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صفحه 6

تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند گفت، هم اکنون در وجود من
 و شما هست، منتها باید آن را پیدا کرد و انگشت رویش گذاشت.

مترلینگ

کندز کې د مسافرو وژل کېدو په اعرتاض 

بېالبېلو ښارونو کې غونډې

 مســأله تأمیــن امنیــت انتخابــات كــه بســیار مهــم اســت بایــد در اولویــت برنامــۀ دولــت قــرار داشــته باشــد؛ 
امــا در ایــن زمــان انــدک فراهــم آوری ایــن همــه بــرای دولــت دشــوار خواهــد بــود. او تصریــح كــرد: اقــدام 
اخیــر دولــت به خاطــر برگــزاری انتخابــات در ســال روان و بیــرون كــردن پارلمــان افغانســتان از ســردرگمی 

قابــل قــدر اســت؛ امــا ایــن كار بــه وقــت زیــاد نیازمنــد اســت.
آقــای عاكفــی می افزایــد: مــردم افغانســتان و جامعــۀ بین المللــی خواهــان برگــزاری انتخابــات شــفاف 
اســتند، ســفیر اتحادیــۀ اروپــا در افغانســتان دو مــاه پیــش گفتــه بــود كــه از انتخابــات و كمیســیون انتخابــات 
ــات در  ــر اصالح ــود. اگ ــاد وارد ش ــن نه ــادی در ای ــات بنی ــه اصالح ــد ك ــتیبانی می كنن ــی پش ــتان وقت افغانس
ــد، در  ــات دارن ــیون انتخاب ــه كمیس ــبت ب ــردم نس ــه م ــی ك ــود، بی اعتمادی ی ــات وارد نش ــیون انتخاب كمیس

ــد كــرد ــات اشــتراک نخواهن انتخاب



در  آغــاز گفت وگوهــای صلــح  از  امریــکا 
ــوی  ــان؛ مول ــِد طالب ــر جدی ــِت رهب موجودی
کــرده  نااُمیــدی  ابــراز  آخونــد،  هیبــت اهلل 
ــی  ــای نظام ــی از مقام ه ــۀ یک ــه گفت ــت. ب اس
ــردی  ــان، ف ــد طالب ــر جدی ــور، رهب ــن کش ای
محافظــه کار و مذهبــی اســت کــه نمی خواهــد 
ــح  ــو و صل ــتان از راه گفت وگ ــایل افغانس مس
امریکایــی  مقــام  ایــن  شــود.  حل وفصــل 
ــان  ــد طالب ــر جدی ــر رهب ــه اگ ــدار داده ک هش
تهدیــدی بــرای نظامیــان امریکایــی و یــا 
ــا او  ــود، ب ــخیص ش ــتان تش ــای افغانس نیروه
همــان کاری صــورت خواهــد گرفــت کــه بــا 
ــی  ــد؛ یعن ــام ش ــروه انج ــن گ ــِی ای ــِر قبل رهب
ــان را  ــِد طالب ــر جدی ــکا رهب ــر امری ــه اگ این ک
ُمخــِل منافــِع خود تشــخیص دهــد، آن گاه وارد 
ــز چــون مــا  عمــل می شــود و شــاید او را نی
ــای  ــدِف جنگنده ه ــور ه ــد منص ــر محم اخت

بی سرنشــین قــرار دهــد. 
ــه نظــر می رســد مشــکل اساســی در مبــارزه  ب
بــا تروریســم و افراط گرایــی، از همین جــا 
ــد  ــوع برخــورد می توان ــن ن ــاز می شــود. ای آغ
ــا  ــود آورد، کم ــه وج ــی را ب ــِب خطرناک عواق
این کــه در پانــزده ســال گذشــته نیــز بــه وجــود 
ــروه  ــد گ ــا می خواهن ــت. امریکایی ه آورده اس
طالبــان و رهبــراِن آن هــا را دو پدیــدۀ متفــاوت 
بداننــد و از همیــن منظــر بــه آن هــا نــگاه 
ــاید  ــه ش ــد ک ــر می کنن ــا فک ــد. امریکایی ه کنن
ــه رو  ــرادی باشــند کــه میان ــان اف ــاِن طالب در می
ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــوند و ب ــده ش خوان
ــزی  ــن چی ــه چنی ــی ک ــد، در حال ــت دهن اهمی

ــدارد.  در عمــل وجــود ن
طالبــان  گــروه  معــاون  دیگــر،  جانــب  از 
ســراج الدین حقانــی اســت؛ کســی کــه در 
ــه  ــکا ب ــل و امری ــازمان مل ــیاهِ س ــِت س فهرس
ــه  ــاِک تروریســتی ب عنــوان یــک چهــرۀ خطرن
ــن  ــا ای ــا امریکایی ه ــت. آی ــیده اس ــت رس ثب
فــرد را نیــز تــا بــه حــال تهدیــدی بــرای منافــِع 
ــر  ــا اگ ــد؟ امریکایی ه خــود تشــخیص نداده ان
واقعــًا اراده یــی بــرای نابــودِی گروه هــای 
تشــکیل  محــل  می داشــتند،  تروریســتی 
ــاب  ــرای انتخ ــان ب ــاِن طالب ــاِت فرمانده جلس
ــخص  ــًا مش ــروه کام ــن گ ــِد ای ــر جدی رهب
بــود و می شــد کــه به یک بــاره جهــان را از 

ــی القلب ترین  ــن و قس ــی از بدنام تری ــِر یک ش
و  رهبــران  و  تروریســتی  گروه هــای 
چــرا  داد.  نجــات  آن  ســازمان دهنده گاِن 
امریــکا هیــچ حرکتــی بــرای از میــان برداشــتِن 
ــا  ــگ ب ــًا در جن ــه عم ــان ک ــان طالب فرمانده
ــش و  ــای ارت ــور و نیروه ــن کش ــای ای نیروه
پولیــس افغانســتان قــرار دارنــد، انجــام نــداد؟ 
ــارزه  ــکا مب ــرای امری ــه نظــر می رســد کــه ب  ب
بــا تروریســم، چیــِز دیگــری اســت کــه 
ــر  ــه ه ــتان ک ــردمِ افغانس ــا م ــرای م ــًا ب عجالت
و  فهــم  قابــل  می شــویم،  آن  قربانــی  روز 
ــتای  ــاید در راس ــا ش ــت. امریکایی ه درک نیس
ــری از  ــوع دیگ ــه ن ــه ب ــود در منطق ــع خ مناف
افراط گرایــی دســت  تعریــِف تروریســم و 
یافتــه باشــند کــه حداقــل مــا در شــرایط 
نمی دانیــم.  به خوبــی  را  آن  معنــِی  فعلــی 
شــاید یکــی از ماحظــات امریکایی هــا در 
ــا تروریســم، کشــور پاکســتان باشــد  ــارزه ب مب
از  را  آن  به ســاده گی  نمی خواهنــد  کــه 
ــا وجــود آن کــه  ــد. امریکایی هــا ب دســت بدهن
به خوبــی می داننــد کــه رهبــراِن گروه هــای 
ــه  ــاه گرفت ــری و هراس افکــن در کجــا پن تکفی
کــدام  ظرفیت هــای  و  امکانــات  از  و  انــد 
ــِر آن  ــد، بازهــم در براب کشــور اســتفاده می برن
ــت  ــن اس ــا ای ــد. ی ــار کرده ان ــی اختی خاموش
ــدی را  ــروژۀ واح ــتان پ ــکا و پاکس ــه امری ک
ــب  ــرای فری ــی ب ــی گاه ــد ول ــال می کنن دنب
افــکار عمومــی نیــاز دارنــد کــه ســروصداهایی 
را علیــه یکدیگــر بــه راه اندازنــد، مثــل آن چــه 
کشــته  از  پــس  پاکســتانی  مقام هــای  کــه 
شــدن مــا اختــر محمــد منصــور رهبــر 
ــی  ــد ول ــه راه انداختن ــان، ب ــروه طالب پیشــیِن گ
ــن  ــر دو کار در راســتای تأمی ــن ه ــع ای در واق
منافــِع واحــد صــورت گرفتــه اســت و یــا ایــن 
ــه  ــت ک ــادر نیس ــًا ق ــکا واقع ــه امری ــت ک اس
ــن  ــه همی ــود و ب ــرون ش ــتان بی ــِس پاکس از پ
دلیــل، از سیاســِت مماشــات و مــدارا بــا ایــن 
ــدام از  ــر ک ــر ه ــد. اگ ــتفاده می کن ــور اس کش
ــد  ــد، می توان ــت باش ــا درس ــن گمانه زنی ه ای
اثــراِت خطرناکــی را بــه وجهــه و اعتبــارِ ایــن 

ــد.  ــور وارد کن کش
ــا  ــی امض ــان امنیت ــتان پیم ــا افغانس ــکا ب امری
ــد  ــور را متعه ــن کش ــان، ای ــن پیم ــرده و ای ک

ــی  ــاِت بیرون ــر مداخ ــه در براب ــازد ک می س
ــاوت  ــود، بی تف ــتان می ش ــه افغانس ــه متوج ک
نباشــد. از جانــب دیگــر، امریــکا صدهــا 
نیــروی نظامــی در افغانســتان بــه بهانــۀ مبــارزه 
آورده  گــرد  افراط گرایــی  و  تروریســم  بــا 
اســت و اگــر ایــن نیروهــا در برابــر تحــرکاِت 
ــی  ــود بی تفاوت ــن از خ ــای هراس افک گروه ه
ــر  ــد آن را تعبی ــه بای ــد، چگون ــان می دهن نش

ــرد؟ ک
ــی  ــر اســاِس مجبوریت هــای امنیت افغانســتان ب
ــا  ــی ب ــان امنیت ــای پیم ــه امض ــن ب ــود، ت خ
شــاهد  امریکایی هــا  اســت.  داده  امریــکا 
بودنــد کــه امضــای ایــن پیمــان بــرای دولــِت 
ــورِی  ــود. از رییس جمه ــاده یی نب ــی کارِ س فعل
پیشــین گرفتــه تــا بســیاری از رهبــران سیاســی 
ــان  ــن پیم ــای ای ــا امض ــور، ب ــی کش و مذهب
ــی  ــای امنیت ــی مجبوریت ه ــد، ول ــق نبودن مواف
دولــِت جدیــد را وادار بــه امضای آن کــرد و از 
طــرف دیگــر، امریکایی هــا نیــز بــر امضــای آن 
ــا  ــد ت ــد و می گفتن ــد می ورزیدن به شــدت تأکی
زمانــی کــه چنیــن پیمانــی امضا نشــود، دســِت 
امریــکا بــرای نابــودی النه هــای هراس افکنــان 
کوتــاه اســت. امــا حــاال کــه بیــش از یک ســال 
از امضــای ایــن پیمــان گذشــته، می تــوان ایــن 
پرســش را مطــرح کــرد کــه ایــن پیمــان چــه 

ــرای افغانســتان داشــته اســت؟  ســودی ب
ســال های  بــرای  نمی تواننــد  امریکایی هــا 
طوالنــی همچنــان بــه بــازِی سیاســِی خــود در 
منطقــه ادامــه دهنــد. همیــن حــاال کشــورهای 
قدرت هــای  کــه  افغانســتان  بــه  نزدیــک 
ــا  ــه هدف ه ــبت ب ــتند، نس ــم نیس ــی ه کوچک
ــک و  ــا ش ــه ب ــکا در منطق ــای امری و برنامه ه
نگرانــی نــگاه می کننــد و چــه بســا کــه عمــًا 
نیــز وارد بــازی شــده اند. حضــور قدرت هــای 
ــدی  ــای ج ــد خطره ــه می توان ــر در منطق دیگ
را بــرای منافــع امریــکا و دیگــر متحــدان 
ــن جــای شــک  ــد. در ای ــم کن ــِی آن فراه غرب
نیســت کــه روزی برخــورد منافــع کشــورهای 
قدرتمنــد می توانــد از منطقــه، صحــرای آتــش 
ــچ  ــِب هی ــی نصی ــچ منفعت ــازد و آن گاه هی بس
کشــوری نخواهــد شــد. پاکســتان امــا از ایــن 
ــازی ســود می بــرد و بــه همیــن دلیــل هیــچ  ب
تعهــدی نســبت بــه مبــارزه بــا تروریســم 
بــرای  نمی دهــد.  نشــان  افراط گرایــی  و 
ــا تروریســم، یــک شــوخِی  پاکســتان مبــارزه ب
ــد  ــه می توان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــک ب دیپلماتی
ــد.  ــن کن ــن کشــور را تأمی ــع اقتصــادِی ای مناف
ــدت  ــک در درازم ــدون ش ــی ب ــن نگاه چنی
پیامدهــای خطرناکــی را بــرای منطقــه بــه 
ــراِن  ــا بازیگ ــاید حت ــه ش ــد آورد ک ــار خواه ب
جهانــی و منطقه یــِی آن هــم از محاســبۀ آن 

ــد. عاجــز ان
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مبارزه با تروریسم 
از نوِع امریکایی

 

امـروز بنـد بـرق سـلما زیـر نـامِ »بنـد دوسـتی افغـانـ  هند« 
در  غنـی  رییس جمهـور  و  هنـد  نخسـت وزیر  حضـور  بـا 
هـرات افتتـاح می شـود. افتتـاح ایـن بنـد بـرق بـرای هـرات 
و افغانسـتان از اهمیـِت زیـادی برخـوردار اسـت و می توانـد 
هشـتادهزار هکتـار زمیـِن زراعتـی را آبیـاری کنـد و بـه ُکِل 

برسـاند. بـرق  هرات 
 کار پـروژۀ بند برِق سـلما در دوران ریاسـت جمهوری محمد 
داوود آغـاز یافتـه بـود، ولـی بـه علـِت تعامـات و تحوالِت 
نظامـیـ  سیاسـی سـال ها کارِ آن بـه تعویـق افتـاد و باالخـره 
در سـال 2005 میـادی، کار اساسـِی آن آغـاز شـد و اگرچـه 
بازهـم بـه دالیـِل امنیتی چندیـن بـار کارِ آن به تعلیـق درآمد 
ولـی سـرانجام در دوران ریاسـت جمهوری آقـای غنـی ایـن 
پـروژه به سـر رسـید. در قـدم اول، هـدف از اعمـارِ این بند، 
اسـتفاده از آِب هریـرود بـرای آبیـاری زمین هایی سـت که در 
مسـیِر ایـن دریاچـه قـرار دارنـد. ایـن انتظـار وجـود دارد که 
افتتـاح بند سـلما بـر وضعیِت زراعـت تغییراِت زیـادی رونما 
سـازد، به حـدی کـه نیازمندی های مـردمِ حوزۀ غـرب از این 

درک مرفـوع و اقتصـاد زراعتِی کشـور شـکوفا گردد. 
فعـال شـدِن توربین های تولیـد برق به ظرفیـِت 14 میگاوات، 
ایجـاد کارخانه هـا و  بـه  هـرات  مـردمِ  نیازمنـدِی  می توانـد 
مراکـز صنعتـی را تأمیـن سـازد و ایـن گامی بزرگ به سـمِت 
توسـعه و خودکفایـی تلقـی می شـود. همچنیـن با سـاخت و 
اعمـار ایـن بنـد، فرصت هایی برای اعمـارِ شـهرک ها در کنار 
و اطـراِف ایـن بنـد مسـاعد می گـردد کـه به رشـد و توسـعۀ 
هـرات کمـِک شـایانی خواهـد کـرد. ایـن بنـد به دولـت این 
فرصـت را نیـز می دهـد کـه بـا سـاختِن نهرهایـی از آن، بـه 

مناطـِق نزدیـک و شهرسـتان های مجاور آب رسـانی شـود. 
بـدون شـک بنـد سـلما بـا مسـاعدِت سـخاوتمندانۀ کشـور 
دوسـت؛ هندوسـتان اعمـار شـده و ایـن بنـای عظیـم صفحۀ 
زریـِن دیگـری بـه تاریِخ دوسـتی و ارزش گـزارِی دو ملت و 
دولـت افـزوده اسـت. دولـت افغانسـتان بـا افتتاح بند سـلما، 
بایـد به سـاخت و ترمیِم بندهـای آبِی متعـدد در دیگر مناطِق 
افغانسـتان همـت گمـارد. چـرا که هم اکنـون افغانسـتان برای 
تأمیـن بـرِق مـورد نیـازش، وابسـته بـه کشـورهای همسـایه 
اسـت و بـر اسـاس تجـارب، هرازگاهی ممکن اسـت که یک 
رعدوبرِق سیاسـی، کشـور را به تاریکی سـوق دهد. در حالی 
کـه جغرافیـای طبیعـِی کشـور این اجـازه را به مـا می دهد که 
در مناطـق مختلـِف کشـور، بندهـای متعـددِ برق ایجـاد کنیم 
و طـی یـک برنامـۀ نه چنـدان درازمـدت، بـه خودکفایـی در 
این زمینه برسـیم. شـکی نیسـت کـه چنیـن اراده و اقدامی از 
سـوی کشـورهای دوسـت و همـکارِ افغانسـتان به سـاِن هند 
حمایـت می شـود. اما متأسـفانه وابسـته گی به پاکسـتان و نیز 
نفـوذ اقتصـادی و اسـتخباراتِی این کشـور سـبب می شـود که 
نیـِت راسـخی بـه اعمارِ بندها نداشـته باشـیم و این همسـایه 
به راحتـی توانسـته فرصـِت عملـی شـدِن نیـاِت خیـر را از ما 
بگیـرد. همچنیـن مافیایـی کـه بـر حوِل وابسـته گِی کشـور به 
بیـرون شـکل گرفتـه و از ایـن رهگـذر پول هـای هنگفتـی به 
جیـب می زنـد، بـه سـبوتاژِ طرح هـای عمرانـی و توسـعه یِی 
مـا از قبیـِل بندسـازی دسـت زده و عرصـه را بـر اسـتقال و 

خودکفایـِی افغانسـتان تنگ کرده اسـت.
امـا اکنـون افتتـاح بند سـلما و مفاد مترتب بـر آن، اخگری در 
فضـای تیـرۀ اقتصـاد و انرژِی افغانسـتان  محسـوب می شـود 
کـه می توانـد ذهن هـا و ضمیرهـای مدیـران و برنامه ریـزاِن 
کشـور را بـه سـمِت آب هـای جـارِی فراوانـی کـه داریـم، 
معطـوف کنـد. ایـن آب هایـی کـه از کوه هـای پُرغـرورِ مـا 
سرچشـمه گرفته انـد، نبایـد همین طـور بـه هـدر برونـد. این 
آب هـا بایـد در هیـأِت بندهـای کوچـک و بـزرِگ متعـدد و 
بـا در نظرداشـِت همـۀ اصـول زیسـت محیطی و جغرافیایـی، 
روشـنایی و خوشـبختی را بـرای مـردمِ افغانسـتان بـه ارمغان 

بیاورند.
البتـه گفتنی سـت که منافـِع نهفتـه در بند برِق سـلما به همین 
سـاده گی ها به دسـت آمدنـی نیسـت؛ زیـرا اول قرار اسـت که 
ایـن بنـد روشـنایی بیـاورد و سـپس در برنامه هـای منظـم و 
مـدرِن زراعتـی و انکشـافی نقش آفرینـی کنـد. تحقـِق چنیـن 
مأمولـی هرچنـد زمان بر اسـت، ولـی در نهایت افغانسـتان را 

بـه توسـعه و خودکفایـی رهنمون می سـازد. 

بند دوستی افغان ـ هند؛
 حیات بخــش و روشـــنی آور
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منظور  به  که  مراسمی  در  ماندگار- 
کارنامه ها  شخصیت،  از  گرامی داشت 
و  شاعر  باختری  واصف  استاد  آثار  و 
بلخ  دانشگاه  در  کشور  مطرح  نویسندۀ 
زیادی  شمار  آن  در  بود،  گردیده  برگزار 
و  دانشگاه  استادان  فعال،  فرهنگیان  از 

دانشجویان اشتراک داشتند.
و  اطاعات  رییس  خلیق  محمد  صالح 
این  حاشیۀ  در  که  بلخ  والیت  فرهنگ 
می کرد،  صحبت  خبرنگاران  با  همایش 
از  یکی  باختری  واصف  »استاد  گفت: 
ادبیات معاصر کشور است و در  قله های 
اثار  نیز  فرهنگی  و  ادبی  بخش های  سایر 

زیادی دارد«.
آقای خلیق با بیان اینکه آقای باختری از 
 40 های  سال  در  که  است  کسانی  جمله 
ادبیات معاصر کشور را هسته گذاری کرده 
شعری  و  ادبی  جریان های  در  تاهنوز  که 
»استاد  افزود:  دارد،  زیادی  مثبت  تأثیرات 
بخش  در  را  زیادی  شاگردان  باختری 

ادبیات تربیت کرده است«.

بلخ  والیت  فرهنگ  و  اطاعات  رییس 
واصف  شعرهای  و  »آثار  کرد:  تصریح 
آموزشی  نصاب  در  اینکه  ضمن  باختری 
رشتۀ  در  شده،   گنجانیده  کشور  معارف 
زبان و ادبیات دانشگاه ها نیز آموزش داده 
باید  دانشجویان  اساس  این  بر  و  می شود 
داشته  باختری  استاد  از  کاملی  شناخت 

باشند«.
از سویی هم، صادق عصیان شاعر و استاد 
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشکدۀ 
همایش  این  برگزاری  مسوولیت  که  بلخ 
»استاد  می گوید:  داشت،  عهده  به  نیز  را 
ادبی  حوزۀ  در  که  این  بر  عاوه  باختری 
بخش های  در  دارد،  زیادی  نوشته های 
قدم  و  قلم  نیز  فلسفی  و  شناسی  جامعه 

زده است«.
واصف  استاد  عصیان،  آقای  گفتۀ  به 
بویژه  ادبیات  حوزۀ  بزرگان  از  باختری 
ادبیات معاصر کشور به حساب می آید، از 
این رو، هر دانشجوی رشتۀ زبان و ادبیات 
پیدا  آشنایی  ادبیات  این  با  می خواهد  که 

باختری  واصف  کارنامه های  با  باید  کند 
معرفی شود.

فارسی  شاعران  از  باختری  واصف  استاد 
شاه  محمد  است.  افغانستان  بنام   زبان 
در   )1۳21( جوزای  در  باختری،  واصف 
بلخ زاده شد، او لیسه باختر و حبیبیه را در 

افغانستان خوانده است.
ادبیات  و  زبان  لیسانس   )1۳45( درسال 
فارسی دری را از دانشگاه کابل به دست 
درسی  کتاب های  ویراستار  مدتی  آورده؛ 

وزارت تعلیم و تربیه بوده  است.
استاد باختری در سال )1۳54( گواهینامه 
از  پرورش  و  آموزش  در  را  ماستری 
نیویورک به دست  دانشگاه کلمبیای شهر 
سال  تا   )1۳4۶( سال  از  آورده  است. 
مدیر  دارالتألیف،  ریاست  عضو   ،)1۳۷5(
نشراتی  ارگان  ژوندون  مجلۀ  مسوول 
دبیر  و  افغانستان  نویسندهگان  انجمن 

بخش شعر آن انجمن بود.
سالیان چند در پیشاور به سر برد و اینک 
به عنوان پناهنده، در ایاالت متحده امریکا 
زندهگی می کند. استاد واصف باختری در 
حال حاضر در علم ادبیات و تاریخ ادبیات 
فارسی عالم بی بدیل و بی نظیری می باشد. 
در غزل سرایی به ملک الشعراء بهار و در 
سرایش شعر نو به مهدی اخوان ثالث پهلو 

می زند.
از استاد واصف باختری تاکنون هفت دفتر 
شعر و یک گزیده از میان این هفت دفتر 
فارسی  شعر  و  عرفان  زمینۀ  در  کتابی  و 
یافته   انتشار  و  چاپ  آسمان  نردبان  به نام 
از  هرگز،  تا  میعاد  از  نمی میرد،  آفتاب  و 
پنج  شهر  تا  تاریخ،  بشکستۀ  آیینه  این 
در  فرجام،  در  دیباچه یی  آزادی،  ضلعی 
استوای فصل شکستن، مویه های اسفندیار 
گمشده، دروازه های بسته تقویم، سرود و 

سخن در ترازو
گزارش عقل سرخ، درنگ ها و پیرنگ ها، 

بزرگ  اسطوره یی  و  الفبا  به  بازگشت 
استاد  کتاب های  معروف ترین  از  شهادت 

باختری به شمار می روند.
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کارنامة واصف باختری 

گرامی داشته شد

ــتانی  ــات پاکس ــون مقام ــاه ج در اول م
ــه روی آن  گــذرگاه مــرزی تورخــم را ب
مســافران افغــان بســته انــد که پاســپورت 
و ویــزای پاکســتان ندارنــد و اســناد 
ــمار  ــی کنند.ش ــرول م ــافران را کنت مس
زیــاد مســافران در دوســو بــا بــی صبــری 

ــد. ــی را دارن ــار راه حل انتظ
ــدون  ــرور ب ــور و م ــع عب ــتان من پاکس
ــه  ــه هفت ــا س ــان ه ــرای افغ ــزا را ب وی
پــس از آن اجرایــی کــرد کــه نیروهــای 
امنیتــی مــرزی افغانســتان جلــو ســاختن 
ــای اردوی  ــرزی نیروه ــته م ــک پوس ی

ــد.  ــتان را گرفتن پاکس
حــاال پاکســتان مــرز تورخــم را بــه 
ــناد  ــدون اس ــای ب ــان ه ــور افغ روی عب
بســته اســت و مســافران زیــادی بــه 
ــرز در  ــن م ــاره ای ــدن دوب ــاز ش ــد ب امی
ــا  ــد. تنه ــده ان ــرزی منتظــر مان ــه م منطق
بــه کســانی اجــازه عبــور داده مــی شــود 
کــه ویــزای پاکســتان در پاســپورت شــان 

ــد. درج باش
ــه  ــرز تورخــم ب یکــی از مســافران در م
خبرنــگار دویچــه ولــه گفــت: »وضعیــت 
بــدی اســت. آن هــا حــاال در خانــه 
خودمــان از مــا پاســپورت مــی خواهنــد. 
ــت و  ــول نیس ــل قب ــا قاب ــرای م ــن ب ای
ــت. اینجــا  ــم پذیرف ــت نخواهی ــچ وق هی

ــود دارد.« ــی وج ــکل بزرگ مش
ــزود:  ــم اف ــافران ه ــر از مس ــی دیگ یک
ــی  ــد. یک ــده ان ــا مان ــم اینج ــه های »بچ
گریــه مــی کنــد و دیگــری را هــم 
ــد  ــا بگوین ــرای م ــت. ب ــی زده اس گرم
ــی  ــط م ــا فق ــت؟ م ــا چیس ــاه م ــه گن ک
خواهیــم بدانیــم کــه در ایــن میــان گنــاه 

ــت؟« ــادی چیس ــردم ع ــا م م
ــان ایــن اقــدام پاکســتان در  ــه گفتــه آن ب

ــافر را  ــای مس ــان ه ــرز افغ ــوی م دو س
بــا مشــات زیــادی روبــرو کــرده اســت.
ــی  ــای امنیت ــان نیروه ــی می ــکل اصل مش
درگــذرگاه  پاکســتان  و  افغانســتان 
ــت،  ــش باقیس ــه جای ــم ب ــرزی تورخ م
ــی از آن را  ــار ناش ــای زیانب ــا پیامده ام

ــند. ــی کش ــه دوش م ــافران ب مس
مقامــات ســرحدی در تورخــم از گفتگــو 
ــد،  ــی کنن ــودداری م ــه خ ــن زمین در ای
ــخنگوی اداره  ــی س ــااهلل خوگیان ــا عط ام
ــع  ــرای رف والیــت ننگرهــار از تــاش ب
ایــن مشــکل ســخن گفــت: »این مشــکل 
را بایــد دولــت مرکــزی حــل کنــد، 
چراکــه ایــن یــک موضــوع دیپلوماتیــک 
میــان دو کشــور اســت، وزارت خارجه و 
اداره مرکــزی بایــد در ایــن زمینــه گفتگو 

ــد«. ــل کنن ــرده و آن را ح ک
ــه روی مســافران  ــرز ب مســدود شــدن م
ــت  ــکتور ترانزی ــاالی س ــناد ب ــدون اس ب
نیــز تاثیــرات منفــی گذاشــته اســت. 
رانندگانــی کــه دارای ویــزه نیســتند نیــز 

ــد. ــرز بگذرن ــن م ــد از ای ــی توانن نم
خــان جــان الکــوزی، معــاون اتــاق 
تجــارت افغانســتان گفــت کــه وضعیــت 
کنونــی مــی توانــد بــرای دو کشــور 
ــار  ــه ب ــادی را ب مشــکات اقتصــادی زی

آورد.
ــذرگاه  ــتان گ ــی پاکس ــه زمان ــه چ اینک
بــه روی  مــرزی تورخــم را دوبــاره 
مســافران بــدون ویــزای افغــان بــاز 
ــت. ــوم نیس ــوز معل ــرد، هن ــد ک خواه
وضعیــت فعلــی در منطقــه مــرزی میــان 
ــه  ــان دارد ک ــی جری ــور در حال دو کش
ــز  ــرا انتقادهــا و اتهــام بســتن هــا نی اخی
ــش  ــای دو کشــور افزای ــت ه ــان دول می

ــه اســت. یافت

پاکستان مرز تورخم را رسمی می سازد

کندز کې د مسافرو وژل...
کابــل کــې احتجــاج کوونکــي ددې پېښــې 

ــتونکی  ــزا" غوښ ــې س ــه "د درن ــو ت عاملين

شــول.

ــې  ــار ک ــاد ښ ــض اب ــز فی ــان مرک د بدخش

او مــدين  هــم نــن ســلګونه ســیايس 

فعــاالن راټــول شــوي و.

اعــرتاض کوونکــو ویــل، د وژل شــویو لــه 

ــېدونکي  ــان اوس ــان د بدخش ــې ۸ کس ډل

ــه  ــو رسه برمت ــم طالبان ــور ال ه دي او ۸ ن

دي.

بدخشــان کــې د مــدين ټولنــو د اتحاديــې 

تــه  يس  يب  يب  الدیــن  ســیف  رییــس 

شــوي  تښــتول  بايــد  طالبــان  وویــل" 

کســانو خــويش کــړي".

د  او  کنــدوز پخــواين مرســتیال وايل  د 

ــد  ــرش حم ــادي م ــهور جه ــان مش بدخش

اللــه دانــي لــه معرتضانــو وغوښــتل چې 

د خپلــو وژل شــویو خلکــو انتقــام لــه هغو 

ــه بدخشــان کــې  ــو واخــي چــې پ طالبان

دي.

ــد د  ــک بای ــان خل ــل، د بدخش ــه ووی هغ

طالبانــو پرضــد راپورتــه يش او لــه امنیتــي 

ــږي. ــه اوږه ودري ــو رسه اوږه پ ځواکون

او  یمــګان  ولســوالۍ  دوه  بدخشــان  د 

ــرول  ــه کنټ ــو پ ــم د طالبان وردوج اوس ه

کــې دي.

ــو  ــت بامیان ــزي والی ــه مرک ــتان پ د افغانس

ــدوز  ــې غــړو د کن کــې هــم د مــدين ټولن

د  رسه  کورنیــو  لــه  قربانیانــو  د  پېښــې 

ــډه  ــوه اعــرتايض غون ــاره ی خواخــوږۍ لپ

جــوړه کــړې وه او د قربانیانــو لپــاره د 

ــه. ــې کول ــتنه ی ــت غوښ عدال

ددې احتجــاج ځينــو برخــه والــو لــه 

ټولنــې  نړیوالــې  او  ملتونــو  ملګــرو 

وغوښــتل چــې د طالبانــو ډلــه "د جنګــي 

د  حقونــو  بــرشي  د  او  جنایتکارانــو 

ناقضینــو نوملــړ تــه واچــوي". پــر مالتــړ 

کوونکــو هېوادونــو یــې فشــار راويل چــې 

ددې ډلــې لــه مالتــړه الس واخــي او پــر 

دې "ترهګــرې" ډلــې کــړۍ راتنګــه کــړي.

طالبانــو د ســه شــنبې پــه ورځ ډېــر شــمېر 

ــه الره د  ــر لوی مســافر د کابــل – کنــدوز پ

کنــدوز عــي ابــاد ولســوالۍ اړونــد ســیمه 

کــې لــه موټــرو ښــکته کــړل او ۳۵ کســان 

ــې  ــه مخ ــو ل ــړل. د راپورون ــه ک ــې برمت ی

ــدوز  ــه کســان ووژل. کن ــو ۱۲ برمت طالبان

ــو  ــې د ی ــي چ ــو وی ــي ځواکون ــې امنیت ک

ــتول  ــې ۱۰ تښ ــرڅ ک ــه ت ــو پ ــړ عملیات ل

شــوي کســان یــې خــويش کــړي، خــو د 

نــورو ۸ کســانو برخلیــک ال هــم څرګنــد 

ــه دی. ن

تبلیغات داعشی در دانشگاه غزنی
اعضــای شــورای والیتــی غزنی و شــماری 
ــات  ــی از تبلیغ ــگاه غزن ــتادان دانش از اس
ــن دانشــگاه اظهــار  ــه نفــع داعــش در ای ب

ــد. ــی کردن نگران
ــماری از  ــی و ش ــورای والیت ــای ش اعض
اســتادان دانشــگاه و فعــاالن مدنــی غزنــی 
در مقــر شــورای والیتــی غزنــی بــه طــور 
ــری تشــکیل داده از  مشــترک نشســت خب
ــا  ــور تقاض ــی کش ــات عال وزارت تحصی
کردنــد بــه مشــکات دانشــگاه غزنــی 

ــد.  توجــه کن
آنــان می گوینــد تبلیغــات بــه نفــع داعــش 
در دانشــگاه غزنــی، اعمــال نفــوذ متنفــذان 
قومــی و جریان هــای سیاســی در ایــن 
برابــر  در  دسیســه  اعمــال  و  دانشــگاه 
ایــن دانشــگاه  اســتادان و دانشــجویان 
موضوعاتــی اســت کــه رونــد آمــوزش در 
ایــن دانشــگاه را بــه چالــش مواجــه کــرده 

اســت. 
حمیــداهلل نــوروز رییــس شــورای والیتــی 
ــکات در  ــی مش ــگاه غزن ــت در دانش گف
حــدی جــدی اســت کــه دانشــجویان 
گذاشــته  نــاکام  قوم شــان  بهخاطــر 

. ند می شــو
او گفــت بارهــا دانشــجویان دانشــگاه 
غزنــی بــه ایــن شــورا مراجعــه کــرده و از 

ایــن موضــوع شــکایت کرده انــد. 
آقــای نــوروز گفــت شــورای والیتــی 
ایــن  در  اصاحــات  خواهــان  غزنــی 

می باشــد. دانشــگاه 
رییــس شــورای والیتــی غزنــی، عبدالرحیم 
نــورزی سرپرســت فعلــی دانشــگاه غزنــی 
ــرد  ــم ک ــت مته ــف در مدیری ــه ضع را ب
ــگاه  ــه دانش ــت ک ــال اس ــزود: دو س و اف

نهادهــای  از  دیگــر  غزنــی و شــماری 
ــت ها اداره  ــط سرپرس ــی توس ــی غزن علم
فعلــی  مشــکات  تمامــی  می شــوند. 
ــکل  ــن مش ــده همی ــی زایی ــگاه غزن دانش

ــت. اس
او از وزارت تحصیــات عالــی کشــور 
ــگ سرپرســتی  ــه فرهن ــه ب ــرد ک تقاضــا ک
ــی  ــک غزن ــی و آکادمی ــای علم در نهاده

ــد.  ــان بده پای

حمیــداهلل ســروری اســتاد در دانشــگاه 
ــن  ــی ای ــورای والیت ــی ش ــی و منش غزن
ــش در  ــع داع ــه نف ــات ب ــت از تبلیغ والی
ــرد و  ــی ک ــار نگران ــی اظه ــگاه غزن دانش
گفــت: در صنــوف درســی دانشــگاه غزنــی 
تبلیغاتــی  پیام هــای  داعــش  نفــع  بــه 

می شــود. نوشــته 
آقــای ســروری افــزود در جریــان تدریــس 
در یکــی از صنــوف درســی دانشــگاه 
غزنــی ایــن شــعار را )داعــش زنــده بــاد( 
ــب  ــه موج ــت ک ــده اس ــمش دی ــه چش ب

نگرانــی او شده اســت. 
ــی  ــتاد در دانشــگاه غزن ــی اس ــر جال نصی
از ضعــف مدیریــت در ایــن دانشــگاه 
ــازی در  ــه ب ــت دسیس ــرد و گف ــاد ک انتق
برابــر برخــی اســتادان و دانشــجویان ایــن 
ــی  ــذان قوم ــوذ متنف ــال نف دانشــگاه و اعم
ــگاه  ــن دانش ــی در ای ــای سیاس و جریان ه

ــده اســت. ــان ش ــی آن ــث نگران باع
آقــای جالــی گفــت ایــن گونه مشــکات 
درجــه علمــی و مدیریتــی دانشــگاه غزنــی 
را بــه پایین تریــن حــد تنــزل داده اســت. 

در همیــن حــال، فیصــل امیــن ســخنگوی 
می گویــد  کشــور  تحصیــات  وزارت 
ــگاه  ــش در دانش ــع داع ــه نف ــات ب تبلیغ
ــوع  ــن موض ــدارد و ای ــت ن ــی واقعی غزن
از  شــماری  گفته هــای  از  برخواســته 
ــه در  ــت ک ــگاه اس ــن دانش ــوبین ای منس

بیــن خودشــان مشــکل دارنــد.
آقــای امیــن گفــت بــه زودتریــن فرصــت 
نیــز  غزنــی  دانشــگاه  جدیــد  رییــس 

می گــردد. معرفــی 
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روح اهلل بهزاد
عبدالحفیـظ  شـهادت  سـال یاد  سـی وهفتمین  از 
بازبینـی  و  »بازخوانـی  عنـوان  زیـر  آهنگرپـور، 
در  آزادی خواهـی  و  برابـری  ملـی،  اندیشـه های 
شـد. داشـت  گرامـی  گذشـته  هفتـه  افغانسـتان« 

در محفلـی کـه بـه همیـن مناسـبت در کابـل برگـزار 
شـده بـود، شـماری از نماینـده گان مجلـس، اعضـای 
نویسـنده گان،  دانشـگاه،  اسـتادان  دولـت،  پیشـین 
شـاعران، رسـانه ها، دانشـجویان و شـهروندان اشتراک 

بودند. کـرده 
راه  یگانـه  گفتنـد،  محفـل  ایـن  کننـده گان  اشـتراک 
رسـیدن بـه صلـح پایـدار در کشـور، اصل هایی سـت 
کـه آهنگرپـور و یـا رانـش در آن زمان مطـرح کردند.

آنـان گفتنـد کـه درون مایۀ تفکر و اندیشـۀ پیشـوایان 
اجتماعـی  عدالـت  و  آزادی خواهـی  را  ملـی  تفکـر 

می دهـد. تشـکیل 
سـینا دلیـری، نویسـنده، اسـتاد دانشـگاه و از نزدیکان 
از  یکـی  داشـت:  بیـان  برنامـه  ایـن  در  آهنگرپـور 
طاهـر  مثـل  یارانـش  و  آهنگرپـور  ویژه گی هـای 
بدخشـی، موالنـا باعـث و مجیـد کلکانی ایـن بود که 
توانسـته بودنـد بـه رازی دست رسـی پیـدا کننـد کـه 
گـره بیشـتر مشـکات جامعـۀ آن وقـت افغانسـتان به 

داشـت. بسـته گی  آن 
اصل هـای  بـه  زمانی کـه  تـا  افـزود:  دلیـری  آقـای 
اساسـی کـه چهـل سـال قبـل پیش مـرگان راه آزادی 
و عدالـت افغانسـتان  در آن هنـگام نهادنـد راه نرویـم، 
نگذاریـم،  احتـرام  یک دیگـر  قومـی  هویت هـای  بـه 
باور هـا و فرهنـگ یک دیگـر را تحمـل نکنیـم، هرگـز 

بـه افغانسـتان بـا ثبـات گـذار نخواهیـم کـرد.
به باور این اسـتاد دانشـگاه، سیاسـت عدم دنباله روی، 
مبـارزه علیه هرگونه اسـتبداد طبقاتـی و قومی، مبارزه 
برای کسـپ آزادی، عدالت اجتماعی و برابری حقوق 
شـهروندی، فروپاشـی نظـام اسـتبدادی و انحصـاری، 
مبـارزه علیـه اسـتعمار، اسـتثمار و اسـتحمار، مبـارزه 
به منظـور برپایـی نظام سیاسـی کـه در آن هیـچ فردی 
را بـر فـرد دیگـری برتری نباشـد مگر به شایسـته گی 
و مبـارزه در برابـر اسـتبداد حاکمیت قومـی از اهداف 

و مـرام آهنگرپـور و یـاران هم فکرش بود اسـت.
در جامعـۀ  امـروز  کـه  فاجعه یـی  داشـت:  اظهـار  او 
افغانسـتان بـه وجـود آمـده، همـه نتیجۀ سیاسـت های  
و  جوانـان  بیشـتر  سـرد  جنـگ  دوران  در  کـه  بـود 
روشـن فکراِن راست و چپ در راسـتای سیاسیت های 
گام بـر می داشـتند کـه هیچ گونـه منفعتی بـر جامعۀ ما 

نداشت.
آقـای دلیـری همچنـان اذعـان داشـت: در جامعه یـی 
کـه مبنـای سیاسـت و حاکمیتـش بـر اصـل حقـوق 
همیشـه وجـود خواهـد  بحـران  نباشـد،  شـهروندی 
داشـت و مردمـان آن بـه سـر منـزل مقصـود نخواهد 

. سید ر
دلیـری خاطرنشـان کـرد: یگانه راه را رسـیدن به صلح 
پایـدار در کشـور، اصل های اسـت که آهنگرپـور و یا 

رانـش در آن زمـان مطرح کردند اسـت.
او اذعان داشـت: درون مایۀ تفکر و اندیشـۀ پیشـوایان 
اجتماعـی  عدالـت  و  آزادی خواهـی  را  ملـی  تفکـر 
تشـکیل می دهـد. راه رسـیدن به جامعۀ حقـوق بنیاد و 
صلـح پایـدار در گرو عدالت اجتماعی و آزادی اسـت 

کـه بسـتر تأمیـن عدالـت را فراهم می سـازد.
موسـوی  عسـکر  سـید  دکتـر  دیگـر،  سـویی  در 
جامعه شـناس و اسـتاد دانشـگاه گفـت:  بحـث مبارزه 
در افغانسـتان جدایـی از بحـث مبـارز در کشـور های 
دیگـر نیسـت، به طـور ُکلـی دو نـوع مبـارزه داریـم: 
زیـر  بیشـتر  کـه  برابـر خارجی هـا  در  مبـارزه  یکـی 
عنـوان اسـتقال طلبی اسـت و معمـوالً در ایـن جنگ 
همه شـهروندان یک کشـور اشـتراک می داشـته باشند.
آقـای موسـوی اضافـه کرد: نـوع دیگر مبـارزه، مبارزه 
بـرای بـه دسـت آوردن آزادی در برابر اسـتبداد داخلی 
اسـت و مبـارزه زمانـی پیچیـده می شـود کـه بحـث 

مبـارزه اسـتبداد داخلی باشـد.
در  کـه  را  مبارزاتـی  داشـت:  بیـان  موسـوی  آقـای 
افغانسـتان از دهـۀ اول حاکمیـت حبیـب اهلل خـان تـا 
امـروز داریـم، مخلوطی از مبـارزات خارجی و داخلی 
بـوده، امـا این مبـارزات در بُعـد خارجی بسـیار کم و 

در بُعـد داخلـی بسـیار زیـاد بوده اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه اظهـار داشـت: مبـارزات داخلی 
گاهـی به نـام آزادی، عدالت خواهـی و برابـری آغـاز 
شـده اسـت، امـا بعـداٌ در وسـط یـا آخـر راه بحـث 
طـوری می شـود کـه بـرای پیاده کـردن عدالـت بایـد 
قـدرت بـه دسـت آورد. کـه ایـن مبـارزات را مبـارزۀ 

قـدرت محـور می شـود گفـت.
آقـای سـید عسـکر موسـوی بیـان داشـت: »یکـی از 
در  کـه  اسـت  ایـن  عدالت محـور  بحـث  عیب هـای 

آغـاز هدفـش گرفتـن قدرت نیسـت، از همیـن لحاظ 
بسـیار مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد و معمـوالً مـردم 
می گوینـد این هـا بـه هیچ جایـی نمی رسـند، امـا بحث 
دقیـق ایـن اسـت کـه مبـارزۀ عدالت محـور در ذاتش 
مبـارزِ  می دانـد؛  منسـوخ  را  قـدرت  به طـرف  رفتـن 
عدالت خـواه حتمـًا منظـورش رسـیدن بـه قـدرت و 

بعـد اعـادۀ عدالـت نیسـت.«
دکتـر موسـوی گفت: یکـی از نمونه های مبـارزه برای 
جنبـش عدالت خواهـی مبـارزۀ طاهر بدخشـی بود. او 
اولیـن روشـن فکر افغانسـتانی اسـت کـه فکـر راه حل 

عادالنۀ این سـرزمین را داشـت.
آقـای موسـوی اظهار داشـت:  بـه باور طاهر بدخشـی 
نظریـۀ همه گیـر و واقعـی از مبـارزۀ عدالت خواهـی 
عدالـت  شـد،  عدالـت  بحـث  وقتـی  کـه  بـود  ایـن 
هزاره گـی و پشـتونی و تاجیکـی و اوزبیکـی دیگـر 
مطـرح نیسـت؛ او عدالـت را بـرای همـۀ شـهروندان 

می خواسـت. کشـور 
عدالت خواهـی  مبـارزۀ  گفـت:  موسـوی  دکتـر 
ترمینولوژی هـای خاص خود را دارد، عدم وابسـته گی 
و خودکفایـی یکـی از ایـن عناصر آن اسـت، کسـانی 
ماننـد آهنگرپـور و بدخشـی و هـزاران تـن دیگـری 
کـه نام های شـان گرفتـه نشـده اسـت از ایـن قمـاش 

هسـتند.
در سـویی دیگـر، امـراهلل صالـح رییـس رونـد سـبز 
افغانسـتان در ایـن برنامه گفت: یاد بـود از عبدالحفیظ 
بازکـردن  و  ابهام زدایـی  حقیقـت  در  آهنگرپـور 
الیه هـای یـک معمـای اسـت، مبارزیـن دهۀ پنجـاه را 
بـرای جوانـان امـروز می شناسـاند که چهل سـال قبل 
کسـانی تکانه یـی ایجـاد کردند و آن تکانه سـبب شـد 
تـا عدالت نسـبی کـه در کشـور وجود دارد بـه وجود 

. ید بیا
آقـای صالـح در پیوند بـه ناکامی مبارزیـن جریان های 
بیـان داشـت: در  چـپ و راسـت دهه هـای گذشـته 
تکانـۀ اول، چـپ و راسـت های انقابـی در مبـارزۀ 
مسـلحانۀ خـود سـرکوب شـد، نـاکام مانـد و کشـته 
شـد؛ قیـام درواز کـه توسـط یـک روحانـی همـکار 
دولـت  کـه تمام قیـام کننده هـای آن به زنـدان انداخته 

می شـوند نمونـۀ آن اسـت.
قیـام  زمـان  عیـن  در  گفـت:  سـبز  رونـد  رییـس 
مسـلحانه یی که توسـط راسـت گراهای انقابـی به راه 
انداخته شـد در پنجشـیر سـرکوب شـد، شـباهت های 
زیـادی میان این دو سـرکوب وجـود دارد، دلیل اصلی 
دو سـرکوب شـدن ها عـدم گـذار از پایگاه سـازی و 

آگاهـی بـرای مردم اسـت.
منظـر  از  پایگاه سـازی  بـه  پیونـد  در  صالـح  آقـای 
پایـگاه  تعریـف  »بهتریـن  بیـان داشـت:  اسـتخباراتی 
محفوظ بـودن مطلـق از خطـر دشـمن در بسـتر مـردم 
اسـت، ایـن تعریـف از گفتـۀ بسـیار معـروف مائـو 
اسـت کـه می گویـد: چریـک حیثیـت  گرفتـه شـده 
ماهـی را دارد و مـردم حیثیـت آب را و مـردم به عنوان 

آب بایـد زنده گـی چریـک را تأمیـن کنـد.
او بیـان داشـت: آرمان شـهر عدالت خـواه و آرمان خواه 
رسـیدن بـه قدرت اسـت؛ چـون در جهان سـوم بدون 
تسـخیر قـدرت، تأمیـن عدالـت ناممکـن اسـت؛ در 
افغانسـتان نـه چـپ انقابـی و نـه هم راسـت انقابی 
بـه آرمان شـهر خـود نرسـید، اما بـرای هـر دو جریان 
بنابـر داللیـل مختلـف،  فرصت هایـی مهیـا شـد کـه 

هـردو ناکام شـدند.
رییـس پیشـین امنیـت ملـی گفـت: »چپی هـا قـدرت 
را بـه دسـت آوردنـد، امـا به جـای آوردن اصاحـات، 
خواسـتند فرهنـگ بدیل بسـازند؛ بنـٌا در برابر فرهنگ 
حاکـِم و مسـتحکمی قـرار گرفتند؛ فرهنـگ بدیل هم 
سـاخته نتوانسـتند و بـا واکنش شـدید روبه رو شـدند 

و در نتیجـه شکسـت خوردند.«
او اذعـان داشـت: کشـوری مثل افغانسـتان، با داشـتن 
اقتصـادی شکسـته هیـچ امـکان نـدارد کـه از بطن آن 

جریان هایـی بیـرون شـود کـه از نـگاه فکـری، مالـی، 
نـوع نظـام و حکومـت داری مطلـق بومـی و از خـود 
باشـد؛هر قـدر مباحـث سیاسـی با پسـوند و پیشـوند 

»ایسـم« وارد افغانسـتان شـده، از اروپـا آمـده اسـت.
آقـای صالـح در پیونـد بـه انتخابـات سـال گذشـته 
او  از  بـه پرسـش های کـه  پاسـخ  او در  بـه گفتـۀ  و 
در ایـن مـورد می شـود گفـت: »مـا انتخابـات را در 
افغانسـتان نباختیـم، بلکه در واشـنگتن و لندن باختیم؛ 
آن جـا تصمیـم گرفتنـد کـه بایـد کـی بـه ارگ بـرود 
نـه براسـاس صندوق هـا رأی. جریانـی را کـه مـا از 
آن حمایـت کردیـم در افغانسـتان برنـده بـود، امـا در 

واشـنگتن باخـت.«
او بیـان داشـت: »وابسـته گی تعریـف خشـک پنجـاه 
سـال قبل خـود را نـدارد، تعریف آن در دنیـای امروز 
تعریـف نازه یـی بـه خـود گرفتـه اسـت، اروپایی هـا 
به حـدی بـه یک دیگـر وابسـته می شـوند کـه مرزهای 
و  منطقه گرایـی  به طـرف  و  می دارنـد  بـر  را  خـود 
جهان گرایـی می رونـد. جنبش هـای بومی در کشـوری 
منافـع  بـا  تعلقـات  داشـتن  بـدون  افغانسـتان   ماننـد 
منطقـوی و جهانـی نـاکام می مانـد، چنانـی کـه جهان 

در مبحـث دولت سـازی نـاکام مانـد.«
رییـس روند سـبز خاطرنشـان کـرد: ما نیاز بـه توصل 

فرصت هـای  کـه  شـرایط  در  مسـلحانه  مبـارزۀ  بـه 
عظیمـی صلح آمیـز بـرای رسـیدن بـه اهـداف وجـود 
دارد نداریـم؛ چیـزی که شـدیداً به آن نیازمند هسـتیم 
و ابـداً کهنه گـی نـدارد، آگاهی اسـت، هرقـدر به ملت 
آگاهـی و بسترسـازی شـود بخش هـای بزرگ کشـور 

بـه پایـگاه تبدیـل خواهد شـد.
گفتنـی اسـت کـه حفیـظ آهنگرپـور در سـال 1۳۳1 
خورشـیدی در منطقـۀ سـر قلعـۀ باباعلـی ولسـوالی 
آبشـار والیـت پنجشـیر چشـم بـه جهـان گشـود. او 
موالنـا  بدخشـی،  به طاهـر  نزدیـک  چهره هـای  از 
باعـث، مجیـد کلکانـی و از پیـروان مکتـب تفکر ملی 

بنیان گـذاران محفـل انتظـار در دهـۀ چهـل بـود.
سـر انجـام آهنگرپور بـا هفت تن از دوسـتانش در 1۳ 
جـوزای سـال 1۳58 از زنـدان پل چرخـی بـه جاهای 

نامعلومـی انتقال داده شـدند و اعـدام گردیدند.

گرامی داشت 
           از حفیظ آهنگر پور
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داستان های  مهم  نویسنده گان  میان  در  مونر«  »آلیس 
در  ادبی  منتقدان  دارد.  جای  ما  عصِر  انگلیسی زباِن 
ستوده اند  بسیار  را  او  آثار  بریتانیا،  و  شمالی  امریکای 
و وی هم چنین جوایز ادبی زیادی نصیِب خود کرده و 
دنیا به  خوبی با آثارش آشنایی دارد. در میان نویسنده گان 
نیز نام آلیس مونرو به آرامی زمزمه می شود. آلیس مونرو 
درباۀشان  اغلب  که  است  نویسنده گانی  دسته  آن  از 
باشند،  می گوییم که هر قدر هم در جهان شناخته شده 

بازهم باید بیشتر  آن ها را شناخت.
اما تمامی این ویژه گی ها یک شبه به دست نیامده است. 
اولین  و  قلم شده  به  سال های 1۹۶0 دست  از  مونرو 
سال  در  شاد«  سایه های  »رقص  نام  با  را  مجموعه اش 
1۹۶8 منتشر کرده است. آخرین مجموعه داستانش نیز 
با نام »فرار« در سال 2004 منتشر شده و مورد توجه 
رسانه های ادبی قرار گرفته است. مونرو در مجموع، ده 
مجموعه داستان منتشر کرده که هر کدام به طور متوسط 
شامل ۹ یا 10 داستان کوتاه است. هرچند داستان های 
مونرو پیوسته از سال 1۹۷0 در مجلۀ »نیویورکر« منتشر 
شده اند، اما این روزها جامعۀ ادبی جهان دیر به سراغ 
داستان های این نویسنده می رود. دلیل این بی توجهی، 
قسمتی به ُفرم داستان های مونرو برمی گردد چرا که او 
داستان نویس است، یا به عبارتی آن طور که در گذشته ها 
می گفتیم: قصه نویس و یا آن طور که امروز رایج تر است: 
و  انگلیسی  امریکایی،  نویسنده گان  داستان  کوتاه نویس. 
کانادایِی تراز اول زیادی بوده اند که این ُفرم را تجربه 
کرده اند، یعنی داستان کوتاه نوشته اند، اما هنوز خیلی ها 
به اشتباه بر این باورند که هرچه طول یک داستان بیشتر 

باشد، اهمیت آن بیشتر خواهد شد. 
است  نویسنده گانی  جزو  مونرو  آلیس  میان،  این  در 
که هر از چند گاهی خارج از کانادا مورد توجه قرار 
بزرگی  کیک  درون  از  ناگهان  به  که  انگار  می گیرد. 
بیرون بجهد و بگوید: »سام!«. مدت زمانی می گذرد 
و او سکوت می کند اما دوباره ناگهان پیدایش می شود 
تکرار  ماجرا  این  کِل  باز  و  کند  تکرار  را  کار  این  و 
همه جا  را  مونرو  آلیس  نام  ادبیات  مخاطبان  می شود. 
با  تصادفًا  گاهی  نمی شنوند.  همه کس  از  و  نمی بینند 
شگفت زده  ناگهان  و  می کنند  برخورد  داستان هایش 
می شوند و با خود می گویند: »آلیس مونرو اهل کدام 
کشور است؟ چرا قبًا از کسی اسمش را نشنیده بودم؟ 
پیدایش  کجا  از  یک دفعه  قهاری  داستان نویس  چنین 

شده؟«
اما واقعیت این است که مونرو یک دفعه و از هیچ پیدایش 
جنوب  در  کانتی«  »هورون  از  واقع  در  مونرو  نشده. 
غربی انتاریو یعنی همان جایی که بیشتر شخصیت های 
انتاریو  پیدایش شده.  آن جا هستند،  اهل  داستان هایش 

یکی از ایالت های بسیار بزرگی است در کانادا که از 
سوپریور وسعت  دریاچۀ  در  تا غرب  اوتاوا  رودخانۀ 
دارد. انتاریو منطقۀ جالب و وسیعی است، اما جنوب 
ایالت  این  مابقی  با  و  دیگری ست  انتاریو جای  غربی 
تفاوت های زیادی دارد. »گرگ کورنو« نقاش، آن جا را 
»سووستو« لقب داده. در نظر »کورنو« سووستو منطقۀ 
عجیبی  افسرده گی  و  غرابت  اما  است  شگفت انگیزی 
نیز در این منطقه حکم فرماست و خیلی از ساکنان این 
هستند.  هم عقیده  اظهارنظر  این  در  »کورنو«  با  منطقه 
دربارۀ  و  است  اهل سووستو  نیز  دیویس«  »رابرتسون 
آن جا گفته: »من رسوم تاریک و قومی مردم این منطقه 
را می شناسم.« ُخب، مونرو هم این آداب و رفتارهای 
مردم منطقه را به خوبی می شناسد. اگر در مزارع گندم 
منطقۀ سووستو قدم بزنید، هم ممکن است که با خدای 
جلوی  جهنم  است  ممکن  هم  و  کنید  ماقات  خود 

چشم تان بیاید و این ویژه گی خاص این منطقه است.
دریاچۀ »هورن« در قسمت غربی سووستو قرار دارد و 
دریاچۀ »اری« در جنوب این ایاالت واقع است. بیشتر 
این ایالت را مزرعه پوشانده در حالی که رودخانه های 
سیل آسا نیز از میان این مزارع عبور می کنند. حمل و 
نقل با قایق و آسیاب های آبی که برق منطقه را فراهم 
می کردند، موجب شدند که در قرن نوزدهم شهرهای 
کوچک و بزرگی در این ایالت شکل بگیرند. در همۀ 
دیده  اجتماعات آجری سرخ  رنگی  این شهرها سالون 
می شود که عمومًا برجکی نیز بر آن سوار است. در همۀ 
ادارۀ پست و کلی کلیسای ریز و درشت  این شهرها 
ساخته شده و خیابان اصلی و قسمت زیبای مسکونی 
کامًا  شهر و هم چنین قسمت های مسکونی غیرمجاز 
خودش  داستان   خانه ها  این  از  یک  هر  است.  نمایان 
را در خود  استخوان های خاندان مشخصی  دارد و  را 

پنهان کرده  است. 
در قرن نوزدهم هم چنین قتل عام »دانلی« در این ایالت 
صورت گرفت و منطقۀ وسیعی از قبرستان این قتل عام 
در سووستو دیده می شود. خانواده های زیادی در این 
واقعه که ناشی از جنجال های سیاسی ایرلند بود، قتل 
طبیعت  آتش سوخت.  در  خانه های شان  و  شدند  عام 
پنهان،  روانی  عقده های  سرخورده،  احساسات  مست، 
و  زشت  و  مستهجن  جنایت های  بارز،  خشونت های 
کینه و رشک و غیبت های مداوم مردم، از ویژه گی های 
از  همه  که  است  مونرو  داستان های  سووستو  منطقۀ 

زنده گی واقعی این منطقه الهام گرفته شده اند. 
مونرو در سال های 1۹۳0 تا 1۹40 در این منطقه بزرگ 
شده و در آن زمان اگر کسی در شهر کوچک منطقۀ 
می زد،  نویسنده گی  از  حرف  انتاریو  غربی  جنوب 
مضحکۀ خاص و عام می شد. حتا در سال های پنجاه 

داشتند  وجود  کانادا  در  اندکی  ناشران  نیز  شصت  و 
به  آن چه  و  بودند  درسی  کتب  ناشران  بیشترشان  و 
وارد  امریکا  و  بریتانیا  از  می آمد،  کانادا  به  ادبیات  نام 
پیش  پاافتادۀ  گروه  چندتایی  وجود،  این  با  می شد. 
تیاتر دبیرستانی با اجراهای معمولی در این شهر دیده 
در  و  بود  غالب  رسانۀ  رادیو  زمان  آن  در  می شدند. 
سال های شصت مونرو کارش را در شبکۀ سی بی سی و 
با شرکت در برنامۀ »گلچین ادبی« شروع کرد، برنامه یی 

که »رابرت ویور« تهیه کننده اش بود. 
اما در این زمان اندکی از نویسنده گان کانادا در جهان 
اگر  و  داشتند  جهانی  مخاطبان  و  بودند  شده   موفق 
می خواست  دلش  و  داشت  نویسنده گی  اشتیاق  کسی 
سرخورده  بخوانند،  را  آثارش  جهان  در  زیادی  افراد 
می شد، چون هنر در آن منطقه چیز معقولی به حساب 
نمی آمد و هنرمندان زیادی وجود نداشتند و در نهایت 
آن فرد مجبور به ترک کشور می شد. در آن زمان همه 
می دانستند که با نویسنده گی نمی شود چرخ زنده گی را 

چرخاند و پولی به دست آورد.  
در نهایت اگر کسی خیلی مشتاق بود، با آب رنگ نقاشی 
می کرد و شعر می گفت و آن طور که مونرو در داستان 
»فصل بوقلمون« گفته است: »کلی آدم عجیب و غریب 
در شهر بود و همه، همه را می شناختند. یکی از آن ها 
با موهای مجعد بود که کاغذدیواری  آدم خوش قواره 
لقب  منازل  داخلی  طراح  را  و خودش  می کرد  نصب 
داده بود، دیگری کشیش چاق زن مرده یی بود، پسری 
فاسدی هم بود که همیشه در مسابقه کیک پزی شرکت 
مدیر  دیگری  می کرد،  قاب دوزی  رومیزی  و  می کرد 
مالیخولیای کلیسا بود و معلم موسیقی گروه کر مدرسه 
هم بود که با اوقت تلخی همیشه بر سر شاگردانش داد 
می زد.« تنها گزینه برای یک زنی که دستش در جیب 
خودش بود، این بود که هنر را به عنوان یک تفریح و 
سرگرمی انتخاب کند و یا این که در نهایت یک شغل 
به اصطاح بخور و نمیِر هنری گیر بیاورد و مشغول 
آن شود. داستان های مونرو ماجرای زن های این چنینی 
برای ستون  یا  پیانو درس می دهند  است. زن هایی که 
روزنامه یی مطلب می نویسند. اگر هم مثل »آلمدا راث« 
در داستان »منستونگ« که اشعار کوتاهی با نام »هدایا« 
می سرود، استعدادکی داشته باشند، هیچ زمینۀ پیشرفتی 

برای شان وجود نخواهد داشت. 
اگر به یک شهر نسبتًا بزرگ کانادا بروید، شاید چندتایی 
شهرهای  در  اما  کنید،  پیدا  درست وحسابی  خانوادۀ 
کوچک ایالت سووستو، باید روی پای خودتان بایستید. 
دیویس،  رابرتسون  گالبرایت،  کنت  جان  بین،  این  در 
ماریان اینگل، گرائم گیبسون و جیمز رینی همه و همه 
زادۀ همین ایالت سووستو بوده اند و مونرو نیز با وجود 

و  بازگشت  ایالت  این  به  غربی،  ساحل  به  شیفته گی 
نمی کند،  زنده گی  وینگهام  از  نیز خیلی دور  هم اکنون 
ژوبیلی ها،  متفاوت  شکل های  به  که  همان جایی  یعنی 
والی ها، دالگلیش ها و هانراتی ها در داستان هایش دیده 

می شوند.
سووستو  کانتی«  »هورن  منطقۀ  مونرو،  داستان های 
کرده،  فاکنر  ویلیام  کانتی«  »یوکناپاتافا  منطقۀ  شبیه  را 
اسطوره  به  چیره دستی  نویسندۀ  توسط  که  تکه زمینی 
گرفته،  قرار  ستایش  مورد  و  شده  تبدیل  افسانه  و 
هرچند که در هر دو سرزمیِن این دو نویسنده استفاده 
نادرست  کمی  گرفته«  قرار  ستایش  »مورد  عبارت  از 
است. در داستان های مونرو بهتر است که بگوییم این 
تکه زمین توسط چنین نویسنده یی »کالبدشکافی« شده 
است، هرچند هم که عبارت »کالبدشکافی« آدمی را یاد 
کلینیک های پزشکی می اندارد. ُخب، داستان های مونرو 
در اصل مخلوطی از چند خصوصیت متفاوت اند، چه 
موشکافی  از  آمیخته یی  معنای  به  می توان  را  کلمه یی 
وسواسی و باستان شناسانه، تجدید خاطرۀ ظریف و با 
جزییات، بررسی دقیق و کامل الیه های پیچیدۀ طبیعت 
انسان، یادآوری اسرار اروتیک، نوستالژی بدبختی های 

از میان رفته و زنده گی در شادی و تنوع به کار برد؟
پایان کتاب »زنده گی  دختران و زنان« که در سال  در 
1۹۷1 منتشر شده و تنها رمان مونرو به حساب می آید 
ـ داستانی که چهرۀ دختر هنرمندی را در جوانی نشان 
از  جوردن  دل  دارد.  وجود  مهمی  عبارت  ـ  می دهد 
منطقۀ ژوبیلی که به جمع نسوان شهر پیوسته و دیگر 
دختر کوچکی به حساب نمی آید و به نویسنده گی هم 
روی آورده، دربارۀ دورۀ نوجوانی و بلوغش می گوید: 
ژوبیلی  برای  روزی  که  نشده ام  بزرگ  این طور  »من 
دندان تیز کنم. همان طور که عمو کریگ نیز در »جنکین 
بند« نشسته و مشغول نوشتن تاریخ سرزمینش است، 
من هم می خواهم زنده گی ام را به تحریر درآورم.« »باید 
بنگاه های خیابان  و  انبارها  از  لیستی  کنم.  تهیه  لیستی 
نام  از  لیستی  بدهکارند،  به شان  که  کسانی  و  اصلی 
خانواده ها، نام هایی که بر روی قبرهای قبرستان حک 
به  »امید  شده.«  نوشته  زیرشان  که  توضیحاتی  و  شده 
درستی چنین کارهایی، چه احمقانه و مضحک است.« 
در  را  می خواهم  که  چیزهایی  آن  تمام  لیستی  »هیچ 
برنخواهد گرفت، چون من همۀ چیزها را می خواهم، 
تمام الیه های فکر و سخن، تششع نور بر روی دیوارها 
دردها،  دست اندازها،  و  گودی ها  درختان،  پوست  و 
ترک ها، وهم و خیال ها که همه گی هنوز وجود دارند و 

برای همیشه هم وجود خواهند داشت.«
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در این میان، آلیس مونرو جزو نویسنده گانی است که هر از چند گاهی خارج از کانادا مورد توجه قرار می گیرد. 
انگار که به ناگهان از درون کیک بزرگی بیرون بجهد و بگوید: »سالم!«. مدت زمانی می گذرد و او سکوت می کند 
اما دوباره ناگهان پیدایش می شود و این کار را تکرار کند و باز کِل این ماجرا تکرار می شود. مخاطبان ادبیات نام 
آلیس مونرو را همه جا نمی بینند و از همه کس نمی شنوند. گاهی تصادفًا با داستان هایش برخورد می کنند و ناگهان 
شگفت زده می شوند و با خود می گویند: »آلیس مونرو اهل کدام کشور است؟ چرا قباًل از کسی اسمش را نشنیده 

بودم؟ چنین داستان نویس قهاری یک دفعه از کجا پیدایش شده؟«



ابوبکر صدیق
مسووالن نهادهای انتخاباتی در افغانستان معتقد هستند 
که دولت نمی تواند انتخابات را در ماه میزان سال جاری 

برگزار کند. 
اصاح  بدون  انتخابات  برگزاری  که  می گویند  آنان 

کمیسیون های انتخاباتی فاقد اعبتار است. 
رییس جمهوری پیشتر به نهادهای مسوول دستور داده 
سال  میزان  ماه  تا  را  انتخابات  برگزاری  زمینۀ  که  بود 

جاری فراهم سازند. 
تاش  در  دولت  اگر  که  می گویند  آگاهان  اما 
در  بنیادی  اصاحات  آوردن  بدون  انتخابات  برگزاری 
کمیسیون های انتخاباتی باشد، بدون شک یک انتخابات 

غیر شفاف و فاقد اعبتار خواهیم داشت.
شاه سلطان عاکفی، رییس کمیسیون پیشین اصاحات 
انتخاباتی در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: اقدام 
دولت به خاطر ایجاد زمینۀ برگزاری انتخابات پارلمانی 
افغانستان،  دولت  نیست؛  جدی  ولسوالی ها  شورای  و 
مشکات  می توانست  می داد  خرچ  به  ارادۀ جدی  اگر 
اصاحات در کمیسیون انتخابات را به اساس بسته های 
پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصاحات انتخاباتی در زمان 

اندک حل  کند.
اندک  بسیار  وقت  حاضر  حال  در  افزود:  عاکفی  آقای 
باقی است که دولت برای برگزاری انتخابات آماده گی 
بگیرد، به اساس محاسباتی که کمیسیون های انتخاباتی 
دارند، حداقل آماده گی برای برگزاری انتخابات ۶-8 ماه 
را در برمی گیرد تا فهرست رای  دهنده گان را آماده کنند 

و منابع مالی )لوژستکی( و ... را فراهم سازند.
به گفتۀ او، تا زمانی که اصاحات بنیادی در کمیسیون 
انتخاباتی وارد نشود؛ برگزاری انتخابات دشوار و مورد 
قبول مردم نیست. فرمان تقنینی رییس جمهور که آمادۀ 
در  می تواند  شده،  فرستاده  پارلمان  به  و  است  منظور 

ایجاد اصاحات در کمیسیون انتخابات کمک  کند.
رییس پیشین کمیسیون ویژۀ اصاحات انتخاباتی خاطر 

انتخابات که بسیار مهم  امنیت  نشان کرد: مسأله تأمین 
است باید در اولویت برنامۀ دولت قرار داشته باشد؛ اما 
دولت  برای  همه  این  فراهم آوری  اندک  زمان  این  در 
دولت  اخیر  اقدام  کرد:  تصریح  او  بود.  خواهد  دشوار 
به خاطر برگزاری انتخابات در سال روان و بیرون کردن 
پارلمان افغانستان از سردرگمی قابل قدر است؛ اما این 

کار به وقت زیاد نیازمند است.
جامعۀ  و  افغانستان  مردم  می افزاید:  عاکفی  آقای 
استند،  شفاف  انتخابات  برگزاری  خواهان  بین المللی 
سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان دو ماه پیش گفته بود 
وقتی  افغانستان  انتخابات  کمیسیون  و  انتخابات  از  که 
پشتیبانی می کنند که اصاحات بنیادی در این نهاد وارد 
شود. اگر اصاحات در کمیسیون انتخابات وارد نشود، 
انتخابات  کمیسیون  به  نسبت  مردم  که  بی اعتمادی یی 

دارند، در انتخابات اشتراک نخواهند کرد.
آقای عاکفی تصریح کرد: بسته های پیشنهادی کمیسیون 
ویژۀ اصاحات انتخاباتی در ابتدا مورد استقبال رییس 
قرار  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  و  جمهور 
گرفت، اما دیده شود که آیا بسته های پیشنهادی از طرف 
کاغذ  روی  این که  یا  می شود،  عملی  و  اجرایی  دولت 

باقی خواهند ماند.
انتخاباتی  مسایل  آگاه  سپین غر  جانداد  هم چنان، 
درگمی  سر  که  گفت  باید  فروان  تأسف  با  می گوید: 
اما در حال  دارد؛  انتخاباتی وجود  در روند اصاحات 
در  مردم  نماینده های  بدوش  مسوولیت  بیشتر  حاضر 
که  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  است.  کشور  پارلمان 
اساس اصاحات کمیسیون انتخابات مرتبط به آن است، 
احساس  با  مردم  نماینده های  و  دارد  قرار  پارلمان  در 

مسوولیت باید این فرمان را مورد تایید قرار دهند.
در  جمهور  رییس  فرمان  هرگاه  افزود:  سپین غر  آقای 
پارلمان کشور مورد تاخیر قرار بگیرد، ما شاهد بن بست 
و  بود  خواهیم  انتخاباتی  اصاحات  روند  در   دیگری 
بار دیگر در سر درگمی قرار خواهد  انتخابات  پروسۀ 

گرفت. 
اصاحات  ویژۀ  کمیسیون  سپین غر،  آقای  گفتۀ  به 
انتخاباتی بسته های پیشنهادی خود را برای دولت ارایه 
برای  گزینش  کمیتۀ  تشکیل  بسته ها  این  در  که  کرد 
گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات پیشنهاد شده بود. 
این کمیته باید افراد واجد شرایط را به رییس جمهور 
کار  به  ها  کمیسیون  کمیشنران  حیث  به  تا  معرفی کند 

گماشته شوند. 
تاش   در  دولت  اگر  کرد:  تصریح  سپین غر  آقای 
گزینش  کمیته  جای  به  دیگری  روند  ایجاد  جایگزینی 
اصاحات  ویژه  کمیسیون  پیشنهاد  خاف  باشد، 
ملی  وحدت  دولت  رهبران  شاید  است،  انتخاباتی 
بتوانند این مشکل را از راه  سیاسی حل کنند؛ اما مشکل 
پیشنهادی  بسته های  اساس  به  باید  انتخابات  کمیسیون 

کمیسیون ویژۀ اصاحات انتخاباتی حل شود.
که  است  ضروری  اصاحات  ایجاد  به خاطر  گفت:  او 
کمیتۀ گزینش به فعالیت آغاز کند. از راه معاملۀ سیاسی 
نمی توان اصاحات را در کمیسیون انتخابات به وجود 

آورد. 
آقای سپین غر خاطر نشان کرد: تاریخ 20 ماه میزان که 
برای برگزاری انتخابات از طرف دولت تعین شده، پیش 
انتخابات  برگزاری  به  آماده شدن  برای  از وقت است، 
نیاز است که همه کارهای مربوط  از کم شش ماه  کم 
ماه  شش  از  کمتر  در  شود،  فراهم  انتخابات  برگزاری 

نمی توان انتخابات را برگزار کرد.
این آگاه مسایل انتخاباتی افزود: با این عجله که دولت 
یک  می توانیم  گرفته  پیش  در  انتخابات  برگزاری  در 
انتخابات بدون اصاحات و آماده گی الزم داشته باشیم؛ 
شفاف  انتخابات  یک  نمی توان  کوتاه  مدت  این  در  اما 

عادالنه و قابل قبول برای مردم داشت.
آقای سپین غر با بیان این که جامعه  جهانی و کشورهای 
کمک کننده کمک های خود را منوط به ایجاد اصاحات 
آمدن  می گوید:  اند،  دانسته  انتخابات  کمیسیون  در 
اصاحات در کمیسیون انتخابات نه تنها خواست جامعۀ 
خواهان  مدنی  جامعۀ  نهادهای  و  مردم  بلکه  جهانی 
باعث  اصاحات  و  اند  کمیسیون ها  این  در  اصاحات 

ایجاد اعتماد دوبارۀ مردم به روند انتخابات می شود. 
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هارون مجیدی

با  جوزا   15 شنبه،  امروز  هرات  در  سلما  برق  بند 
نریندرا مودی، نخست  حضور رییس جمهور غنی و 

وزیر هند افتتاح می شود.
قرار است که مودی در این سفرش به افغانستان، عاوه 
بر افتتاح بند سلما، با سران افغانستان روی همکاری 
میان دو کشور در بخش  های مختلف از جمله امنیتی 

و اقتصادی، نیز گفت وگو کند.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
مسایل  روی  مودی،  و  اشرف غنی  که  است  گفته 
افغانستان و منطقه، روابط اقتصادی، همکاری امنیتی و 

نظامی میان دو کشور نیز بحث می کنند.
مورد  و  اهمیت  با  پروژه های  از  یکی  برق سلما  بند 

دقت برای شهروندان افغانستان گفته شده است.
در همین حال، وزارت خارجۀ هند با انتشار اعامیه یی 
می گوید که افتتاح بند سلما، نمایان گر تعهد هند در 

انکشاف و بازسازی افغانستان است.
بر اساس اعامیه، روی این پروژۀ انجنیران هندی و 
افغانستانی در شرایط خیلی دشوار کار کرده و تکمیل 

آن، نشان دهنده پیروزی تاش  دو کشور است.
منظورۀ  دو  پروژه های  از  یکی  سلما  برق  بند  پروژۀ 
نخستین  داوودخان  زمان  در  که  است  افغانستان 
 1۳55  / 1۹۷۶م  سال  در  افغانستان  رییس جمهور 
از  به کمک کشور هند آغاز گردید. بعد  خورشیدی 
پروژه های  سایر  مثل  پروژه  این  کودتای سال 1۳5۷ 
زیربنایی متوقف شد و در سال 2005م / 1۳84 ش 
شرکت  توسط  هندوستان،  کشور  کمک  با  دوباره 

زمان  گردید.  آغاز  آن  ساخت  کار  »وابکاس«  هندی 
اولیه برای اتمام ساخت این پروژه 4 سال با هزینه 80 
میلیون دالر در نظر گرفته شده بود که اینک بعد از ۶ 
سال تأخیر با هزینه مجموعی ۳00 میلیون دالر، مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 
بند سلما 20 کیلومتر طول و ۳/۷ کیلومتر عرض دارد 
که گنجایش ذخیره کردن ۶40 میلیون متر مکعب آب 
بر  هرات  ولسوالی چشت  در  بند  این  است.  دارا  را 

روی دریای هریرود ساخته شده است.
برق  بند  پروژۀ  که  اند  باور  این  به  اقتصادی  آگاهان 
سلما در کنار داشتن نقش برجسته برای کشاورزی، 
محیط  وضعیت  بهبود  ارزان،  و  پایدار  انرژی  تأمین 
زیستی، برای شمار زیادی از شهروندان بیکار اشتغال 

ایجاد کنند.
آنان به این باور اند که با اتمام پروژۀ ساخت بند برق 
میان  در  می تواند  آن،  از  منظوره  دو  استفادۀ  و  سلما 
مدت و دراز مدت باعث کاهش نرخ بیکاری در حوزۀ 

جنوب غرب و ُکل کشور گردد. 
هفتاد  از  بیش  رفتن  زیر کشت  که  آگاهان می گویند 
نفر  هزاران  برای  می تواند  زراعتی  زمین  هکتار  هزار 
به صورت مستقیم و برای صدها نفر به صورت غیر 
مستقیم ایجاد اشتغال و درآمد نماید و بخشی عظیمی 
از مردم فاقد زمین کشاورزی را صاحب زمین و کار 
سازد. هم چنین تأمین برق مورد نیازهای کارخانه های 
تولیدی و صنعتی به خصوص شهرک صنعتی هرات، 
شده  تمام  قیمت های  کاهش  تولید،  افزایش  باعث 

در  بیشتر  کارگران  جذب  و  شده  تولید  کاالهای 
باتوجه  می تواند  مهم  این  گردد.  تولیدی  واحدهای 
بخش  الزام  و  داخلی  تولیدات  از  دولت  حمایت  به 
عمومی )وزارت خانه ها و ارگان های دولتی( به خرید 
و مصرف کاالهای ساخت و تولید داخل، در اقتصاد 
ملی نیز تحرک و رونق ایجاد نموده و نرخ بیکاری در 

سطح کشور را تا حدودی کاهش دهد.
سیف الدین سیحون یکی از استادان دانشکدۀ اقتصاد 
نظیر  پروژه های  منافع  که  می گوید  کابل  دانشگاه 
توسعه  برای  مدت  دراز  در  می تواند  سلما  برق  بند 

اقتصادی افغانستان موثر باشد.
بند  یک  از  درنگ  بی  که  این  بیان  با  سیحون  آقای 
طول  سال ها  که  می گوید  نمی شود،  بهره برداری 
باید  چندین سال  برسد  کفایی  خود  به  تا  می کشد 
منتظر بود که این که مصرف اش را تأمین کند، از این 
بابت منافع این پروژه ها درازمدت اند و برای توسعه 

اقتصادی افغانستان در درازمدت اهمیت دارند.
و  شده  ساخته  دالر  میلیون   2۹0 مصرف  به  بند  این 
توانایی تولید 42 میگاوات برق را دارد. همچنان آب 
بند  این  از  هرات  در  زراعتی  زمین  هکتار  هزار   ۷5

تأمین خواهد شد.
گذشته،  سال  پانزده  در  هند  دولت  که  است  گفتنی 
یکی از کمک کنندهگان مهم افغانستان در بخش های 
مختلف به ویژه پروژه های بازسازی و انکشافی، بوده 

است.

www.mandegardaily.com

برنامة ملی میثاق شهروندی »بند دوستی افغان- هند امروز افتتاح می شود
راه اندازی می شود

ویدیو  طریق  از  کشور  رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد   
والیت   ۳4 والیان  با  توحید،  ملی  مرکز  در  کنفرانس 
کرد. صحبت  شهروندی  میثاق  ملی  برنامه  مورد  در  کشور 

وزارت  برنامه های  معین  شهریار  شهیر  احمد  آغاز،  در 
میثاق شهروندی  ملی  برنامۀ  معرفی  دهات، ضمن  انکشاف 
انکشافی  برنامه های  شهروندی،  میثاق  ملی  برنامه  که  گفت 
به  مردم  دسترسی  خاطر  به  و  می آورد  چتر  یک  تحت  را 
را تطبیق می کند. خدمات اساسی، روش های معتبر و موثر 
او گفت که بر اساس سند خودکفایی افغانستان، حکومت متعهد 
است تا برنامۀ ملی میثاق شهروندی را به منظور حمایت از جوامع 
فقیر جهت دسترسی به خدمات اساسی، طرح و تطبیق کند.

شهروندی  میثاق  ملی  برنامه  که  گفت  شهریار  آقای 
نقش  این  و  می دهد  جدید  نقش  قریه ها  شوراهای  به 
در  انکشافی  فعالیت های  انجام  برای  اساسی  مجرای 
می کند.  فراهم  را  خدمات  ارایه  از  نظارت  و  دهات 
یک  منحیث  قریه  انکشافی  شورای  که  افزود  او 
 ۳5 که  می شود  ایجاد  قریه ها  در  فراگیر  نهاد 
می دهند. تشکیل  زنان  را  آنان  اعضای  درصد 
برنامه  که  افزود  دهات  انکشاف  وزارت  برنامه های  معین 
خدمات  صحی،  اساسی  خدمات  شهروندی  میثاق  ملی 
جلوگیری  آبیاری،  آشامیدنی،  )آب  آب  تنظیم  آموزشی، 
تکنالوژی  محیطی(،  الصحه  حفظ  و  سیاب ها  آسیب  از 
دهات  مواصاتی  راه های  زارعت،  ترویج  برای  زراعتی 
می کند. عرضه  را  قریه  سطح  به  تجدید  قابل  انرژی  و 

آقای شهریار گفت که برنامۀ ملی میثاق شهروندی در شهرها 
در  شهرداری ها  و  محل  ارگان های  مستقل  ریاست  توسط 
تطبیق خواهد شد. ذیربط،  وزارت های  با  نزدیک  همکاری 

دهم  در  شهروندی  میثاق  ملی  برنامه  که  افزود  او 
تا   201۶ سال  از  و  می گردد  آغاز  جاری  سال  میزان 
میثاق  ملی  برنامۀ  می گردد،  تطبیق  مرحله  سه  در   202۶
بر  در  را  کشور  سوم  یک  اول  مرحله  در  شهروندی 
می گردد.  تطبیق  کشور  سراسر  در  سال  ده  طی  و  می گیرد 
حکومت  که  گفت  ادامه  در  غنی  رییس جمهور 
به  تئوری  از  را  خویش  تعهدات  از  یکی  ملی  وحدت 
خدمات  برای  قرارداد  یک  اینک  و  کرد  تبدیل  عمل 
می گیرد. صورت  دولت  و  مردم  بین  جانبه  همه 

شفاف  و  واضح  بسته  یک  ما  حاال  که  گفت  غنی  آقای 
والیان  به  خطاب  او  داریم.  مردم  به  خدمات  ارایه  برای 
آغاز  همکاری  خوِب  فرهنِگ  یک  مرکز،  در  که  گفت 
آید. وجود  به  همکاری  این  باید  نیز  والیات  در  و  شده 

حکومت  تعهد  که  خواست  والیان  از  غنی  رییس جمهور 
او  کنند.  بیان  وضاحت  با  مردم  به  را  ملی  وحدت 
مردم  زندهگی  در  پایدار  تغییر  به  متعهد  ما  که  افزود 
است. مهم  حکومت  برای  پایدار  تغییر  و  هستیم 

ظرفیت،  در  تغییر  یک  شاهد  من  که  گفت  غنی  آقای 
و  می باشم  وزارت خانه ها  در  دیدگاه  و  همکاری 
مردم  با  کاریابی  زمینه  در  شهروندی  میثاق  ملی  برنامه 
که  گذشته  از  که  گفت  تأکید  با  او  کرد.  خواهد  همکاری 
بگیریم. درس  باید  است،  نمانده  ما  به  خوب  میراث 

در این ویدیو کنفرانس داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی نیز 
صحبت کرد و گفت که امروز یک گام بزرگ برداشته شد. در 
سابق که در قریه جات خدمات وجود نداشت، اکثریت مردم به 
شهرها هجوم می بردند. اما با تطبیق برنامه میثاق ملی شهروندی، 
خدمات و سهولت ها برای تمام مردم افزایش خواهد یافت.
زیاد  نقش  خدمات  عرضه  در  مردم  که  افزود  او 
شوند.  بیرون  خیالی  فرهنگ  از  تا  باشند  داشته 
محل  ارگان های  ریاست  سرپرست  پوپل  عبدالباقی 
آینده  دهۀ  یک  در  ما  که  گفت  کنفرانس  ویدیو  این  در 
آوریم.  میان  به  را  مثبت  تغییر  مردم  زندهگی  در  باید 
در  مردم  باید  خدمات  عرضه  از  بعد  که  افزود  او 
کنند. همکاری  پروژه ها،  از  حفاظت  و  مراقبت  زمینه 

معاونین  و  هرات  والی  بلخ،  والیت  سرپرست  هم چنان، 
از  صحبت های شان  در  قندهار  و  ننگرهار  والیات 
از  و  کردند  استقبال  شهروندی  میثاق  ملی  برنامۀ 
دادند. اطمینان  آن  تطبیق  زمینه  در  خویش  همکاری 

شاه سلطان عاکفی و جانداد سپین غر: 

برگزاری انتخابات در میزان ناممکن است

عزیزی 
بانک روز سـه شـنبه، مـورخ ۳1 مـی، 201۶ در هوتل 
کابـل سـتار محفلـی را تحـت نام )آشـنایی بـا عزیزی 
بانـک( بـرای تاجـران ترکمـن قالین تدویر نمـود. این 
محفـل بـه اسـاس ابتـکار همیشـگی عزیـزی بانـک 
بخاطر شناسـایی بخشـهای مختلف تجارت در کشـور 

راه انـدازی گردیـده بود. 
ابتـدا محتـرم محمـد سـالم "امیـد" معـاون عزیـزی 

بانـک تشـریف آوری مهمانـان گرامـی را در محفـل 
خـوش آمدیـد گفتـه و متعاقبـًا  درمـورد خدمـات و 
دسـت آورد هـای بانـک معلومات مختصـر ارایه کرده 
و اطمینـان داد کـه عزیـزی بانـک مطابـق قوانیـن و 
مقـررات بانکـداری افغانسـتان هـم امکانـات خدمات 
و محصـوالت را بـرای تاجـران محترم فراهـم خواهد 

. د کر
سـپس، محتـرم صبغـت اهلل "فرقانـی" مشـاور محتـرم 

حاجـی حفیظ اهلل قل، رییس شـورای برلشـک ترکمن 
تاجـران  بـرای  محفلـی  چنیـن  انـدازی  راه  بخاطـر 

اظهارتشـکر نمـود.
محتـرم فرقانـی از ایـن ابتـکار عزیزی بانـک تقدیر به 
عمـل آورده و از حمایـت همـه جانبـه انجمـن قالیـن 

ترکمـن بـا بانک اطمینـان داد.
در محفـل مذکـور بـه تعـداد 150 تـن اشـتراک نموده 

بودنـد که بیشـترین افـراد آنـرا  اعضای انجمـن قالین 
فروشـان ترکمـن و کارمنـدان عزیـزی بانـک تشـکیل 

د. میدا
عزیـزی بانک یکـی از بزرگترین بانکهای کشـور بوده 
کـه در ۳0 والیـت افغانسـتان بیشـتر از 80 نمایندگـی 

دارد. 
عزیـزی بانـک امسـال ابتـکارات عمـده ی را بخاطـر 
در  و  داشـته  رویدسـت  بـازار  در  سـهمش  افزایـش 
فواصـل معیـن زمانـی چنیـن محافلـی را راه انـدازی 

خواهـد کـرد. 

برگزاری محفل عزیزی بانک برای تاجران ترکمن قالین به تاریخ 31 می، 2016
آگاهی
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ورزش

رییس جمهــوری امریــکا ضمــن هشــدار دربــارۀ ســوق دادن نظامیــان 
ــۀ  ــه گزین ــد ک ــر ش ــه، متذک ــر در منطق ــی دیگ ــه جنگ ــی ب امریکای

ــرای حــل بحــران ســوریه اســت. دیپلماســی تنهــا راهــکار ب
بــاراک اوبامــا رییس جمهــوری امریــکا، از رویکــرد بحــث برانگیــزش 
ــدن  ــر کشیده ش ــارۀ خط ــرد و درب ــاع ک ــوریه دف ــران س ــارۀ بح درب
ایــاالت متحــده بــه جنــگ داخلــی جدیــد در خاورمیانــه هشــدار داد.
ــکا در  ــی امری ــروی هوای ــی نی ــی نظام ــخنانی در آکادم ــا در س اوبام
»کلــرادو« گفــت: »پیشــنهاد دربــارۀ مداخلــۀ نظامــی قــوی امریــکا در 
درگیری هــای مشــابه جنــگ داخلــی در ســوریه بایــد به طــور کامــل 
مــورد بررســی قــرار گیــرد. بایــد خطــرات پیــش روی آن هــا را نیــز 

بــه درســتی مدنظــر قــرار داد«.
اوبامــا ایــن پرســش ها را مطــرح کــرد کــه »تأثیر ایــن مداخلــه در این 
ــوری  ــدی چیســت؟« رییس جمه ــود؟ گام بع ــد ب ــگ چــه خواه جن
امریــکا بارهــا تأکیــد کــرده اســت کــه ارســال نظامیــان بــه ســوریه 
بــرای ســرنگون کردن نظــام بشــار اســد رییس جمهــوری ایــن 

کشــور یــا مبــارزه بــا گــروه تروریســتی داعــش اشــتباه اســت.
ــه سیاســی  ــا راه حــل بحــران ســوریه گزین ــت: »تنه ــه گف او در ادام
اســت.« اوبامــا بــار دیگــر خواســتار کناره گیــری بشــار اســد 
ــتلزم  ــر مس ــن ام ــرد: ای ــد ک ــال تأکی ــن ح ــد و در عی ــدرت ش از ق
ــی  ــربازان امریکای ــوق دادن س ــه س ــت ن ــک اس ــای دیپلماتی تاش ه

ــه.« ــر در خاورمیان ــی دیگ ــگ داخل ــه جن ب
ــی  ــی نظام ــجویان آکادم ــه دانش ــاب ب ــکا خط ــوری امری رییس جمه
»اســپرینگز« گفــت: »بایــد سیاســت خارجــی مــا قــوی باشــد. ولــی 

ــد.« ــه باش ــد هوش مندان ــن بای ــن سیاســت همچنی ای
ــۀ نظامــی  ــاع از موضــع خــود در تابســتان 201۳ کــه حمل ــا دف او ب
ــیمیایی را  ــلیحات ش ــق از تس ــتفادۀ دمش ــۀ اس ــه بهان ــوریه ب ــه س ب
ــاب  ــی را انتخ ــۀ دیپلماس ــا گزین ــه م ــرای این ک ــت: »ب ــرد، گف رد ک
ــیمیایی  ــلیحات ش ــل تس ــدام کام ــه انه ــه منجــر ب ــری ک ــم. ام کردی

ســوریه شــد.«
اوبامــا در ســخنرانی خــود در دانشــکدۀ نیــروی هوایــی ایــن کشــور 
مدعــی شــد: مــا بــه ســبب مذاکــره بــا ایــران و اعمــال تحریم هــای 
ــه بمــب  ــع از دســتیابی ایــران ب ــه توافقــی رســیدیم کــه مان قــوی ب
هســته یی می شــود و مــا ایــن کار را بــدون شــلیک حتــا یــک گلولــه 
ــی  ــا دیپلماس ــه ب ــگ، بلک ــا جن ــه ب ــن کار را ن ــا ای ــم. م ــام دادی انج

انجــام دادیــم.

بخواهیم  که  است  زود  خیلی  هنوز  گفت:  آلمان  اعظم  صدر  مشاور 
دربارۀ برداشتن تحریم های اعمال شده علیه روسیه صحبت کنیم.

کریستوف هوسگن، مشاور سیاست خارجی آنگا مرکل صدر اعظم 
آلمان در سخنانی تأکید کرد: من فکر می کنم صحبت کردن دربارۀ لغو 

تحریم های روسیه هنوز خیلی زود است.
مینسک  توافق نامۀ  کامل  اجرای  به  هنوز  ما  کرد:  تصریح  ادامه  در  او 
نزدیک نشده ایم. با توجه به شرایط کنونی شرق اوکراین، سخت است 
علیه روسیه  اروپا  اتحادیۀ  کنیم که تحریم های  پیش بینی  بخواهیم  که 

برای یک سال دیگر تمدید نخواهد شد.
تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه تا جوالی اعتبار خواهد داشت. 
تأکید  این  از  پیش  نیز  آلمان  خارجۀ  وزیر  مایر،  اشتاین  والتر  فرانک 
کرد: توافق برای تمدید تحریم ها علیه روسیه سخت تر شده، چرا که 
مخالفت ها از سوی برخی کشورهای اتحادیۀ اروپا رو به افزایش است.
به  میادی   2014 جوالی  در  روسیه  علیه  اروپا  اتحادیۀ  تحریم های 
تمدید  میادی،  در سال 2015  دیگر  بار  و  اعام شد  مدت یک سال 
اعمال  اوکراین  اقدامات روسیه در  بهانۀ  به  این تحریم ها  شده است. 

شده است.
اشتاین مایر افزود: آلمان می خواهد تا تحریم ها علیه روسیه تا زمانی 
که توافق نامۀ صلح مینسک به طور کامل اجرا شود، حفظ گردد. یک 
چیز مسلم است. ما نمی توانیم الحاق کریمه به خاک روسیه را نادیده 
بگیریم. این اقدام نقض قوانین بین المللی بوده و موجب بی ثباتی شرق 

اوکراین شده است.
روابط روسیه و غرب طی ماه های گذشته به ویژه پس از بحران شرق 
اوکراین با تنش زیادی روبه رو شده است. سطح روابط دو طرف به 
امریکا و سایر  یافته است.  تنزل  از جنگ سرد  پایین ترین سطح پس 
کشورهای غربی با طرح این ادعا که روسیه در تحوالت شرق اوکراین 

دست داشته، تحریم های زیادی را علیه مسکو اعمال کرده اند.

 فیصل شایسته، کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور که برای مراسم معارفه 
با تیم جدیدش به مالزی سفر کرده است، از عواقب عدم تنظیم بازی 

دوستانه برای تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت می کند.
شایسته که تا کنون نام تیم جدیدش را فاش نکرده، گفته است که تا 
آخر هفتۀ جاری نام این باشگاه که در سوپر لیگ مالزی قرار دارد، را 

رسانه یی خواهد کرد.
بازی  چرا  این که  جواب  که  است  گفته  افغانستان  ملی  تیم  کاپیتان 
باید  را  است  نشده  تنظیم  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  برای  دوستانه 

فدراسیون بدهد نه من .
او اضافه می کند: »چیزی که من می دانم این است که عدم برگزاری 
تیم های دیگر مسابقه دوستانه  اکثر  نیست.  ما  نفع  به  مسابقه دوستانه 
بود، زیرا همه  افغانستان  برای  بهترین فرصت  نیز  این  برگزار کردند. 

بازیکنان فصل فوتبالی شان را به پایان رساند.«
باید  هستیم،  داخلی  فوتبال  رشد  فکر  به  ما  اگر  داشت:  بیان  شایسته 
تیم هایی  با  که  است  این  اقدام  بهترین  کنیم.  برگزار  دوستانه  مسابقه 
مانند کوریا و ازبکستان مسابقه کنیم، اما اگر امکان نداشت با کشورهای 
سبب  هیچ وقت  چانه گرفتن  زیر  دست  اما  فوتبال  آن  از  کوچک تر 

پیشرفت ما نمی شود.
آوردن  به خاطر  زیادی  احترام  من  می افزاید:  ادامه  در  شایسته  فیصل 
تأسیس  دارم.  فوتبال کشور  به فدراسیون  فوتبال  انکشاف  تغییرات و 
ورزشگاه، حمایت از فوتبال زنان و فوتبال جوانان همه مهم و در خور 
ستایش هستند، اما نباید از یاد برد که تمرکز اصلی هر فدراسیونی باید 

روی تیم ملی کشورش باشد.
شایسته اظهار داشت: ما سال آینده شانس زیادی برای صعود به جام 
این  برای  باید  هرکدام مان  داریم.  امارات  در   201۹ آسیا  ملت های 
بازی ها آماده گی بگیرم و کوشش 100 درصدی خود را انجام دهیم. نه 
تنها بازیکنان تیم ملی، بلکه مدیریت فدراسیون و مردم افغانستان هم 

باید تمام کوشش خود را بخرج دهند.

که  دلیل مصدومیتی  به  فوتبال کشور  ملی  تیم  مصطفی حدید، عضو 
برایش پیش آمد، برای مدت 10 تا 12 ماه از فوتبال کناره گیری می کند.

فدراسیون فوتبال کشور می گوید که این بازیکن در بازی های دوستانۀ 
داخلی به نفع تیم آلتونای ۹۳، باشگاه آلمانی مصدوم شده است. این 

تیم در لیگ پنجم آلمان قرار دارد.
نشان  شده  منتشر  حدید  مصطفی  وضعیت  از  که  ویدویی  بستۀ  در 

می دهد که جراحت ها در ناحیۀ زانوی این بازیکن نسبتًا جدی ست.
حدید در آلمان زنده گی می کند. او از سال 2008 به این سو عضو تیم 
ملی فوتبال افغانستان بوده و در خط حمله قرار دارد. حدید از زمان 
حضورش در تیم ملی کشور تاحال در 20 بازی اشتراک کرده و در دو 
بازی در برابر بنگادیش و سریانکا دو گول به ارمغان رسانده است.

دلیل  به  سال جاری  مارچ  ماه  در  آخرین بار  برای  ساله   2۷ حدید 
که  انتخابی  جهانی  جام   2018 رقابت های  در  نتوانست  مصدومیت 
افغانستان در برابر سنگاپور قرار گرفته بود اشتراک کند؛ در این بازی 

افغانستان در برابر سنگاپور با نتیجۀ 0-2 پیروز شد.

اوباما:
تنها راه حل بحران سوریه 

گزینة سیاسی است

صحبت از کاهش تحریم های 
روسیه بسیار زود است

صحبت های ناامید کنندۀ 

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور

مصطفی حدید برای 10 تا 12 ماه 

از حضور در میدان فوتبال محروم شد

ملک ستیز

جای خالی پژوهش در رسانه های افغانستان
فعال تریــن زمــان و فضــای رســانه یی را در افغانســتان 
می بلعنــد.  »روزمــره زده«  تحلیل هــای  و  ســریال ها 
ــا ده  ــش ت ــاعت ش ــانه یی را س ــای رس ــان و فض ــن زم تأثیرگذارتری
ــن مــدت رســانه ها ســریال های ترکــی،  شــب شــکل می دهــد. در ای
هنــدی و پاکســتانی پخــش می کننــد. جالــب این کــه چندیــن رســانه 
هم زمــان ســریال پخــش می کننــد کــه بیننده هــا را ســرگردان و 
سراســیمه می ســازند. در ایــن مــدت مخاطبیــن اصلــی را خانواده هــا 
می ســازند.  سیاســی-اجتماعی  گفت وشــنودهای  شــایقین  و 
ــون  ــد، چ ــت ها را می آموزن ــط ژس ــریال ها فق ــن س ــا از ای خانواده ه

ــر از آن میســر نیســت. ــرای اســتفادۀ فرات فضــا ب
گــروه دیگــر رســانه ها مشــغول خبــر و تحلیــل بــر آن هســتند. ایــن 
ــراری  ــای تک ــد و تحلیل ه ــرار می کنن ــم تک ــا را پی ه ــروه خبره گ
را بــه نمایــش می گذارنــد. ایــن گــروه از کم بــود برنامه هــای 
طیــف  ایــن  برنامه هــای  می برنــد.  رنــج  به شــدت  پژوهشــی 
رســانه ها برخواســته از خبــر هســتند، نــه برگرفتــه از محتــوا و 

تحقیقــی. ریشــه های 
نتیجــه ایــن می شــود کــه خانواده هــا و شــایقین بحث هــای سیاســی 
ــه  ــی مواج ــای آرمان ــی و بحث ه ــات خیال ــا نمایش ــی ب و اجتماع
ــی  ــذار تربیت ــای تأثیرگ ــگاه برنامه ه ــت جای ــن در حالی س ــوند. ای  ش
ــده  ــی ش ــدت ته ــی به ش ــی و سیاس ــۀ اجتماع ــی در عرص و ترویج

اســت.
ــم،  ــل و پژوهــش مقایســه کن ــن اگــر رســانه ها را در عرصــۀ تحلی م
ــری  ــت بهت ــش وضعی ــال پی ــا سه س ــانه های م ــه رس ــدم ک باورمن
داشــتند. برنامه هــای پژوهشــی در برخــی از رســانه های مطــرح 
تأثیــرات خیلــی مهمــی از خــود برجــا می گذاشــتند. ایــن تأثیرگــذاری 
ــود.  ــهود ب ــی مش ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــای سیاس در عرصه ه
حــال آن کــه همیــن رســانه ها، امــروز پس مانده هــای خبرهــای 

داخلــی و خارجــی را نوش خــوار می کننــد.
تــا  می کنــم  پیش نهــاد  بارســالت  و  مطــرح  رســانه های  بــرای 
ــک  ــه ی ــد ک ــن باورمن ــد. م ــزی کنن ــر را پی ری ــای ژرف نگ برنامه ه
برنامــۀ شــگرف می توانــد جایــگاه چندیــن برنامــۀ نیمه جــان و 

ــد. ــرده را پُرکن ُم
ــد و  ــرده نگیرن ــرا ُخ ــرح م ــن ط ــی ای ــانه های گرام ــدوارم رس امی
ــد  ــی می دانی ــما به خوب ــد. ش ــازنده بپذیرن ــاد س ــک پیش نه ــۀ ی به مثاب
کــه مــن یکــی از حامیــان اساســی رســانه های ارزش منــد در کشــور 

ــم. ــر گذاری ــر ذهنیت هــا تأثی ــا هــم ب ــد ب هســتم. بیایی

میرویس آریا

ــاهراه ها  ــاه در ش ــان های بی گن ــرگ انس ــز در م ــا نی م
مقصریــم.

ــه   ــی ب ــهر های امن ــور در ش ــرون از کش ــا در بی ــا ی م
دور از دغدغه هــای امنیتــی نشســته و یــا در کابــل میــان دفاتــر 
ــلح،  ــردان مس ــزرگ و م ــی ب ــنگ های محافظت ــا س ــده ب محاصره ش
پشــت فیســبوک نشســته و بــر مــرگ طالــب هــورا می کشــیم و هــی 
ــز از  ــچ کاری نی ــه هی ــم در حالی ک ــان می دهی ــر نابودی ش ــار ب اخط
ــان  ــوچ و می ــعارهای پ ــت ش ــت. سال هاس ــاخته نیس ــت مان س دس
ــم.  ــر می کنی ــر روز گرم ت ــگ را ه ــن جن ــه دارد و ای ــا ادام ــی م خال
چــون اتفــاق نمی افتــد تــا بــا موترهــای بــس مســافر بــری از راه هــای 
دشــوار ســفر کنیــم و نیــازی هــم نیســت از طریــق زمیــن ســفر کنیــم، 
پــس هراســی هــم نداریــم تــا بــر ســر دیگــران چــه اتفــاق می افتــد. 
ــم  ــا ه ــا م ــن شــکی نیســت، ام ــل اســت در ای ــی و قات ــب جان طال
ــت را در  ــس جنای ــه ح ــم ک ــد می ورزی ــونت تأکی ــر خش ــدر ب آن ق

ــم. ــر کرده ای ــد براب ــان چن ــود طالب وج
ــا  ــا رهبرشــان کشــته می شــود، م ــدام می شــود و ی ــب اع ــی طال وقت
ــان  ــته نثارش ــم گذاش ــار ه ــا را کن ــد دنی ــت و ب ــات زش ــام جم تم
ــان های  ــب از انس ــش را طال ــی قیمت ــم، ول ــف می زنی ــم و ک می کنی
ــن  ــه در ای ــد و ن ــبوکی بلدن ــنام فیس ــه دش ــه ن ــرد ک ــری می گی دیگ

ــد. ــی دارن ــدک دخالت جنــگ زرگــری ان

عزیزاهلل آریافر  
 

قریــه هــا و خانــه هــای طالبــان پشــت جبهــه امــن 
نهاست.  آ

آنهــا از خانــه هــای شــان بیــرون مــی شــوند، با یک 
دولــت محاربــه مــی کننــد؛ قتــل عــام راه مــی اندازند؛مســافران 
ــاران  ــه گزینشــی تیرب ــه گون ــد و ب ــی رباین ــا م را از شــاهراه ه
مــی کننــد. و ســپس بــه خانــه هــا و قریــه هــای مصئــون خــود 

برمــی گردنــد و تــا حملــه 
و وحشــت آفرینــی دیگــر در امنیــت و آرامــش کامــل بــه ســر 

مــی برنــد. 
ــت  ــان، مصؤونی ــای طالب ــه ه ــا و خان ــه ه ــه قری ــی ک ــا زمان ت

ــورد! ــد خ ــت نخواهن ــز شکس ــا هرگ ــند، آنه ــته باش داش

فیـسبـوک نـــامــه
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داكترعبدالحی؛ مرِد جهاد و جوانمردی
»انّاهلِلّ و انّاِالیِهراِجعون«

بگـرام؛  خـط خونیـن جهـاد و مقاومـت، در سـوگ 
نشسـت! دیگـر  فرزنـد 

داکترعبدالحـی، از فرزنـدان فرزانهء جهـاد و از داکتران 
در  دیشـب  بیمـاری،  علـت  بـه  سـنگر،  در  همیشـه 
شـفاخانه ای در کابـل چشـم از جهـان بسـت و پیکـر 
او امـروز در در زادگاهـش، بـا حضـور صدهـا تـن از 
مـردم منطقـه، دوسـتان و بسـته گانمرحومـی بـه خاک 

شد. سـپرده 
 )1۳۳8( سـال  در  داکترعبدالحـی 
چشـم بـه جهـان گشـود. ازلیسـهء 
و  گردیـد  فـارغ  بگـرام  جمعیـت 
سپسانسـتیتوت معـاون داکتـر را به 

رسـانید.  انجـام 
کنـار  در  داکترعبدالحـی  روانشـاد 
قـادر«  معلـم  »شـهید  خـود  بـرادر 
سـنگر دار جهـاد شـد و تـا آخرین 
زمـان  در  او  مانـد.  مجاهـد  دم 
خورشـیدی(  شـصت  جهاد)دهـه 
تنهـا داکتـری بـود کـه بـه مـداوا و 
بیمـاران  و  زخمیهـا  داری   تیمـار 
اداره  زیـر  مناطـق  و  مجاهدیـن 
مجاهدیـن در بگرام و سـایر مناطق 

میرسـید. پـروان 
منیـع،  شـخصیت  داکترعبدالحـی 
در  و  بـود  کام  خـوش  و  متیـن 
بیمـاران  و  زخمیهـا  مـداوای  کار 
نیـز بـا شـکیبایی و درایـت کامـل 
عمـل میکـرد و از جـرأت اخاقـی 
واال برخـوردار بـود. او در رشـتهء 
و  داشـت  خوبـی  اسـتعداد  خـود 
کار  در  کـه  گردیـد  سـبب  همـان 
طبابـت و جراحی عمومـی تجارب 

ارزشـمندیبیاندوزد. 
و  زخمهـا  گاهـی  داکترعبدالحـی، 
بـا  عملیـات هـای خیلـی مهـم را 
بهداشـتی  ابزارهـای  تریـن  سـاده 
انجـام میـداد، کـه حتـا بـا امکانات 
و وسـایل مـدرن طبی کمتـر امکان 

پذیـر بـود. 
اگـر اشـتباه نکنـم، بـه سـال 1۳۶5 در جریـان درگیری 
از  یکـی  پـای  پـروژه«  »سـِر  در  روسـها  بـا  شـدید 
مجاهـدان زخم شـدید برداشـته بـود و یگانـه راه برای 
جلوگیـری از خونریـزی بیشـتر، قطـع پـا از بنـد »مچ« 
پنداشـته میشـد. چون وسـیلهء دیگری نبود، آن عمل را 
بـا »ارهءتاکبـری« انجـام دادند که در جریان عملدو سـه 
اره شکسـت  و سـرانجام عمـل انجـام گردیـد و زخـم 

نیـز پـس از چنـد روز التیـام یافت.
موالنـا صاحـب ظفر»برادر بنده« از من درخواسـت کرد 
تـا به منظـور انجام اینگونـه عملیاتـارهء مقاومی تدارک 
نمایـم. مـن همـان روز کابـل  رفتـم و جریـان را بـه 
روانشـاد عبدالهادیقاریزاده)قاضـی نـام آور و مامای ما( 
قصـه کردم. زیرا ایشـان در خیرخانـه »دواخانهءکوچی« 
عبدالحمید)حمیـد  و  عبدالبـاری  و  داشـتند  را 
هامیقاریـزاده، سـفیر افغانسـتان در سـویدن(، فرزنـدان 
کار  بـه  داروسـاز،  کنـار  در  نیـز  صاحـب،  قاریـزاده 
دواخانـه میرسـیدند و مـن نیـز هـر ازگاهی نزد ایشـان 
سـر میـزدم و تلخـی ها و شـیرینی های آنـروزگار را با 

هـم تقسـیم میکردیـم.
ارهء  یـک  صاحـب،  قاریـزاده  آنروزروانشـاد  فـردای 

خیلـی سـفت و مقـاوم بـا خـود آورد و مـن آنـرا بـه 
جبهـه بـردم، کـه تـا جایـی در کار عملیـات هـای قطع 
اسـتخوان، برای مرحـوم داکترعبدالحی سـهولت فراهم 

آورد.
در اینجـا منظـور اطنـاب کام نبود، بل خواسـتم بگویم 
التیـام زخمهـا و  بـه  کـه داکترعبدالحـی در شـرایطی 
دردهـای مردم میپرداخت و آنهم با وسـایل و ابزارهایی 
کـه همـه »توکلت علی اهلل« نام داشـتند.  مگر در دسـت 

نیـک داکترعبدالحـی اعجاز مـی آفریدند!
بـه  نیـز  مجاهدیـن  پیـروزی  از  پـس  داکترعبدالحـی 
کارمسـلکی خـود ادامه داد. نخسـت در کمیته سـویدن 

و سـپس در شـفاخانهء »ایمرجنسـی« توظیـف گردیـد.
داکترعبدالحـی، ایـن مـرد همـدرد و هم نبـرد را، مردم 
قدرشـناس بگـرام و دیگر نقـاط پروان از یـاد نخواهند 
بـرد. زیـرا او بـه عنـوان یـک داکتـر و یـک مجاهـد، 
بیمـاران و زخمیانبیشـمار آنهـا را مـداوا نمـوده اسـت. 
مـرد مجاهـدی کـه با عشـق بـه خـدا و بنـده گان خدا، 
وظیفـهء دینـی و میهنی خـود را در هرکجاییبا نجابت و 
صداقـت تمـام انجـام داد و بـه حیث یک داکتـر، هرگز 

لبخنـد مهربانـی را فرامـوش نکرد!
روانش شاد و یادش جاودان باد!

بـرای خانـواده و بسـته گانداکتـر، از خداونـد صبـر و 
شـکیبایی اسـتدعا میکنـم.

طبیب مهربان
)به یاد دوست سفرکرده، داکترعبدالحی(

)1(
صفیر گلوله ها از مغزم میگذرد؛

هلیکپتر ها بر فرازِ سرم »پیکه« میکنند؛
من مانده و چندین شهید؟

چندین سینهء گل زده از گلوله؛

چگونه سر بردارم؟ از این سنگر خونین
بگذار! گلوله ها ما را به همدیگر بدوزند،

بگذار! بم ها ما را به همدیگر بیامیزند،
تا همینگونه دست بر دست، به مهمانی خدا رویم

دستم را در آغوش دارم!
مرمی تمام کرده ام؛

کسی صدایم را میشنود؟
داکترعبدالحی!

کجایی؟ زود باش!
از پای مانده ام،

کجا ببرم دست شکسته وخونچکان خود را
تفنـگ بـی مرمـی بـر شـانه ام سـنگینی 

میکنـد؛
خط »موضع ها« پریده است!

روسـها، از »حوضـک« داخل منطقه شـده 
ند؛ ا

کان«  سـید  پوشـهای  »سـه  تـا  جنـگ 
اسـت! رسـیده 

داکترعبدالحی، زود باش، کاری کن!
میخواهم بر گردم، 

بار این  ناجوانمردی را  بردن نتوانم
مـن  و  بغلتـد  خـون  در  جوانمـرد  نُـه 

برخیـزم؟ سـنگر  از  سـامت 
خدا را کاری کن، داکترعبدالحی!
تا دست شکسته ام، تفنگ بردارد

میخواهم برگردم 
و از  میـان پیکرهـای شـکفته در خـون 

آتـش کنـم 
تا دشمن نپندارد، شهید مرده است!

داکترعبدالحی!
.......
)2(

نه! نه!
این چه می بینم!

این جنازهء کیست؟ 
این پیکِرپرآوازهء کیست؟

کینچنین شانه به شانه میگردد!
چه شد؟ 

طبیـب حـاذق مـا بـه مـداوای خویشـتن 
سید نر

جوانمردا!
همدردا!

راه  همین است، باید پیمود؛
روزی، دیگران بر دوش ما

روز دیگر، ما بر دوش دیگران
 چرا که، »ما ز باال ایم و باال میرویم«

عزیز!
تو جریان خواهی داشت،

تو، با بادهای افسانه سازِهندوکش
 تنگی باغهای بگرام را عبور خواهی کرد

و درختان »تیبه« یادت را گرامی خواهند داشت
میدانم؛

در غیاب تو،
هزاران زخم لب بسته

مهربانی انگشتانت را با خدا قصه خواهند کرد
طبیب مهربان!

برو! سنگین و سر بلند
و سام ما را به شهیدان برسان!

ایوای، داکتر!
دستی نداشتم تا به تیمارت می شتافتم!

**************

طبــیب مهـــربان
)محمد افسر رهبین، تهران ـ 13جوزا 1395(

تاجیکستان نیروی بیشتر 

در مرز با افغانستان مستقر کرد

ورقه عرض کارکنان وزارت احیاء وانکشاف دهات :

به ریاست محترم دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان

حامد کرزی:

نباید مال منصور کشته می شد

با  مرز  در  نیرو  شمار  که  کردند  اعام  تاجیکستان  دولتی  مقامات 
افغانستان را برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی، بیشتر کرده اند.

پاسگاه  ها  ده  اند، کشورش همچنان  گفته  این کشور  دولتی  مقامات 
امنیتی را در مرز با افغانستان به زودی ایجاد می کند.

محمد الُغ خودژایف، سخنگوی پولیس سرحدی تاجیکستان می گوید 
تروریستان،  از سوی  امنیتی  تهدیدات  افزایش  دنبال  به  اقدام  این  که 

فعالیت قاچاقبران اسلحه و اختطاف چیان صورت می گیرد.
او افزوده که برای جلوگیری از تهدیدات، کشورش نیروی بیشتر در 
نزدیکی مرز با افغانستان مستقر کرده، اما وی در مورد تعداد این نیروها 

جزییات نداده است.
افغانستان  شمال  در  جنگ  ادامه  که  می گویند  تاجیکستان  مقامات 

تهدیدات امنیتی در این کشور را بیشتر کرده است.
گفته می شود که تاجیکستان پس از افزایش ناامنی در شمال افغانستان 
و قندوز همرز این کشور، به امنیت مناطق مرزی با افغانستان تمرکز 

بیشتر کرده است.
با  مهاجمان  از  گروهی  درگیری  از  پس  نیز  گذشته  سال  تاجیکستان 
پولیس سرحدی این کشور در مرز با افغانستان، تدابیر امنیتی در نواحی 

مرزی دو کشور را تشدید کرده بود.
همچنان پیشتر روسیه و تاجیکستان مانور نظامی مشترک شامل هزار 
زره پوش، دستگاه های توپ خانه و 2۳ طیارۀ جنگی برای جلوگیری از 

تهدیدات در این کشور برگزار کردند.

محترما: تا جایکه اطاع داریم نظر به فیصله جلسه شماره )15( کابینه 
محترم دولت جمهوری اسامی افغانستان وسایط حمل و نقل کارکنان 
تادیه  کرایه  طور  افغانی   )80( مبلغ  آن  دربدل  و  قطع  دولتی  ادارات 
توافق  ذیل  به دالیل  نظر  مذکور  فیصله  به  کارکنان  مایان  که  میگردد 

نداریم.
گلدره،  پغمان،  آسیاب،  چهار  ولسوالی  ساحات  در  مایان  اکثراً   -
فامیلی،  پنجصد  قصبه،  مناطق  و  لوگر  والیت  آغه  محمد  و  شکردره 
سرکوتل، خیرخانه، ارزان قیمت، شیوه کی و غیره جاهای دور زندگی 
مینمایم که باید از طرف صبح و عصر از سه موتر استفاده نمایم و تا 

حدود 100 الی 150 و 200 افغانی روزانه کرایه بپردازیم.
-  سیستم منظم ترانسپورتی در شهر کابل موجود نیست که نمیتوانیم به 
وقت معینه بوظیفه حاضر شویم این کار از یکطرف با عث سرگردانی 

ما گردیده و از طرف کرایه تعین شده کفایت نمیکند.
بنًا جریان وسیلتًا عرض گردید تا مشکل مایان را با مراجع مربوطه در 
میان گذاشته و دررفع آن منحیث مکلفیت وظیفوی اقدام عملی گردد.

با احترام

ــرد:  ــام ک ــتان اع ــابق افغانس ــور س ــرزی رییس جمه ــد ک حام
کشــته شــدن مــا اختــر محمــد منصــور رهبــر ســابق گــروه 
طالبــان آینــده رونــد صلــح افغانســتان را بــا مشــکاتی روبــرو 

خواهــد کــرد.
ــح در  ــرای ایجــاد صل ــی ب ــه تمایل ــی ک ــزود: در صورت وی اف
افغانســتان وجــود داشــت نبایــد مــا منصــور کشــته می شــد.
کــرزی اذعــان داشــت: واکنش هــای طالبــان، دولــت پاکســتان 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــر نش ــن درگی و طرفی
رونــد صلــح دولــت افغانســتان و طالبــان را تخریــب می کنــد.
ــئله  ــر مس ــرد: اگ ــح ک ــتان تصری ــابق افغانس ــور س رییس جمه
صلــح افغانســتان موضــوع بیــن افغان هــا اســت، چــرا امریــکا، 

ــد؟ ــن خــود را شــریک آن می دانن پاکســتان و چی
حامــد کــرزی در ادامــه افــزود: مشــارکت کشــور های نامبــرده 
در رونــد صلــح افغانســتان و طالبــان ثابــت می کنــد کــه 

ــک مســئله خارجــی اســت. ــن کشــور ی مشــکل ای
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