیشــوت 
دیگــر  کــه  مي رســد  به جایــي  واقعیت هــا 
ــوض  ــي در ع ــخ زنده گ ــره و تل ــاي روزم تجربه ه
آورد،  به خــود  و  ســازد  بیــدار  را  او  این کــه 
ســردرگم تر و مغرورتــر و خودســتاتر مي کنــد و از 
ایــن رو، هــر لحظــه در سراشــیبي ســقوط دردنــاک 
و اجتناب ناپذیــِر خــود بیش تــر مي لغــزد. هــر 
ــه  ــورد و چان ــدیدتري مي خ ــات ش ــه ضرب ــار ک ب
و دنده هایــش بیش تــر ُخــرد مي شــود، بیش تــر 
ــدازد. و  ــتین مي ان ــاد در آس ــد و ب ــز مي خوان رج
ــه  ــرازي ابلهان ــي بي جــا و گردن ف ــن رجزخوان همی
اســت کــه خواننــده را بــه خنــده مــي آورد، و چــه 
بســا کــه از خنــده روده بـُـر مي کنــد. اگــر جــز ایــن 
مي بــود، حالــت اســف ناک و رقت انگیــِز ایــن 
پهلوان پنبــه و مصیبت هــا و باهــاي جانکاهــي 
ــه ســنگدل ترین  ــد، هرگــز ب ــر ســرش مي آم ــه ب ک

ــي داد. ــد نم ــرات لبخن ــم ج ــده گان ه خوانن
امــا جنبــۀ خنــده آور شــخصیت دن کیشــوت را بایــد 
از دیــده دیگــري نگریســت: دن کیشــوت، شــریف 
ــاي  ــت و هدف ه ــب اس ــت و خوش قل و نوع دوس
ــان و  ــه از مظلوم ــد ک ــتانه دارد. مي خواه بشردوس
ستم کشــاْن رفــع ظلــم و ســتم کنــد و یــار و یــاور 
ــه  ــت ک ــه اس ــس چه گون ــد. پ ــده گان باش رنج دی
چنیــن انســان دوست داشــتني و قابــل احترامــي مــا 
را دایمــًاَ بــه خنــده مــي آورد؟ راز ایــن نکتــه در این  
ــراي  ــه ب ــوض این ک ــوت به ع ــه دن کیش ــت ک اس
ــدا  ــي پی ــي و واقع ــاي عمل ــم راه حل ه ــع مظال رف
کنــد و از مقتضیــات و امکانــات مســاعد اجتماعــي 
بهــره گیــرد، ســعي مي کنــد کــه ایــن مقتضیــات و 
امکانــات را بــه مــدد مخیلــۀ بیمــار خــود و در عالم 
وهــم و پنــدار به وجــود آورد؛ و بــه جــاي این کــه 
ــۀ خــود  ــاي بلندپای ــي ســاختن آرمان ه ــراي عمل ب
واقعیــت را بــه کار گیــرد، لجوجانــه و خودســرانه 
ــه  ــد ک ــي مي مان ــه کس ــد. ب ــام مي کن ــد آن قی برض
ــوار  ــت دی ــه در پش ــي ک ــه بیچاره ی ــد ب مي خواه
ــک  ــد، کم ــه مي کن ــت و نال ــاده اس ــاک افت ــر خ ب

کنــد ولــي راه آن را نمي دانــد؛ بــه شــتاب خــود را 
بــه دیــوار مي زنــد و ســروصورت خــود را خونیــن 
ــه  ــوار ب مي کنــد و گاه هــم چندمتــر خــود را از دی
بــاال مي کشــاند ولــي مذبوحانــه بــه پاییــن ســقوط 
مي کنــد. از ایــن رو، مــا بــا این کــه هــدف عالــي او 
را کــه دســت گیري درمانــده گان اســت مي ســتاییم، 
کنیــم.  خــودداري  خنــده  از  نمي توایــم  بــاز 
ــده  ــوب پروران ــه خ ــه را چ ــن نکت ــکي« ای »بلینس
اســت: »جنبــۀ خنــده آور شــخصیت دن کیشــوت در 
ــه  ــت ب ــد صــورت فعلی تضــاد اندیشــه ها نمي توان
ــه شــوند...  ــب عمــل ریخت ــد و در قال خــود بگیرن
هرکســي اندکــي دن کیشــوت اســت؛ ولــي بیــش از 
ــروي  ــه داراي نی ــوت اند ک ــاني دن کیش ــه، کس هم
ــام روح خــود دوســت  ــا تم ــل آتشــین اند و ب تخی
ــت و  ــریف اس ــب و ش ــان نجی ــد. قلب ش مي دارن
حتــا از ارادۀ قــوي و خــرد نیــز برخــوردار انــد، امــا 

ــد.« ــي بي بهره ان ــارت عمل ــي و مه از زرنگ
ــوت،  ــر دن کیش ــلحه دار و مهت ــانکوپانزا، اس ــا س ام
ــون  ــود، چ ــت خ ــاده لوحي و عبودی ــۀ س ــا هم ب
مالیخولیاهــاي  و  خیال بافي هــا  دســت خوش 
لمــس  را  واقعیــت  نیســت،  خویــش  اربــاب 
ــد.  ــي نمي کن ــا نف ــکار ی ــز ان ــد و آن را هرگ مي نمای
وي برخــاف دن کیشــوت، کــه اگــر تــا حــد مــرگ 
ــد  ــت[ خــورده باشــد، ســعي مي کن ــک ]ل ــم کت ه
ــر را  ــدارد، همه چی ــد کــه دردي ن ــه خــود بقبوالن ب
ــي  ــارف و خودفریب ــدون تع ــت ب ــه هس آن چنان ک
همراهــي  حقیقــت،  در  مي کنــد.  احســاس 
وسیله یی ســت  دن کیشــوت  بــا  ســانکوپانزا 
ــر و  ــوت بهت ــف دن کیش ــاط ضع ــه نق ــراي این ک ب

روشــن تر نمایانــده شــود.
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه شــخصیت دن کیشــوت 
ــد،  ــه درک نکرده ان ــا ک ــه بس ــانکوپانزا را چ و س
چــه بســا کــه کوشــیده اند بنــا بــه تمایــات 
ــف  ــن دو را تحری ــخصیت ای ــود، ش ــات خ و نی
یکــي  مثــًا  دهنــد.  واژگــون جلــوه  و  کننــد 
کــه:  اســت  نوشــته  مغرب زمیــن  ادبــاي  از 
ــت از  ــد مسخره یی س ــش و تقلی ــوت نمای »دن کیش
ــاي  ــا حماقت ه ــون م ــاني... چ ــاي انس حماقت ه
خــود را در لبــاس دن کیشــوت مجســم مي بینیــم و 
نادانــي و بي خبــري و بي شــعوري مان در قالــب 

ــرد«. ــان مي گی ــد، خندۀم ــي مي کن ــانکوپانزا تجل س
دن کیشــوت نــه تنهــا مظهــر »حماقت هــاي انســاني« 
ــي  ــوالً آدم احمق ــم اص ــود او ه ــه خ ــت؛ بلک نیس
ــا  ــن آرمان ه ــه ای ــي اســت ک ــدام احمق نیســت. ک
و هدف هــاي عالــي و بشردوســتانه را از دل وجــان 
بپرســتد و هســتِي خــود را در راه آن هــا فــدا کنــد؟ 
تورگینــف مي نویســد: »بــراي خــود زنده گــي 
ــه  ــت ک ــودن، چیزي س ــود ب ــم خ ــردن و در غ ک
ــوان  ــر بت ــد. اگ ــرم آور مي دان ــوت آن را ش دن کیش
چنیــن گفــت، او همیشــه بیــرون از خــود و بــراي 
ــود  ــرادراِن خ ــراي ب ــد. ب ــي مي کن ــران زنده گ دیگ
ــر  ــمن بش ــه دش ــي ک ــا نیروهای ــارزه ب ــراي مب و ب
ــارۀ  ــرون درب ــرد بای ــد.« ول ــي مي کن ــد، زنده گ ان
ــه:  ــت  ک ــته اس ــتي نوش ــروانتس به درس ــان س رم
ــت. و  ــر اس ــي غم انگیزت ــر رمان ــوت از ه »دن کیش
ــا را  ــه م ــت  ک ــز اس ــوص از آن رو غم انگی به خص
ــت  ــردي اس ــان آن م ــي دارد. قهرم ــده وام ــه خن ب
درســتکار و همیشــه طرفــدار حــق و عدالــت: تنهــا 
ــن  ــان اســت...« هم چنی ــا ظالم ــارزه ب ــدف او مب ه
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــه ب ــدر ک ــز آن ق ــانکوپانزا نی س
ــورگ  ــه ارنب ــت و چنان ک ــاده لوح نیس ــق و س احم
مي نویســد: »زرنگــي و نوعــي فلســفۀ عملــي 
خــاص خــود را دارد. وفــاداري او بــه دن کیشــوت 
ــراي  ــک از ب ــاي این ی ــه آرمان ه ــد ک ــان مي ده نش

ــي اســت.« ــز گرام ــرد روســتایي نی آن م
گــروه دیگــري از منتقــدان نیــز هســتند کــه 
ــته اند  ــي دانس ــانۀ خیال ــک افس ــوت« را ی »دن کیش
کــه هیچ گونــه وجــه اشــتراکي بــا جنبه هــاي 
ــم  ــدارد و از ریالیس ــي آن دوران ن ــي زنده گ واقع
ــن  ــم در ای ــاي ریالیس ــا جنبه ه ــت. آی ــه دور اس ب
کتــاب بــه چشــم نمي خــورد؟ ممکــن اســت گفتــه 
شــود کــه دن کیشــوت کاریکاتــور نجیــب زاده گان و 
ــن  ــرن شــانزدهم هسپانیاســت و بنابرای ــان ق پهلوان
ــي  ــاور نکردن ــي و ب ــز و خیال ــر او، مبالغه آمی تصوی
داشــته  ریالیســتي  جنبــۀ  نمي توانــد  و  اســت 
باشــد. ولــي مگــر »گرانــده« بالــزاک چیــزي 
جــز کاریکاتــور یــک مــرد خســیس اســت؟ 
بــا این همــه، بالــزاک بــه مــدد ایــن مبالغــه و 
ــۀ  ــه هم ــت ک ــته اس ــري توانس ــي ظاه اغراق گوی
خصوصیــاِت برجســتۀ یــک گــروه اجتماعــي را در 
وجــود گرانــدۀ پیــر جمــع کنــد وخســت و لئامــت 
را زنده تــر و برجســته تر از آن چــه در حجره هــا 
و دکه هــا و مغازه هــا و خیابان هــا و در چهــره 
ــود،  ــده مي ش ــان دی ــک خسیس ــک ت ــار ت و رفت
ــن  ــم همی ــروانتس ه ــد. س ــم کن ــد و مجس بنمایان
کار را کــرده  اســت. وي در وجــود دن کیشــوت 
ــي  ــتگاه نجیب زاده گ ــي و زوال دس ــاط پهلوان انحط
ــز آن  ــک و غم انگی ــاي مضح ــۀ جنبه ه ــا هم را ب

ــت. ــاخته اس ــم س ــده و مجس زن
دن کیشــوت، مظهــر طبقه یی ســت کــه قــدرت 
ــه زوال  ــت داده و رو ب ــود را از دس ــوکِت خ و ش
مــي رود، ولــي نمي توانــد ایــن زوال را بــاور کنــد و 
یــا این کــه نمي خواهــد آن را بــه روي خــود بیــاورد. 
همیــن  اســت کــه دن کیشــوت، نجیــب زادۀ مفلــوک 
ــر  ــدد، زره مي پوشــد، و ب ــوان، شمشــیر مي بن و نات
ــر،  ــن فق ــود و در عی ــوار مي ش ــازي« س ــب »ت اس
ــه این ســو و  ــگاه مــي دارد و ب مهتــر و اســلحه دار ن

ــد. ــارز مي طلب ــي رود و مب ــو م آن س
ســخن کوتــاه، ســروانتس تــراژدي بســیار غم انگیــز 
یــک انســان مجنــون و ذلیــل و درمانــده را با کمدي 
بســیار مضحــِک کســاني کــه دیگــر اجتمــاع جایــي 
ــه و  ــم آمیخت ــتادانه دره ــدارد، اس ــان ن ــراي ایش ب
شــاهکاري به وجــود آورده اســت کــه تجســم 
ــه  ــت ک ــز کساني س ــاک و رقت انگی ــي دردن زنده گ
برخــوردار از شــرافت و درســتي و صاحــب افــکار 
ــا و  ــرآوردِن آرزوه ــي ب ــي راه واقع ــد، ول ــد ان بلن
ــت  ــند. از این جاس ــود را نمي شناس ــاي خ آرمان ه
کــه »دن کیشــوت« در هــر خانــه و کاشــانه یي 
ــا  ــرده اســت. دن کیشــوت ب ــاز ک جــاي خــود را ب

مــا بیگانــه نیســت، در کنــار ماســت.

 نقــل از مقدمــۀ کتــاب دن کیشــوتـ  ســروانتس 
ــل، چــاپ  ـ ترجمــۀ محمــد قاضــي ـ نشــر نی

ششــم، 1374

دن کيشوت؛ بيگانة آشنا
ميترا( از  اثر سروانتس  کتاب دن کيشوت  بر  )يادداشتي 

ACKU
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روح اهلل بهزاد

وزارت دفاع امریکا اعام کرده است که بر اثر یک حملۀ 
محمد  اختر  ما  کشور،  این  سرنشین  بدون  هواپیمای 

منصور رهبر طالبان کشته اند.
وزارت دفاع امریکا با انتشار بیانیه یی اعام کرده است 
اختر  پهپادی، ما  امریکایی در یک حملۀ  نیروهای  که 
منصور رهبر طالبان و جانشین ما عمر، رهبر سابق این 

گروه را هدف قرار داده اند.
در عین حال، شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند 
که نقش ما اخترمحمد منصور ماه ها قبل بسیار کم رنگ 

شده بود و عمًا حضور فزیکی سمبولیک داشت.
این آگاهان همچنان بیان می دارند، اگر دولت افغانستان  
کمی خود را تکان دهد و منسجم عمل کند، دیگر دلیلی 
خود  تروریست پروری  منکر  پاکستان  تا  ندارد  وجود 

شود.
آنان می گویند، صلح و سازماندهی پروسۀ صلح به دست 
پاکستان و سازمان استخباراتی آن کشور است، پاکستان 
می تواند کسی را به میز مذاکره بکشاند و کسی را به میز 

مذاکره نگذارد.
خبرنامه یی  نشر  با  نیز  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
تأیید  پاکستان  در  را  منصور  اخترمحمد  ما  کشته شدن 

کرد.
در خبرنامه یی که از سوی این ریاست منتشر شده آمده 
است: ما اختر منصور رهبر گروه طالبان عصر روز شنبه 
(1 جوزا) ساعت 3 و 45 دقیقه در قریۀ دالبندین ایالت 
بلوچستان پاکستان، در نتیجۀ حملۀ هوایی، کشته شده 

است.
خبرنامه افزوده است که اختر منصور از چندی به اینسو 
تحت تعقیب بود که در نتیجه، روز شنبه هنگامی  که در 
قریۀ دالبندین در یک موتر سوار بود، مورد شناسایی قرار 

گفته و با یکی از همراهان خود کشته شده است.
ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان نیز 

این خبر را طی اعامیه های تأیید کرده اند.
دکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نماینده گان در گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار می گوید: نقش ما اخترمحمد منصور 
ماه ها قبل بسیار کم رنگ شده بود و عمًا حضور نمادین 

داشت.
به باور آقای مهدوی: حذف فزیکی اختر منصور براساس 
یک برنامه بزرگ  منطقی صورت گرفته است، در غیر 
آی اس آی  دید  از  هیچ گاهی  او  موقعیت  و  جای  آن، 

پاکستان و سی آی ای امریکا پنهان نبوده است.
این عضو مجلس بیان داشت: در هر صورت، مرگ اختر 
منصور یک نقطۀ عطف است و در رهبری  و برنامه های 
طالبان از این پس حتماً تغییرات جدی رونما خواهد شد.
دچار  را  طالبان  منصور  اختر  »مرگ  کرد:  بیان  او 
سرگشته گی، نا هم آهنگی و عدم انسجام سازمانی قرار 
خواهد داد. در این وضعیت احتمال دارد که طالبان به 
مجموعه های خوردتری تقلیل پیدا کند و شورای کویتۀ 

نیز به مجموعه های مختلف تقسیم شود.«
برای  وضعیت  این  ساخت:  خاطرنشان  مهدوی  آقای 
تا  باشد  فرصت  یک  هم  می تواند  افغانستان  حکومت 
را  طالبان  خوردتر  مجموعه های  کمتر،  هزیتۀ  با  بتواند 
جذب کند. از سویی هم می تواند یک چالش باشد، چون 

هرقدر مجموعه های طالبان پراکنده باشد، میزان 

از  واحد  منطق  یک  از  استفاده  و  هم آهنگی، گفت وگو 
سوی حکومت افغانستان دشوار می شود.

سیاسی  مسایل  آگاه  سعیدی  احمد  دیگر،  سویی  در 
است؛  سیاسی  منصور  اخترمحمد  کشته شدن  می گوید: 
پاکستانی های می گفتند که رهبرهای طالبان در پاکستان 
نیست، از طرف دیگر امریکا می خواست منصور را بر سر 
میز مذاکره بکشاند، بنٌا نظر به دستور اوباما، اخترمحمد 
منصور با دو تن از همراهانش در صد کیلومتری کویتۀ 

هدف قرار گرفتند.
به  خواست  این کار  با  امریکا  می افزاید:  سعیدی  آقای 
پاکستان  در  تروریستی  گروه های  که  بفهماند  پاکستان 
است و اگر شمار راه نروید، ما می توانیم در هر جایی 

شما را هدف قرار دهیم.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: »به باور من، آی اس 
آی می تواند کسی را جانشین اختر منصور بسازد، اما این 
مسأله را ثابت می سازد که اسامه بن الدی، خالد شیخ، 
ماعمر و همچنان اختر منصور همه در پاکستان بودند 
و همان جا کشته شدند. اگر دولت افغانستان  کمی خود 
را تکان دهد و منسجم عمل کند، دلیلی وجود ندارد تا 

پاکستان منکر شود که ما تروریست پرورو نیستیم.«
آقای سعیدی در پاسخ به این پرسش که نبود اخترمحمد 
دارد،  صلح  گفت وگوهای  روند  بر  تأثیری  چه  منصور 
در  نسبی  تأثیر  منصور  اختر  نبود  ساخت:  خاطرنشان 
در  جنگ  رهبری  چون  دارد؛  صلح  گفت وگوهای 
نیست، طراح  اختر منصور  به دست طالبان و  افغانستان 
و استراتیژیست »آی اس آی« است، طالبان و گروه های 
دیگر تروریستی ایزمی هستند برای سوختن، تا زمانی که 
آی اس آی فعال باشد، مرگ رهبران طالبان تأثیری بر 

گفت وگوهای صلح نخواهد داشت.
این  به  سیاسی  آگاهان  از  فرید  موالنا  این،  با  همزمان 
باور است که اخترمحمد منصور نسبت به سایر رهبران 
گروه های تروریستی طالب، روابط نزدیکی با آی اس آی 
پاکستان داشت که از این طریق می توانست در تمویل، 
تجهیز، تربیت و پیش برد جنگ در افغانستان بیشتر موثر 

باشد.
آقای فرید افزود: کشته شدن اختر منصور سبب تضعف 
روحیۀ جدی طالبان و دیگر گروه های که در کشور در 
متشتت  و  پراکنده  را  آن ها  می شود،  هستند،  نبرد  حال 
وحدت  سازماندهی،  طالبان  پس  این  از  و  می سازد 

صفوف و هم آهنگی گذشتۀ خود را نخواهند داشت.
می تواند  منصور  کشته شدن  سیاسی:  آگاه  این  باور  به 
پاکستانی ها را نسبت به امریکا و امریکا را بر پاکستانی ها 
بر  و  است  کار  در  توطیه یی  گویا  که  بسازد  بی اعتماد 

یک دیگر صادق نیستند.
به خاطر  می دهند،  انجام  طالبان  که  جنگی  او:  باور  به 
افعانستان نیست، بلکه برای برآورده شدن اهداف پاکستان 
اهداف  از  بخشی  طالبان  رسیدن  قدرت  به  و  است 
پاکستان، در طول تاریخ افغانستان یگانه رژیمی که در 

گذشته با پاکستان دوست بود، رژیم طالبان بود.
پروسۀ  سازمانده هی  و  صلح  داشت:  اذعان  فرید  آقای 
صلح به دست پاکستان و سازمان استخباراتی آن کشور 
است، پاکستان می تواند کسی را به میز مذاکره بکشاند و 

کسی را به میز مذاکره نگذارد.
حملۀ  از  استقبال  با  سناتوران  از  برخی  هم  سویی  از 

محمد  اختر  ما  بر  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
منصور گفتند: نشانه هایی از تغییر سیاست امریکا در قبال 

پاکستان و طالبان دیده می شود.
از  امریکا  حمایت  که  کردند  تأکید  حال  عین  در  آنان 
و  باشد  داشته  باید جنبۀ عملی  افغانستان  پروسۀ صلح 
این زمانی ممکن است که حامیان تروریسم زیر فشار 

قرار گرفته شوند.
واکنش ها در پیوند به کشته شدن اختر محمد منصور

ارگ ریاست جمهوری در اعامیه یی مرگ اختر منصور 
نیروهای  بدون سرنشین  طیاره های  عملیات  در یک  را 
با  او  است:  آورده  کرده  تأیید  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
کتمان  تزویر،  به  همچنان  بیگانه  خاک  در  پناه گرفتن 
حقایق، کشتار مردم بیگناه، ترور، وحشت، قاچاق مواد 
مخدر و جلوگیری از پیشرفت و توسعۀ افغانستان دست 

می زد و در تداوم جنگ لجوجانه تأکید داشت.
در بخش دیگر این اعامیه همچنان آمده است: »دولت 
افغانستان تاش دارد تا جزییات این عملیات را در مورد 
سرنوشت ما اختر منصور بررسی و نهای کند و نتایج 

آن را هر چه زودتر در اختیار مردم قرار خواهد داد.
ارگ در این اعامیه آورده است: در صورت کشته شدن 
ما منصور، فرصت جدیدی برای آن گروه های طالبان 
است که می خواهند از جنگ و خون ریزی دست کشیده، 
صلح  پروسۀ  به  و  برگشته  به وطن  بیگانه گان  خاک  از 
برده  پیش  افغانستانی ها  خود  جانب  از  که  بپیوندند 

می شود.
از  تا  از طالبان خواسته است  اعامیه  این  حکومت در 
داعیۀ مردم و دولت افغانستان برای تأمین صلح استقبال 

کرده و به زنده گی صلح آمیز بپیوندند.
نشست  در  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
شورای وزیران ضمن تأیید کشته شدن اخترمحمد منصور 
او را مانع بزرگ بر سر راه گفت وگوهای صلح خوانده 
برای  فرصت خوبی  منصور،  اختر  کشته شدن  با  گفت، 
پروسۀ  به  تا  آمده  به وجود  طالبان  دیگر گروه  اعضای 

صلح افغانستان بپیوندند.
رییس اجرایی گفت که مقام های امریکایی شب  شنبه 
)1 خرداد/جوزا( آنان را در جریان حمله به اختر منصور 

قرار داده اند.
با پخش خبرنامه یی کشته شدن  نیز  داخله  امور  وزارت 
هراس  به  محکم  ضربه  یک  را  منصور  اخترمحمد  ما 
افگنان طالب خوانده آورده است: »وزارت امور داخلۀ 
از  که  حالی  عین  در  افغانستان،  اسامی  جمهوری 
تاش های صلح جویانۀ رهبری نظام حمایت می کند، به 
این باور است که سرکوب هراس افگنان و به ویژه هدف 
در  قراردادن هسته های رهبری گروه های دهشت افگن، 
داخل و خارج از افغانستان، یکی از موثرترین راه های 
مقابله با تروریزم و دهشت افگنی در افغانستان و منطقه 

است.
جمهوری  دولت  وقف  است:  آمده  خبرنامه  این  در 
همواره  کشور،  امنیتی  نهادهای  و  افغانستان  اسامی 
این بوده که برای مقابلۀ موثر با تروریزم، نیاز است تا 
در  دهشت افگن  گروه های  پرورشگاه های  و  پناهگاه ها 
خارج از کشور هدف قرار داده شود که عملیات اخیر که 
موجب کشته شدن ما منصور و شماری از همراهانش 

شد، گامی است در همین راستا!«
همچنان، جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا دیروز در 
دقیقی  هوایی  حملۀ  امریکا  »دیروز  کرد:  اعام  میانمار 
افغانستان و پاکستان انجام داد که هدف آن  را در مرز 
منصور هم چنان  بود.  طالبان  از سران  منصور  اختر  ما 
خطری  افغانستان،  در  امریکا  پرسنل  برای  تهدیدی 
امنیتی آن کشور  نیروهای  افغانستانی،  برای غیرنظامیان 
افغانستان محسوب  و حمایت قاطع ایتاف در سراسر 

می شد.«
آقای کری همچنان گفت: قتل ما منصور پیامی روشن 
کنار شرکای  در  ما همچنان  که  کرد  ارسال  به جهانیان 
افغانستانی خود در برقراری هرچه بیشتر ثبات، وحدت، 
امنیت و شکوفایی افغانستان ایستاده ایم. امریکا همیشه 
گفته است که فرایند آشتی تحت رهبری و هدایت خود 
دست یابی  برای  راه  کوتاه ترین  به عنوان  افغانستانی ها 
ما می خواهیم.  که  است  است و صلح چیزی  به صلح 
منصور تهدیدی برای این تاش ها و تاش ها به منظور 

پایان دادن به خشونت ها بودد.
ما اخترمحمد منصور که 56 سال سن داشت و از قوم 
اسحاق زی شود. پیش از مرگ ما محمد عمر و قبل از 
این که به رهبری طالبان منصوب شود، به عنوان معاون 

ما عمر فعالیت داشت.
سرپرست  افغانستان  بر  طالبان  حکومت  دورۀ  در  او 
طالبان،  سقوط  از  پس  و  بود  ملی  هوانوردی  وزارت 

رهبری امور نظامی گروه طالبان را برعهده داشت.
طالبان ما اخترمحمد منصور را بعد از مرگ ما محمد 
عمر رهبر پیشین این گروه به حیث رهبر جدید خود 

تعیین کرده بودند.

www.mandegardaily.com

ریاست امنیت ملی:

 اختـر منـصور کشتـه شـد
آگاهان: 

نقش اختر منصور ماه ها پیش کم رنگ شده بود

یک منبع به ماندگار:

اشرف غنی توافق نامۀ صلح 
با حکمتیار را در قطر و 
عربستان نهایی می سازد

هارون مجيدی
کـه  می گویـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  آگاه  منبـع  یـک 
رییس جمهـور محمـد اشـرف غنـی بـه خاطـر نهایی کردن 
عربسـتان  بـه  قطـر  از  حکمتیـار  گلبدیـن  بـا  توافق نامـه 

مـی رود.
ایـن منبع کـه می خواهـد از او نامی گرفته نشـود می گوید، 
ایـن توافق نامـه پس از قطر  با همکاری عربسـتان سـعودی 

نهایی خواهد شـد.
ایـن منبـع می افزایـد کـه قرار اسـت داکتـر عبـداهلل عبداهلل 
آینـدۀ  در  نیـز  ملـی  وحـدت  اجرایـی حکومـت  رییـس 
نزدیـک بـه همیـن منظور به عربسـتان سـعودی سـفر کند.
در عیـن حـال، عربسـتان سـعودی بـه دولـت افغانسـتان 
پیشـنهاد کـرده کـه در صورت حضـور حکمتیـار در کابل، 

یـک میلیـارد دالـر بـه افغانسـتان اختصـاص خواهـد داد.
مقامـات ریـاض همچنیـن گفته  انـد، در صـورت حضـور 
چنـد  پروژه  هـای  دولـت،  در  اسـامی  حـزب  اعضـای 

میلیـارد دالـری را در افغانسـتان اجـرا خواهنـد کـرد.
برخـی منابـع می  گویند کـه حمایت این کشـورها از حزب 
اسـامی افغانسـتان سـبب نگرانـی مقامـات امریکایـی نیز 

شـده است.
ریاسـت  رسـانه های  دفتـر  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
جمهـوری افغانسـتان روز شـنبه )1جوزا/خرداد( با انتشـار 
بیانیه یـی اعـام کردنـد کـه اشـرف غنی بـه دعوت رسـمی 
»شـیخ تمیـم، بن احمـد آل ثانـی« امیر قطر ظهر روز شـنبه 

کابـل را بـه مقصـد دوحـه تـرک کرد.
براسـاس بیانیـه ریاسـت جمهوری افغانسـتان، اشـرف غنی 
در ایـن سـفر ضمـن سـخنرانی در شـانزدهمین نشسـت 
دوحـه بـه عنوان »ثبات و آسـایش بـرای همه« بـا امیر قطر 
و »عبـداهلل بـن ناصـر بـن خلیفـه ال ثانـی« نخسـت وزیـر 

قطـر نیـز ماقـات خواهـد کرد.
رییس جمهـور افغانسـتان در حاشـیۀ ایـن سـفر با شـورای 
بازرگانی کشـور شـاهی قطر، تاجران و بزرگان افغانسـتانی 

مقیـم قطر نیـز دیـدار می کند.
اشـرف غنـی را در ایـن سـفر، محمـد حنیف اتمر مشـاور 
شـورای امنیـت ملی، سـید سـعادت منصـور نـادری وزیر 
شـهر سـازی، اسـداهلل ضمیـر وزیـر کشـاورزی، همایـون 
قیومی مشـاور ارشـد رییس جمهـور و عبدالسـام رحیمی، 

رییـس عمومـی ادارۀ امـور همراهـی می  کننـد.
از سـویی هـم، یـک روزنامـۀ پاکسـتانی نوشـته اسـت کـه 
مشـاور امنیـت ملی افغانسـتان بـا همکاری حزب اسـامی 
بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیـار نامـزد ریاسـت جمهـوری 
آینـده افغانسـتان خواهـد شـد و اشـرف غنـی نیز بـه دلیل 
بیمـاری اش، خواسـتار ریاسـت جمهور حنیف اتمر اسـت.
بـه نوشـتۀ ایـن روزنامه، قرار اسـت آقای اتمر بـا همکاری 
»حـزب اسـامی حکمتیـار« در آینـده کاندیـدای ریاسـت 

جمهوری شـود.
ایـن روزنامـه می افزاید: اشـرف غنی رییس جمهـور کنونی 
افغانسـتان نیـز بـه دلیـل بیمـاری خود، خواسـتار ریاسـت 

جمهـوری آینـده حنیـف اتمر در این کشـور اسـت.
ترکیـه و عربسـتان سـعودی، دو کشـوری کـه متهـم بـه 
و  داعـش  بـه خصـوص  افراطـی  گروه هـای  از  حمایـت 
طالبـان اسـت، از حضـور »گلبدیـن حکمتیـار« افغانسـتان 
دولـت  و  او  بیـن  توافق نامـۀ صلـح  امضـای  و  کابـل  در 

کرده انـد، حمایـت  افغانسـتان 
هیچ گاهی حکمتیار در پنجشیر مستقر نخواهد شد

در ایـن حـال، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل خبـر مسـقر شـدن 
و  شـایعه  آن را  و  کـرد  رد  را  پنجشـیر  در  حکمتیـار 
»لوکس اندیشـی« شـماری از افـراد در رسـانه های اجتماعی 

دانسـت.
در چند روز گذشـته شـایعاتی مبنی بر آمدن و مستقرشـدن 
گلبدیـن حکمتیـار در پنجشـیر میـان کاربـران شـبکه های 

اجتماعـی دسـت به دسـت می شـد.
رییس اجرایی در نشسـت دیـروز )یکشـنبه، 2جوزا/خردا( 
شـورای وزیـران گفـت: هیـچ نـوع امتیـازی کـه خـاف 
منافـع ملـی و در تضـاد بـا قانـون اساسـی و ارزش هـای 

حقـوق بشـری باشـد بـه حکمتیـار داده نشـده اسـت.
رییـس اجرایـی تأکید کـرد، کنارآمدن با حکمتـار به معنای 

نفی کـردن دیگر جریان های سیاسـی کشـور نمی باشـد.

ACKU
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ورزش

صدر اعظم آلمان با وجود انتقادهای فراوانی که به توافق پناهنده گان انکارا-
بروکسل وارد است، از آن حمایت کرده و آن را منصفانه خواند.

در گفت وگو  ترکیه  به  آستانۀ سفر خود  در  آلمان  اعظم  مرکل، صدر  آنگا 
ابراز  بارۀ شرایط این کشور  با روزنامۀ »فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ«  در 

نگرانی کرده و از دولت ترکیه درخواست تغییرات کرد.
او تصریح کرد که طبیعتًا برخی تحوالت در ترکیه نگرانی های بزرگی را برای 
ما به وجود آورده است. روند نزدیکی و آشتی با کردها در سال گذشته از 
بین رفته است. حزب کارگران کردستان موسوم به پ ک ک همچنین از دید 

آلمان یک گروه تروریستی است.
مرکل افزود: ما می خواهیم که مردم کرد جایگاه برابر و آینده خوبی در ترکیه 

داشته باشند.
کرد  نماینده گان طرفدار  لغو مصونیت  تصویب طرح  دربارۀ  مرکل همچنین 
در پارلمان ترکیه ابراز نگرانی شدید کرده و تأکید کرد که او روز دوشنبه در 
دیدار با رییس جمهور این کشور دربارۀ همه مسایل مهم صحبت خواهد کرد.

طرح لغو مصونیت نماینده گان ترکیه یی نهایتًا روز جمعه در پارلمان این کشور 
تصویب شد. 376 نماینده از 550 عضو پارلمان، متمم موقت قانون اساسی 

ترکیه را تصویب کردند که مصونیت پارلمانی را لغو می کند.
بود،  اقدام  این  موافق  که  ترکیه،  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 

رأی گیری نماینده گان پارلمان را »تاریخی« توصیف کرد.
این طرح پیشتر منجر به صحنه های بی سابقه یی در کمیتۀ قانون اساسی پارلمان 
شد. نماینده گان مخالف و موافق این طرح با مشت و پرتاب اشیا به جان هم 
افتادند. پس از درگیری ها نماینده گان حزب دموکراتیک خلق ها از این کمیته 

بیرون رفتند.
حزب دموکراتیک خلق ها می گوید این قانون برای بیرون راندن نمایندگان شان 
یوکسک داغ،  فیگن  و  دمیرتاش  است. صاح الدین  شده  طراحی  پارلمان  از 
رؤسای مشترک این حزب در نامه یی به نماینده گان اروپایی گفتند: »این طرح 

سعی دارد حزب دموکراتیک خلق ها را در پارلمان نابود کند.«
صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از گفت وگو با فرانکفورتر آلگماینه انتقادها 
در این باره که با توافق پناهنده گان اروپا به یک وابسته گی یک طرفه به ترکیه 
گرفتار می شود را رد کرده و گفت: طبیعتًا وابسته گی های متقابلی وجود دارد 
که می توان به ساده گی آن را ضرورت توافق بر سر منافع نامید. این توافق و 

مصالحه می تواند کامًا با سیاست یک کشور منطبق نباشد.
مرکل توافق پناهنده گان با ترکیه را منصفانه ارزیابی کرده و در بخش دیگری 
از این گفت وگو دربارۀ مناقشات با ترکیه بر سر مسألۀ آزادی ویزا برای اتباع 
در  استانداردها  به  مربوط  این  برآورده شود.  باید  توافق  ترک گفت: شرایط 

ترکیه شده و بر این اساس تغییرات در آن جا ضرورت دارد.
او تأکید کرد که من در این باره تمرکز می کنم که چگونه ترکیه به وعده ها 
باره  این  در  ترکیه  رییس جمهور  با  طبیعتًا  و  می کند  عمل  خود  اظهارات  و 

صحبت می کنم.

پیام صوتی از همه اعضای این  با ارسال  سخنگوی گروه تروریستی داعش 
گروه تکفیری خواست تا به حمات خود علیه امریکا و اروپا در طول ماه 

رمضان نیز ادامه دهند.
اعام کرد: رمضان،  پیام صوتی  ارسال  با  سخنگوی گروه تروریستی داعش 
ماه جهاد و مبارزه است. آماده باشید، به خصوص حامیان و جنگجویان داعش 

برای ادامه حمات به امریکا و اروپا در ماه رمضان آماده باشید.
از سوی ابومحمد  البته رویترز صحت و اعتبار این پیام صوتی را که ظاهراً 
پیام  این  کند.  تأیید  است  نتوانسته  شده،  منتشر  داعش  سخنگوی  العدنانی 
صوتی همچنین از طریق حساب کاربری داعش در توییتر منتشر شده است.

داعش طی یک سال گذشته مسوولیت حمات مرگ بار و خونین متعددی را 
در فرانسه، بلژیک و امریکا به عهده گرفته است.

نشده  ایر  ایجپت  مسافربری  هواپیمای  سقوط  به  اشاره یی  هیچ  پیام  این  در 
باورند که یک حملۀ  این  بر  امریکا  و  فرانسه  مقام های رسمی مصر،  است. 

تروریستی محتمل ترین علت برای سقوط این هواپیما بوده است.

میخاییل گورباچوف اولین رییسجمهور اتحاد جماهیر شوروی در گفت وگو با ساندی 
تایمز گفت که سرد شدن مناسبات غرب و روسیه به خاطر غرور واشنگتن است که 
نادیده  مناسبات  را در عادی سازی  پیروز جنگ سرد می داند و نقش مسکو  را  خود 

می گیرد.
این سیاست مدار روس یکی از موارد مهم در مناسبات مسکو با غرب را الحاق کریمه 

به روسیه دانسته و از این اقدام حمایت کرد.
گورباچوف در ادامه توضیح می دهد: »من همیشه موافق آزادی اراده و خواست مردم 
هستم و در کریمه بیشتر مردم خواهان پیوستن به روسیه بودند.« او می گوید که اگر 
به جای رییس جمهور پوتین و در آن شرایط بود، دقیقًا همین کار را انجام می داد. کریمه 

در زمان اتحاد جماهیر شوروی بخشی از این کشور بوده است.
گورباچوف ضمن اشاره به فروپاشی شوروی گفت که او واقعًا قصد انجام اصاحات 

را داشت و هیچ گاه نمی خواست این کشور را تجزیه کند.
او تأکید کرد: »من متأسفم که کشور بزرگی با این فرصت ها و منابع ناپدید شد. در واقع 

اگر من هنوز بر سر قدرت بودم، این کشور به حیات خود ادامه می داد«.

امیــد پوپلــزی بازیکــن خــط میانــۀ تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان، 
ــد  ــک هالن ــته ی ــگ دس ــال لی ــتعداد س ــن اس ــوان بهتری ــه عن ب

ــد. ــناخته ش ش
آقــای پوپلــزی کــه در یکــی از تیم هــای باشــگاهی هالنــد تــوپ 
ــان  ــود نش ــه از خ ــی ک ــازی خوب ــا ب ــال جاری ب ــد، در س می زن
داده، توانســته اســت در لیــگ دســتۀ یــک هالنــد خوش بدرخشــد 

ــد. ــرای خــود نامــی به هــم زن و ب
ــه  ــد ک ــود می گوی ــۀ خ ــتان در خبرنام ــال افغانس ــیون فوتب فدراس
ــه و خــط  ــازی خــوب او در خــط حمل ــر ب ــزه به خاط ــن جای ای

ــه داده شــده اســت. میان
ایــن بازیکــن ســال گذشــته بــه تیــم باشــگاهی آرچیلــس هالنــد 
ــرده  ــازی ک ــی« ب ــم »ان ای س ــش از آن در تی ــا پی ــت؛ ام پیوس
بــود. پوپلــزی از 29 بــازی تیــم آرچیلــس در 3 بــازی آن حضــور 
داشــته، امــا در هیچ کــدام از ایــن بازی هــا ُگلــی بــه ثمــر 

ــت. ــانده اس نرس
ــتان  ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــال 2015 در تی ــزی در س ــد پوپل امی

ــاند. ــر رس ــه ثم ــی 2 ُگل ب ــازی جهان ــرد و در 7 ب ــازی ک ب
ــی داده  ــه بازیکن ــاله ب ــزه همه س ــن جای ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
ــد و  ــوش بدرخش ــد خ ــک هالن ــتۀ ی ــگ دس ــه در لی ــود ک می ش

ــد. ــان ده ــازی نش ــن ب ــتعدادش را در زمی ــی و اس توانای

ــای  ــگ دســتۀ 4 آلمــان در حوزه ه ــای لی ــی رقابت ه ــای پایان هفته ه
شــمالی و غربــی کــه دو ملی پــوش افغانســتانی در آن حضــور 

ــد، دیشــب برگــزار شــد. دارن
ــورگ  ــه فلنزب ــال وایش ــم فوتب ــمالی تی ــوزۀ ش ــی ح ــۀ پایان در هفت
ــر 0  ــۀ 2 ب ــا نتیج ــت ب ــار نداش ــیردل را در اختب ــف ش ــه یوس ک
ــا  ــت داد ت ــه شکس ــن ب ــبورگ ت ــین ولفس ــم صدرنش ــل تی در مقاب
ــال  ــم فوتب ــت، تی ــن شکس ــی ای ــا قبول ــل ب ــردن فص ــن پایان ک ضم

ولفســبورگ را نیــز به عنــوان قهرمانــی رقابت هــا برســاند.
بــه ایــن ترتیــب فلنزبــورگ بــا 64 امتیــاز و قرارگیــری در ردۀ ســوم 

لیــگ فصــل را تمــام کــرد.
در دیگــر حــوزۀ رقابتــی لیــگ 4 تیــم فوتبــال زاربروکــن بــا پیــروزی 

در مقابــل حریفــش رقابت هــای ایــن فصــل را بــه اتمــام رســاند.
ــا خــود  ــه ب ــع جپــش را 90 دقیق ــن مداف زاربروکــن کــه حســن امی
ــر ُگل بــا نتیجــۀ 2 بــر 0 از ســد تیــم فوتبــال  داشــت در دیــداری پُ

ــاخ گذشــت. افنب
حســن امیــن پــس از ســپری کردن یــک حلســه محرومیتــش دوبــاره 

بــه ترکیــب تیمــش برگشــته بــود.
ــای  ــز تیم ه ــل ج ــدای فص ــه در ابت ــن ک ــب زاربروک ــن ترتی ــه ای ب
صدرنشــین لیــگ بــود بــا کســب 54 امتیــاز و قبولــی جایــگاه هفتــم 

ــان داد. ــه کار خــود پای جــدول ب

مرکل توافق پناهندهگان
 با ترکیه را منصفانه خواند

داعش خواستار ادامۀ حمالت به امریکا 
و اروپا در طول ماه رمضان شد

گورباچوف:
روابـط سرد در روسیـه و غرف 

به خاطر غـرور امریکا است

پوپلزی جایزۀ استعداد 
سال لیگ هالند را گرفت

پیروزی زاربروکن با حضور 

حسن امین

اسلم جوادی

پرسش های پس از مرگ مال اختر محمد منصور
در آسـتانۀ ورود حکمتیـار بـه کابـل، مااختر محمـد منصور، 
رهبـر گـروه طالبـان، نیـز از سـر راه گفت وگوهـای صلـح 
برداشـته شـد. او در داخـل موتـرش در قریۀ احمـدوال، عاقه داری نوشـکی 
ایالـت بلوچسـتان پاکسـتان، هنـگام جابه جایـی از نقطه یـی به نقطه یـی دیگر 
توسـط پهپادهـای امریکایـی هـدف قـرار گرفت و کشـته شـد. در خبرنامه یی 
کـه از سـوی پنتاگون منتشـر شـده، او عامل کشـتار ده هـا هزار افغانسـتانی و 
مانع اصلی بر سـر راه گفت وگوهای صلح در افغانسـتان معرفی شـده اسـت. 

حـال بـا رفتـن منصـور پرسـش های زیادی مطرح شـده اسـت:
1- آینـدۀ طالبـان چه می شـود؟ منصـور هرچند به لحـاظ کاریزمـا و اعتبار با 
ماعمـر قابـل مقایسـه نبود، امـا تجربۀ سـازمانی، جسـارت و تـوان مالی اش 
توانسـته بـود مانـع از فروپاشـی تمام عیـار طالبـان گـردد. در زمـان رهبری او 
هرچند انسـجام و یکپارچگی سـازمانی طالبان آسـیب دید، امـا در میدان نبرد 
طالبان به دسـت آوردها و پیشـرفت های چشـم گیری دسـت یافت که اشـغال 
موقـت قنـدوز یکـی از آن هـا بـود. مـرگ او ضربه یـی سـنگینی بـرای طالبان 
اسـت و احتمـاالً زمینه سـاز انشـعابات بیشـتری در داخـل ایـن گـروه شـود. 
حـال بایـد دید واکنـش طالبان در قبال مرگ او چیسـت؟ آیـا نیروهای طالبان 
می توانـد در غیـاب او آرایـش مجـدد کنـد؟ یـا طالبـان از هـم می پاشـد و به 
خرده گروه هـای شورشـی خودسـر تبدیـل می شـوند؟ چـه کسـی جای گزین 
مـا اختـر محمـد منصـور می شـود؟ و بـا توجه بـه نفـوذی که شـبکۀ حقانی 
در میـان گـروه طالبـان پیـدا کرده اسـت، آیـا طالبان بـه صورت کامـل در دام 
شـبکۀ حقانـی سـقوط می کنـد؟ هنـوز بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها زود 
اسـت، امـا می تـوان تصور کرد کـه طالبان روزهای دشـواری پیـش رو خواهد 
داشـت. در صحنـۀ نظامـی به صـورت موقت آن هـا هارتر خواهد شـد، اما در 
درازمـدت چشـم انداز بقـای طالبان به عنوان یک تشـکیات منظم و منسـحم 

بـا ابهـام و تردیدهـای زیادی مواجه اسـت.
2- رابطـۀ طالبـان بـا پاکسـتان چـه می شـود؟ مرگ منصور در پاکسـتان سـند 
واضحی اسـت که سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان )ISI( هنوز رابطۀ تنگاتنگ 
بـا ایـن گـروه دارد. بـا ایـن حال قتـل منصور سـؤظن ها نسـبت بـه ادامۀ این 
همـکاری را بیشـتر می کنـد. یکـی از گمانه های اصلی این اسـت کـه عملیات 
امریکایی  هـا در هماهنگـی با اسـتخبارات پاکسـتان صـورت گرفته باشـد. در 
آن صـورت ادامـۀ همـکاری طالبان با کسـتان با دشـواری های زیـادی مواجه 
می شـود. حاشـیۀ امـن طالبـان از بیـن مـی رود و طالبـان نیـز از سیاسـت ها و 
مواضـع پاکسـتان در قبـال گفت وگوهـای صلـح تبعیـت نخواهـد کـرد. بایـد 
دید، آیا در عمق اسـتراتژیک پاکسـتان در افغانسـتان تغییری ایجاد می شـود؟ 
در آن صـورت مهـرۀ اصلـی بازی پاکسـتان در داخل افغانسـتان چـه گروه یا 

گروه هایـی خواهـد بود؟
3-ماجـرای گفت وگوهـای صلـح به کجا می انجامـد؟ در درازمـدت بی تردید 
مـرگ منصـور بـه نفـع صلـح اسـت. در کوتاه مـدت، امـا بـه نظـر نمی رسـد 
چشـم انداز روشـنی بـروی صلـح گشـوده شـود؟ آشـفته گی و سـردرگمی 
سـازمانی طالبـان مانـع از اتخـاذ موضـع و دیـدگاه روشـن در قبـال مذاکرات 
صلـح می شـود. طالبـان بـرای سرپوش گذاشـتن بر مشـکات درون سـازمانی 
بـه احتمال زیاد به تشـدید خشـونت و جنـگ روی خواهنـد آورد. پیش روی 
طالبـان در میـدان نبـرد می توانـد بـه حـل مشـکات داخلـی آن ها نیـز کمک 
کنـد. امـا اگـر طالبـان نتوانـد جای گزیـن مناسـبی برای منصـور بیابـد، در آن 
صـورت، آینـدۀ صلـح بیـش از پیش بـا ابهـام و سـردرگمی مواجه می شـود. 
تجربیـات تاریخـی نشـان می دهـد کـه در غیـاب یـک تشـکیات منظـم و 
قدرت منـد منازعـه حـل نمی شـود، بلکـه شـکل فرسایشـی و آزاردهنـده بـه 
خـود می گیـرد. فروپاشـی طالبـان زمینـه را بـرای رشـد و ظهـور نیروهـای 
رادیکال تـر فراهم خواهد سـاخت. سرنوشـت چشـم انداز صلـح از این لحاظ 
پیچیده تـر و مبهم تـر می شـود. هـم محتـوا و هـم فـرم منازعـه تغییـر خواهد 

. کرد

دستگير روشنيالی

فکرونه په خط کش نه اندازه کيږي

انتقاد د فکرونو د ازمايښ وسيله ده

په  سموالی  نه  او  سموالی  فکرونو  خپلو  د  کوالي  نشو  موږ 

البراتور کي ازمايښ کړو. موږ نشو کوالي خپل فکرونه په خط کش اندازه کړو. 

انتقاد د فکرونو د آزمايښ وسيله ده. موږ بايد انتقادي فکر ولرو او هيڅوک د 

انتقاد بايد د موږ د ذهن او روح په نه  انتقاد په وړاندي خونديتوب و نه لري. 

خپلو  د  تصوراتو،  پرونيو  تصوراتو،  خپلو  د  څو  تر  يش  بدل  برخه  بيليدونکي 

نيولو  تر څو د تصميم  او څيړنه وکړو،  بيا کتنه  او  بيا  په هکله  او چلند  تجربو 

امکان ترالسه کړو، څه وساتل يش، څه اصالح يش، څه بدل يش او څه رد يش 

او دا به له ځانه د انتقاد کولو پيل وي. رسه ددي چي د يوه وگړي فهم او فکر 

هميشه محدود دی، خو هميشه له هغه څه چي دی زيات ښودل کيږي. ددي 

ستونزي د حل الره شک درلودل او انتقاد کول دی.

ټولنه د د رنگارنگ نظريو او فکرونو چي هميشه له يو بل رسه په مخامخ کيدو 

او سيالې کي دي مجموعه ده. په ټولنه کي هميشه د خطاگانو او تريوتنو امکان 

شته دی او انتقاد کوالي يش د هغوي د واقع کيدو مخه ونييس. بريالې ټولنه 

هغه دی چي خطاگاين او تريوتني په پيل کي پيدا، اصالح او مخه يي ونييس. 

په ټولنه کي ناخوالې، يب عدالتي، فساد، نيمگړتياوي، تريوتني ... دي چي د 

انتقاد او انتقادي تفکر رضورت يي را منځ ته کړی. د انتقاد هدف دادی چي غري 

عادالنه او ظاملانه چلند له منځه والړ يش. د انتقاد هدف دادی چي په تريوتنو 

او خطاگانو غلبه ويش. د انتقاد هدف د سمو پريکړو اود حل د سمي الري په 

گوته کول دي.

دا  او  انتقاد کول يوهميشنی رضورت دی  او  تبادله کول  نظريو  د  ليکل،  ويل، 

همیشه وگړو او ټولني ته د فکرکولو او بيا فکر کولو امکان ورکوي تر څو سمه 

الره پيدا کړي او په دي کارکي هيڅکله هم حقيقت نه ماتيږي. موږ اړ يو د پرون 

خالف له عمل کولو مخکي فکر وکړو، بحث وکړو، له يو بل رسه خپيل نظريي 

رشيکي کړو تر څو د تصميم او سم عمل کولو زمينه برابره يش او دا دموکرايس 

يو بنيادي اصل دی.

فيـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

حاضر  سناتوران  آرای  اکثریت  با  سنا  مجلس 
بدون  را  توتاپ  پروژه  اسناد  مجلس،  این  در 
هیچ گونه بررسی دوباره به حکومت مسترد کرد.

حکومت  تصمیم  آنکه  از  پس  گذشته،  هفته 
اعتراضات  توتاپ  پروژه  مسیر  تغییر  مورد  در 
غنی  رییس جمهور  انگیخت،  بر  را  گستردۀ 
شورای  به  را  پروژه  این  اسناد  تمامی  که  گفت 
ملی می فرستد تا این شورا نیز پروژه مذکور را 

بررسی کند.
دیروز  توتاپ  پروژه  اسناد  اساس،  همین  بر 
اما  بود،  شده  فرستاده  سنا  مجلس  به  یک شنبه 
آرای  اکثریت  با  و  نپذیرفت  را  آن  مجلس  این 
به حکومت  دوباره  در مجلس  سناتوران حاضر 

مسترد کرد.
فضل  هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در این 
مورد گفت: »حکومت اسناد یک پروژه آماده شده 
را فرستاده و مجلس سنا هم کدام نظر تخنیکی 
حکومت  لحاظ  هر  به  نمی تواند  داده  رابطه  در 
شورای  باالی  را  خود  مسوولیت  که  می خواهد 
ملی به ویژه باالی مجلس سنا بیاندازد و ما قطعًا 

در این رابطه حاضر و آماده نیستیم«.
آقای مسلم یار افزود: تمامی مردم افغانستان حق 
دارند که انکشاف متوازن را خواستار شوند و ما 
هم موافق به انکشاف متوازن هستیم؛ مردم بامیان 
هم مردم ما هستند و به آنان باید برق داده شود، 
انکشافی  پروژه های  مانع  نباید  هیچ کس  ولی 

شود، موقف ما روشن است.
محمدعلم ایزدیار یکی از اعضای دیگر مجلس 
کار  پروژه  این  بررسی  گفت:  زمینه  در  نیز  سنا 
حکومت است و حکومت کمیسیونی را نیز در 
این  بررسی  نتیجه  هنوز  که  کرده  موظف  زمینه 

کمیسیون روشن نشده است.
آقای ایزدیار افزود: »حکومت در این راستا باید 

مطابق به منافع افغانستان، مطابق به پروسیجرهای 
تخنیکی و مطابق به نیاز و خواست مردم تصمیم 
بگیرد نه این که از آدرس مجلس سنا در زمینه 

کاری صورت گیرد«.
پروژه  این  بررسی  برخی سناتوران خواستار  اما 

توسط مجلس سنا بودند.
محمدحسن هوتک یک عضو سنا گفت: »حتمًا 
در این پروژه مشکلی وجود دارد؛ وقتی که دولت 
موظف  را  هیأتی  باید  هم  ما  کرده،  راجع  ما  به 
کنیم تا حداقل موارد تخنیکی آن را بررسی کند و 
در زمینه از آدرس مجلس سنا به اعضای مجلس 

و ملت آگاهی داده شود«.
را  نظارت  سنا حق  مجلس  افزود:  هوتک  آقای 
بررسی  را  پروژه  این  باید  مبنا  بر همین  و  دارد 

کند. 

سرانجام این مسأله به رأی عمومی گذاشته شد 
که به جز از دو رأی مخالف، دیگر همه سناتوران 
موافق به مسترد کردن دوباره اسناد این پروژه به 

جانب حکومت بودند.
پس از تصمیم 11 ثور کابینه در مورد تغییر مسیر 
اعتراضات  سالنگ،  به  بامیان  از  توتاپ  پروژه 
گسترده یی در برخی از والیت های کشور به راه 

افتاد.
را  حکومت  تصمیم  این  مرکزی،  مناطق  مردم 
تبعیض آمیز در حق این مناطق و خاف انکشاف 

متوازن در سطح کشور عنوان کردند.
آنان طی اعتراضات گسترده خواستار لغو فیصله 

کابینه در این مورد شدند.
حکومت نیز هیأتی را موظف کرده تا اسناد این 

پروژه را در مدت 10 روز دوباره بررسی کند.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کېري وايي، د طالبانو 

پر مرش مال اخرت محمد منصور ځکه برید وشو، چې هغه 

د سولې مخالف و.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کېري وايي، د طالبانو 

پر مرش مال اخرت محمد منصور ځکه برید وشو، چې هغه 

د سولې مخالف و.

دغه  کېري  ښاغيل  مخې  له  خرب  د  آژانس  جمهور  د 

څرګندونې نن د برما یا میامنر په پالزمېنه کتمندو کې له 

خربیاالنو رسه د خربو په مهال وکړې.

نوموړي د مال منصور د وژل کېدو په اړه وویل» که څوک 

د سولې مخه نیيس او د خلکو وژلو او ګواښلو ته دوام 

نه  بله الر  پرته چې ځواب ورکړو،  له دې  موږ  ورکوي، 

لرو.«

جان کېري وايي، امریکا له ډېره 

نوموړي د مال منصور د وژل کېدو په اړه وویل» که څوک 

د سولې مخه نیيس او د خلکو وژلو او ګواښلو ته دوام 

نه  بله الر  پرته چې ځواب ورکړو،  له دې  موږ  ورکوي، 

لرو.«

ورخته د افغانانو په مرشۍ د سولې د پروسې مالتړ کوي، 

څو دغه هېواد ته سوله رايش، خو مال منصور یې مخالف 

و.

محمد  اخرت  مال  چې  ویيل،  کېري  جان  څنګ  تر  دې  د 

افغان  او  ملکیانو  افغان  پرسونلو،  امریکايي  د  منصور 

امنیتي ځواکونو لپاره خطرناک و.

که څه امریکا پر مال منصور د برید پخلی کړی خو د وژل 

کېدو په اړه یې ویيل، چې دوی څېړنې کوي، ولې ځینې 

امریکايي چارواکو ویيل، چې په دغه برید کې مال منصور 

وژل شوی.

د طالبانو یوه لوړ پوړي قوماندان مال عبدالروف هم د مال 

منصور د وژل کېدو پخلی کړی دی.

افغان چارواکو هم د مال منصور د وژل کېدو پخلی کړی، 

خو ځینې رسنۍ وايي، په دغه برید کې مال منصور نه دی 

وژل شوی، بلکې د یوه ټکيس موټر چلوونکی او یو بل 

کس وژل شوي دي.

باید وویل يش، چې پر مال منصور د پاکستان د بلوچستان 

د نوشکي په مل ګچکي سیمه برید شوی دی

سناتوران اسناد پروژۀ توتاپ را مسترد کردند

جان کېري:

په مال منصور ځکه برید وشو، چې د سولې مخالف و

مانع توقف روزنامۀ 
اصالح شوید

ــر  ــه ام ــی ب ــل نامعلوم ــه دالی ــا ب ــاح بن ــۀ اص روزنام
ــد. ــی مان ــاز م ــاپ ب ــگ ازچ ــات وفرهن وزارت اطاع
ایــن روزنامــه کــه دربیــن شــهروندان کشــور نــام آشــنایی 
ــخ  ــه یکصــد ســال درتاری ــی قریــب ب ــا قدامــت طوالن ب
ــیلهء  ــه وس ــت ب ــرار اس ــتان دارد، ق ــات افغانس مطبوع

ــردد. ــدود گ ــگ مس ــات وفرهن وزارت اطاع
دفتــر نــی حمایــت کننــدۀ رســانه هــای آزاد افغانســتان؛ 
از مســوولین وزارت اطاعــات وفرهنــگ تقاضــا مینمایــد 
ــدم را  ــریهء متق ــن نش ــات ای ــتمرار حی ــهء اس ــا زمین ت
فراهــم نمــوده درصــورت معضــات اقتصــادی ازجانــب 
ایــن وزارت، تــاش نماینــد تــا بــا مســاعدت وهمــکاری 
نهادهــای صلحدوســت و حامــی آزادی بیــان ونیــز 
ــن  ــا ای ــای دلســوز کشــور بنحــوی از انح شــخصیت ه
ــمان  ــده و درآس ــاز نمان ــاپ ب ــر و چ ــه؛ از نش روزنام
ــرای  ــد ب ــا باش ــردد، ت ــه نگ ــول مواج ــه اف ــات ب مطبوع
حراســت و پاســداری رســانه هــای پیشــقدم و ارزشــمند 
از نــگاهء تاریخــی مســؤلیت خــودرا بگونــهء معقــول اداء 

ــرده باشــید. ک
ــه پیداســت کــه دولــت براســاس قوانیــن مصــوب  ناگفت
بویــژه ماده هــای صریــح قانــون اساســی افغانســتان 
ــانه  ــت ازرس ــت وحمای ــی درراهء حراس ــت بزرگ مکلفی
ــم  ــه تحری ــان دارد؛ ن ــترش آزادی بی ــعه وگس ــا، توس ه
آمــدهء  بوجــود  هــای  فرصــت  کــردن  ومســدود 
ــی  ــمند تاریخ ــد ارزش ــادرهء جرای ــاالری و مص مردمس
ــر  ــی دربراب ــی تفاوت ــد ب ــه باتردی ــاح ک ــد اص همانن
ــن  ــکار ازقوانی ــح وآش ــض صری ــب؛ نق ــه وجای اینگون

ــرود.  ــاب می ــا بحس ــی م اساس

پنجشیر  والیت  معلولین  و  شهدا  اموراجتماعی،  کار،  جهت ایجاد کورس های آموزشی و ارایه آموزشهای فنی حرفوی به ریاست 
تعداد  به  پنجشیر  والیت  مربوطات  در  عاید  کم  و  بیکار  )319( قلم و سایل، تجهیزات و مواد آموزشی ضرورت دارد.افراد 
باشند  داشته  را  فوق  مواد  نمودن  فراهم  که عاقه  های  مبلغ شرکت  بدل  در  را  نامه  )21( روز شرط  الی  اعان  نشر  تاریخ  از  اعتبار 
و اداری ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین واقع تعمیر یک )1000( افغانی پول غیر قابل برگشت از مدیریت عمومی مالی 

منزله دست چپ جنب تعمیر اسبق اداری والیت پنجشیر ماحظه کرده میتوانند تضمین اخذ میگردد.
با احترام

ریاست کار،امور اجتماعی، شهدا و معلولین والیت پنجشیر
مدیریت عمومی مالی و اداری
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