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روزنامۀ صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

 د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ډګر جرنال تاج 

محمد جاهد د افغان ځواکونو رسښندنې وستایلې 

او وايي، افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسله 

وال مخالفین سخت ځپيل.

یوه  د  وزارت  چارو  کورنیو  د  چې  جاهد  ښاغلی 

پالوي په مرشۍ لوی کندهار ته په سفر تللی دغه 

څرګندونې تېره ورځ په هلمند والیت کې وکړې.

نوموړي د خربو پر مهال وویل، چې افغان ځواکونو 

د جګړې په ډګر کې ښې الس ته راوړنې درلود، او 

په قوي مورال رسه د دښمن پر وړاندې جګړه کوي.

ځواکونه  افغان  چې  ورکړ،  ډاډ  ته  ولس  نوموړي 

هېواد  د  رسه  غیرت  افغاين  او  مورا  قوي  خپل  به 

ته  موخو  شومو  خپلو  چې  پرېنږدي  دښمنان 

ورسېږي.

تاج محمد جاهد  وزیر ډګرجرنال  کورنیو چارو  د 

غونډې ته د وینا پر مهال و ویل، چې د سفر موخه 

یې د امنیتي وضعیت ارزونه ، د پولیسو د ستونزو 

اوریدل او د امنیتي حالت په اړه د خلکو د نظرونو 

راټول وو. 

ډاډ هم ورکړ، چې  دا  ته  ښاغيل جاهد هلمندیانو 

په خپل ټول توان رسه به وسله والو مخالفینو ته په 

هلمند کې خامخا ماتې ورکوي.

دوباره  القاعده،  که  کرده اند  اعالم  افغانستان  مقامات 
پایگاه خود را در جنوب افغانستان ایجاد کرده و ُهشدار 
داده اند که این شبکه، قصد راه اندازی حمالت گسترده 

به کشورهای غربی را دارد.
یک نظامی برجسته وزارت دفاع افغانستان که روزنامۀ 
تگلراف از او نام نگرفته، به این روزنامه گفته است که 
شبکه القاعده مرکز تروریستی خود را دوباره در جنوب 

افغانستان ایجاد کرده است.
به گفتۀ او، این پایگاه تروریستی پس از خروج بخش  
عمده نیروهای بین المللی از افغانستان، در جنوب این 

کشور ایجاد شده است.

این نظامی افغانستانی گفته است که شبکه القاعده قصد 
دارد از این پایگاه، موج تازه یی از حمالت گسترده را 

به کشورهای غربی راه اندازی کند.

یک فرمانده پیشین بریتانیا در افغانستان نیز به روزنامۀ 
تلگراف چاپ بریتانیا، گفته است که بازگشت القاعده 
شرم آور  بریتانیا  و  امریکا  برای  افغانستان  جنوب  به 

است.
از  خارجی  نیروهای  خروج  دستور  کمپ،  ریچارد 
قضاوتی  همچنان  را  کار  انجام  از  پیش  افغانستان 

نادرست خوانده است.
مقامات  که  است  شده  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
فعال  حضور  از  نیز  پیشتر  واشنگتن  و  کابل  نظامی 

القاعده در افغانستان خبر داده بودند.
همچنان  القاعده  با  افغانستان  طالبان  روابط  گسترش 
و  امنی  نا  افزایش  از  را  افغانستان  مقامات  نگرانی 

راه اندازی حمالت تازه در پی داشته است.

جنرال جاهد:

افغان ځواکونه به دښمن ته اجازه 

ورنکړي، چې خپلو موخو ته ورسېږي

عزم القاعده به حمله به کشورهای غربی از افغانستان
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صفحه 3

بارک اوباما، رییس جمهوری امریکا تأیید کرد که مال اختر محمد 
منصور، رهبر طالبان در حمله هوایی این کشور کشته شده است.
محمد  اختر  مال  کشته  شدن  که  گفت  اعالمیه یی  انتشار  با  او 
منصور، رهبر گروه طالبان یک نقطۀ عطف برای برقراری صلح و 

ثبات در افغانستان است.
علیه  حمالت  طرح  به  که  را  طالبان  رهبر  امریکا  گفت،  اوباما 
ادامه می داد ، کشته  افغانستان  ائتالف در  نیروهای این کشور و 
است. او همچنان می گوید که مال منصور، جنگ را در برابر مردم 
افغانستان به راه انداخته و در صف گروه های تندرو مانند القاعده، 

قرار گرفته بود.
وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که مال اختر محمد منصور همواره 
که از اشترک رهبران طالبان در مذاکرات صلح جلوگیری کرده، 
بلوچستان  ایالت  این کشور در  در حمله هوایی بدون سرنشین 

پاکستان احتماالً کشته شده است.
سپس ریاست جمهوری افغانستان حمله هوایی باالی مال اختر 
منصور را تأیید کرد و گفت، وی به درخواست دولت افغانستان 
برای پایان بخشیدن به جنگ و ختم صلح آمیز خشونت، همواره 

پاسخ رد داده است.
ریاست جمهوری به طالبان هشدار داد، این عملیات یکبار دیگر 
نشان می دهد که تروریستان و آنانیکه از جنگ دست نمی کشند، 

در هیچ جای مصئون نخواهند بود.
به دنبال آن، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تأیید کرد که 
مال اختر محمد منصور، رهبر طالبان در حمله هوایی در ایالت 
نخست  شریف،  نواز  اما  است.  شده  کشته  پاکستان  بلوچستان 
وزیر پاکستان با انتقاد شدید حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا 

در ایالت بلوچستان را نقض حاکمیت این کشور خوانده است.
در همین حال، شماری از رسانه ها به نقل از منابع طالبان گزارش 
اختر  مال  تعیین جانشین  برای  طالبان،  رهبری  اند، شورای  داده 
محمد منصور، رهبر کشته شده طالبان، تشکیل جلسه داده است. 
و  شده  برگزار  گذشته  روز  نشست  این  ها،  گزارش  اساس  برا 

احتمال دارد تا دو سه روز یا حتا چند هفته ادامه یابد.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع از طالبان گزارش داد، شورای 
رهبری طالبان به احتمال زیاد از میان سراج الدین حقانی، معاون 
مال منصور و رهبر شبکه حقانی، مال محمد یعقوب، فرزند مال 
عمر و مال عبدالقیوم ذاکر و مال شیرین زندانیان سابق گوانتانامو، 

یکی را به عنوان جانشین مال منصور انتخاب کند.

اوباما: 
کشته شدن مال منصور »نقطۀ عطف«

 چابـهار افتتـاح شـد در زمینه تأمین صلح در افغانستان است
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کـه  اسـت  نمانـده  باقـی  شـکی  دیگـر  حـاال 
سرنشـین  بـدون  پهپـاد  شـنبۀ  روز  حملـۀ  در 
نیـز  طالبـان  گـروه  رهبـر  دومیـن  امریکایـی 
سـاعات  در  خبـر  ایـن  اسـت.  شـده  کشـته 
اولیـه بـا واکنـش منفـی اعضـای ارشـد گـروه 
طالبـان رو بـه رو شـد؛ ولـی یـک روز پـس 
از آن دیگـر همـه پذیرفتنـد کـه اختـر محمـد 
منصـور، رهبـر گـروه طالبـان در منطقه یـی در 
بلوچسـتان پاکسـتان مـورد هدف قـرار گرفته و 
کشـته شـده اسـت. در ظرف یک سـال گذشته 
ایـن دومیـن رهبـر طالبـان اسـت که به شـکلی 
از اشـکال از بیـن برده می شـود. مـال عمر رهبر 
پیشـین طالبـان هرچند سـه و نیم سـال پیش به 
صـورت مرمـوزی وفـات یافت؛ ولـی این خبر 
یـک سـال پیش افشـا شـد و بـه جـای او اختر 
محمـد منصـور کـه طی ایـن مدت نیـز رهبری 
طالبـان را بـه همـکاری اسـتخبارات پاکسـتان 
بـه پیـش می بـرد، رسـما جانشـین رهبرسـابق 
از  کـه  چنـد  هـر  او  رهبـری  پذیریـش  شـد. 
همشـهریان مالعمـر بـود، بـه سـاده گی مـورد 
قبـول اعضـای طالبـان قـرار نگرفـت. بسـیاری 
از اعضـای رهبـری طالبـان و از جملـه خانوادۀ 
مالعمـر بـه این رهبـری اعتراض کردنـد و حتا 
مـرگ مالعمـر را توطیه یـی از جانـب مالاختـر 
محمـد منصـور خواندند. به دنبـال این حوادث 
شـاخه های تازه یـی از طالبـان بـه رهبـری مـال 
داداهلل و مـال محمد رسـول، عـرض اندام کردند 
کـه عمـال در مخالفـت بـا رهبـری مـال اختـر 
رهبـری  بحـران  قرارگرفتنـد.  منصـور  محمـد 
طالبـان حـاال بـا کشـته شـدن دومین رهبـر این 
گـروه وارد فـاز تـازۀ شـده اسـت و بـه زودی 
اثـرات آن در سـطح اعضـای گـروه طالبـان که 
می جنگنـد ظاهـر خواهـد شـد. بحـران رهبری 
بـرای گروه هـا و شـبکه هایی کـه بـه صـورت 
همـواره  می شـوند  رهبـری  ایدیولوژیـک 
خطرنـاک بـوده اسـت. بـرای چنیـن گروه ها و 
دسـته های رهبـری همـه چیـز بـوده می توانـد. 
چـون  سـازمان های  در  کاریزمایـی  رهبـری 
طالبـان حـرف اصلـی را می زند و نفـرات آن ها 

بـه دلیل شـخصیت فـردی رهبـر از دسـتورات 
او بـی چـون و چـرا اطاعـت می کننـد. راقـم 
ایـن سـطور هنـگام افشـای مـرگ مـال عمر در 
نوشـته یی بـه پیامدهـای ایـن مـرگ اشـاره های 
گذرایـی داشـت و ایـن که بـه زودی ما شـاهد 
مـال  بـود.   خواهیـم  طالبـان  رهبـری  بحـران 
عمـر حداقـل در مقایسـه با جانشـین خـود این 
مزیـت را داشـت که بـه عنوان رهبـر کاریزمایی 
اختالفـات  وجـود  بـا  طالبـان  و  بـود  مطـرح 
البینـی خـود، سـرپیچی از دسـتورات او  ذات 
را روا نمـی داشـتند، امـا جانشـینش مـال اختـر 
محمـد منصـور فاقـد ایـن ویـژه گـی بـود و به 
ارعـاب  بـا  کـه  دلیـل مجبـور می شـد  همیـن 
علیـه افـرادش آن هـا را بـه اطاعـت کورکورانه 
از خـود مجبـور سـازد. جنـگ مال اختـر محمد 
منصـور بـا مـال منصـور داداهلل در زابـل چیزی 
جـز جنـگ بـر سـرقدرت نبـود. همـان قانـون 
جنـگل کـه هر کـی زورآور تـر اسـت می تواند 
رهبـر باشـد. جنـگ مال اختـر محمـد منصور با 
مـال محمدرسـول کـه در غـرب کشـور علیه او 
علـم مخالفـت بلنـد کـرده بـود، نیز بـرای مهار 
مخالفت هـا در درون گـروه طالبـان بـود. مـال 
اختـر محمـد منصـور بـه مشـکل موفـق شـد 
کـه رهبـری خـود را با ریختـن خـون ده ها تن 
از مخالفـان خـود مشـروعیت بخشـد. امـا حاال 
چـه؟ آیـا گـروه طالبـان بـه دور یک فـرد معین 
دوبـاره حلقه خواهند زد؟ و آیا چنین شـخصی 
در میـان گـروه طالبـان یافـت می شـود؟ در این 
میـان البتـه بـه نقـش اسـتخبارات پاکسـتان نیز 
بایـد توجه داشـت. احتمال بسـیار وجـود دارد 
کـه از کشـته شـدن مـال اختـر محمـد منصـور 
از  بسـیاری  باشـند.  بـوده  خبـر  بـا  پاکسـتانی 
آگاهـان سیاسـی به این بـاور اند که کشـتن مال 
اختـر محمدمنصور بدون همکاری اسـتخبارات 
پاکسـتان ممکـن نبوده اسـت. با ایـن حال هنوز 
نمی تـوان با ضـرس قاطع اعـالم کرد کـه واقعا 
پاکسـتانی ها از عملیـات امریـکا علیـه مالاختـر 
محمـد منصور خبـر داشـته اند. موضـوع دیگر 
منصـور  محمـد  اختـر  مـال  شـدید  مخالفـت 

بـا رونـد صلـح بـود. از او هرچنـد در آغـاز 
بـه عنـوان یکـی از حامیـان گفتگوهـای صلـح 
یـاد می شـد، ولـی بـه او بـه محـض رسـیدن 
را  گفتگـو  هـای  دروازه  طالبـان  رهبـری  بـه 
بسـت و جنـگ را بـه عنـوان اصلـی تریـن راه 
حـل بـرای مشـکل افغانسـتان اعـالم کـرد. این 
کـه واقعـا چقـدر سیاسـت سـخت گیرانۀ او در 
برابـر گفت وگوهـای صلـح بـه مرگـش منجـر 
شـد هنـوز در هاله یـی از ابهـام قـرار دارد؛ ولی 
بـه عنـوان یـک فرضیه بایـد آن را نگه داشـت. 
بـه هرحـال مـرگ مـال اختـر محمـد منصـور 
شـکاف ها در درون طالبان را به شـدت افزایش 
را  تـازه  شـاخه های  ایجـاد  زمینـۀ  و  می دهـد 
فراهـم می سـازد. حتـا اگـر در عقب سـناریوی 
طالبان اسـتخبارات پاکسـتان قرار داشـته باشـد، 
پرکـردن خالی رهبـری این گروه کار سـاده یی 
بـه نظـر نمی رسـد. کتمـان مرگ مال عمـر برای 
دوسـال دلیـل خوبـی بـرای تـرس از عواقـب 
آن بـوده می توانـد. مقام هـای ارشـد طالبـان بـه 
کمک اسـتخبارات پاکسـتان وقتی برای دوسـال 
مـرگ مال عمـر را کتمـان کردند، دلیـل دیگری 
غیـر از ترس از شـکاف در رهبری آن نداشـت. 
حـاال نیـز طالبـان بـا چنیـن مشـکلی رو بـه رو 
شـده اند و شـاید این بار مشـکل آن ها از مرگ 
مـال عمـر نیـز بزرگتر باشـد؛ چـون در هر حال 
در آن زمـان مـال اختـر محمد منصـور زنده بود 
کـه در غیـاب مالعمـر نیـز کار رهبـری گـروه 
را ادامـه مـی  داد ولـی حـاال دیگـر چهره یـی 
بـه انـدازۀ مـال اختـر محمـد منصـور در میـان 
اعضـای رهبـری طالبـان سـراغ نمی شـود کـه 
بتوانـد در غیـاب او بـه خواسـت های گسـتردۀ 
نفـرات طالبـان پاسـخ دهـد. شـاید در روزهای 
محمـد  مالاختـر  شـدن  کشـته  پـس  نخسـت 
تغییـری در جبهـات طالبـان  منصـور، چنـدان 
رونمـا نشـود؛ ولـی در کوتـاه مـدت می تـوان 
شـاهد اثـرات آن بـر این گـروه بـود و در دراز 
مـدت احتمـال فروپاشـی کامل گـروه طالبان را 

می سـازد. متصـور 
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امضای توافق نامه چابهار، گامی بلندی است برای افغانستان 
تا از محاصرۀ پاکستان بیرون شود. افغانستان کشوری محاط 
بیشتر  ستد  و  داد  و  اقتصادی  لحاظ  از  و  است  خشکه  به 
از لحاظ  را  این وابسته گی کشور  پاکستان است.  به  وابسته 
برای  پس  است.  داده  قرار  پاکستان  کنترل  در  نیز  سیاسی 
افغانستان نه تنها چابهار، بل هر بندری که بتواند زمینۀ رشد 
اقتصادی را فراهم کنند مهم است. اما باتوجه به برنامه هایی 
که برای رهایی افغانستان از محاصرۀ اقتصادی در ذهنیت ها 
مهمترین  بندر چابهار  دارد،  در طرح ها وجود  و  می چرخد 
چابهار،  بندر  توافق نامه  امضای  با  است.  آن  ترین  عملی  و 
مسیر  وارد  و  پایان می گذارد  مطلق  وابسته گی  به  افغانستان 
صدور  و  خوب تر  کاالهای  به  دست یابی  هدف  به  تازه 
نداشتن  از  افغانستان  که  بیرون می شود. سال هاست  به  کاال 
این  از چابهار  استفاده  و  رنج می برد  پاکستان  به جای  بدیل 
لحاظ  از  افغانستان  چنانکه  می کند.  تبدیل  گنج  به  را  رنج 
توسط  دایمی  اسارت  از  بندر،  این  از  استفاده  با  سیاسی 
رهایی  تورخم،  مسیر  بند شدن  مثل  تهدید هایی  و  پاکستان 
می باید و این برای کشور فرصت می دهد تا موقفش را در 
برابر پاکستان بی هیچ هراسی مطرح کند. پیش از این شاید 
لحاظ  از  کشور  کامل  وابسته گی  دلیل  به  ما  سیاست مداران 
اقتصادی به پاکستان نمی توانستند کاری در خوری در برابر 
آن کشور انجام دهد. از جانب دیگر بربنیاد توافق نامه، ایران 
نیز  و  می گذارد  افغانستان  بازرگانان  برای  را  سهولت هایی 
مسیر  نزدیکی  درک  از  را  بیشماری  سهولت های  بندر  این 
نسبت به کراچی به افغانستان و نیز از درک تهیۀ فابریکه ها و 
صادرات مواد افغانستان به نام کشورمان فراهم می کند و یک 
پیشرفت قابل توجهی را در عرصۀ اقتصاد ملی کشور کلید 
میزند. زیرا بندر چابهار به عنوان یک بندر آزاد به هر کشوری 
فرصت می دهد تا با داشتن فابریکه ها و امکانات الزمۀ مارک 
استفاده  با  افغانستان  بیاویزد.  تولیدی  کاالی  را روی  کشور 
بندر  می تواند زمینۀ دست یازیدن دیگر عالقه مندان  این  از 
کنونی  درشرایط  چون  کند.  مساعد  را  افغانستان  بازرگانی 
بسیاری ها از پاکستان می ترسند و از دادستد در آن کشور و 
حتا رفت و آمد هراس دارند. پس در صورتی که ما مسیر 
تازه یی را انتخاب می کنیم به همان پیمانه یک جهش جدید 
بگیرد.  شکل  می تواند  تازه  سرمایه گذاری های  و  اقتصادی 
شکی نیست که مناسبات سیاسی میان کشورهای محاط به 
خشکه؛ مثل افغانستان، با کشورهای متصل به دریا؛ مثل ایران 
و پاکستان، در تعیین استفاده کشور محاط به خشکه از دریا 
حقوق  در  که  است  دلیل  همین  به  دارد.  بارز  بیسار  نقش 
بین المللی راه حل هایی به این منظور وجود دارد و نیز حقوق 
تعیین شده یی  برای کشور محاط به خشکه در نظر گرفته 
شده است؛ اما هیچ گاه آن حقوق و حق در قاموس سیاسی 
برای  ظرفیتی  هم  افغانستان  دولت  و  نشد  معنا  پاکستان 
استفاده از آن حقوق تعیین شده نداشت و حتا طرح آن را 
الزم ندید. بنابراین استفاده از بندر چابهار نفس تازه یی است 
افغانستان  و  می بخشد  را جان  افغانستان  مردم  و  دولت  که 
بازار  و  هند  بازارهای  مثل  دیگر  مسیر  دو  به  این طریق  از 
آسیای میانه وصل می شود. اما نگرانی این است که پاکستان 
به هیچ عنوان عالقه مند استفاده افغانستان از این مسیر نیست 
و گماشته گان آن کشور در نهادهای تصمیم گیری افغنستان 
از  قسمت  دراین  اخاللی  این که  احتمال  دارند  حضور  هم 
سیاسی  ارادۀ  اما  است.  متصور  بیگرد  صورت  آنان  جانب 
مهمترین  کشور،  ملی  بارزگانان  و  افغانستان  دولت مردان 
عامل استفاده از بندر چابهار است که می تواند برای پاکستان 
سنگین تمام شود. زیرا پاکستان در این صورت زیان هایی را 

متقبل می شود.
 اکنون افغانستان از کل جهان تنها به بازار دهلی نو از طریق 
هوا دسترسی دارد و آن هم زیاد فوق العاده تاثیر گذار نیست. 
و  دارد  راه  میانه  آسیای  به  افغانستان  طریق  از  پاکستان  اما 
تجارت می کند. با این حساب افغانستان می تواند از رهگذر 
استفاده از بندر چابهار به امکانات و دست آوردهای کالنی 

دست یابد و در عین حال از پاکستان امتیاز مشابه بگیرد. 

رنـج افغـانستان 
گنـج مـی شـود؟
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پیامدهای کشته شدن 
دومین رهبر طالبان

همــان قانــون جنــگل كــه هــر كــی زورآور تــر اســت می توانــد رهبــر باشــد. جنــگ مــا اختــر محمــد منصــور بــا مــا محمدرســول كــه 
در غــرب كشــور علیــه او علــم مخالفــت بلنــد كــرده بــود، نیــز بــرای مهــار مخالفت هــا در درون گــروه طالبــان بــود. مــا اختــر محمــد 
منصــور بــه مشــکل موفــق شــد كــه رهبــری خــود را بــا ریختــن خــون ده هــا تــن از مخالفــان خــود مشــروعیت بخشــد. امــا حــاال چــه؟ 
آیــا گــروه طالبــان بــه دور یــک فــرد معیــن دوبــاره حلقــه خواهنــد زد؟ و آیــا چنیــن شــخصی در میــان گــروه طالبــان یافــت می شــود؟ 

در ایــن میــان البتــه بــه نقــش اســتخبارات پاكســتان نیــز بایــد توجــه داشــت
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توسط  شده  ایجاد  کمیسیون های  اصلی  هدف 
است  مردم  خواست های  ماندن  رییس جمهورعقیم 
که فرصت ها را می سوزاند و  نیز این کمیسیون ها در 

موازی با نهادهای دولتی قرار دارند.
برخی از نماینده گان مجلس و آگاهان سیاسی به این 
باور اند که کمیسیون های ایجاد شده در کنار اینکه در 
نیز  دارند، کاری موثری  قرار  نهادهای دولتی  با  تقابل 

انجام نمی دهند.
به گفته آنان: حکومت برای عقیم ماندن خواست های 
ایجاد  به  دست  حقایق  نکردن  پی گیری  و  مردم 
قرار  دولتی  نهادهای  با  موازی  در  که  کمیسیون هایی 

دارند، می زند.
این واکنش ها در پی ایجاد کمیسیون های مختلف که در 
طی یک و نیم سال حکومت وحدت ملی برای یافتن 
حقایق و رویدادهایی که رخ داده اند، ایجاد شده، ابراز 

می شود.
حکومت وحدت ملی در یک و نیم سال عمرش، بیش 
از ده کمیسیون ایجاد کرده است، از جمله کمیسیون های 
از  پس  که  کندز،  حقیقت یاب  کمیسیون  شده،  ایجاد 
سقوط کندز ایجاد شد و با نشر یک گزارش پایان یافت؛ 
بررسی  کمیسیون  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون، 
محمودخان،  پل  رویداد  وردک،  میدان  جلریز  رویداد 
اند که  تا و.... کمیسیون هایی  یا  توتاپ  بررسی پروژه 
تاکنون ایجاد شده اند که یا پیشنهادات این کمیسیون ها 
یا هم اصال کاری  از سوی حکومت پذیرفته نشده و 

موثری انجام نداده اند.
نماینده گان،  مجلس  عضو  اعتمادی  چمن شاه 

را  رییس جمهور  توسط  شده  ایجاد  کمیسیون های 
وزارت خانه ها  و  دولتی  نهادهای  با  موازی  نهادهای 

عنوان می کند. 
با  موازی  کمیسیون  ایجاد  به  نیازی  هیچ  می گوید:  او 
نهادهای رسمی و وزارت خانه ها نیست، طور مثال چه 
غیره  دفاع و  داخله،  با وجود وزارت  که  نیازی است 

یک اداره موازی دیگری ایجاد کنیم.
اعتمادی، هدف رییس جمهور از ایجاد کمیسیون ها را 
فرار از مسوولیت دانسته افزود: هرزمانیکه رییس جمهور 
می خواهد از بار مسوولیتی فرار کند، کمیسیون ایجاد 

می کند.

ایجاد کمیسیون ها توسط حکومت  این عضو مجلس، 
نکردن  پی گیری  و  مردم  خواست های  ماندن  عقیم  را 
می گوید:  و  می کند  عنوان  افتاده  اتفاق  قضایای 
را  مردم  و  می کشد  را  فرصت ها  فقط  کمیسیون ها 

سرگرم می سازد. 
اوی تصریح کرد: در حقیقت ایجاد کمیسیون به معنای 
سوزاندن فرصت هاست و تنها نتیجه آن مصارف گزافی 

است که بر دوش مردم افغانستان سنگینی می کند.
از  شده  ایجاد  کمیسیون های  تمامی  کارکرد  اعتمادی، 
سوی رییس جمهور، به منظور یافتن حقایق را در پرده 
از یک کمیسیون های  ابهام عنوان کرده گفت: هیچ  از 

ایجاد شده، کاری موثری تاکنون نداشته اند.
از  یکی  که  کنیم  فرض  کرد:  تاکید  مجلس  این عضو 
اما  باشند،  یافته  دست  حقایقی  به  کمیسیون ها  این 
این  یافته های  برمبنای  تصمیمی جدی  و  اقدامی  هیچ 

کمیسیون انجام نشده است.
وی با انتقاد از حکومت گفت: کمیسیون اصالح نظام 
انتخاباتی که شش ماه طول کشید در نهایت بسته های 
پیشنهادی آن از سوی حکومت مورد تایید قرار نگرفت 
این  ازسوی  که  گزینش  کمیته  سرنوشت  تاهنوز  و 

کمیسیون ایجاد شد، معلوم نیست.
با این حال صدیق اهلل توحیدی معاون کمیسیون اصالح 
ایجاد  کمیسیون های  کارکرد  می گوید:  انتخاباتی  نظام 
همیشه گی  نهادهای  و  وزارت خانه  با  تقابل  در  شده 
دولت قرار گرفته و استقاللیت این نهادها را زیر سوال 

می برد.
به باور توحیدی: کمیسیون هایی که برای یافتن حقایق 
رسانه ها  با  شان  یافته های  متاسفانه  بودند،  ایجاد شده 
این  کارکرد  دلیل  همین  به  و  نشد  ساخته  شریک 

کمیسیون ها همواره زیر سوال رفته است.
وی تصریح کرد: کمیسیون حقیقت یاب کندز فقط با 
نشر یک گزارش اکتفا کردند، کمیسیون حقیقت یاب 
به  اگر  هم  توتاپ  پروژه  و  خان  محمود  پل  رویداد 
همین منوال به پیش برود نتیجه مثتب نخواهد داشت و 

قناعت مردم فراهم نخواهد شد.
به گفته توحیدی: کمترین کمیسیونی ایجاد شده توسط 
کمیسیون های  کردند،  ارایه  موثری  کار  رییس جمهور 
یا هم  نداند و  انجام  یا هیچ کاری موثری  ایجاد شده 

کارشان با رسانه ها شریک ساخته نشد.
این عضو کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی به این باور 
کارهای  ایجاد شده  کمیسیون های  از  بعضی  که  است 
موثری انجام دادند، اما پیشنهادات شان عملی نشد و 

مورد توجه  و حمایت حکومت قرار نگرفت.
او کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی را تنها کمیسیون 
فعال می داند که از سوی رییس جمهور ایجاد شده بود 
و موفق شد کمیته گزینش را ایجاد کند، اما  پیشنهادات 
این کمیته از سوی رییس جمهور پذیرفته نشد و تاکنون 

آغاز کار این کمیته مشخص نیست.
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رییس جمهورغنی برای فرار از مسوولیت 
کمیسیون ایجاد می کند

ناجیه نوری 

ابوبکر صدیق
بندر چابهار دیروز دوشنبه )3 جوزا/ خرداد1395 ( با حضور 
وزرای  طرف  از  هند  و  ایران  افغانستان،  کشورهای  سران 

ترانسپورت/ حمل و نقل سه کشور امضا شد.
برای  را  چابهار  توافق نامۀ  امضای  افغانستان  دولت 
که  می افزاید  دانسته  موثر  منطقه یی  بازرگانی  همکاری های 
بازرگانی  کاالهای  وارداِت  و  صادرات  نظر  از  چابهار  بندر 
برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است و گشایش 
کشور  اقتصادی  انکشاف  و  رشد  در  زیادی  نقش  بندر  این 

خواهد داشت. 
که  گفته  جمهور  رییس  سخنگوی  معاون  مینه پال  دواخان 
امضای توافق نامۀ چابهار زمینه ساز هرچه بیشتر همکاری های 

بازرگانی میان هند، افغانستان و ایران خواهد شد.
همچنان، مقامات هندی گفته اند که هند بر اساس موافقت نامۀ 
چابهار  بندر  انکشاف  برای  دالر  میلیون   5۰۰ تا  جانبه  سه 
سرمایه گذاری کرده و پروژه هایی را عملی خواهد کرد که 

گفته می شود صدها میلیون دالر ارزش دارد.
موافقتنامۀ  امضاء  برای  که  هند  وزیر  نخست  مودی  نرندرا 
تجارتی چابهار به تهران سفر کرده است؛ از تجارت نفت و 
گاز به عنوان عناصر کلیدی همکاری های آینده میان تهران و 

دهلی یاد کرد. 
از سویی هم، رسانه های هندی گزارش داده اند که نریندرا 
توافقنامۀ سه  امضاء  از  این کشور پس  مودی نخست وزیر 
جانبه بندر ترانزیتی چابهار، از تهران برای افتتاح بند سلما، به 

هرات افغانستان می رود.
 در همین حال، مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت 
و صنایع نیز بندر چابهار را در مقایسه با بندر کراچی و بندر 
عباس، 5۰۰ تا 7۰۰ کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیک دانسته 
افزود: هزینۀ صادرات و واردات از این راه نسبت به سایر 

بنادر کم  است.
کاالهای  واردات  اولیه،  برآوردهای  برپایۀ  قوقندی،  گفتۀ  به 
بازرگانی از مسیر چابهار 3۰۰ تا 1۰۰۰ دالر کمتر هزینه دارد 

که سبب کاهش بهای کاالها خواهد شد.
بهره  با  که  دارند  باور  اقتصادی  آگاهان  از  برخی  همچنان، 
برداری بندر چابهار وابسته گی افغانستان از پاکستان کاهش 

می یابد.
با  مصاحبه  در  اقتصادی  مسایل  آگاه  سیحون  سیف الدین 
و  واردات  برای  چابهار  بندر  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
به  از هند  به هند،  افغانستان  از  بازرگانی  صادرات کاالهای 
یک  میانه  آسیایی  کشورهای  به  طریق  این  از  و  افغانستان 

مسیری تجارت منطقه یی را ایجاد می   کند. 
آقای سیحون افزود: این فرصِت خوبی برای افغانستان است 
که از طریق بندر چابهار  به آب های آزاد راه پیدا  کند و از 
این طریق کاالهای تجاری خود را به کشورهای خلیج فارس 

صادر کند.
به گفتۀ او، هند تالش می کند تا از طریق بندر چا بهار ارتباطات 
خود را با ایران، افغانستان و کشورهای آسیای میانه گسترش 
دهد، این بندر وابسته گی افغانستان را از بندر کراچی پاکستان 

کاهش می دهد.
او تصریح کرد: بندر چابهار برای بازرگانان افغانستان و هند 
از اهمیت ویژه یی برخور دار است، افغانستان می تواند از این 
بندر کاالهای تجاری مانند، قالین، میوه خشک و تازه، صنایع 

دستی و ... را به بازارهای هند صادر کند.
بهره برداری  که  کرد  نشان  خاطر  اقتصادی  مسایل  آگاه  این 
با هیچ کشوری همسایه  تقابل و رقابت  بندر چا بهار در  از 
مهیا  افغانستان  برای  فرصت  این  تنها  ندارد،  قرار  افغانستان 

شده تا به آب های آزاد از یک مسیر مطمین  وصل شود.
بندر  طریق  از  می خواهد  هند  این که  بیان  با  سیحون  آقای 
کشورهای  و  افغانستان  با  اقتصادی  ارتباط  یک  چا بهار 
آسیا یی میانه داشته باشد، می گوید: در آینده هند به یکی از 
شریک های اقتصادی افغانستان تبدیل خواهد شد، این کشور 
اگر سرمایه گزاری در معادن افغانستان را جدی بگیرد؛ انتقال 
آهن و مواد معدنی افغانستان به هند از طریق بندر بین المللی 

چابهار میسر است.
آقای سیحون بیان کرد:  افغانستان نمی تواند در همکاری های 
می تواند  بندر چابهار  اما،  باشد  بی نیاز  پاکستان  از  اقتصادی 
دست افغانستان را در معامالت اقتصاد جهانی باز نگهدارد. 
بنادر پاکستان به عنوان بنادر عنعنوی برای افغانستان اهمیت 

دارد و بندر چا بهار در تقابل به آن قرار ندارد.
پاکستان در حدود7-  بنادر  به  بندر چابهار نسبت  او گفت: 
تجاری  کاالهای  کانتینر  فی  و  است  نزدیک  کیلومتر  8صد 
که از این طریق به افغانستان وارد می شود 5 – 6 صد دالر  
نازل تمام می شود. او افزود: بندر چابهار به ساحات جنوب و 
غرب افغانستان نزدیک است اما، به مناطق شرقی کشور بنادر 

پاکستان از اهمیت خاصی برخورد دار است.
او افزود: کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران نیازمند یک 
همکاری درازمدت اقتصادی اند که باید بدون دیدگاه سیاسی 

در تالش ایجاد آن باشند. 
بندر  افغانستان  تجارت  اوتاق های  در  مسووالن  همچنان، 
دانسته  افغانستان  بازرگاناِن  برای  راه  بهترین  را  چابهار 
کشور  از  ار  افغانستان  وابسته گی  بندر  این  که  می گویند 

پاکستان کاهش می هد.
صیام پسرلی در رییس نشرات اوتاق های تجارت می گوید: 
ترانزیتی  بازار  به  افغانستان  چابهار  بندر  از  برادری  بهره  با 
اقتصادی کشورهای خاور میانه، هند و ایران تبدیل می شود 
و سهولت ها برای بازرگانان در این بندر در نظر گرفته شده 

است.
آقای پسرلی افزود: افغانستان می خواهد در تجارت بین المللی 
وصل شود و بازرگانی ما منحصر به یک کشور نباشد، پیش از 
این کشور ما از نگاه اقتصادی وابسته  به پاکستان بود و کاالی 
تجاری از طریق پاکستان به افغانستان وارد می شد، اما با بهره  

برداری بندر چابهار وابسته گی ما از پاکستان کاهش می یابد.
این در حالی است که بر اساس ارقام رسمی در حال حاضر 
13۰ شرکت افغانستانی در بندر چابهار ثبت شده و ایران در 
این منطقۀ آزاد تجاری در یک سال گذشته 5۰ هکتار زمین را 

در اختیار افغانستان قرار داده است. 

افغانستان و هند اظهار امیدواری کرده اند که بندر چابهار به 
مرکز ترانزیت و تجارت منطقه یی تبدیل گردد.

بندر چابهار آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی وصل می سازد 
که به گفتۀ آگاهان اقتصادی با آغاز کار این بندرگاه، تجارت 
منطقه یی رونق خواهد گرفت و وابسته گی افغانستان از بندر 

کراچی و گوادر پاکستان کاهش خواهد یافت.
سیستان  در  که  است  تجارتی  آزاد  منطقۀ  یک  چابهار  بندر 
بلوچستان ایران موقعیت دارد. موافقت نامۀ سه جانبۀ بازرگانی 
و ترانزیتی چابهار در سال  های ۲۰15 و ۲۰16 توسط تیم های 
فنی مرکب از هیات های امور اقتصادی، متخصصان حقوقی و 
کارشناسان فنی سه کشور تهیه شده است. ریاست جمهوری 
افغانستان با نشر خبرنامه یی می گوید که موقعیت افغانستان 
سبب  مرکزی  آسیای  و  چابهار  بندر  میان  پل  صفت  به 
سرمایه گذاری هنگفت در بخش زیربناهای ترانسپورتی این 

کشور خواهد شد.

چابـهار افتتـاح شـد

ACKU
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ــر“ از  ــت دیگ ــه روای ــتان ب ــن ”افغانس کمپای
ســوی بنیاد آرمانشــهر در آســتانۀ ســومین دور 
ــتان  ــوری افغانس ــت جمه ــات ریاس از انتخاب
ــیون  ــکاری فدراس ــد و از هم ــدازی ش راه ان
ــره  ــر به ــوق بش ــای حق ــی جامعه ه بین الملل
ــش از  ــن، بی ــن کمپای ــرد. در چارچــوب ای ب
ــنده گان،  ــماری از نویس ــا ش ــه ب 100 مصاحب
فعالیــن حقــوق بشــر، فعالیــن جامعــۀ مدنــی، 
و سیاســت مداران کشــور در مــورد وضعیــت 
ــا و  ــتان و نگرانی ه ــر در افغانس ــوق بش حق
ــادی از  ــه قســمِت زی ــا انجــام شــد ک امیده
ــه  ــن روزنام ــًا در همی ــا قب ــن مصاحبه ه ای
منتشــر شــده اســت. اینــک جمع بنــدِی 
در  شــده  مطــرح  مباحــث  از  مفصلــی 
گفت وگوهــا تهیــه شــده کــه در 18 بخــش از 
طریــق ایــن روزنامــه در خدمــت عاقه منــدان 
قــرار می گیــرد؛ مــا می خواهیــم از ایــن 
طریــق، صــدای نخبــه گان کشــور را بــه 
ــی  ــۀ بین الملل ــت و جامع ــردم، دول ــوش م گ
ــن  ــۀ ای ــدن مجموع ــرای خوان ــانیم. ب برس
مصاحبه هــا و گــزارش کامــل بــه ایــن 
http://openasia. :ــد ــه کنی ــک مراجع لین

org/item/16511

ترس از نفوذ نگاه سنتِی نسل گذشته 
تعــداد زیــادی از کنش گــران و نیروهــای مترقــی 
افغانســتان، نســبت بــه تفــوِق نــگاه جزم اندیــِش 
نســل گذشــته ابــراز نگرانــی می کننــد و هــراس 
دارنــد کــه ایــن نســل بــا قدرتــی کــه در دســت 
معامــالت  در  را  جدیــد  نســل  بتوانــد  دارد، 

سیاســِی خــود قربانــی کنــد. 
بــاری ســالم از ایــن دســته اســت، او می گویــد: 
“نســل ســنتی می خواهــد بــه هــر قیمتــی شــده، 
ــار  ــش را ب ــۀ خوی ــده و کهن ــوده ش ــگاه آزم ن
ــد.  ــو افغانســتان تحمیــل کن ــر جامعــۀ ن دیگــر ب
ــک ســری معامله هــای  ــه ی ــن نســل دســت ب ای
سیاســی زده اســت. ترســم از عواقــب بازی هــای 
ــر  سیاســی و نفــوذ اندیشــۀ ایــن نســل ســنتی ب

افــکار و رفتــار نســل جدیــد کشــور اســت”. 
صحــرا کریمــی نیــز معتقــد اســت همیــن تفکری 
ــد، ممکــن  ــر مقاومــت می کن ــل تغیی کــه در مقاب
اســت مانــع پیشــروی نــگاه متفــاوِت نســل های 
ــردن  ــور ک ــی در ک ــا عامل ــود و حت ــر ش جدیدت
ــرِس  ــن ت ــد: “مهم تری ــا باش ــتعدادهای آن ه اس
ــه  ــانی ک ــا کس ــا ی ــدران م ــت پ ــن اس ــن ای م
قبــل از مــا در افغانســتان بودنــد، فرصــت تغییــر 
بــه جوانــان ندهنــد. نشــانه های ایــن تــرس 
را می تــوان در همیــن زد و بندهــای سیاســی 
ــازی  ــوع لج ب ــک ن ــاهد ی ــن حــاال ش ــد. همی دی

ــچ  ــه هی ــا ب ــان هســتیم. این ه ــزرگان و پدران م ب
عنــوان نمی خواهنــد میــدان را خالــی کننــد. اگــر 
ــای  ــا فعالیت ه ــت جمهوری ی ــای ریاس کاندیداه
سیاســی را ببینیــد، کمتــر جوانــان ســهیم هســتند. 
ــور  ــدم حض ــای چن ــان در رده ه ــه جوان همیش
دارنــد و اغلــب ســردمداران کســانی بودنــد 
کــه پیشــینۀ خوبــی در تاریــخ ایــن کشــور 
ــن  ــه ای ــت ک ــاک اس ــی خطرن ــته اند. خیل نداش
امــکان را ندهنــد کــه اســتعدادها، خالقیت هــا و 
نوآوری هــای خودمــان را بتوانیــم بــروز دهیــم”.

ــاره  ــران اش ــه رهب ــم ب ــعود ه ــی مس ــد ول احم
دارد: “تــرس مــن از رهبــراِن ســنتی و قوم گــرای 
ــاره  ــران دوب ــن رهب ــم ای ــت. می ترس ــور اس کش
در پــی آن باشــند کــه مافیــای قــدرت سیاســی، 
تشــکیل بدهنــد. ایــن مســأله دور از تصــور 
ــدار و  ــظ اقت ــر حف ــان به خاط ــه ایش ــت ک نیس
جایــگاه غیرمشــروع خــود، بــا هــم متحــد شــوند 

ــد”.   ــری بزنن ــوب و درگی ــه آش ــت ب و دس
نهادینــه  هنــوز  کــه  حقوقــی  و  دســتاوردها 

ند ه ا نشــد
زمانــی کــه تفکــر یــا حقوقــی نهادینــه شــود، بــه 
ایــن معناســت کــه در فراینــد اســتواری ســازمان 
یافتــه و منســجم شــده اســت، نقــش و کارکرد آن 
ــه ارزش  ــل ب ــه و تبدی ــی پذیرفت ــت و به خوب ثاب
شــده اســت. نهادینــه شــدن یــک امــر اجتماعــی، 
ــن  ــن رفت ــا از بی ــا ب ــی رخ می دهــد کــه حت زمان
علــل بــه وجــود آمــدن آن، مثــل وجــود قدرتــی 
ــل ارزش آن  ــی، اص ــت اجرای ــوان ضمان ــه عن ب
ــتان  ــاالن در افغانس ــی از فع ــرود. برخ ــن ن از بی
ــود  ــدم وج ــودن و ع ــدت ب ــل کوتاه م ــه دلی ب
ــدن  ــه ش ــرای نهادین ــی ب ــت کاف ــت و امنی فرص
ــه  ــن و در نتیج ــن رفت ــران از بی ــتاوردها، نگ دس

ــه گذشــته هســتند.  رجــوع ب
ــی از  ــد: “یک ــز می گوی ــی نی ــم جام محمدرحی
نگرانی هــا و ترس هــای مــن، متزلــزل شــدن 
ــری  ــوق بش ــای حق ــان و بنیان ه ــِق آزادی بی ح
ــازش کاری های  ــر س ــه خاط ــم ب ــت. می ترس اس
ــن  ــه در ای ــی را ک ــی از چیزهای ــی، خیل سیاس
ــی از  ــم، به راحت ــت آوردی ــه دس ــال ب ــیزده س س
ــن  ــن ای ــای م ــی از هراس ه ــم. یک ــت بدهی دس
اســت کــه بعــد از خــروج نیروهــای بین المللــی 
ــای  ــام پروژه ه ــور، تم ــی از کش ــۀ جهان و جامع

ــد”.  ــام بمان ــدت ناتم کوتاه م
ــرار  ــن تک ــرس م ــد اســت: “ت ــل معتق ــا پوپ ثری
اشــتباه جامعــۀ جهانــی اســت کــه در ســال 
137۲ خورشــیدی افغانســتان را تنهــا گذاشــتند”. 
میراحمــد جوینــده هــم بــه حضــور عوامــل موثر 
ــن  ــوادث رفت ــا ح ــد: “م ــاره می کن ــی اش بیرون
ــۀ  ــرگاه جامع ــم. ه ــه کرده ای ــا را تجرب روس ه

نــی  جها
مــا را تــرک کنــد، حقــوق زن و آزادی رســانه ها 
ــرس  ــد. ت ــره می فت ــه مخاط ــر ب ــوق بش و حق
مــن ایــن اســت کــه دســتاوردهای 1۲ســاله بــه 

ــود”.  ــیده ش ــش کش چال
دکتــر داوودشــاه صبــا از تکرارهــا و عــدم تــداوم 
داشــته ها ابــراز تأســف و نگرانــی می کنــد: 
ــتان،  ــخ افغانس ــول تاری ــی در ط ــش اساس “چال
نبــود پایــداری و تــداوم نســل های مختلــف 
ــته  ــال گذش ــزار س ــت. در پنج ه ــور اس در کش
ــت. از  ــوده اس ــتان ب ــخ افغانس ــدۀ تاری ــن قاع ای
دوره هــای مختلــف حتــا از عصــر امــان اهلل خــان 
هیــچ چیــزی برجــای نیســت، نــه خیابانــی و نــه 
خانه یــی. متأســفانه هنــوز نهادهایــی کــه بتواننــد 
ــرژی و  ــدون ان ــداری خــود را ب ــدرت، پای ــا ق ب
عوامــل بیرونــی تأمیــن کننــد، بــه وجــود نیامــده 
ــکار  ــی فروپاشــیده، ناب ــی، نظام ــد. نظــام کنون ان
ــته  ــوز نتوانس ــو هن ــل ن ــت. نس ــر اس و بی تأثی
جایــگاه خــود را تثبیــت کنــد. فشــار بــه حــدی 
اســت کــه مــا بــا یــک لغــزش، امــکان دارد بــه 

ــم”. ــب بازگردی عق
بــه  جامعــه  ســنتی  نــگاه  از  هــراس 

زنان  
ــک  ــی در ی ــگ و ناامن ــه جن ــت ک ــت اس درس
ــردان را  ــم م ــان و ه ــرایط زن ــم ش ــه ه جامع
در  امــا معمــوالً  قــرار می دهــد،  تحت تأثیــر 
ابتــدا گروه هــای  بی ثباتــی شــرایط سیاســی 
آســیب پذیرتری هــدف قــرار می گیرنــد کــه 
شــاید هنــوز در ابتــدای راهِ تغییــر وضعیــت 
موجــود و توانمندســازی خــود باشــند. بی دلیــل 
نیســت که برخــی از فعــاالن اجتماعی افغانســتان 
بیمنــاِک از دســت دادن همیــن تغییــرات بطــی در 

ــتند. ــان هس ــوزۀ زن ح
حمیــرا قــادری نقــض حقــوق زنــان را بیــش از 
آن چــه کــه مــورد انتظــار بــود، می بینــد: “هشــت 
ــرزی رای  ــای ک ــه آق ــه ب ــی ک ــش زمان ــال پی س
دادیــم، بحــث ایــن بــود کــه مــا بــرای زنده گــی 
ــت در  ــال های اول دول ــم. در س ــر رای دادی بهت
ــتاد.  ــاالرانه ایس ــتیز و مردس ــر زن س ــر تفک براب
ــر  ــت عظیم ت ــم، وحش ــش آمدی ــه پی ــی هرچ ول

ــان غالــب شــده اســت”. ــر زن ب
دارد:  ترســی مشــابه  وحیــده صمــدی هــم 
ــت  ــی اس ــرات مخرب ــن، اث ــرس م ــن ت “مهم تری
و  دولــت  میــان  صلــح  گفت وگوهــای  کــه 
طالبــان، بــر وضعیــت زنــان در کشــور وارد 
خواهــد کــرد. تــرس مــن ایــن اســت کــه بعــد از 
ده ســال کوشــش و تــالش بــرای تکویــن حقوق 
زنــان در کشــور، گروهــی قــدرِت سیاســی را در 
ــت  ــه هوی ــادی ب ــچ اعتق ــه هی ــد ک ــت گیرن دس

ــد”.  ــودن زن ندارن ــر ب ــا بش ــان و حت زن
محبوبــه جمشــیدی، رییــس امــور زنــان والیــت 
در  کامــل  امنیــت  “نبــود  می گویــد:  هــرات 
کشــور، کشــت، تولیــد و مصــرف مــواد مخــدر، 
ــزرگ  ــای ب ــاد اداری، چالش ه ــم و فس تروریس
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــتند. ای ــا هس ــۀ م جامع
زنــان افغانســتان، از ایــن ناهنجاری هــا بیشــترین 

آســیب را می بیننــد”. 
ــک  ــه ی ــاره ب ــًا اش ــند لزوم ــده خرس ــا خال ام
ــد  ــه معتق ــدارد، بلک ــخص ن ــی مش ــر سیاس تفک
ــِت نادرســِت الیه هــای  ــگاه و ذهنی اســت ایــن ن
ــان در افغانســتان اســت  ــه زن ــِف جامعــه ب مختل
ــادی  ــرس و بی اعتم ــی ت ــده نوع ــث ش ــه باع ک
ــته  ــد: “چــه در گذش ــه کن ــان رخن در وجــود زن
و چــه در آینــده، ترســی عمیــق در دل مــا 
ــی  ــرس مبتن ــان وجــود دارد و آن ت ــای افغ زن ه
ــه  ــن جامع ــه در ای ــت ک ــی اس ــر بی اعتمادی ی ب
ــا  ــه ت ــن جامع ــود دارد. ای ــه زن وج ــبت ب نس
زمانــی کــه از درون حضــور و موجودیــت زن هــا 
را نپذیــرد، درهــر دوره یــی می توانــد آبســتن 
ــی  مســایلی از ایــن دســت باشــد کــه در پارلمان
ــتر از  ــه بیش ــتان ک ــی افغانس ــان فعل ــد پارلم مانن
۲5 درصــد کرســی هایش را زنــان در اختیــار 
دارنــد، قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان پــاس 

نمی شــود”.
ــکال را در  ــی از اش ــم، بخش ــم حکی ــد فهی احم
عــدم وجــود یــک سیاســت و چهارچــوب 
شــفاف می دانــد: “هــراس اساســی در ایــن اســت 
ــوق  ــورد حق ــا در م ــتاورد های م ــا دس ــه آی ک
ــال و  ــان و اطف ــوق زن ــان، حق ــر، آزادی بی بش
ــد  ــد مان ــا خواه ــک پابرج ــه های دموکراتی پروس
ــاف  ــی انکش ــتراتژی مل ــق اس ــر؟ مطاب ــا خی ی
ــان  ــا ســال ۲۰۲۰ زن ــود کــه ت افغانســتان قــرار ب
ــا 3۰ درصــد در تشــکیل اداراِت دولتــی ســهم  ت
داشــته باشــند درحالی کــه امــروز فقــط 18 درصد 
زنــان نســبت بــه مــردان شــاغل اند. پرســش ایــن 
اســت کــه آیــا مصالحه یــی کــه مــا از آن حــرف 
ــره  ــا مذاک ــت ی ــی اس ــازش سیاس ــم، س می زنی
ــود  ــم؟ نب ــای دســتگاه حاک ــرای بق و مصالحــه ب
خطــوط قرمــز در مذاکــرات صلــح و نبــود یــک 
سیاســِت شــفاف و روشــن در مــورد مذاکــره بــا 
ــت و  ــِف دول ــلح مخال ــای مس ــان و نیروه طالب
ــای  ــدات روی ارزش ه ــا و تأکی ــدم ضمانت ه ع
ــویش و  ــبب تش ــک، س ــدون ش ــر ب ــوق بش حق
دلهــرۀ مــردم مخصوصــًا نهاد هــای دفــاع از 

ــود”.  ــی می ش ــۀ مدن ــوق زن و جامع حق

افغانستان
     به روایتی 

دیگــــر
صداهای مترقی

بخش شانزدهم
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علی رضا محمدی
اسـتعاره مفهومـی کمکـی اسـت که بـرای رسـاندن مفاهیِم سـخت و دیریـاب از جهان هسـتی مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. هـم اسـطوره و هـم فلسـفه، زبانی اسـتعاری دارند کـه جهان بیـرون ذهن را 

بـا کمـک اسـتعاره بـه جهـان ذهنی تقلیـل می دهنـد تـا آن را قابل فهم سـازند.
در هـر دو مـورد، مـا در واقـع با تالش بشـری روبه رو هسـتیم کـه برای گریـز از امر ناشـناخته برای 
غلبـه بـر ترس از طبیعت ناشـناخته، سـعی کرده تـا آن ناشـناختۀ بیرونی و درونی )طبیعـت بیرونی و 
درونـی( را نظـم ببخشـد و آن را معنـادار سـاخته تـا بتوانـد آن را تحمل کند. بی شـک فقـدان عناصر 
قدرت منـدی مثـل وزن، قافیـه و اسـتعاره، ضربـۀ مهلکی بر اسـتدالل انتزاعی در فلسـفه وارد می کند.

ویکـو ادعـا می کنـد که همیـن تمایزی که بین »حقیقی« و »اسـتعاری« قایل هسـتیم، تنهـا در جوامعی 
دیـده می شـود کـه توانایـی تفکـر انتزاعـی را کسـب کرده انـد. هـر جا کـه تفکـر »انضمامی« اسـت، 
مثـل مـورد کـودکان، یا در آن چه مردم شـناس فرانسـوی، کلود لوی اشـتراوس »ذهن وحشـی« نامیده 
اسـت، چنیـن تمایـزی وجـود نـدارد. خالصـه آن کـه اسـتعاره »گل و بتـه دوزی« تفننی بر امـور واقع 
نیسـت؛ راهـی اسـت بـرای تجربـه کـردن آن امـور واقـع؛ راهـی اسـت بـرای اندیشـیدن و زنده گی 

کـردن؛ نمایـش خیالی حقیقت اسـت.
اگـر زبـان را نظامـی سـازمند، قایـم بـه ذات و خودمختـار بدانیـم، تجربـه را بـا شـرایط خـود و بـه 
روش خـود تقسـیم بندی می کنـد و در جریـان ایـن فرآیند، »قالب« خـاص خود را بر جهـان آن هایی 

می زنـد کـه بـه ایـن زبـان سـخن می گویند.
پـس در نتیجـه، زبـان و تجربـه کنـش و واکنش دارند و تردیـدی باقی نمی گذارد که چنان در اسـاس 
درهـم ادغـام شـده اند کـه دشـوار می تـوان آن هـا را دو وجـود مجـزا دانسـت. زبـان، واقعیـت را به 
هیـأت خـود خلـق می کنـد، پـس کاربـرد زبان به این شـکل، اساسـًا مسـتلزم آن اسـت کـه از طریق 
یـک نـوع واقعیـت به واقعیت دیگر برسـد. این فرآیند در اسـاس فرآیندی »انتقالی« اسـت و اسـتعاره 

بـه عنـوان یکـی از مفاهیم زبانـی نقش به سـزایی در این مـورد دارد.
واژۀ metaphor، از واژۀ یونانـی Metaphora گرفتـه شـده کـه خـود مشـتق اسـت از Meta بـه 

معنـای »فـرا« و Pherein بـه معنـای »بردن«.
 مقصـود از ایـن واژه، دسـتۀ خاصـی از فرآیندهـای زبانی اسـت کـه در آن ها جنبه هایی از یک شـی ء 
بـه شـیء دیگـر »فرابـرده« یـا منتقل می شـوند، بـه نحوی که از شـیء دوم بـه گونه یی سـخن می رود 
کـه گویـی شـیء اول اسـت. اسـتعاره را همـواره اصلی تریـن شـکل زبـان مجـازی دانسـته اند. زبان 
مجـازی یعنـی زبانـی کـه مقصـودش همان نیسـت کـه می گوید. عبـارات هـرگاه در معنـای حقیقی 
بـا یـک شـیء در ارتبـاط باشـند، بـه شـیء دیگـری نیـز می تـوان منتقل شـان کـرد. ایـن تصـرف به 
صـورت انتقـال یـا فرابـری درمی آیـد و هدفـش دسـت یافتـن به معنـای جدیـد، وسـیع تر، خاص یا 

اسـت. دقیق تر 
صورت هـای مختلـف »انتقـال« را صناعـات ادبـی یـا انواع مجـاز می نامنـد. یعنی چرخش هـای زبان 

از معنـای حقیقـی به سـوی معنـای مجازی.
یونانیـان تردیـدی نداشـتند کـه زبـان از برجسـته ترین ویژه گی هـای انسـان اسـت، تا آن جا کـه برای 
تعریـف انسـان از زبـان اسـتفاده می کردنـد. به نظـر آنان، انسـان حیوان ناطق اسـت و همیـن توانایی 
تفکـر، انسـان را از سـایر جانـوران متمایـز می کنـد. از نظـر ارسـطو، فنون زبان به سـه مقولـۀ متمایز 
تقسـیم می شـود: منطـق، فـن خطابت و فن شـعر. تفاوت این سـه مقوله تـا حدود زیادی از اسـتعاره 

می شود. ناشـی 
شـعر از اسـتعاره بسـیار سـود می جویـد؛ زیرا بـا فرآیند محـاکات ]یا تقلید[ سـر و کار بسـیار دارد و 
ویژه گـی اش جسـت وجوی »تمایـز« در بیـان اسـت. اما هدف منطـق و خطابت به ترتیـب »ایضاح« و 
»امتنـاع« اسـت و هرچنـد ممکن اسـت ایـن دو برای ایجـاد تأثیراتی خاص از اسـتعاره سـود جویند، 
پیش از همه با رسـانۀ نثر و سـاختارهای کالم »متعارف« سـر و کار می یابند. ارسـطو، اسـتعاره را به 
منزلـۀ جـدا شـدن از شـیوه های متعـارف زبان می دانـد. از نظـر او، اسـتعاره نوعی »اضافۀ افـزوده« به 
زبـان اسـت، »چاشـنی زدن به گوشـت« اسـت. او هشـدار می دهـد که زیـاده روی در کاربرد اسـتعاره 
ممکـن اسـت زبـان متعـارف را بیـش از حـد لزوم به شـعر تشـبیه کنـد و صراحتـًا می گویـد که این 

راه بـه جایـی نمی برد.
 از نظـر ارسـطو کلمـات غریـب، تنها مایۀ سـردرگمی ما می شـوند؛ کلمـات متعارف هـم فقط آن چه 
را از پیـش می دانیـم بـه مـا منتقـل می کننـد؛ تنهـا با اسـتعاره می تـوان به بهتریـن وجهی چیـزی تازه 

بـه حاصـل آورد. در واقع، اسـتعاره بخشـی از فرآیند یادگیری اسـت.
بـه نظر می رسـد که دیدگاه کالسـیک نسـبت به زبان و اسـتعاره، اسـتعاره را »انفکاک ناپذیـر« از زبان 
می دانـد؛ صناعتـی کـه می تـوان بـرای حصول تأثیـرات ویـژه و ازپیش اندیشـیده وارد زبان کـرد. این 
تأثیـرات بـه زبـان کمـک می کننـد تـا به آن چـه هدف اصلـی اش تلقی می شـود برسـد، یعنی افشـای 
»واقعیـت جهانـی« کـه بالتغییـر ورای آن قـرار دارد. ایـن دیدگاهی اسـت که می تـوان آن را رمانتیک 
نامیـد و بـه موجـب آن، اسـتعاره از زبـان جدایی ناپذیر اسـت؛ زبانی که بالضروره اسـتعاری اسـت و 

واقعیتـی کـه در نهایـت محصـول غایِی کنش و واکنش اساسـًا اسـتعاری کلمات اسـت.
استــــعاره  

و زبــــان

مثــل کســی کــه می خواهــد جــراح قلــب شــود، بایــد دل و 
جــرأت جراحــی جامعــه را داشــته باشــند! کســانی هــم کــه 
ــد، بایــد ببیننــد  می خواهنــد قــدم در راه نویســنده گی بگذارن
ــا  ــد ی ــرای نویســنده شــدن دارن ــات الزم را ب ــا روحی کــه آی
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــیار مه ــی بس ــی روح ــد ویژه گ ــه؟ چن ن
ــد در  ــه تناســب ردۀ نویســنده گی اش، بای ــر نویســنده یی ب ه

خــودش تقویــت کنــد. 
ُفضولی موقوف نیست! 

ــد انســان های کنجــکاوی باشــند  ــه نویســنده ها بای اول این ک
ــرای  ــام الزم را ب ــواد خ ــان م ــا هم ــه« ی ــد »تجرب ــا بتوانن ت
نوشــتن به دســت بیاورنــد. عــالوه بــر آن، کنجــکاوی قــدرت 
خالقیــت نویســنده را نیــز تقویــت می کنــد. هرچــه نویســنده 
ــد و  ــرح کن ــتری را ط ــواالت بیش ــط س ــا محی ــه ب در مواجه
ــرای  ــری را ب ــوای غنی ت ــرود، محت ــان ب ــال پاسخ ش ــه دنب ب
نوشــته هایش به دســت مــی آورد. کنجــکاوی یــا همــان 
فضولــی، نویســنده را وادار بــه کنــکاش و جســت وجو 
ــز  ــنده نی ــد« نویس ــۀ دی ــیله »زاوی ــن وس ــه ای ــد و ب می کن
متنــوع و گســترده تر می شــود. بنابرایــن بــرای نویســنده 

ــود.  ــی فضــول ب ــدازۀ کاف ــه ان ــد ب شــدن بای
پُررویی الزم است! 

پـُـررو بــودن هــم در جهــت به دســت آوردن مــواد مــورد نیــاز 
نوشــتن و هــم در راســتای انتشــار نوشــته ها الزم می شــود)!(. 
یــک نویســنده نبایــد از قــرار گرفتــن در موقعیت هــای 
ــجاعت  ــتن ش ــد. داش ــته باش ــی داش ــده هراس ــی نش پیش بین
ــنده گان  ــای نویس ــه« از ویژه گی ه ــکار »تجرب ــرای ش الزم ب
ــد  ــل تهدی ــر تبدی ــخ اســت. شــجاعت عــالوه ب ــزرگ تاری ب
ــه  ــد ک ــنده می ده ــه نویس ــدرت را ب ــن ق ــت، ای ــه فرص ب
ــه  ــه ب ــرود ک ــی ب ــمت رویدادهای ــه س ــد و ب ــی را ببین نکات
نــدرت توجــه یــک فــرد عــادی جامعــه یــا یــک غیرنویســنده 
ــر  ــک هن ــا کم ــه ب ــی ک ــد؛ نکات ــب می کن ــود جل ــه خ را ب
نهایــت، ســبب  پیــدا می کنــد و در  ارزش  نویســنده گی 

ــود.  ــب می ش ــیاری مخاط هوش
بسیار سفر باید کرد 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــب تجربه ان ــتاِق کس ــنده ها مش نویس
ــد. در  ــرار می دهن ــاص ق ــات خ ــرض اتفاق ــود را در مع خ
ــا را در  ــد و آن ه ــات می رون ــتقبال اتفاق ــه اس ــا ب ــع آن ه واق
آغــوش می گیرنــد. تــا بــا لمســش روایــت خودشــان را از آن 
بــرای مخاطب شــان داشــته باشــند. بــرای همیــن نویســنده ها 
اهــل ســفر انــد. نویســنده تنهــا بــا داشــتن نــگاه مســافرگونه 
بــه محیــط خــود می توانــد ســفرهای زیــادی را در زنده گــی 
ــه  ــبت ب ــدا نس ــی ابت ــندۀ حرفه ی ــک نویس ــد. ی ــه کن تجرب
ــی آورد. در  ــت م ــی به دس ــناخت کامل ــش ش ــط اطراف محی
ــا در  ــزرگ، حضــور آن ه سرگذشــت بیشــتر نویســنده های ب
ــی(  ــای طبیع ــگ و بالی ــی )جن ــاص تاریخ ــای خ موقعیت ه
ــفرهایی  ــنده س ــک نویس ــن ی ــود. بنابرای ــده می ش ــاد دی زی
ــا  ــود، ام ــر نمی ش ــر منج ــق اث ــه خل ــًا ب ــه لزوم ــی رود ک م
کوله بــار تجربــۀ نویســنده را پربــار و در نتیجــه، تأثیــر خــود 

ــذارد.  ــارش می گ ــایر آث را در س
هر کسی خواننده تر باشد 

ــتری  ــت بیش ــد، موفقی ــر باش ــنده یی، خواننده ت ــه نویس هرچ
در ایــن کار به دســت خواهــد آورد. مطالعــه، شــرط اساســی 
ــه باعــث  ــر این ک ــالوه ب ــدن ع خــوب نوشــتن اســت. خوان
ــادی  ــک زی ــود، کم ــران می ش ــای دیگ ــتفاده از تجربه ه اس
ــنده می کنــد. در  ــته های نویس ــار و نوش ــکل دهی آث ــه ش ب
ــد  ــتن بای ــگام نوش ــنده هن ــک نویس ــه ی ــور ک ــع همان ط واق

کنــد، بــه ۲ بخــش محتــوا و شــکل نوشــتۀ خــود  دقــت 
ــه الزم را  ــش توج ــر ۲ بخ ــه ه ــد ب ــز بای ــه نی ــرای مطالع ب
داشــته باشــد و عــالوه بــر خوانــدن بــا هــدف فهــم محتــوا، 
خواندن هایــی را هــم در راســتای تقویــت ُفــرم نویســنده گی 
خــود ترتیــب دهــد. تقویــت فــرم نویســنده گی بــا خوانــدن 
ــد  ــت، هرچن ــد نیس ــه تقلی ــه ب ــران، توصی ــته های دیگ نوش
ــوز  ــه هن ــی ک ــژه آن های ــه وی ــازه کار ب ــرای نویســنده های ت ب
ــن  ــه تمری ــد، ب ــد، تقلی ــدا نکرده ان ــود را پی ــم خ ــبک قل س
ــه  ــی ک ــا آن های ــا حت ــرد. ام ــد ک ــک خواه ــنده گی کم نویس
ســبک قلــم خــاص خودشــان را دارنــد، در مطالعــه و توجــه 
ــف و  ــاط ضع ــه نق ــران، ب ــار دیگ ــری آث ــای هن ــه جنبه ه ب

ــد.  ــی می برن ــود پ ــته های خ ــوت نوش ق
نویسنده گی با ۴درصد هزینه 

نکاتــی دربــارۀ هویــت، جنــس، ابــزار و روحیــات الزم 
ــس نویســنده گی  ــه جن ــم ک ــم. گفتی ــرای نویســنده گی گفتی ب
تمریــن و مــواد خــام آن، تجربــه اســت. یــک تمریــن مهــم 
ــراه  ــه هم ــز ب ــه نی ــه کســب تجرب ــدن ک ــنده ش ــرای نویس ب
ــدود ۲  ــی ح ــاعت یعن ــل نیم س ــه حداق ــت ک ــن اس دارد، ای
درصــد از روز خــود را بــه نوشــتن اختصــاص دهیــد. این کــه 
چــه بنویســید و نوشــتۀتان چــه محتوایــی دارد، چنــدان 
ــتمر  ــن مس ــن تمری ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــت. مه ــم نیس مه
ــد  ــدازه حاضری ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــید و بفهمی ــته باش را داش
بــرای رســیدن بــه نویســنده گی هزینــه کنیــد. اســتمرار ایــن 
ــد ردۀ  ــه می توان ــت ک ــم اس ــدر مه ــی آن ق ــه در زنده گ برنام
ــد. همان طــور  ــن کن ــز تعیی ــده را نی ــرد در آین نویســنده گی ف
کــه گفتیــم، الزمــۀ نویســندۀ خــوب شــدن، خواننــدۀ خــوب 
بــودن اســت. پــس کار دیگــری کــه یــک نویســنده بایــد در 
ــد، حداقــل نیم ســاعت مطالعــۀ  ــۀ خــود بگنجان برنامــۀ روزان
ــر  ــا به خاط ــری را تنه ــی اث ــرم یعن ــۀ ف ــت. مطالع ــرم اس ُف
ــری  ــد. کار دیگ ــتاری اش بخوانی ــرم خــاص نوش ــبک و ف س
کــه اغلــب نویســنده گان حرفه یــی انجــام می دهنــد، نوشــتن 
ــوا، مخاطــب،  ــل محت ــه اســت. مســایلی مث یادداشــت روزان
ُفــرم و قالــب نوشــته و... در تمریــن مهــم »یادداشــت روزانه« 

اهمیــت بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.
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مجلس:
جهان نباید در برخورد 

جدی با پاکستان تعلل کند

مال  کشتن  قصد  به  امریکا  حمله  پاکستان  که  حالی  در 
تقبیح کرده و آن را نقض تمامیت  منصور رهبر طالبان را 
ارضی پاکتسان خوانده است، مجلس نماینده گان افغانستان 
بر  را  زیادی  فشارهایی  که  می خواهد  جهان  و  امریکا  از 

پاکستان وارد کنند.
مجلس نماینده گان دیروز در واکنش به کشته شدن مال اختر 
محمد منصور، رهبر گروه طالبان در خاک پاکستان می گوید 
که این حادثه ثبوت دیگری از مداخالت صریح پاکستان در 

افغانستان است.
رییس مجلس نماینده گان در پیوند به کشته شدن مال منصور 
در خاک پاکستان،از جامعۀ جهانی می خواهند که برای ختم 
جنگ در افغانستان باید از طریق شورای امنیت سازمان ملل 
متحد باالی پاکستان فشار وارد کنند که دست از مداخالت 

خود در افغانستان بردارد.
گفت:  نماینده گان   مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
بار  پاکستان  "کشته شدن مالاختر محمد منصور در خاک 
دیگر مداخالت صریح پاکستان در امور افغانستان را آشکار 

کرده است و این مداخالت را محکوم می کنیم".
جهانی  جامعه  افغانستان،  حکومت  افزود:  ابراهیمی  آقای 
در  استراتژیک  دوست  مثابۀ  به  که  المللی  بین  دوستان  و 
کنار افغانستان قرار دارند، باید در این راستا مطابق منشور 

سازمان ملل متحد با پاکستان برخورد کنند. 
منورشاه بهادری دیگر عضو مجلس نیز گفت: "مال منصور 
کشته می شود آن هم در پاکستان، مالعمر و بن الدن هم در 
پاکستان کشته شدند و شبکۀ حقانی نیز در پاکستان حضور 
دارد؛ آیا جامعه جهانی نمی فهمند، اگر متوجه شده اند چرا 

سیاست خود را در قبال پاکستان تغییر نمی دهد".
آقای بهادری افزود: کشته شدن مال منصور در خاک پاکستان 

ثبوت مداخالت این کشور در افغانستان است.
مردم  نحویی  به  و هم جامعه جهانی  پاکستان  او،  گفتۀ  به 

افغانستان را به گروگان گرفته اند و هر روز می کشند.
ناتو، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در کل  او یادآور شد: 
دیگر نباید در شناخت پاکستان تعلل کنند و از طریق سازمان 
ملل متحد باالی پاکستان فشار وارد کنند تا مداخالت خود 

را در افغانستان متوقف سازد.
که  بود  معلوم  گذشته  "از  گفت:  هم  عرفانی  خداداد 
اختر  مال  و حال  اند  مستقر  پاکستان  در  طالبان  پایگاه های 
القاعده  و  گروه  این  دیگر  رهبران  همانند  منصور  محمد 
در پاکستان کشته می شود؛ اما هیچ گونه اقدامی از سوی 
جامعه جهانی در قبال میزبانی پاکستان از رهبران گروه های 

تروریستی انجام نشده است".
او ابراز امیدواری کرد که با کشته شدن مال منصور در خاک 
پاکستان، جامعه جهانی باالی پاکستان فشار آورد تا دست 

از مداخالت در افغانستان بردارد.
از سویی هم، عبیداهلل بارکزی یکی از اعضای دیگر مجلس 
می گوید که مال منصور قبل از حمله روز شنبه در پاکستان 
کشته شده است و افشای مرگ آن در حال حاضر باز هم 
دسیسه یی برای شکست مذاکرات صلح افغانستان می باشد.

رهبری  پاکستان  آی  اس  آی  امر،  واقعیت  در  او،  گفتۀ  به 
جنگ طالبان را در دست دارد و تازمانی که باالی آن فشار 
به صلح کمک  قطعًا  طالبان  نشود، کشته شدن سران  وارد 

نخواهد کرد.
شورای  طریق  از  که  خواهد  می  جهانی  جامعه  از  نیز،  او 
امنیت سازمان ملل متحد باالی پاکستان فشار وارد کنند تا 

دست از مداخالت در امور افغانستان بردارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع از گروه طالبان گزارش داده است که شورای 
رهبری آن گروه روز یکشنبه برای تعیین جانشین مال منصور تشکیل جلسه داد. 
در گزارش رویترز آمده است که شورای رهبری طالبان ممکن از میان سراج الدین 
حقانی - معاون مال منصور و رهبر شبکه حقانی، مال محمد یعقوب - فرزند مال 
عمر، رهبر پیشین طالبان و یا هم مال عبدالقیوم ذاکر و مال شیرین - زندانیان پیشین 

گوانتانامو، یکی را به حیث جانشین مال منصور تعیین کند.
منابع به رویتروز گفته اند که جلسه شورای رهبری طالبان روز دوشنبه نیز ادامه 
خواهد داشت و ممکن تعیین رهبر جدید آن گروه چند روز و یا حتی چند هفته 

طول بکشد.
در همین حال، نواز شریف، صدر اعظم پاکستان حمله طیاره بی پیلوت امریکا در 

ایالت بلوچستان را نقض حاکمیت کشورش خواند.
واشنگتن گفته است که در این حمله مال اختر منصور، رهبر گروه طالبان را هدف 
قرار داده و او باما رسما کشته شدن او را اعالم کرده است.پیش از این، اما ریاست 
امنیت ملی افغانستان و مقام های ارشد آن کشور کشته شدن مال منصور را در این 

حمله تایید کرده بودند.
از جانب دیگر، اسالم آباد می گوید که از ساحه حمله طیاره بی پیلوت امریکا در 

بلوچستان یک جلد پاسپورت پاکستانی به دست آمده که در آن ویزۀ ایران است.
اسم دارنده این پاسپورت »ولی محمد« می باشد اما عکس دارنده آن با عکس های 

که از مال منصور نشر شده است، شباهت زیاد دارد. اما جانب ایران گفته است که 
چنین فردی با چنین هویت و گذرنامه ای به ایران سفر نکرده است.

طالبن در تالش پیدا کردن جانشین مالمنصور

عربستان برای شان مسجد می سازد؛ 
خود شان داعش تولید می کند

بـــه گـــزارش فـــارس، روزنامـــه آمریکایـــی 
ـــر  ـــت، ه ـــی نوش ـــز در گزارش ـــورک تایم نیوی
جمعـــه صدهـــا نفـــر از جوانـــان کـــوزوو در 
ـــس  ـــا تندی ـــارد ب ـــد ی ـــا چن ـــه تنه ـــجدی ک مس
بیـــل کلینتـــون فاصلـــه دارد بـــرای عبـــادت 

جمـــع مـــی شـــوند.
ــجدی  ــن مسـ ــی از چندیـ ــجد یکـ ــن مسـ ایـ
ـــت عربســـتان ســـعودی  ـــه توســـط دول اســـت ک
ـــم  ـــوژی وهابیس ـــج ایدئول ـــور تروی ـــه منظ و ب

ـــت. ـــده اس ـــاخته ش س
نیویـــورک تایمـــز بـــا اشـــاره بـــه گذشـــت 
17 ســـال از زمـــان مداخلـــه نظامـــی آمریـــکا 
ـــور  ـــن کش ـــیدن ای ـــس کش ـــتان و پاپ در صربس
ـــتان و  ـــای عربس ـــت؛ پوله ـــه نوش ـــن منطق از ای
ـــه  ـــوزوو را ب ـــور، ک ـــن کش ـــوذ ای ـــش نف افزای
ـــالم  ـــد اس ـــرای رش ـــز ب ـــه حاصلخی ـــک جامع ی
گرایـــی افراطـــی و یـــک خـــط لولـــه بـــرای 
پمپـــاژ تکفیریهـــا بـــه مناطـــق دیگـــر تبدیـــل 

کـــرده اســـت.
ـــوزوو  ـــه ک ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــزارش ب ـــن گ ای
دروازه ورود اســـالم گرایـــی افراطـــی بـــه 

ـــار  ـــوری خودمخت ـــت: جمه ـــت نوش ـــا اس اروپ
ـــا  ـــه اروپ ـــد بقی ـــود را مانن ـــون خ ـــوزوو اکن ک
ـــد.  ـــی بین ـــی م ـــان افراط ـــالم گرای ـــر اس در خط
ـــی،  ـــس 314 کوزووی ـــته پلی ـــال گذش ـــی ۲ س ط
از جملـــه ۲ بمبگـــذار انتحـــاری، 44 زن و ۲8 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــایی ک ـــودک، را شناس ک
ـــد.  ـــه ان ـــارج رفت ـــه خ ـــش ب ـــه داع ـــتن ب پیوس
ـــه  ـــان هم ـــداد در می ـــترین تع ـــزان بیش ـــن می ای

ـــود. ـــی ش ـــوب م ـــی محس ـــورهای اروپای کش
محققـــان در کـــوزوو مـــی گوینـــد کـــه 
یـــک انجمـــن مخفـــی مذهبـــی کـــه توســـط 
عربســـتان ســـعودی و بعضـــی دیگـــر از 
ـــت  ـــارس حمای ـــج ف ـــیه خلی ـــورهای حاش کش
ــی  ــراد را افراطـ ــن افـ ــود ایـ ــی شـ ــی مـ مالـ
ـــد. ـــی آورن ـــت در م ـــه خدم ـــپس ب ـــرده و س ک
»فاتـــوس ماکولـــی« رئیـــس پلیـــس ضدتروریســـم 
ـــالم  ـــا اس ـــد؛ آنه ـــی گوی ـــوزوو م ـــوری ک جمه
سیاســـی را ترویـــج مـــی کننـــد. آنهـــا پـــول 
ــای  ــه هـ ــا برنامـ ــرده تـ ــه کـ ــادی هزینـ زیـ
خـــود را عمدتـــا از طریـــق جوانـــان و افـــراد 
ــا  ــد. آنهـ ــترش دهنـ ــا و گسـ ــب ارتقـ داوطلـ

ـــد. ـــرده ان ـــوزوو ک ـــت را وارد ک ـــات وهابی ادبی
ایـــن روزنامـــه آمریکایـــی در ادامـــه افـــزود؛ 
ــر  ــق 67 نفـ ــال تحقیـ ــد از ۲ سـ ــس بعـ پلیـ
ــت  ــت را بازداشـ ــام جماعـ ــم، 14 امـ را متهـ
ـــه  ـــرم مقابل ـــه ج ـــالمی را ب ـــازمان اس و 19 س
بـــا قانـــون اساســـی، نفـــرت پراکنـــی و 

ــرد. ــل کـ ــربازگیری تعطیـ سـ
براســـاس ایـــن گـــزارش، بعـــد از پایـــان 
جنـــگ بالـــکان و برقـــراری آرامـــش نســـبی 
ـــعودی  ـــتان س ـــوزوو، عربس ـــتان و ک در صربس
بـــا میلیونهـــا یـــورو وارد کـــوزوو شـــد تـــا 
بـــه مـــردم فقیـــر و جنـــگ زده ایـــن کشـــور 
ـــک  ـــا آن را ی ـــه غربیه ـــا جاییک ـــد. ام ـــک کن کم
جامعـــه جدیـــد بـــرای توســـعه دموکراســـی 
مـــی پنداشـــتند عربســـتان ســـعودی آن را 
زمینـــه مســـاعدی بـــرای گســـترش وهابیـــت 

مـــی دیـــد. 
کـــوزوو در حـــال حاضـــر بیـــش از 8۰۰ 
مســـجد دارد کـــه ۲4۰ تـــا از ایـــن مســـاجد 
ـــاس  ـــر اس ـــده و ب ـــاخته ش ـــگ س ـــد از جن بع
گزارشـــها عمدتـــا بـــرای ترویـــج وهابیســـم 
ســـاخته شـــده انـــد.

ــز  ــن نیـ ــش از ایـ پیـ
ــده  ــاش شـ ــناد فـ اسـ
لیکـــس  ویکـــی 
 ۲۰15 ســـال  در 
ــه  ــان مـــی داد کـ نشـ
یـــک  ســـعودیها 
ســـرمایه  سیســـتم 
بـــرای  گـــذاری 
مســـاجد در مناطـــق 
مختلـــف از جملـــه 
در آســـیا، آفریقـــا و 
اروپـــا ایجـــاد کـــرده 
عنـــوان  بـــه  انـــد. 
ـــی  ـــا در دهل ـــال تنه مث
 14۰ از  بیـــش  نـــو 
ـــلمان  ـــظ مس ـــر واع نف
ــد  ــده انـ ــت شـ لیسـ
کـــه از کنســـولگری 
عربســـتان دســـتمزد 
ـــد. ـــی کنن ـــت م دریاف

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1788   سه    شنبه       4 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395  16 شعبا ن المعظم  y 1437   24می    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

یکـی از نامزدهـای حـزب دموکـرات در انتخابـات ریاسـت جمهوری امریکا 
بـا انتقـاد از فرآینـد انتخابـات درون حزبـی امریـکا گفت که وضعیـت کنونی 

غیردموکراتیک اسـت.
برنـی سـندرز، نامـزد دموکـرات انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا در 
مصاحبـه بـا تلویزیون سـی ان ان ضمن انتقاد از فراینـد انتخابات درون حزبی 
در امریـکا گفـت: چیـزی کـه کاماًل مشـخص اسـت این اسـت کـه وضعیت 

کنونـی، غیردموکراتیـک و غیرمعقـول اسـت و بایـد تغییـر کند.
سـندرز در ادامـه گفـت: این کـه تـا چـه انـدازه  تغییر کنـد، چیزی اسـت که 
مـن می خواهـم در مـورد آن صحبـت کنم، ولـی وضعیت موجـود، برای من 
قابـل قبـول نیسـت و بایـد تغییـر کنـد و مـن فکـر می کنـم اتفاقـی کـه باید 
بیفتـد ایـن اسـت کـه دموکرات هـا بایـد مشـخص کننـد، آیا مـن نامـزد این 
حـزب هسـتم یـا نیسـتم؛ آن ها بایـد از طبقه متوسـط و طبقه کارگـر حمایت 

. کنند
او افـزود: سـران حـزب دموکرات بایـد درک کنند که من از تأمیـن کننده گان 
مالـی بـر سـر سـفره های مجلـل شـام حمایـت نمی کنـم، بلکـه از کارگـران 
حمایـت می کنـم کـه اکنـون در معرض آسـیب قرار دارنـد و خواسـتار تغییر 
واقعـی در اقتصـاد هسـتند، مـن فکـر می کنـم سـران حـزب دموکـرات باید 
ایـن موضـوع را درک کننـد و فراینـد را بـاز بگذارنـد و اجـازه دهنـد ایـن 

افراد وارد شـوند.
ایـن اظهـارات درحالـی مطـرح شـده اسـت کـه نظرسـنجی مشـترک انجـام 
شـده توسـط روزنامۀ واشـنگتن پسـت و ای بی سـی نیوز از 8۲9 رأی دهنده 
امریکایـی طـی روزهـای 16 تـا 19 مـی، حاکـی اسـت کـه اکثر شـهروندان 
امریکایـی دیـدگاه نامطلوبـی نسـبت بـه هیـالری کلینتـون و دونالـد ترامپ 

دارند.
ایـن روزنامـۀ امریکایـی افـزود: هرگـز در تاریـخ نظرسـنجی های واشـنگتن 
پسـت و ای بـی سـی نیـوز سـابقه نداشـته اسـت کـه نامزدهـای انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری بـه انـدازۀ کلینتـون و ترامپ مـورد انتقاد و دیـدگاه منفی 

و نامطلـوب مـردم قرار داشـته باشـند.
نظرسـنجی مشـترک نشـان می دهـد کـه 53 درصـد رأی دهنـده گان امریکایی 
دیدگاهـی نامطلـوب نسـبت بـه کلینتـون دارنـد. بیـش از 38 درصـد مـردم 
امریـکا نیـز دیـدگاه منفـی نسـبت بـه برنـی سـاندرز دیگـر نامـزد حـزب 

داشـته اند. دموکـرات 
هیـالری  و  جمهوری خـواه  حـزب  از  ترامـپ  دونالـد  وجـود،  ایـن  بـا 
کلینتـون از حـزب دموکـرات قریـب بـه یقین نامزدهـای نهایـی در انتخابات 

بـه شـمار خواهنـد رفـت. امریـکا  ریاسـت جمهوری 

نخستوزیر فرانسه گفت: فرانسه احتماالً هدف شماره یک برای گروه 
تروریستی داعش به شمار می رود.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی بی 
اف ام تأکید کرد: سطح تهدیدات تروریستی در فرانسه همچنان بسیار 
تروریستی  برای گروه  فرانسه هدف شماره یک  احتماالً  و  است  باال 

داعش است.
او در جریان سفر به فلسطین، افزود: فرانسه بی شک هدف شماره یک 

برای داعش به شمار می رود.
یوروپل  آژانس  که  است  شرایطی  در  فرانسه  وزیر  نخست  اظهارات 
اوایل ماه جاری نسبت به خطر وقوع حمالت تروریستی احتمالی در 

اروپا هشدار داده است.
نماینده گان پارلمان فرانسه به تازه گی طرحی را تصویب کردند که بر 
اساس آن حالت فوق العاده به مدت ۲ ماه تمدید خواهد شد و تا ۲6 

جوالی ادامه خواهد یافت.
در  به  توجه  با  امنیتی  شدید  تدابیر  اتخاذ  لزوم  بر  فرانسه  پارلمان 
پیش بودن رویدادهای ورزشی تابستان در این کشور تأکید کرده است.
مسابقات  کرد:  تأکید  سخنانی  در  فرانسه  کشور  وزیر  کازنیو،  برنارد 
فوتبال یورو ۲۰16 و تور بایسکل سواری »تور دو فرانس« در تابستان 
امسال برگزار خواهد شد و این رویدادهای ورزشی ما را ملزم می کند 
تا هوشیاری خود را مضاعف کنیم. این رویدادهای محبوب در سطح 

بین المللی می تواند اهداف تروریستی احتمالی باشد.
 13 تروریستی  حمالت  انجام  از  پس  فرانسه  در  فوق العاده  وضعیت 

نوامبر اعالم شده است.

ننگیالی عثمانی
لطفًا خود را معرفی کنید؟

ــالن  ــت بغ ــت از والی ــری فای ــان ف ــن از قهرمان ــد« یکت ــد »جه جــان محم
ــۀ  ــس اتحادی ــی، ری ــات انگلیس ــتۀ ادبی ــجوی رش ــاٌل در دانش ــتم. فع هس
ــدۀ مســابقات   ــذار کنن ــر برگ ــان آم ــت و هم چن ــری فای ــان ورزش ف قهرمان
ــم.  ــود می باش ــت خ ــی در والی ــای خصوص ــی از کلپ ه ــری یک مربی گ
مــدت 17 ســال می شــود کــه رو بــه ورزش آورده ام و مــدت هفــت ســال 

ــم.  ــه می کن ــای وظیف ــی ایف ــم مل ــر تی ــه شــکل ترین ــه ب اســت ک
ورزش را از کجا آغاز کردید؟

در آغــاز مــن ورزش اوشــو تمریــن می کــردم، بعدهــا ورزش فــری فایــت 
را فراگرفتــم، بــه ایــن دلیــل کــه ورزش فــری فایــت را ورزش جوان مردانــه 
ــری  ــابقات ف ــت. مس ــور اس ــم همین ط ــٌا ه ــتم و وافع ــی می پنداش و رزم
فاســت بــه شــکل بین المللــی برگــذار می شــود و یــک رشــته بســیار قــوی 
اســت. بایــد بگویــم کــه بازمحمــد مبــارز همیشــه بــرای مــن یــک الگــو و 

ــن رشــته بوده اســت. ــن در ای مشــوق تمری
ــا  ــده گان روزنامــۀ م ــرای خوانن ــارۀ دســت آوردهای ورزشــی تان ب درب

ــات بدهید؟ معلوم
ــار در مســابقات المپیــک  ــودم، چندین ب ــم ملــی ووشــود ب وقتــی عضــو تی
ــه شــامل دو  ــن مســابقات دارم ک ــز از ای ــدال نی ــد م ــردم و چن اشــتراک ک
کــِپ بهتریــن ورزشــکار از طــرف جنــرال صاحــب ظاهــر »اغبــر« می شــود. 
در رشــتۀ فــری فایــت هشــت مــدال طــال از داخــل کشــور و چهــار مــدال 
ــان  ــور آذربایج ــال ۲۰15 از کش ــور دارم. در س ــارج کش ــم از خ ــره ه نق
ــز شــامل دســت آوردهایم  ــی نی هــم یــک مــدال طــال و یــک کــپ قهرمان

ــتم.  ــان هس ــرام قهرم ــاًل در وزن 56 کیلوگ ــود فع می ش
چه طرح و برنامه یی برای ورزشکارن بعان روی دست دارید؟

فعــاٌل نامــزد پُســت آمریــت ورزشــی معــارف بغــالن هســتم، اگــر موفــق بــه 
ــا ورزشــکاران را  ــه در نطــر دارم ت احــراز ایــن پُســت شــوم، به طــور نمون
آمــاردۀ ســفر بــرای مســابقات ورزشــی بــه کشــور ارمنســتان و آذربایجــان 
ــارب  ــابقات از تج ــن مس ــالن در ای ــت بغ ــان والی ــد قهرمان ــا باش ــم ت کن
ــدن  ــد. تبدیل ش ــپ کنن ــت آوردهای کس ــوند و دس ــوردار ش ــوب برخ خ
ــه  ــت ک ــرم اس ــای دیگ ــالن از برنامه ه ــت بغ ــگ در والی ــه فرهن ورزش ب

ــرد.  ــم ک ــود روی آن کار خواه ــی ب ــر زنده گ اگ
از دید شما یک قهرمان ورزشی دارای کدام خصوصیات باشد؟

ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــد ب ــادی را بای ــکالت زی ــختی ها و مش ــان، س قهرم
ایــن مقــام مقــدس تحمــل کنــد تــا بتوانــد دســت آوردی بــرای کشــورش به 
ارمغــان بیــاورد. قهرمــان بایــد الگــوی اخــالق باشــد، بایــد کبــر و غــرور 
نداشــته باشــد و از مقــام قهرمانــی خــود ســوء اســتفاده نکنــد، ورزش بایــد 

بــرای باالبــردن میــزان خلــق و خــوی نیــک باشــد. 
پیشــنهاد شــما بــرای بهبــود فعالیت هــای ورزشــی بــه دولــت 

چیســت؟
ــاالی ورزشــکاارن داشــته باشــد،  ــوی و معــادی ب ــد توجــه معن ــت بای دول
ــه  ــان دســت آوردی ب ــک قهرم ــر ی ــاده یی نیســت، اگ ــی کار س افتخارآفرین
ــرای همــۀ کشــور  ــرای خــودش نیســت ب ــا ب ــد، تنه کشــور کســپ می کن
ــا اگــر باالی شــان  ــاالی وزرشــکاران خــود اعتمــاد داریــم حت اســت، مــا ب
ــوالن  ــد، از مس ــکان دهن ــان را از ت ــد جه ــود، می توانن ــرمایه گذاری ش س
ــروری  ــا ض ــد؛ این ج ــک کنن ــکاران کم ــرای ورزش ــه ب ــم ک ــار داری انتظ
ــه  ــم ک ــپاس گزاری کن ــه س ــر صمیمان ــر اغب ــای ظاه ــه از آق ــم ک می دان

ــت. ــرده اس ــتایش ک ــویق و س ــکاران را در ُکل تش ــه ورزش همیش
پیام تان برای جوانان چیست؟

جوانــان بــه هــر ورزشــی کــه عالقه منــد هســتند ورزش کنــد، ورزش انســان 
ــا ورزش می توانیــم محبوبیــت و  ــا مشــروع دور می کنــد، ب را از کارهــای ن
شــهرت نیــک بــرای کشــور خــود کســب کنیــم، کشــور بــه نیــروی جــوان 
ــه  ــل ب ــا از طریــق ورزش و تحصی ــد ت ــان مســوولیت دارن ــاز دارد، جوان نی

کشــور خدمــت کننــد.
ممنون که فرصت گذاشتید.

از شما هم.

سندرز:
فـرایند انتخـابات 

امـریکا دمـوکراتیـک نیست

نخست وزیر فرانسه:

فرانسه هدف شماره یک برای داعش است

قهرمان فری فایت:

جوانان در قبال کشور 
مسوولیت دارند

كاوه جبران

به جنایت کار نسبت قومی نتراشید
ــت بازی  ــی سیاس ــت، قربان ــدازۀ عدال ــه ان ــز ب هیچ چی
ــر  ــود. در ه ــه نمی ش ــۀ بی حافظ ــک جامع ــان ی حاکم
ــت داران،  ــذل دم دســت و حاتم بخشــانۀ حکوم ــی سیاســی، ب مبادله ی
ــه  ــال ک ــاچی بی خی ــوش کار، تماش ــۀ فرام ــت و جامع ــت اس عدال

ــند. ــدر می بخش ــند، از ارث پ ــه را می بخش ــگار، آن چ ان
ــراض  ــای اعت ــم زمزمه ه ــام، کم ک ــی ع ــم کرخت ــال و به رغ ــا این ح ب
ــا  ــار ب ــت حکمتی ــرام بازگش ــه خ ــاید ک ــد. ش ــوش می رس ــه گ ب
ــی  ــا از جهت ــن اعتراض ه ــون ای ــا اکن ــود، ام ــه نش ــکوت بدرق س

مخاطره آمیــز بــه نظــر می رســد.
ــی،  ــاالن فیس بوک ــماری از فع ــراض، ش ــای اعت ــوازات زمزمه ه در م
از جملــه برخــی از هم وطنــان پشــتون مــا ســعی دارنــد تــا اعتــراض 
ــن  ــان ای ــام ایش ــتدالل ع ــد. اس ــوه بدهن ــی جل ــار را قوم ــه حکمتی ب
اســت؛ بــه همــان حــد کــه اتهــام جنایــت و اعتــراض بــه حکمتیــار 
صــادق اســت، بــه همــان انــدازه بــر جنایــت کاران و ناقضــان حقــوق 
بشــر کــه اکنــون در ســایۀ نظــام می زینــد، نیــز صــادق بایــد باشــد.

ایــن ســخن مــرا یــاد تــالش حقیرانــۀ آن نماینــدۀ گرامــی در مجلــس 
ــتدالل  ــود و اس ــده ب ــانه یی ش ــی اش رس ــاد مال ــه فس ــدازد ک می ان
مــی آورد کــه آن رســانه، چــرا فســاد مالــی ســایر نماینــده گان مجلــس 

ــر او تمرکــز کــرده اســت. را نمی بینــد کــه فقــط ب
در اصــول، هیــچ مخالفتــی در اســتدالل ایــن دوســتان وجــود نــدارد 
و نبایــد هــم داشــته باشــد، امــا در موقعیــت کنونــی، ایــن زبــان آوری 
ــز  ــراض چی ــی اعت ــتۀ اصل ــردن هس ــی و منحرف ک ــز فرافکن را ج
ــته کردن  ــی، برجس ــت کنون ــرد. در موقعی ــی ک ــوان تلق ــر نمی ت دیگ
قومیــت جنایــت کار فقــط بــه تنش هــای از پیش آمــادۀ قومــی و 
سیاسی شــدن هرچــه بیشــتر امــر عدالــت کمــک می کنــد. جنایــت کار 
ــال،  ــن ح ــر و در عی ــی دیگ ــتن، جنایت ــی دانس ــه قوم ــوب ب را منس
ــت،  ــر و همه پذیرشــدن عدال ــت اســت. راه فراگی ــق عدال ــع تحق مان
ــل، اشــتراک گســتردۀ  ــت کار نیســت. ب ــت جنای برجسته ســازی قومی
مــردم در اعتراضــی عمومــی اســت. ایــن اســتدالل نمی توانــد 
ــاند.  ــت کار بپوش ــه جنای ــتان را ب ــی دوس ــاد قوم ــق ح ــت و تعل نی
ــک- در  ــو کوچ ــی -ول ــا اعتراض های ــته باره ــال گذش ــزده س در پان
ــک  ــچ ی ــا هی ــت، ام ــکل گرف ــت کاران ش ــۀ جنای ــوص محاکم خص
ــه  ــی ب ــودند و کمک ــت نگش ــان در حمای ــتدالل آوران، زب ــن اس از ای
عمومی ســاختن آن نکردنــد. حــاال هــم اگــر اشــتیاقی در دادخواهــی 
ــردن  ــوش ک ــا فرام ــت، ام ــی نیس ــت، باک ــت کاران اس ــۀ جنای از هم
ــا  حکمتیــار بــه عنــوان یکــی از چهره هــای اصلــی و مناســبتی کــه ب

ــد. ــار بمان ــه کن ــد ب برگشــت او میســر شــده اســت، نبای
آن هایــی کــه بیســت و انــدی ســال پیــش آدم هــای بی گنــاه را 
ســالخی کردنــد، پیــش از آن کــه منجــی قــوم شــناخته شــوند، مدافــع 
ایدیولــوژی و قومانــدان حــزب و گــروه خــود بودنــد. پیونــددادن قوم 
ــی دیگــر از چریک هــای  ــت کاری، جنایت ــا آن همــه جنای ــت ب و قومی

فرهنگــی بــود کــه بعدهــا انجــام شــد و تــا حــاال ادامــه دارد.
کــردار  پیشــه کردن  تراشــیدن،  قــوم  نســبت  حکمتیــار  بــرای 
ــم  ــتالف آن را عل ــب اس ــرگ حبی ــماری در م ــه ش ــت ک مشابهی س
ــن بیشــتر و گســترده تر  ــوع اســتدالل ورزی اگــر از ای ــن ن ــد. ای کردن
وارد گفتمــان ســخیفانۀ سیاســی-قومی شــود، آن گاه بهتــر اســت کــه 

ــم. ــو نکنی ــاًل گفت وگ اص

هادی احمدی

ــکا  ــه امری ــد ک ــا می گوین ــر تحلیل گــران سیاســی م اکث
النه هــای  در حــذف  بایــد صادقادنــه  پاکســتان  و 
ــه  ــم ک ــد بگوی ــد. بای ــی کنن ــدام عمل ــتی اق تروریس
ــا  ــد م ــا چــه مقیاســی دی ــه« نشــان می دهــد ت ــن کلمــۀ »صادقان همی
نســبت بــه همــکاری کشــورهای منطقــه در مبــارزه بــا دهشــت افگنی 
ــوان  ــه نمی ت ــزی را ک ــی چی ــات سیاس ــت. در ادبی ــاده لوحانه اس س
ــت؛  ــردن اس ــه همکاری ک ــودن و صادقان ــای صادق ب ــت، واژه ه یاف
ــی های  ــی، پالیس ــی و منطقه ی ــع مل ــاس مناف ــورها براس ــه کش بلک
ــتن  ــای انتظارداش ــن، به ج ــد. بنابرای ــم می زنن ــود را رق ــی خ خارج
همــکاری صادقانــه در مبــارزه بــا گروهــای تروریســتی، بهتــر اســت 
ــورهای  ــی کش ــع مل ــه های مناف ــیدن ریش ــه چالش کش ــاالی ب ــا ب ت

ذیدخــل فکــر شــود.

وكیل پساكوهی

ــراد او  ــد، اف ــته ش ــار کش ــط حکمتی ــن توس ــدر م پ
ــاق در گذشــته  ــن اتف ــا ای ــد؛ ام ــن گرفتن ــدرم را از م پ
ــن  ــچ نقــش در آن نداشــتم، م ــن هی ــود و م رخ داده ب
بــا حکمتیــار از موضــع پــدر و گذشــتهگانم برخــورد نمیکنــم. اگــر 
ــار مشــکل  ــدن حکمتی ــا آم ــن ب ــد، م ــه افغانســتان می آی ــار ب حکمتی
ــم  ــۀ او ه ــتان خان ــد، افغانس ــوش بیای ــد و خ ــد بیای ــدارم، بفرمای ن
ــا  ــرد، ام ــران ک ــترک را وی ــۀ مش ــن خان ــه او ای ــد ک ــت، هرچن هس

ــد. ــر دارد، بفرمای ــش را اگ ــاد کردن ــم ارادۀ آب بازه
ــه  ــن ویران ــاد ای ــار به خاطــر آب ــه حکمتی ــن اســت ک ــی مســأله ای ول
ــاز نمی گــردد،  ــا دســتان خــود ویرانــش کــرده اســت، ب کــه خــود ب
ــد،  ــی اش کرده ان ــران طراح ــه دیگ ــد ک ــام می ده ــی را انج او پروژه ی

ــه در گذشــته انجــام داد. ــای ک ــل ســایر پروژه ه مث

فیـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

مال اختر محمد منصور در جوالی سال ۲۰15 بعد 
این  ریاست  طالبان  قبلی  رهبر  عمر  مال  مرگ  از 

گروه را به عهده گرفت.
مال اختر محمد محمد منصور، در سال  1968 در 
»بند تیمور« در روستایی در منطقه »میوند« والیت 

قندهار به دنیا آمد.
او اهل قندهار و از اعضای قبیلۀ »اسحاق زی« بود 
و زمانی که ریاست طالبان را به عهده گرفت سنش 

به 5۰ سال می رسید.
اختر منصور بعد از مهاجرت به پاکستان در کمپ 
شهرستان  توابع  از  »جلوزئی«  منطقه  در  مهاجران 
»نوشهره« واقع در ایالت »خیبرپختونخواه« به تعلیم 

علوم دینی پرداخت.
مال اختر محمد منصور در جنگ با شوروی سابق 
در  طالبان  برجسته  فرماندهان  از  و  داشت  شرکت 
را  طالبان  گروه  عمر  مال  که  زمانی  بود.   9۰ دهه 
اعضای  جزو  نیز  منصور  اختر  کرد  بنیان گذاری 

شورای طالبان و از افراد نزدیک به مال عمر بود.
در سال های 1996 الی ۲۰۰1 مال منصور به عنوان 
یکی از وزرای طالبان تعیین شد و به مرور پیشرفت 

کرد.
که  بود  قندهار  در  طالبان  فرماندهان  از  یکی  وی 
نقش مهمی در حفظ وحدت بین اعضای این گروه 

داشت.
مال منصور در جمع نخستین گروه طالبان بود که در 
سال 1994 والیت قندهار را تصرف کردند و در دو 
سال پس از آن، گروه های مخالف را به جز گروه 

مقاومت از میان برداشتند.
مال منصور بعد از اینکه طالبان در سال 1996 کابل 
را تصور کردند مسئولیت شرکت هوایی آریانا را به 

عهده گرفت و سپس وزیر هوانوردی طالبان شد.
مال منصور فرمانده نیروی هوایی طالبان شد اما حتا 

قطعات الزم برای بازسازی جنگنده ها را در اختیار 
نداشت.

خود  موقعیت  از  سوءاستفاده  با  که  است  متهم  او 
خود  برای  مخدر  مواد  پول  از  طالبان  رهبری  در 
گذاری  سرمایه  فارس  خلیج  عربی  کشورهای  در 

کرده است.
پهپادهای  حمله  و  طالبان  رژیم  سقوط  از  بعد 
سال  در  افغانستان  طالبان  رهبران  علیه  آمریکایی 
۲۰۰1 مال منصور نیز مانند سایر رهبران طالب در 

مکان نامعلومی مخفی شد.
چند سال بعد که طالبان خود را بازسازی کردند مال 
موقعیت  دهنده  نشان  که  قندهار شد  والی  منصور 

باالی وی در طالبان بود.
شورای  مهم  اعضای  از  یکی  بعد ها  منصور  مال 
موقعیت  و  شد  کویته  شورای  به  موسوم  طالبان 

استراتژیک در بین رهبران طالبان به دست آورد.
قبل از اینکه مال برادر، مسئول نظامی طالبان در سال 

۲۰۰7، از سوی پاکستان به زندان بیافتد، مال منصور 
یکی از دو معاون وی بود.

مال  پاکستان،  در  برادر  مال  شدن  دستگیر  از  بعد   
این  طالبان رهبری  دو  فرد شماره  به عنوان  منصور 

گروه را به عهده گرفت.
تمام  سرپرستی  عمر،  مال  غیاب  در  منصور  مال 
فعالیت های سیاسی، نظامی و تبلیغاتی طالبان را به 

عهده داشت و خط مشی طالبان را تعیین می کرد.
وی برای حفظ موقعیت خود خبر مرگ مال عمر را 
پنهان کرد و از این طریق طالبان را رهبری می کرد.

مال اختر منصور بعد از مرگ مال عمر در جوالی 
۲۰15 رهبری طالبان را به عهده گرفت اما رهبران 
این گروه دچار اختالف شده بودند و هر یک تالش 
می کردند رهبری بخشی از طالبان را به عهده گرفته 

و به صورت مستقل فعالیت کنند.

اختر محمد منصور از مهاجرت به پاکستان 
تا رهبری طالبان

دختران دوچرخه 
سواران اریکین به دست

ذکیــه محمــدی و گلثــوم زهــرا دو دختــر بامیانــی بایســکل 
ران از بامیــان تــا کابــل رکاب زنــی کــرده و حمایــت شــان 
ــور  ــد و خواســتار عب ــش روشــنایی اعــالم کردن را از جنب
ــل از  ــه کاب ــتان ب ــت ترکمنس ــو ول ــد کیل ــرق 5 ص ــن ب لی

مســیر بامیــان و میــدان وردک شــدند.
ایــن دو خانــم بامیانــی روزگذشــته بامیــان را مقصــد کابــل 
بــا بایســکل هــای شــان تــرک کردنــد و امــروز ســاعت 1۰ 
ــت  ــل ارگ ریاس ــت در مقاب ــان را در پایتخ ــح خودش صب

جمهــوری رســاندند.
ــان کشــور دو دســته گل و دو هریکیــن  ایــن بایســکل ران
بــا خودشــان بــه محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــور و 

ــد. عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی تحفــه آوردن
کــه  »همان طــوری  اســت:  آمــده  آنــان  اعالمیــه  در 
ــداهلل، نســل  ــای عب ــی و آق ــاب غن مســتحضر هســتید، جن
مــا سال هاســت از رویــای داشــتن فــردای روشــن محــروم 
ــدن و بیشــترین  ــده مان ــا زن ــن آرزوی م بوده اســت. کمتری
آرزوی مــا داشــتن کشــوری اســت کــه در آن ارزش هــای 
حداقلــی انســانی، مانند حقــوق بشــر، برابری، دموکراســی، 
عدالــت اجتماعــی و مســئولیت پذیری وجــود داشــته 
ــون  ــا کن ــول ت ــن مأم ــا ای ــغ و افســوس ام ــا دری باشــد. ب
ــران  ــه س ــا ب ــام م ــد. پی ــت نیافتنی می مان ــای دس ــه رؤی ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــدت مل ــت وح حکوم
ــا و ارزش گــذاری  شــهروندان، انتظــارات و نیازهــای آن ه
ــارور شــدن  ــرای ب ــای نســل جــوان کشــور، ب ــه آرزوه ب
ایــن آرزو و تحقــق ایــن رؤیــای کوچــک، تــالش ورزنــد«.
ــاب  ــور و جن ــس جمه ــاب ریی ــد: » جن ــد کردن ــان تاکی آن
رییــس اجرائیــه، مــا پیــام مردمــی کــه تــا کنــون بــا صــدای 
شــفاف و بلنــد مطالبــات شــان را مطرح کــرده انــد را باری 
دیگــر مطــرح می کنیــم: نبایــد پاســخ تــان بــه شــهروندانی 
کــه بــه مدنیــت و حقــوق برابــر احتــرام گذاشــته اند 
ــد و  ــاس بداری ــنایی را پ ــش روش ــد. جنب ــی« باش »تاریک
حرمــت شــهروندان را نگهداریــد و بــه ارزش هــای مدنــی 
ــما،  ــه ش ــن ب ــا دادن دو هریکی ــا ب ــد. م ــرام بگذاری احت
یــادآور می شــویم کــه عصــر تاریکــی و چراغ هــای نفتــی 
ــرق  ــی، از ب ــۀ کنون ــا در زمان ــد م گذشــته اســت و بگذاری
ــیم«. ــردم اســت، برخــوردار باش ــن حــق م ــه بدیهی تری ک

در همیــن حال؛ شــاه حســین مرتضــوی، معاون ســخنگوی 
رییــس جمهــور در صفحــه فیســبوکش با نشــر عکــس این 
دو خانــم بایســکل ســوار از آمــدن شــان بــه کابــل اســتقبال 

کــرده و بــه آنــان خــوش آمدیــد گفتــه اســت.
ــان در فیســبوکش  ــردم در پارلم ــده م ــزاد، نماین ــد به احم
ــی  ــم بامیان ــن دو خان ــه ای ــور ب نوشــته اســت کــه اداره ام
ــا  ــه ارگ ریاســت جمهــوری داده اســت ام اجــازه ورود ب

ــه اســت ــان را نپذیرفت ــن هــای آن هریکی

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان)تیفا(  می گوید که اکنون 
بیش از بیست ماه از تالش ها برای اصالحات انتخاباتی 
می گذرد اما تا حال نتیجۀ ملموسی را به دنبال نداشته 

است.
از  بیش  »اکنون  است:  نگاشته  اعالمیه یی  در  نهاد  این 
بیست ماه از تالش های اصالحات انتخاباتی می گذرد اما 
تا حال نتیجۀ ملموسی را به دنبال نداشته است. قابل ذکر 
این تالش ها،ساختارهایی در دولت  کنار  است که در  

افغانستان اعم از حکومت و شورای ملی سهم بزرگی 
در به تعویق افتادن و عملی نشدن اصالحات انتخاباتی 
داشته اند. از یک طرف با گذشت زمان،سطح بی اعتمادی 
مردم افزایش یافته و زمان نیز به سرعت در گذر است 
و از طرفی دیگر،با گذشت هر روز جو سیاسی پیچیده 
و مغلق گشته که ممکن تاثیرات منفی باالی عملی سازی 
اصالحات انتخاباتی  و برگزاری انتخابات شفاف داشته 

باشند. «

عنوان  به  پارلمان  »اعضای   : است  آمده  اعالمیه  در 
انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  مردم  نمایندهگان 
حکومت  کارکردهای  از  درست  نظارت  نتوانسته اند، 
موکلین  از  نمایندگی  امر  در  هم چنین  و  باشند  داشته 

خویش در این رابطه نیز ناکام مانده اند.«
خویش  نگرانی  به شدت  کنونی  وضعیت  ادامه  از  تیفا 
را اظهار داشته است و از پارلمان افغانستان می خواهد 
قانون  به  رابطه  در  را  موضع خویش  زودتر  هر چه  تا 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل، 
انتخاباتی مشخص ساخته و این طرح قانون را تصویب 
کمیسیون های  گزینش  کمیته  زودتر  چه  هر  تا  نماید 
برای شروع  این جرقه یی  و  گرفته  نیز شکل  انتخاباتی 

متداوم اصالحات انتخاباتی گردد.
آمادگی  بوده  کرده  اعالن  قبال  ملی  وحدت  حکومت 
را  والیتی  شورای های  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 

میان فصل تابستان و خزان امسال دارد.
جامعه  از  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  هم چنان   
را شکستانده  تا سکوت خویش  می خواهد  نیز  جهانی 
و به اساس تعهداتی که بیش از یک دهه در افغانستان 
داشته اند،به قضیه اصالحات انتخاباتی نگریسته و نقطه 

فشاری برای تسریع روند اصالحات انتخاباتی گردند.
از  یکی  کشور  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  آوردن 

توافقات حکومت وحدت ملی است.

2۰ ماه تالش  و نتیجه صفر
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