
زرانــدوزی 
از خـوِن سـربـازان

ادامـه جنگ هـای شـدید، نیروهـای ناتـو 
حمـات هوایـی خـود را بـرای حمایـت از 
نیروهـای افغـان افزایـش داده انـد کـه 

بیانگـر شـدت جنـگ در هلمنـد اسـت.
یـک سـخنگوی ناتـو گفـت کـه وضعیـت 
هلمنـد متشـنج اسـت: »نگرانـی امنیتی 
هفتـه  چنـد  و  می مانـد  باقـی  آنجـا  در 
اسـت کـه در آنجـا جنـگ جریـان دارد. 
مـا مطمیـن هسـتیم کـه نیروهـای افغان 
بـه صـورت موثـر می جنگنـد و آن هـا بـه 
ادامـه  لشـکرگاه  شـهر  امنیـت  تامیـن 

داد. خواهنـد 

لـوازم  تهیـه  در  افغانسـتان  بـرای  نـاروی  نهـاد   
 2835 بـرای  درسـی  مـواد  توزیـع  و  البراتـواری  
دانـش آمـوز  بی بضاعـت در 250 مکتـب والیـات 
غزنـی، بدخشـان و فاریـاب کـه سـه میلیون و 961 
هـزار و 253 دالـر امریکایی هزینـه برمیدارد، در 

مـدت سـه سـال تطبیـق خواهـد شـد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1839  چها ر شنبه       20 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   6 ذ والقعد ة الحرام y 1437   10 ا  ِگست   2016

د لوګــر د والیتــي شــورا یــو شــمېر غــړي وایــي، طالبانــو د پاکســتانۍ 

ــه ایښــي  ــه بــدل کــې رشطون ــدو پ هلیکوپټــرې د عملــې د خــويش کې

دي.

ــت  ــرو بوخ ــه خ ــو رسه پ ــه طالبان ــران ل ــي م ــې قوم ــي چ دوی واي

ــر ژره  ــه ژر ت ــرې عمل ــې هلیکوپټ ــو د دغ ــر څ ــږي ت ــي کې دي او هڅ

راخــويش يش.

ــرې د  ــو شــمېر غــړي د پاکســتانۍ هلیکوپټ ــي شــورا ی د لوګــر د والیت

ټولــې عملــې د روغتیــا ډاډ ورکــوي او وایــې چــې د هغــوی د خــويش 

کېــدو هڅــي جریــان لــري.

د دغــې شــورا یــوه غــړي عبدالــويل وکیــل د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي 

ــر د  ــې د لوګ ــه ک ــه دې برخ ــو رسه پ ــه طالبان ــې ل ــل چ ــه ووی ــو ت راډی

ــه دا خــرې  ــر ژر ب ــه بخښــونکي وې او ډې ــو خــرې هیل قومــي مران

نتیجــه ورکــړي.

نومــوړي زیاتــه کــړه چــې طالبانــو د دغــو کســانو د خــويش کولــو پــه 

بــدل کــې رشطونــه ایښــي دي.

هغه زیاته کړه:

»قومــي مــران وخــت پــه وخــت لــه دوی رسه وینــي، عملــه بــه هــرو 

مــرو جــوړه وي، هڅــي جریــان لــري او هیلــه شــته چــې دوی بــه ژر 

ــدي  ــواو وړان ــې دواړو خ ــه چ ــوم رشطون ــږي، ک ــويش کې ــر ژره خ ت

ــه دي چــې دا مســاله ګــډه وډه کــړي.« کــړي دايس ن

خو ښاغيل وکیل د دغو رشایطو په اړه جزیات ورنه کړل.

چارواکــي وایــې، دغــې پاکســتانۍ هلیکوپټــرې تېــره پنجشــنبې د 

ــۍ  ــې بېړن ــوالۍ ک ــه ازرې ولس ــر پ ــه د لوګ ــه امل ــتونزو ل ــي س تخنیک

ناســته وکــړه او عملــه یــې چــې شــپږ پاکســتانیان او یــو روســی انجینیــر 

ــړل. ــل ک ــو یرغم و، طالبان

ــه  ــې دغ ــړی چ ــر ک ــه ام ــو ت ــي ځواکون ــمر امنیت ــتان ولس د افغانس

ــو  ــو را خــويش کــړي او ی ــه منګول ــو ل یرغمــل شــوي کســان د طالبان

ــوی دی. ــارل ش ــه ګ ــو ت ــم د دې کار څېړل ــاوی ه پ

د افغانســتان د دفــاع وزارت هــم ویــيل چــې د پاکســتانۍ هلیکوپټــرې د 

عملــې د ژغورلــو لپــاره پــراخ عملیــات دوام لــري.

پــه همــدې حــال کــې قومــي مــر حاجــي نیــک محمــد چــې 

ــې  ــې د دغ ــوي چ ــديل ډاډ ورک ــې لی ــه ازره ک ــې پ ــو رسه ی ــه طالبان ل

هلیکوپټــرې د عملــې د خــويش کولــو لپــاره بــه د دوی خــرې مثبتــې 

ــري. ــې ول نتیج

هغه زیاته کړه:

»خــرې ښــې رواين دي او تاســو تــه مونــږ ډاډ درکــوو چــې ان شــاالله 

خــرې او هڅــې بــه منــزل تــه رســیږي.«

نومــوړی وایــي، تــر هغــو چــې دغــه کســان را خــويش شــوي نــه وي، 

خپلــو هڅــو تــه بــه دوام ورکــړي.

ــو رسه د  ــه طالبان ــو چــارو وزارت هــم ویــيل چــې ل د روســیې د بهرنی

خــرو پــه شــمول بــه د رويس وګــړي د خــويش کیــدو لپــاره لــه ټولــو 

ــه الرو کار واخــيل. ممکن

د لوګر د والیتي شورا غړي:

 طالبانو د پاکستاين هلیکوپټرې 

عملې خالصون لپاره رشایط ایښي
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اتحـاد داعـش و طالبـان، تحقِق رویـاِی برخی ها 
و دیـدگاهِ برخی هـای دیگـر اسـت. از دو سـال 
بـه این سـو بـود کـه داعـش و طالبـان بـا هـم 
نامه نویسـی هایی  داشـتند و حتـا  درگیری هایـی 
امـا  گرفـت،  صـورت  داعـش  و  طالبـان  بیـن 
برخی هـا تحلیـل می کردنـد کـه دشـمنِی داعش 
و طالـب در افغانسـتان ادامـه دارد و این گروه ها 
کشـورها  از  برخـی  حتـا  می جنگنـد.  آخـر  تـا 
برداشـت ها  بنیـاد همیـن  بـر  را  محاسبات شـان 

داشـتند و روی طالبـان اندیشـیدند. 
کـه  بودنـد  هـم  تحلیل گرانـی  میـان،  ایـن  در 
می گفتنـد روزی داعـش و طالبان یکی می شـوند 
و ایـن کار را پاکسـتان انجـام خواهـد داد. اکنون 
ایـن برنامـه تحقـق یافتـه اسـت و گـروه داعش 
و طالبـان پـس از دو سـال جنـِگ شـدید علیـه 
همدیگـر، مجبـور بـه آتش بـس در بسـیاری از 
مناطـق شـرقِی افغانسـتان شـده اند. ایـن حالت، 
هـر دو گـروهِ شورشـی را کمـک کـرده کـه در 
برابـر دولـت سـازمان یابنـد و بـه گونۀ مشـترک 

. بجنگند
از  خارجـی  رسـانه های  این کـه  از  قبـل   
اتحـادِ ایـن دو گـروه خبـر بدهنـد، رسـانه های 
افغانسـتان به خصـوص برخی رسـانه ها از چنین 
اتفاقـی هشـدار داده بودنـد. امـا برخـورد دولت 
به خصـوص ریاسـت جمهوری همچنـان در برابر 
جنـگ با طالبـان و داعش در حالِت نوسـان قرار 
دارد و هنـوز مبـارزه بـا ایـن گروه  هـا بـه شـکِل 

هدفمنـد بسـته بندی نشـده اسـت. 
از زمانـی کـه گروه داعـش نبردهـای خونینی را 
بـا گروه هـای طالبـان به خاطـر گسـترش قلمـرو 
در چندیـن والیـِت کشـور بـه راه انداختـه بـود، 
نشـانه هایی هویـدا شـد کـه جنـِگ ایـن گـروه 
موقتـی اسـت و هر زمانـی که پاکسـتان بخواهد، 
هـر دوی آن هـا را یکـی خواهـد  کـرد. زیـرا 
داعـش افغانسـتان، متفات تـر از داعـش عـراق و 
سـوریه اسـت و پاکسـتان فقط بخشـی از طالبان 
را داعـش سـاخته و بیرق هایـی را از سـفیدی به 
سـیاهی برگردانـده اسـت. بنابراین بسـیار واضح 
جالـب  امـا  می افتـد.  اتفاقـی  چنیـن  کـه  بـود 
ایـن بـود کـه کسـانی در بلند تریـن کرسـی های 

حکومتـی، از وضعیـت آگاهـی نداشـتند.
شـده اند،  متحـد  طالـب  و  داعـش  کـه  حـاال 
جنـگ در هلمنـد و ننگرهـار و فـراه بـاال گرفته 
و والیت هـای دیگـری نیـز دسـتخوش ناامنـی 
شـده اند. اتحـاد این گروه سـبب شـده که جنگ 
در چندیـن اسـتقامت در برابـِر دولـت صـورت 
بگیـرد. البتـه عملیات هـای اخیر، هم بـر مواضع 
طالبـان و هـم داعـش سـبب شـده اسـت کـه 

هـر دو گـروه جنـگ علیـه همدیگـر را متوقـف 
کـرده و تنها برضـد نیروهای حکومتـی بجنگند. 
حاصـل توافـق ِ آنـان نیـز ایـن بـوده کـه گـروه 
دولـت اسـامی یـا داعـش، توانسـته بـه جنـگ 
علیـه نیروهـای دولـت و نیروهـای بین المللـی، 
تمرکـز کنـد و دامنـۀ جنـگ را به کنـر ـ یکی از 
سـنگرهای دیریـِن طالبـان و القاعـدهـ  بکشـاند؛ 
نگرانـی  مایـۀ  می توانـد  به شـدت  کـه  چیـزی 

 . شد با
هرچنـد حضـور داعـش در والیت هـای مختلِف 
کشـور دیـده شـده اسـت، امـا آن گـروه فقط در 
یـک اسـتقامت می جنگـد و نمی خواهـد قـوِت 
خـود را در چندیـن اسـتقامت بـه تحلیـل ببـرد. 
بنابریـن داعـش بـا توافق کنونـی با طالبـان، کار 
را آسـان سـاخته و پاکسـتان بـا چنیـن مدیریتـی 
یکـی  را  مختلـف  گروه هـای  می کنـد  سـعی 
بـدون آن کـه یکـی هویـِت دیگـری را  سـازد، 
بپذیـرد. مدتی سـت کـه جنـگ طالـب و داعـش 
پایـان یافتـه اسـت و ایـن بـه مـا خبـر می دهـد 
کـه طالبـان در ایـن شـب و روزهـا می تواننـد 

مانورهایـی را انجـام دهنـد. 
یـک  از  کـه  دو گروهی انـد  طالبـان،  و  داعـش 
کانـال حمایت می شـوند و این بایـد مورد توجه 
کشـورهایی قـرار گیـرد کـه یکـی را تهدیـد و 
دیگـری را دوسـت یا ابـزارِ خود تلقـی می کنند. 
اکنـون در والیت کنـر، جنگجویان گـروه دولت 
اسـامی برای گفت وگو در مورد آرمان مشـترِک 
هـر دو گـروه یـا همـان بنیان گـذاری یـک نظام 
حقوقـِی ظاهـراً شـرعی و اسـامی، بـه اعضـای 
طالبـان نزدیـک شـده اند. آن هـا به ایـن منظور با 
باشـنده گان محـل نیز در مسـاجد دیـدار می کنند 
تـا روی اعتقـادات و تهیۀ غذای جلسه های شـان 
در اماکنـی کـه ایده های شـان بررسـی می شـود، 
شـک  بـدون  نیرنگ هـا  ایـن  کننـد.  گفت وگـو 
در جامعـۀ خالـی از مطالعـه و کتـاب و فکـر، 
می توانـد سـبب فریـِب بسـیاری از افـکارِ عقیم 
شـود. امـا دولـت بایـد بـا اقدامـاِت بازدارنـده، 

مانـع شـکار جوانـان توسـط افراطیـان گردد.
بـا آن کـه قسـاوت  ِ گـروه داعـش و طالبـان در 
عراق و سـوریه و افغانسـتان تجربه شـده اسـت، 
را  توانایـی  ایـن  اسـتخباراتی  ماشـین های  امـا 
دارنـد کـه جوان های مناطـِق محروم و بی سـواد 
بـا  اتحـاد گـروه دولـت اسـامی  دامـِن  بـه  را 
طالبـان سـوق دهنـد. این همـه در حالـی اسـت 
کـه پـس از انجـام یـک عملیات مشـترک نظامی 
توسـط نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و امریکا در 
مـاه فبـروری علیه گروه دولت اسـامی، روشـن 
شـد کـه ایـن گـروه دوبـاره سـازمان دهی شـده 

درحـاِل  دوبـاره  را  از دسـت رفته اش  مناطـق  و 
بازپس گیـری اسـت. در دو هفتـۀ پیـش، مقامات 
قنـدوز  والیـت  بـه  سـفر  در  کشـور  امنیتـِی 
هشـدارهایی را بـه طالبـان صـادر کـرده بودنـد. 
ایـن نـوع فشـارها بـدون شـک سـبِب حمایـِت 
یـک  ایـن  و  شـد  یکدیگـر  از  گـروه  دو  ایـن 
دسـتاورد بـرای دولـت افغانسـتان هـم هسـت 
تـا بفهمنـد کـه روی طالبـان در برابـِر داعـش 

کـرد. نمی  تـوان حسـاب 
امریکایـی،  فرماندهـان  اخیـر،  هفته هـای  در 
توظیـف  افغانسـتان  در  را  بیشـتری  نیروهـای 
مشـترک  تهاجمـِی  عملیـات  یـک  تـا  کرده انـد 
کـه  ـ  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  بـا  را 
عملیات هـای سـنگین زمینـی و هوایی را شـامل 
می شـود ـ بـه هـدف از بیـن بـردن فرماندهـان 
عملیات هـای  کننـد.  راه انـدازی  شورشـیان 
شـرق  در  افغانسـتانی  و  امریکایـی  نیروهـای 
را  گـروه  ایـن  مراکـز  از  بسـیاری  افغانسـتان، 
بـرده  بیـن  از  ننگرهـار  ولسـوالی  چندیـن  در 
اسـت. ایـن عملیات هـا باعـث شـده اسـت کـه 
بـه  بیشـتر  اسـامی،  دولـت  گـروه  شورشـیان 
مناطـق کوهسـتانی و مرزی و همچنان به شـمال 
ننگرهـار در والیـات کنـر و نورسـتان متـواری 
شـوند. حـاال انتظـار مـی رود که تمرکـز عملیات 
بـه والیـات همجـوار به شـمول کنر نیز توسـعه 
یابـد و جنگجویـان فـراری را تـا مناطـِق مقصد 
و پناه گاه هـای امن شـان نیـز تعقیـب کند. شـکی 
نیسـت کـه آغـاز عملیات هـای ارتـش پاکسـتان 
در برابـر طالبـاِن پاکسـتانی نیـز سـبب خواهـد 
 شـد کـه نیروهای آن ها وارد افغانسـتان شـوند و 
این گونـه صـف داعـش و طالبان تقویـت گردد. 
اکنـون آتش بـس، بـه یـک اتحـاد واقعـی میـان 
تبدیـل  مسـلِح مخالـِف دولـت  ایـن دو گـروهِ 
شـده و ایـن تجربـه، هـر دو گـروه را بـه هدِف 
واحـدی تشـویق می کنـد و بـه همیـن پیمانـه، 
دیـدگاهِ دولـت و نیروهـای امنیتـی را در برابـِر 
آنـان یکسـان می سـازد و از ایـن منظـر، این یک 
بُـرد بـرای مـا محسـوب می شـود. پاکسـتانی ها 
دوسـت دارنـد طالبـان و داعـش را بـه عنـوان 
جریان هـای بسـیار مسـتحکم حفـظ کننـد و هر 
لحظـه قـدرِت فشـار وارد کـردن بـر دولـت و 
برنامه های جاری اش را داشـته باشـند. از این رو، 
اتحـاد طالـب و داعـش امری پسـندیده اسـت و 
بایـد نیروهـای امنیتـی از آن اسـتقبال کننـد. این 
اتحـاد می توانـد از محاسـبه ها و سـردرگمی های 
بی جـاِی برخی هـا روی طالبـان جلوگیـری کنـد 
و سـبب تمرکـِز فعالیت هـای نظامـی بـر آنان به 

عنـوان یـک کتلـۀ واحد شـود.
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گزارش هایـی کـه از والیـت هلمنـد و برخـی نقـاط دیگـِر 
و  آمـار  و  ارقـام  ایـن  خـاِف  می شـوند،  شـنیده  کشـور 
ادبیاتی سـت کـه در سـخنان رسـمِی دولت و سـخنگویانش 
دیـده می شـود. در روزهـای پسـین، وضعیـت در والیـت 
هلمنـد اصـًا خوب نیسـت و والیـِت فراه نیـز در وضعیِت 

مناسـبی قرار نـدارد. 
والیت هـای مرکزی شـاهد تحرکاِت ُخـرد و کوچکی اند که 
رواِن مـردم را مخـدوش کرده اسـت. این همه نشـان می دهد 
کـه کسـی یا کسـانی در تـاش تطبیِق یـک برنامـۀ منظم به 
هـدِف بی ثبـات کـردِن بیشـتِر کشـور انـد. تاش هـا بـرای 
راه انـدازی تقابـِل مذهبی هم در کشـور دیده می شـود. جدا 
کـردِن مـردم بـه نام هـای مختلـف نیـز شـامِل همیـن برنامه 
اسـت. افزایـش ترورهـا و آدم ربایی هـا و نیـز داسـتان های 
عجیبـی کـه در روزهـای پسـین اتفـاق افتاده، مثل نشسـت 
چرخبـاِل پاکسـتانی در لوگـر و مبهـم بـودِن آن رویـداد و 
بـه شـکل گیری  نبـودِن واقعیـت آن، ذهنیت هـا را  معلـوم 

وضعیتـی خطرنـاک معطـوف کرده اسـت. 
هـر روز، ده هـا نفـر در کشـور کشـته می شـوند، امـا هیـچ 
وجـداِن آگاهـی نیسـت کـه بـر آن مکـث کنــد. مقام هـای 
وزارت دفـاع و امنیـت ملِی کشـور چنـان به ایـن رویدادها 
بی توجه انـد کـه گویـی اصـًا از افغانسـتان نیســتند و نیـز 
وزارت داخلـه بـر بنیـاد اطاعـات، چنـان از دور مدیریـت 
می شـود کـه ماهیـِت وجـودِی وزیـر داخلـه زیـر پرسـش 

قـرار گرفته اسـت. 
بـه قـول برخی منابـع، وزیـر داخلـه نمی توانـد تغییراتی در 
وضعیـت پدیـد آورد. افزایـش درگیری ها در شـمال کشـور 
افـراد حـزب اسـامی در والیت هـای شـمالی  و تقویـت 
وقتـی  می بخشـد.  شـدت  روز  هـر  را  نگرانی هـا  کابـل، 
اعمـال و سیاسـت های قومـی و یـا هـم نگاه های سـلیقه یِی 
ریاسـت جمهوری و برخـی مقاماِت دیگِر دولتـی را ارزیابی 
می کنیــم، درمی یابیـم کـه ایـن مسـووالن به جـای پرداختن 
بـه حـِل بحران هـا و ارتقای ظرفیت هـا، فقط بـه رقابت های 
سیاسـِی خویـش می پردازنـد و یـک بـارِ دیگـر در تـاش 
مدیریـِت نهادهـای انتخاباتـی و نیـز ارایـۀ اطاعـات غلـط 

بـه مردم انـد. 
وخامـِت اوضـاع در والیت هـای هلمنـد، ننگرهـار و فـراه 
اگرچـه بـرای کشـور و مـردم زیان بـار اسـت، ولـی بـرای 
برخـی از مقامـات و فرماندهـان، حکِم گاو شــیری را دارد. 
هم اکنـون افـراد زیـادی از درِک بـه جیـب زدِن پول هایـی 
کـه می بایـد در جنـگ هزینه شـود، بـه ثروت هـای هنگفت 
رسـیده اند امـا سـربازِ اردو و پولیـس زیـر ضربـاِت دشـمن 
در میـداِن جنـگ، بـه علِت نبود نـان و تجهیـزات، مظلومانه 

جـان می دهـد. 
از جانـب دیگـر، عـدم انتقـاِل تجربـه و آموزِش درسـت به 
فرماندهـاِن میدان هـای جنـگ و گماشـتِن آن هـا بـر بنیـاد 
دالیلی سـت  از  سیاسـی،  و  سـمتی  و  قومـی  سـلیقه های 
کـه سـبِب ضعـف و ناکامـِی نیروهـای امنیتـِی مـا شـده و 
کشـور  جان برکـِف  سـربازاِن  از  مـردم  اگرچـه  می شـود. 
حمایـت می کننـد؛ امـا اگـر قرار باشـد کـه نهادهـای امنیتی 
را افـراد فاسـد و زرانـدوز و یـا خـام و بی تجربـه مدیریـت 
کننـد، بعید اسـت کـه بتوانیم به پیـروزِی قاطـع در جنگ با 

تروریسـتان دسـت یابیـم.
فرمانـده عمومـی قـوای مسـلِح کشـور کـه رییس جمهـور 
افغانسـتان اسـت، بایـد یـک بـار عمیقـًا بـا خود بیــندیشد 
کـه: چطـور درحالی کـه خـوِن هزارهـا سـربازِ بی گنـاه در 
میدان هـای جنـگ بـر زمیـن می ریـزد، فرماندهـاِن آن ها در 
کثیــری  تجارت خانـه می سـازند؟ چطـور  و  ویـا  کابـل، 
در نهادهـای دفاعـی بـا پوسـت های چسـبیده بـه اسـتخوان 
جـان می بازنـد و قلیلی هـم با شـکم های پُندیده به  عشـرت 

می گذراننـد؟
رییس جمهـور بایـد این همـه درد و ظلـم را درک کنــد و 
بـه دور از تعلقـات سیاسـی و تبـاری، افـرادی را کـه بـه 
وطـن و مـردمِ خویـش صـادق هسـتند و ایـن صداقـت را 
بـه اثبـات رسـانده اند، در رأِس ارگان هـای امنیتـی بگمـارد 
تـا جنگ هـای مافیایـی خاموشـی بگیرنـد و دیگـر، خـوِن 
سـربازاِن میهـن، حسـاب های بانکـِی مقامـات و فرماندهاِن 

فاسـد را پُـر نسـازد!

زرانــدوزی
 از خـوِن سـربـازان
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ظرفیت  ارتقای   به خاطر  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزگاران و دانش آموزان در والیات چهارتفاهم نامه  
را به ارزش  11،5 میلیون دالر امریکایی با نهاد های غیر 

دولتی امضاءء کرد.
حین  پرورش  و  آموزش  وزیر  بلخی  حنیف  اسداهلل 
با نماینده گان موسسۀ کمیته  این تفاهمنامه ها  امضاءی 
ناروی، نهاد پاملرنه و نهاد مردم ضرورت مند افغانستان، 
دیروز ) سه شنبه 19 اسد/ مرداد( در یک نشست خبری 
گفت: وزارت آموزش و پرورش از ایجاد دولت موقت 
افغانستان به کمک نهادهای و جامعۀ جهانی، توانسته 
در راستای بلند بردن ظرفیت دانش آموزان و آموزگاران 

دست آوردهای چشمگیری داشته باشد.
آقای بلخی افزود: تفاهمنامه هایی که در حال حاضر با 
نهادهای غیر دولتی امضاء می کنیم، شامل پروژۀ ساخت 
110 صنف محلی برای 3300 دانش آموز دختر و پسر 
از طرف موسسه پاملرنه در والیات پروان و کاپیسا به 
هزینۀ 4 میلیون و 431 هزار و 362 دالر امریکایی در 

در مدت پنج سال ساخته خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هم چنان،  پروژۀ دوم 
برای  تفاهمنامه شامل ساخت 204 صنف درسی  این 
پکتیا و  پروان،  5665 دانش آموز در والیات خوست، 
کاپیسا است که به هزینۀ سه میلیون و 733 هزار و 624 
دالر امریکایی در مدت سه سال توسط موسسه پاملرنه  

ساخته می شود.

لوازم  تهیه  در  افغانستان  برای  ناروی  نهاد  گفت:  او 
البراتواری  و توزیع مواد درسی برای 2835 دانش آموز  
بی بضاعت در 250 مکتب والیات غزنی، بدخشان و 
فاریاب که سه میلیون و 961 هزار و 253 دالر امریکایی 

هزینه برمیدارد، در مدت سه سال تطبیق خواهد شد.

مردم   « عنوان  تحت  موسسۀ  هم چنان،  او،  گفتۀ  به 
ایجاد 280 صنف سواد  با  نیز   » افغانستان  ضرورتمند 
والیات  در  دختران  و  پسران  تن   5600 برای  آموزی 
ننگرهار به مصرف 386 هزار و 76 دالر امریکایی در 

مدت دوسال این پروژه را تطبیق خواهد کرد.

آقای بلخی بیان داشت که مجموًع هزینۀ چهار تفاهنمامۀ 
امضاء شده از طرف وزارت معارف، 11 میلیون و 512 
هزار و 315 دالر امریکایی است و شفافیت را در این 

برنامه ها از طرف نهادهای تطبیق کننده خواهان شد. 
آقای بلخی در قسمت از سخنان خود همکاری مردم 
را با نهاد آموزش  و پرورش در والیات مختلف را مهم 
خوانده افزود: در برخی والیات جنوب، جنوب غرب 
و جنوب شرق نسبت  مشکات امنیتی دروازۀ حدود 
5 – 6 صد مکتب بسته است که با همکاری محاسن 

سفیدان مناطق در تاش بازگشایی آن هستیم.
او گفت: در برخی از والیات مخالفان مسلح دولت با 
باز بودن مکاتب مشکل ندارند؛ اما از طرف های درگیر 
جنگ خواست که از مراکز آموزش و پرورش را نظامی 

و جنگی نسازند.
کمک های  این   است  این  بر  باورها  حال،  همین  در 
می تواند در ترقی و انکشاف کیفیت آموزش و پرورش 

موثر تمام شود.
اسد اهلل حنیف بلخی وزیر آموزش و پرورش پس از 
قرار گرفتن در سمت این وزارت، مسووالن پیشن این 
متهم  مکاتب خیالی  و  استادان   تشکیل  به  را  وزارت 

کرد. 
فاروق ورک وزیر پیشین آموزش و پرورش که یکی از 
طرف داران اشرف غنی در دورۀ کمپاین  انتخابات بود، 
از طرف وزیر جدید آموزش و پرورش متهم به تشکیل 
مکاتب و استادان خیالی در معارف افغانستان است؛ اما 
ریاست جمهوری  به حیث مشاور  اخیراً  آقای وردک 
برگزیده شده است. در حالی که در زمان او پول های 
هنگفت صرف وزارت آموزش و پرورش شد؛ اما هنوز 
از کیفیت آموزش و پرورش خبری نیست و مکاتب در 
والیات ساختمان ندارند و دانش آموزان در فضای آزاد 

درس می خوانند.

ناجیه نوری  
حلقات با نفوذ در حکومت مانع اصاح نظام انتخاباتی 
و شکستن بن بسِت دگرگونی در قانون تشکیل، وظایف 

و صاحیت های کمیسیون های انتخاباتی می باشند.
شماری از نهادهای انتخاباتی به این باور اند که برخی 
از گروه های سیاسی که در درون حکومت نفوذ دارند، 
سرنوشت  برای  حکومت  رهبران  نمی دهند  اجازه 

انتخابات تصمیم بگیرند.
از  برخی  و  سیاسی  گروه های  این  آنان:  گفته  به 
نظام های  در  اصاحات  آوردن  پارلمان  نماینده گان 
انتخاباتی و برگزاری انتخابات را در تضاد با منافع شان 

می دانند و مانع آوردن اصاحات می شوند.
این واکنش ها در پی وعده های حکومت مبنی برآوردن 
قانون  در  تغییر  و  انتخابات  نظام های  در  اصاحات 
و  نشده  عملی  تاکنون  که  می شود  ابراز  انتخابات 
انتقادات تندی نهادهای ملی و بین المللی را به همراه 

داشته است.
این درحالی است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
نظام  در  اصاحات  که  داد  اجازه  به حکومت  اساسی 

انتخاباتی را بدون نظر مجلس عملی سازد. 
اخیر  اقدامات  اکسین  شبکه  رییس  سپین غر  جان داد 
نظام های  در  اصاحات  آوردن  بر  مبنی  حکومت 

انتخاباتی را تبلیغاتی برای کنفرانس بروکسل می داند.
نشست  برای  تحفه  پی  در  حکومت  می گوید:  او 
براینکه  مبنی  و صداهای  بنابراین سر  است؛  بروکسل 
راه  به  است،  انتخاباتی  نظام  اصاح  خواهان  گویا 

انداخته است.
ایجاد سر و صدها  از  اینکه هدف حکومت  او ضمن 
نشست  برای  آماده گی  را  اصاحات  برآوردن  مبنی 
با  رفتن  حکومت  هدف  می گوید:  می داند  بروکسل 

دست پر به نشست بروکسل است.

سپین  غر افزود: ما از این نوع فشارها از جانب جامعه 
جهانی یا هر مرجع که باشد حمایت می کنیم و امیدوار 

هستیم که اصاحات بیاید.
افرادی که در حکومت حضور  او: گروه ها و  باور  به 
دارند، نفع خود را در برگزار نشدن انتخابات می دانند 

و خواهان اصاحاتی اند که به نفع آنان باشد.
از  که  دارد  وجود  هم  دیگری  حلقه  یک  افزود:  وی 
کمیشنران فعلی حمایت می کنند و باور شان این است 
منافع  شاید  نشوند،  برکنار  فعلی  کمیشنران  اگر  که 
بنابراین تاش ها صورت  آنان را در آینده تامین کند؛ 
می گیرد که حد اقل سمت تعداد زیادی از کمیشنران 

حفظ شود. 
و  انتخابات  برگزاری  برای  اراده  سپین غر:  گفته  به 
ندارد  انتخاباتی وجود  نظام های  در  اصاحات  آوردن 
انتخابات  برگزاری  آینده   سال  بهار  تا  شک  بدون  و 

امکان پذیر نیست.
امکان  باشد،  داشته  وجود  اراده  اگر  کرد:  تصریح  او 
اصاحت است و برای آوردن اصاحات وقت داریم؛ 
اما برای برگزاری انتخابات وقت کافی نیست و تا بهار 

سال آینده برگزاری انتخابات ممکن نیست.
تیفا و عضو کمیته  ایواب زاده رییس  نعیم  این حال  با 
گزینش می گوید: تصمیم رهبران در مورد انتخابات را 

اطرافیان شان با چالش مواجه می کنند.
انتخابات را، گروه های  با برگزاری  وی دلیل مخالفت 
سیاسی می داند که آنان برگزاری انتخابات را در تضاد 

با منافع شان می دانند.
گروه های  از  برخی  و  پارلمان  می گوید:  تیفا  رییس 
منافع  با  تضاد  در  را  انتخابات  برگزاری  دیگر  سیاسی 
برگزار  انتخابات  که  نمی هند  اجازه  و  می دانند  خود 
برگزاری  شاهد  نزدیک  آینده های  در  بنابراین  شود، 

انتخابات نخواهیم بود.
برگزاری  در  را  خود  مصلحت  حکومت   ، باوراو  به 
ناچیز  اصاحات  شاید  بنابراین  نمی بیند،  انتخابات 
صورت گیرد، اما بدون شک شاهد برگزاری انتخابات 

نخواهیم بود و امکان پذیر نیست.
به گفته ایواب زاده: فضای ایجاد شده به خاطر آوردن 
به  رفتن  پر  منظور دست  به  تنها  انتخاباتی  اصاحات 
نشست بروکسل است و هدف حکومت فراهم کردن 

قناعت جامعه جهانی در این نشست است.
اما دکترعبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
انتخاباتی به شدت  ملی گفته که کار روی اصاحات 

جریان دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
عبداهلل، در نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفته: 
دو جز  تشکیل و صاحیت ها هر  و  انتخابات  »قانون 
یک قانون شده است و به مراحل نهایی رسیده است«.

از  بخشی  آن  شامل  قانون  دو  این  ادغام  او:  گفته  به 
در  عملی شدن  برای  که  می شود  انتخاباتی  اصاحات 

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیاز است.
یکشنبه  روز  دیدار  در  داکترعبداهلل  حال  حال  این  با 
برای  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نمایندۀ  با  )17اسد( 
افغانستان گفته که حکومت افغانستان متعهد به اصاح 

نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات می باشد.
از سرنوشت  نیز  این درحالیست که ریاست جمهوری 
کمیسیون های  در  اصاحات  )آوردن  انتخابات  قانون 
انتخابات، آغاز کار کمیته گزینش(  تا پایان هفته روان 

خبر می دهد.
مقام ها در ریاست جمهوری به مردم اطمینان دادند که 
در  اصاحات  آوردن  چگونگی  جاری  هفته  پایان  تا 
مشخص  انتخابات  قانون  و  انتخابات  کمیسیون های 

می شود.
آنان به روزنامه ماندگار گفته اند که حکومت مصروف 
مشوره و رایزنی با بخش های مختلف است تا تصمیم 

نهایی در این زمینه را تا پایان هفته جاری بگیرند.
با این حال به تازه گی حکومت از کمیسیون نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی خواهان وضاحت در این مورد شده 

بود و این کمیسیون با اشاره بر مادۀ هفتادونهم قانون 
اساسی، بر صدور فرمان تازه یی از سوی رییس جمهور 

هنگام تعطیات تابستانی پارلمان تأکید کرد.
در مادۀ هفتادونهم قانون اساسی آمده است: »حکومت 
می تواند در حالت تعطیلی پارلمان در صورت ضرورت 
عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، 
از  بعد  تقنینی  فرامین  کند.  ترتیب  را  تقنینی  فرامین 

توشیح رییس جمهور حکم قانـون را حایز می شود«.
این درحالیست که فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، 
وظایف و صاحیت های کمیسیون های انتخاباتی که 
زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می کند، 
برای دوبار از سوی مجلس نماینده گان با اکثریت آرا 

رد شد.
کمیته گزینش سال پار تشکیل شد؛ اما نسبت خاهای 
رییس جمهور  تقنینی  فرمان  نشدن  قانونی)تصویب 
صاحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون  مورد  در 
تاکنون  مجلس(  سوی  از  انتخاباتی  کمیسیون های 

نتوانسته آغاز به کار کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای 
رییس جمهور  به  و  گزینش  انتخاباتی  کمیسیون های 

پیشنهاد کند
نماینده گان  از  متشکل  که  گزینش  کمیته  پیش  چند 
نماینده  برانتخابات،  ناظر  نهادهای  مدنی،  جامعه 
گزینش  منظور  به  ملکی  خدمات  نماینده  و  رسانه ها 
بود،  ایجاد گردیده  انتخابات،  کمیسیون  ارشد  اعضای 
قوانین  پیشنهادی  بسته  همراه  به  رییس جمهور  توسط 
انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده گان هم این 

بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس جمهور فرمان تقنینی دیگری 
را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه ها آماده و 
این  که  فرستاد  تصویب  نماینده گان جهت  مجلس  به 
فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد، اما مجلس 

سنا آن را تایید گردید.
مجلس  یک  را  تقنینی  فرمان  اگر  که  درحالیست  این 
مشترک  کمیته  باید  کنند،  تایید  دیگری  مجلس  و  رد 
تصمیم  آن  مورد  در  و  تعیین  مجلس  هردو  سوی  از 

بگیرند.
به همین دلیل هردو مجلس، کمیته مشترک را تشکیل 
دادند؛ اما فرمان دومی هم از سوی کمیته مشترک رد 

شد.

نهادهای انتخاباتی:

حلقات با نفوذ مانع اصالحات انتخاباتی اند 

ابوبکر صدیق

وزیر آموزش و پرورش:

ظرفیت آموزگاران در والیات ارتقا می کند
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بخش نخسـت

استخوان شکسته چه گونه 

خود را ترمیم می کند؟

بخش چهــارم
و  دور  دیگِر  شکستنی های  از  بسیاری  برخاِف  استخوان ها  که  می دانستید  آیا 
شروع  را  ترمیم  فرایند  برسد،  شفاخانه  به  پای تان  این که  از  پیش  حتا  برتان، 
که  دارد  التیام بخشی  و  ترمیم  در  شگفت انگیزی  توانایی  انسان  بدِن  می کنند. 
موجب بهبودِی انسان از بسیاری از بیماری ها و آسیب ها می شود. گاهی اوقات 
حتا  که  می خورد  جوش  خوب  به قدری  ماه  چند  ظرِف  استخوان  شکسته گی 

تصویر پرتِو ایکس نیز نمی تواند خط شکسته گِی اولیه را نشان دهد. 
بهبودی  فرایند  در  نجات بخش  اوقات  گاهی  و  حیاتی  نقشی  اغلب  پزشک 
استخوان ایفا می کند، اما در واقع کاری که پزشک انجام می دهد این است که به 
بدن کمک کند خود را ترمیم نماید. پزشک شرایط بهینه برای ترمیم و جوش 
خوردِن استخوان را فراهم می کند و بقیۀ کار به عهدۀ سلول های بدن است. این 
انجام می شود؟ چه گونه پای  فرایند زیست شناختی خارق العاده به چه صورت 
نگاه  باید  ابتدا  امر،  این  درِک  برای  بازمی گردد؟  قدرِت سابِق خود  به  شکسته 
دقیق تری به مواد تشکیل دهندۀ استخوان و چه گونه گی عملکرد آن داشته باشیم: 
را  استخوان شکسته  آسیب،  آمدن  وارد  لحظۀ  از  تا  می کند  بدن سخت تاش 

ترمیم نماید.

استخوانشکستهچهگونهخودراترمیممیکند؟
بافت های زندۀ  ُمرده و سخت هستند که  استخوان ها موادی  کنید  شاید تصور 
بدن آن ها را احاطه می کنند، اما اسکلت بدن درست همانند بافت ها و اندام های 
فشرده  و  استخوان های سخت  در  را  معدنی  مواد  بدن  هستند.  زنده  بدن،  نرم 
تولید  استخوان  قرمز  مغز  در  خون  قرمز  سلول های  می نماید.  ذخیره سازی 
می شوند و چربی ها در مغز زرد استخوان ذخیره می گردند. استخوان های بدن 

دایمًا در حال تغییر هستند.
دایمًا   )osteoclast( استئوکاست ها  استخوان شکن ها/  نامِ  به  سلول هایی 
استخوان های قدیمی را تجزیه می کنند، به صورتی که استئوباست ها )سلول های 
استخوان ساز( می توانند مواد آن را با بافت استخوانی جدید جایگزین کنند. به 
این فرایند بازسازی استخوان یا ریمدلینگ می گویند. نوع دیگری از سلول ها به 
نام کندروباست وظیفۀ تولید غضروِف جدید را به عهده دارند. این سه نوع 
سلول های اصلی مسوول رشد استخوان ها )چه در سن رشد و چه هنگام ترمیم 
شکسته گی( هستند. این بازسازی مداوم استخوان ظرف چند ماه به تدریج بافت 

قدیمی استخوان را با بافِت جدید جایگزین می نماید.
ترمیم  به  شروع  بدن  استخوان،  در  شکسته گی  ایجاد  از  پس  بافاصله  تقریبًا 
می نماید. اغلب پزشکان فرایند کلی ترمیم استخوان را به چهار مرحله تقسیم 

می کنند:
1ـ هنگامی که یک استخوان دچار شکسته گی می شود، شکاف های ایجاد شده 
در آن موجب قطع رگ های خونی موجود در طول استخوان می شوند. خون از 
این رگ های قطع شده خارج می شود و به سرعت لخته یی تشکیل می دهد که 
هماتوم )تودۀ خونی( خوانده می شوند. هماتوم کمک می کند استخوان ثابت شده 
و هر دو قطعه استخوان برای ترمیم کنار هم قرار بگیرند. این لخته همچنین مانع 

جریان خون به لبه های دندانه دار و ناهموار استخوان می شود. 

زهره روحی 
بیشتر  هرچه  گرفتِن  فاصله   یعنی  این  و 
بازار  واگذاشتن  و  رفاهی  سیاست های  با 
نابرابرِی  از  واهمه یی  که  رقابتی  حال  به 
آن  ویران گر  آثار  و  بازیگران  موقعیت های 
ندارد. به گفتۀ فوکو اکنون “با نظام قوانین، 
به مثابۀ مقررات بازی سروکار داریم”)ص 
241(. وی نقل قولی از هایک آورده است 
کارویژۀ  “مهم ترین  می کنیم:  نقل  عینًا  که 
نظم  بر  حکمرانی  قانون داری،  نظامِ  یک 
نظامِ  است.  اقتصادی  حیات  خودانگیختۀ 
قانون باید مقرراتی را وضع و تقریر کند که 
سازوکار رقابتی تولید و توزیع بر اساس آن 

عمل کند.” )همان جا(
برای  که  معناست  این  به  هایک  گفتۀ  این 
نظِم خودانگیختۀ  بازی و  این  قانوِن  آن که 
بازیگرانی  نیازمند  باشد،  اجرا  قابل  آن 
با  حمایتی  نسبتی  هیچ گونه  که  هستیم 
جامعه نداشته باشند. و به عنوان »بازیگران 
مستقل« در میدان های بازی بازارها حاضر 
که  است  وضعیتی   چنین  در  پس  شوند. 
»حقوق اجتماعِی افراد جامعه« به »حقوقی 
برای  آن هم  می شود،  متحول  خصوصی« 
آن که با آزاد شدِن دولت از بار مسوولیت 
جامعه و شهروندان، و به اصطاح کوچک 
شدنش، قابلیت خدمت گزاری به بازی های 
بازار را پیدا کند. فوکو در برابر این موقعیت 
جامعه،  در  انسان ها  شدۀ  خصوصی سازی 
می بیند  را  تولیدگر«  و  شرکتی  »انسان 
)ص207(، که در جامعه یی به مثابۀ »بنگاه« 
زنده گی می کند)ص 209(. بنابراین قوانین 
که  همان گونه  جدید،  فضای  در  اجتماعی 
دیدیم، بر اساس هویت صوری )که ساخته 
می گیرد،  شکل  بازی هاست(  پرداختۀ  و 
که  شکایاتی  و  اختافات  تمامی  با  آن هم 
بین بازیگرانی که در موقعیتی نابرابر به سر 
می برند، سر می گیرد و روز به روز هم بر 
ـ   243 )صص  می شود.  افزوده  آن  حجِم 

)244
قواعد«  و  »بازی  می دانیم  که  همان گونه 
نیـولیبرالیسیتی، فقط مختص به آلمان نبوده 
است، چنان که فوکو به این گفتماِن جدید 

توسط ژیسکاردستن  فرانسه  در  حکمرانی 
به  دارد.  اشاره هایی  امریکا  دولت  یا  و 
است  معتقد  آن که  ضمن  او  حال،  هر 
نیولیبرالیسم در فرانسه، خود را “از طریق 
مخالفت با جبهۀ ملی، خط مشی های کینزی 
پس از جنگ و برنامه ریزی”، تعریف کرده 
هم  مستقیمی  قول  نقل    .)295 است)ص 
از  فاصله گیری اش  در  دستن  ژیسکار  از 
سوسیالیستی  ـ  برنامه یی  خط مشی های 
آورده است. وی )ژیسکار دستن( می گوید: 
وجود  بازار،  اقتصاد  تعیین کنندۀ  “ویژه گی 
تصمیم های  اتخاذ  که  است  بازی  قواعد 
نامتمرکز را امکان پذیر می سازد. این قواعد 
برای همه یکسان است”)ص 277(. فوکو 
توضیح می دهد که چه گونه ژیسکار دستن 
تاش کرد تا این بازی را البته به پیروی از 
امریکایی ها به »بازی خاصی« تبدیل کند تا 

به ظاهر در جهت حمایت از فرد:
“هیچ بازیگری با خطر از دست دادِن همه 
دستن  ژیسکار  نباشد.  مواجه  خود  چیز 
می گوید »بازِی خاص« اما بدون شک بهتر 
]زیرا  »قاعدۀ خاص«.....؛  می گفت  که  بود 
داشت....  سر  در  را  منفی  مالیات  ایدۀ[ 
برای  اجتماعی  از سود  ]که[ عبارت است 
این که از نظر اجتماعی مؤثر باشد و از نظر 
اقتصادی اختال ایجاد نکند... خیلی ساده، 
باید سود نقدی را جایگزین اشکال فراگیر 
کم وبیش  سودهای  تمام  و  مالی  تأمین 
بخشی کنیم. ... در جامعه گروهی از افراد 
)به دلیل  قطعی  به طور  یا  که  دارند  وجود 
به طور  یا  معلولیت(،  یا  سالخورده گی 
موقتی )به دلیل از دست دادن شغل( از حد 
]از   . نیستند...  برخوردار  مصرف  مطلوِب 
طریق مالیات منفی[ سطح معینی از مصرف 
با انگیزۀ کافی یا  اما  فرد تضمین می شود، 
به عبارتی با سرخورده گی؛ چنان که همیشه 
بخواهد کار کند و همیشه کار را به دریافت 
سود ترجیح دهد.”)صص278، 279، 280(
نقدی یی  یارانه های  طریق  از  بنابراین 
افرادِ  از  برخی  برای  نیولیبرال  دولِت  که 
این  می کند،  تعیین  کم درآمد  به اصطاح 
که  همان گونه  یارانه،  یا  و  منفی  مالیات 

فوکو هم بدان اشاره یی صریح دارد، عمًا 
»آثار  کردِن  بی اعتبار«  و  در جهت »سست 
عنوان  به  فقر  اکنون  است)همان جا(.  فقر« 
خط  “اگر  می شود:  شناخته  »مطلق«  امری 
تلقی  مشی یی  خط  را  سوسیالیستی  مشِی 
کنیم که می خواهد آثار فقر نسبِی برخاسته 
ثروتمندین  درآمدهای  بین  فاصلۀ  از 
گروه ها و فقیرترین گروه ها را تقلیل دهد، 
مقرر  مشِی  خط  که  است  واضح  کامًا 
قرار  آن  مقابل  نقطۀ  منفی،  مالیات  با  شده 

دارد.”)ص 281(
مبتنی  اهداف  که  است  معنی  بدین  این  و 
کشورهای  در  سوسیالیستی  مشِی  خط  بر 
گذاشته  کنار  به کلی  غربی  رشدیافتۀ 
هدفی  حذف  با  فی المثل  و  می شوند. 
چون اشتغال کامل، آن چه که جایگزین آن 
می شود، ایجاد »جمعیت سیال و شناور« به 
ثابت  خصیصۀ  که  است  آن سو  و  این سو 
»نیروی کار« شده است. باری، نکتۀ بسیار 
جالبی در این بخش از بحث فوکو هست 
که گفتن آن خالی از لطف نیست )هرچند 
برای مستمعین  نکته  این  از نظر فوکو،  که 
کاسش  در  حاضر  فرانسویِ   ـ  اروپایی 
عمده یی  تفاوت  او  است(.  بدیهی   بسیار 
نیولیبرالیسم  و  اروپایی  نیولیبرالیسم  بین 
پیشینه های  به  صرفًا  که  می بیند  امریکایی 
»لیبرالیسم«  خصوص  در  آن ها  تاریخی 
دلیل  به  باشد  بهتر  شاید  می شود.  مربوط 

اهمیت، عین کام خود او را بیاوریم:
»لیبرالیسم امریکایی، در زمان صورت بندِی 
تاریخی اش، یعنی خیلی قبل تر، از زماِن قرن 
هجده، برخاف نمونۀ فرانسه برای تعدیِل 
به  موجود  پیش  از  دولِت  مصلحت  نوعی 
مدعاهای  امریکا،  در  زیرا  نیامد،  عرصه 
دقیقًا  اقتصادی،  مدعاهای  اساسًا  و  لیبرال، 
استقال  برای  بودند  تاریخی یی   سرآغاز 
این کشور. به عبارتی، لیبرالیسم در امریکا، 
تقریبًا  نقشی  استقال،  جنگ  دورۀ  طی 
شبیه نقش لیبرالیسم در آلمان 1948 را ایفا 

کرد.... 

نیولیبرالیسم 
در درس گفتارهای 

میشل فوکو

ACKU
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یـک جـزوۀ نـادر و اسـتثنایي پیـش  روي من اسـت 
کـه ماکسـیم لیتونیـوف در 1918 نوشـته اسـت و 
گزیده یـي از وقایـع آن، سـال هاي انقـاب روسـیه 
را بازگـو مي کنـد. در آن جـزوه، نامـي از اسـتالین 
بـرده نمي شـود امـا از تروتسـکي و نیـز زینوویـف، 
کامنـف و دیگـران بـا سـتایش بسـیار یاد مي شـود. 
نظـر  از  وسواسـي  بسـیار  حتـا  کمونیسـِت  یـک 
بـه  مي توانـد  نگاهـي  چه گونـه  امـروزه  فکـري، 
چنیـن جزوه یـي داشـته باشـد؟ نهایتـش مي توانـد 
بدبینانـه و بـا تاریک  اندیشـي بگویـد که این سـندي 
نامطلـوب اسـت و بایـد جلـِو انتشـارش را گرفت. 
و اگـر بنـا بـه هـر دلیلـي تصمیـم گرفتـه شـود کـه 
نسـخه یي تحریف شـده از آن جزوه را منتشـر کنند 
و تروتسـکي را خـوار و خفیـف کننـد و بـه جایش 
تمجیدهایـي از اسـتالین را داخـل جـزوه کنند، هیچ 
کمونیسـتي کـه هم چنـان بـه حزبـش وفادار اسـت، 
نمي توانـد هیـچ اعتراضـي بکند. سندسـازي هایي از 
ایـن دسـت در سـال هاي اخیـر بسـیار رایـج بـوده 
اسـت. امـا آن چـه مهم اسـت این نیسـت کـه چنین 
کارهایـي انجـام مي گیـرد، بلکـه مهـم این اسـت که 
حتـا وقتـي جعلـي بـودن اسـناد آشـکار و مسـجل 
مي شـود، هیـچ روشـن فکري در جناح چـپ حاضر 
نمي شـود کوچک تریـن واکنشـي به آن نشـان دهد. 
این اسـتدالل کـه بازگو کردن حقیقت ممکن اسـت 
»نامناسـب« باشـد یـا بهانه یـي به دسـت فـان کس 
یـا بهمـان کـس بدهـد، ظاهـراً پاسـخ ناپذیر اسـت 
و قلیلـي از افـراد نگـراِن دروغ هایـي هسـتند کـه با 
اغمـاض آن هـا در روزنامه ها منتشـر مي شـوند و به 

کتاب هـاي تاریـخ راه پیـدا مي کننـد.
دولت هـاي  در  کـه  دروغ گویـي  سـازمان یافته یي 
توتالیتـر جـاري و سـاري اسـت، آن گونه کـه بعضًا 
نظیـر  موقتـي  مصحلتـي  کار  یـک  مي شـود  ادعـا 
حیله گـري نظامي نیسـت؛ جـزِو ذاتي توتالیتاریسـم 
اسـت و حتـا اگـر روزي اردوگاه هـاي کار اجبـاري 
و پولیـس مخفـي هـم ضرورت شـان را از دسـت 
بدهنـد، ادامـه پیـدا مي کنـد. در میـان روشـن فکران 
کمونیسـت ایـن افسـانۀ زیرزمینـي رایـج اسـت که 
اسـت  ناگزیـر  اکنـون  اگرچـه حکومـت شـوروي 
دروغ بپراکنـد و محاکمـات نمایشـي برگـزار کنـد، 
امـا در خفـا حقایـق امـورِ واقـع ثبـت مي شـوند و 
در آینـده منتشـر خواهند شـد. من معتقدم مي شـود 
یقیـن داشـت کـه چنیـن چیـزي رخ نخواهـد داد، 
چـون چنیـن ذهنیتـي کـه از ایـن عمـل برمي آیـد، 
ذهنیـت مورخـان لیبـرال اسـت که معتقدند گذشـته 
را نمي تـوان تغییـر داد و دانـش صحیـح تاریخـي 
توتالیتـري،  منظـر  از  امـا  اسـت.  ارزشـمند  بسـیار 
تاریـخ چیـزي اسـت کـه بایـد آن را جعـل و خلـق 
کـرد، نـه چیزي که بایـد آن را آموخـت. دولت هاي 
طبقـۀ  و  دارنـد  تیوکراتیـک  جوهره یـي  توتالیتـر 
حاکـم بـراي آن کـه در ایـن دولت هـا موقعیتـش را 
حفـظ کنـد، بایـد خطاناپذیـر جلـوه داده شـود. امـا 
چـون در عالـم واقـع هیچ کـس خطاناپذیـر نیسـت، 
دایمـًا ایـن ضـرورت پیـش مي آیـد کـه در وقایـع 
گذشـته دسـت ببرنـد، بـه نحـوي کـه نشـان داده 
شـود فـان یـا بهمان اشـتباه صـورت نگرفته اسـت 
و  داده انـد  رخ  عمـًا  خیالـي،  پیروزي هـاي  آن  و 
بـاز هـر تغییـر عمـده در خـط مشـي و سیاسـت ها 
در  آن  بـا  متناسـب  تغییـري  کـه  مي کنـد  ایجـاب 
آموزه هـا هـم انجـام گیـرد و چهره هـاي برجسـتۀ 
تاریـخ از نـو بزک شـوند. چنیـن چیزهایـي در همه 
جـا رخ مي دهـد، امـا احتمـال این کـه ایـن کارهـا 
آشـکارا  شـود،  منجـر  مسـتقیم  دروغ پـردازي  بـه 
در کشـورهایي بسـیار بیشـتر اسـت کـه فقـط یـک 
عقیـده در هـر زمانـي مجـاز شـمرده مي شـود. در 
واقـع، توتالیتاریسـم اقتضـا مي کنـد کـه پیوسـته در 
گذشـته ها دسـت برده شـود و در درازمدت احتماالً 
اقتضـا خواهـد کـرد که اصـًا منکـر وجـود چیزي 
بـه نام حقیقـت عیني شـوند. دوسـتان توتالیترها در 
کشـور مـا معمـوالً مي گوینـد چـون حقیقـت مطلق 
دسـت نیافتني اسـت، دروغ هاي بزرگ هیـچ بدتر از 
دروغ هـاي کوچـک نیسـتند. آن هـا مي گوینـد همـۀ 
اسـناد تاریخـي، جانب دارانـه و غیردقیـق هسـتند، 
یـا از سـوي دیگـر مي گوینـد فیزیـک مـدرن ثابـت 
کـرده اسـت آن چـه به نظر مـا جهان واقعـي مي آید، 
توهمـي بیش نیسـت؛ پس اعتقاد بـه گواهي حواس 
پنج گانۀ مـان صرفـًا جهـل عوامانـه اسـت. جامعه یي 
توتالیتـري که موفق مي شـود اسـتمرارش را تضمین 
کنـد، احتماالً یـک نظام فکـري اسـکیزوفرنیک برپا 

خواهـد داشـت کـه در آن قوانیـن عقـِل متعارف در 
زنده گـي روزمـره و در برخـي علـوم دقیقـه کارکرد 
مثبـت و کامـل دارند، امـا سیاسـت مداران، مورخان 
و جامعه شناسـان مي تواننـد آن هـا را نادیـده بگیرند. 
هم اکنـون عـدۀ بي شـماري هسـتند که فکـر مي کنند 
دسـت کاري در یـک کتـاب درسـي علمـي، کاري 
خطاسـت و افتضـاح بـه پـا مي کند، اما دسـت کاري 
در امـور واقـع تاریخـي بـه نظرشـان اصـًا و ابـداً 
کار غلطـي نمي آیـد. درسـت در همین جاسـت کـه 
ادبیـات و سیاسـت به هم مي رسـند و توتالیتاریسـم 
بیشـترین فشـارش را بـر روشـن فکران در همیـن 
نقطـه وارد مـي آورد. علـوم دقیقـه، فعـًا در حـال 
حاضـر، در معـرض چنین خطـري با چنیـن حدتي 
نیسـت. ایـن تـا حـدودي روشـن مي کنـد کـه چرا 
در همـۀ کشـورها دانشـمندان خیلـي راحت تـر از 
حکومت هاي شـان  پشـت  مي تواننـد  نویسـنده گان 

کننـد. صف آرایـي 
اجـازه  نشـویم،  دور  منظـر  ایـن  از  این کـه  بـراي 
تکـرار  گفتـم  مقالـه  ابتـداي  در  را  آن چـه  بدهیـد 
کنـم: در انگلسـتان دشـمنان بافصـِل پاي بنـدي بـه 
حقیقـت و از آن رو دشـمن آزادي اندیشـه؛ اربابـان 
مطبوعـات، اربابـان سـینما و بوروکرات هـا هسـتند، 
امـا در دورنمـا، ضعیـف شـدن میـل بـه آزادي در 
نشـانۀ  وخیم تریـن  روشـن فکران  خـود  میـان 
بیمـاري جامعـه اسـت. شـاید بـه نظـر بیایـد که هر 
آن چـه تـا بـه این جـا گفتـه ام، مربـوط بـه تأثیـرات 
زیان بـارِ سانسـور اسـت و کاري بـه کار ادبیـات در 
کلیتـش نداشـته ام، بلکـه توجهـم صرفـًا معطـوف 
روزنامه نـگاري سیاسـي بـوده اسـت. آري، مسـلمًا 
روسـیۀ شـوروي نوعي منطقۀ ممنوعه در مطبوعات 
بریتانیایـي پدید آورده اسـت. آري مسـلمًا نمي توان 
دربارۀ مسـایلي نظیر مسـأله لهسـتان، جنـگ داخلي 
در هسـپانیا، و پیمـان میـان روسـیه و آلمـان و غیره 
بحـث جـدي کـرد و اگر صاحـب اطاعاتي باشـي 
کـه با راسـت کیشـي ]کمونیسـتي[ در تضاد باشـد، 
از شـما انتظـار دارنـد یا حقایـق را تحریـف کني یا 
خفه خـون بگیـري. آري بـا همۀ این مسـلمات، چرا 
ادبیـات در معنـاي گسـترده ترش باید آسـیبي ببیند؟ 
آیـا هـر نویسـنده یي یـک سیاسـت مدار اسـت و آیا 
هـر کتابـي ضرورتـًا یـک »رپرتاژ« مسـتقیم اسـت؟ 
آیـا حتا تحـت سـفت و سـخت ترین دیکتاتوري ها، 
هـر نویسـنده یي انفـراداً نمي توانـد در درون ذهـن 
خـودش آزاد بمانـد و اندیشـه هاي مخالفت آمیـزش 
کـه  کنـد  عرضـه  آرایه یـي  و  قالـب  چنـان  در  را 
مقامـات احمـق دیکتاتـوري نتوانند آن ها را درسـت 
بـاز شناسـند؟ و بـه هـر حـال، اگر خـود نویسـنده 
بـا راست کیشـي موجـود مسـلط موافـق باشـد، چرا 
بایـد ایـن وضـع، تأثیـري مخـرب و مقیدکننـده بـر 
او داشـته باشـد؟ آیـا ادبیـات یـا هـر هنـر دیگـري، 
وجـود  آن  در  عقیده یـي  تضـاد  کـه  جوامعـي  در 
نـدارد و تمایـزي میان هنرمند و مخاطبانش نیسـت، 
احتماالً بهتر و بیشـتر شـکوفا نخواهد شـد؟ آیا باید 
فـرض را بـر این گذاشـت که هـر نویسـنده یي یک 
شورشـي اسـت. یـا حتـا هـر نویسـنده یي در مقـام 

نویسـنده گي اش یـک شـخص اسـتثنایي اسـت؟
هـر بـار و هـر گاه کـه کسـي مي کوشـد از آزادي 
مدعاهـاي  برابـر  در  روشـن فکري  و  فکـري 
توتالیتاریسـم دفـاع کنـد، بـا همیـن اسـتدالل ها در 
اشـکال گوناگونش مواجه مي شـود. این اسـتدالل ها 
مبتنـي بر فهمـي نادرسـت از ادبیـات و چه گونه گي 
و چرایـي خلـق ادبـي هسـتند. فـرض آن هـا ایـن 
اسـت که هـر نویسـنده  یي یا یـک آدم مطلقـًا متفنن 
اسـت یـا یـک قلم به دسـت مـزدور رشـوه بگیر کـه 
مي توانـد خیلـي راحـت از ایـن خـط تبلیغـي بـه 
خـط تبلیغـِي دیگـر تغییـر مسـیر دهـد، درسـت به 
همـان راحتـي کـه یـک ارگ نـواز کوک  سـازش را 
عـوض مي کنـد. امـا باالخـره پـس چه گونـه اسـت 
از  باالتـر  اندکـي  مي شـوند؟  نوشـته  کتاب هـا  کـه 
پایین تریـن سـطح، ادبیـات کوششـي اسـت بـراي 
تأثیـر گذاشـتن بـر دیدگاه هـاي معاصـران بـا ثبـت 
آزادي  بـه  کـه  جایـي  تـا  بنابرایـن،  و  تجربیـات، 
بیـان مربـوط مي شـود، تفـاوت زیـادي میـان یـک 
روزنامه نـگار حرفه یـي و غیرسیاسـي ترین نویسـندۀ 
و  نیسـت  آزاد  روزنامه نـگار  نیسـت.  تخیلـي  آثـار 
وقتـي مجبـورش مي کننـد کـه دروغ پـردازي کند یا 
اخبـاري را کـه بـه نظرش مهم هسـتند کنـار بگذارد 
و منتشـر نکنـد، از ایـن آزاد نبودنـش آگاه مي شـود. 
اسـت  مجبـور  وقتـي  هـم  تخیلـي  آثـار  نویسـندۀ 

پنهـان  را  شـخصي اش  احساسـات 
بـدارد یـا طور دیگـري جلـوه دهد، احساسـاتي که 
از نظـر او امور واقع هسـتند، آزاد نیسـت. او ممکن 
اسـت واقعیـت را تحریف کنـد یـا از آن کاریکاتور 
بسـازد تـا منظـورش را روشـن تر بیـان کنـد، امـا 
نمي توانـد آن چـه را کـه در ذهنـش مي گـذرد، جور 
دیگـري عرضـه کنـد؛ او نمي توانـد بـا هـر اعتقادي 
کـه دارد، آن چـه را دوسـت دارد چنـان بیـان کنـد 
کـه گویـي دوسـتش نـدارد، یـا آن چـه را کـه بـه 
آن بـاور نـدارد چنـان عرضـه کنـد کـه گویـي بـه 
آن بـاور دارد. اگـر او را وادارنـد کـه چنیـن کنـد، 
تنهـا حاصلـش ایـن مي شـود کـه قـواي خاقه اش 
بخشـکند. در ضمـن، ایـن نویسـنده نمي توانـد این 
معضـل را بـا پرهیـز از موضوعـاِت جدلـي حـل 
کنـد. ادبیـات جـداً غیرسیاسـي وجـود نـدارد و در 
عصـر مـا، بـا ترس هایـش، بـا نفرت هایـش و بـا 
دل بسـته گي هایش، کـه همه گـي مسـتقیمًا از جنـس 
سیاسـي هسـتند و کامـًا به سـطح آگاهـي هر کس 
مي رسـند، غیرسیاسـي نوشـتن از هر زمـان دیگري 
دشـوارتر و حتـا ناممکـن شـده اسـت. حتـا یـک 
تابـو مي توانـد تأثیـر فلج کننده یـي بـر ذهـن داشـته 
باشـد؛ چـون همیشـه این خطـر وجـود دارد که هر 
اندیشـه یي را کـه آزادانـه دنبـال کنـي، احتمـاالً بـه 
همـان اندیشـۀ ممنوعـه برسـي. پس مي تـوان نتیجه 
گرفـت کـه جـو و فضـاي توتالیتاریسـم بـراي هـر 
هرچنـد  اسـت،  مرگبـار  و  خفه کننـده  نثرنویسـي 
شـعرا، خصوصًا شـعراي تغزلـي، احتمـاالً مي توانند 
در چنیـن جـو و فضایـي تنفـس کننـد. و در هـر 

از  بیـش  کـه  توتالیتـري  جامعـۀ 
دو نسـل دوام بیـاورد، احتمـاالً ادبیات منثـور، از آن 
نوعـي که در چهارصد سـال گذشـته وجود داشـته، 
عمـًا و قطعـًا به پایان مي رسـد و مختومه مي شـود.
 ادبیـات گاهـي تحـت رژیم هاي مسـتبد هـم رونق 
گرفتـه و شـکوفا شـده، اما هم چنـان که غالبـًا گفته 
مي شـود، رژیم هـاي اسـتبدادي گذشـته رژیم  هـاي 
توتالیتـر نبوده اند. دسـتگاه سـرکوب ایـن رژیم هاي 
مسـتبد، همیشـه ناکارآمد بوده و طبقات حاکم شـان 
معمـوالً یـا فاسـد بوده انـد، یا بي تفـاوت، یـا داراي 
دیدگاهـي نیمـه لیبرالـي، و آموزه هـاي دینـي غالب 
هـم معمـوالً در ایـن رژیم هـا علیـه کمال گرایـي و 
انـگارۀ خطاناپذیـري انسـان عمـل مي کرده انـد. بـا 
ایـن همه، بـاز این عمومًا صحیح اسـت کـه ادبیات 
آزادانـه  تفکـر  منثـور در دوره هـاي دموکراسـي و 
بوده اسـت که به اوج شـکوفایي اش رسـیده اسـت. 
آن چـه در توتالیتاریسـم تـازه اسـت، ایـن اسـت که 
آموزه هـاي آن نـه تنهـا غیرقابـل بحـث، بلکـه در 

عیـن حـال ناپایدار هسـتند.
ایـن آموزه هـا را باید بـا دردي نفرینـي پذیرفت، اما 
از سـوي دیگـر ایـن آموزه هـا همیشـه در معـرض 
تغییـر بـا یـک اشـارت هسـتند. مثـًا نگرش هـاي 
مختلفـي را در نظـر بگیریـد کـه کامـًا بـا همدیگر 
ناسـازگارند و یـک کمونیسـت انگلیسـي یـا یـک 
میـان  در جنـگ  اسـت  بـوده  مجبـور  راه«  »رفیـق 

بریتانیـا و آلمـان آن هـا را بـا هـم اتخـاذ کنـد. 
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وزارت دفــاع افغانســتان روز ســه شــنبه کشــته 
شــدن حافــظ ســعید ســرکرده داعــش در افغانســتان 
را تائیــد کــرد و افــزود کــه وی در یــک عملیــات در 

ــه هاکــت رســید. ــن ننگرهــار ب ولســوالی اچی
وزارت دفــاع افغانســتان بــا انتشــار اطاعیه یــی 
افــزود کــه اســنادی از کشــته شــدن ســرکرده داعــش 
ــه دســت  در کشــورهای افغانســتان و پاکســتان را ب
آورده کــه پــس از تحقیقــات بیشــتر جزئیــات آن را 

اعــام خواهــد کــرد.
پیشــتر یــک فرمانــده محلــی در ننگرهــار بــه 
ــراه  ــعید هم ــظ س ــه حاف ــود ک ــه ب ــانه ها گفت رس
ــات  ــش در عملی ــر داع ــر دیگ ــر از عناص ــا 29 نف ب
مشــترک نیروهــای ارتــش و پولیــس کشــته شــدند.
ــر از  ــود، کمت ــتان ب ــه پاکس ــه تبع ــعید ک ــظ س حاف
ــتان  ــش را در پاکس ــوولیت داع ــل مس ــال قب دو س
ــان  ــت. وی از فرمانده ــده گرف ــه عه ــتان ب و افغانس

ــت. ــوده اس ــان ب ــروه طالب ــین گ پیش
پــس از دســتور محمــد اشــرف غنــی بــرای نابــودی 
داعــش در کشــور، حملــه نیروهــای ارتــش و امنیتــی 

ــن  ــع ای ــه مواض ــر ب ــای اخی ــتان در هفته ه افغانس
ننگرهــار  ولســوالی های  در  تروریســتی  گــروه 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــمگیر پی ــی چش افزایش
محمــد حنیــف اتمــر مشــاور امنیت ملــی افغانســتان 
ــار و  ــه ننگره ــفر ب ــس از س ــته پ ــه گذش ــز هفت نی
ــن والیــت گفــت کــه  ــی ای بررســی وضعیــت امنیت

ــودی اســت. ــه ناب داعــش در افغانســتان رو ب
شــماری از عناصــر داعــش نیــز روز دوشــنبه خود را 
بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم کردنــد و منابــع امنیتــی  
ــش در  ــه داع ــد ک ــان، گفتن ــدن آن ــس از تسلیم ش پ

ننگرهــار درحــال فروپاشــی اســت.

بی جاشــده گان ولســوالی اچیــن ننگرهــار کــه پــس از گســترش جنــگ در 
ایــن منطقــه آواره شــده اند، خواســتار کمــک انســانی شــده اند. 

ــات انســانی  ــار تلف ــروه داعــش در کن ــد، گ ــن بی جاشــده گان می گوین ای
زیان هــای مالــی زیــادی نیــز بــه آنــان وارد کــرده اســت. بــه گفتــۀ آنــان، 
ــروه  ــن گ ــر از دیگــر اعضــای ای ــان خارجــی داعــش بی رحم ت جنگجوی

ــد. ــر می برن ــودکان  را س ــاده گی ک ــد و به س ان
ــی  ــش کس ــود داع ــده از وج ــق پاکسازی ش ــر در مناط ــال حاض در ح
ــن  ــده گان ای ــت. بی جاش ــده اس ــران ش ــا وی ــدارد و خانه ه ــاش ن بودوب
ــاز  ــان ب ــه خانه های ش ــد ب ــک کن ــت کم ــر حکوم ــد، اگ ــق می گوین مناط

می گردنــد.
ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــد ک ــت می خواهن ــده گان از حکوم ــن بی جاش ای
ــد.    ــتی محافظــت کن ــده به درس ــق پاکسازی ش ــش، از مناط بازگشــت داع
در همیــن حــال، محمدزمــان وزیــری، فرمانــده قــول اردوی 201 ســیاب 
ــا  ــری ب ــان درگی ــگاران گفــت کــه در جری ــه خبرن ــن ب در ولســوالی اچی

گــروه داعــش بیشــترین توجــه را بــه افــراد ملکــی دارنــد.
بــه گفتــۀ آقــای وزیــری، داعــش از افــراد ملکــی و خانه هــای مــردم بــه 

ــد. عنــوان ســپر و پناهــگاه اســتفاده می کن
وزیــری می افزایــد کــه ولســوالی کــوت به گونــۀ کامــل از وجــود داعــش 
پاکســازی شــده و بخــش زیــادی از مناطــق هســکه مینه و اچیــن نیــز در 

حــال تصفیه شــدن اســت.
ــه  ــار ب ــی ننگره ــخن گوی وال ــی، س ــاءاهلل خوگیان ــر، عط ــوی دیگ از س
و  کــوت  ولســوالی های  بی جاشــده گان  می گویــد،  ســام وطندار 
هســکه مینه از کمک هــای خوراکــی و غیرخوراکــی برخــوردار شــده انــد 
و بــه بی جاشــده گان ولســوالی اچیــن نیــز بــه زودی کمــک خواهــد شــد.
بــه گفتــۀ او، صدهــا تــن از باشــنده گان ولســوالی های اچیــن، هســکه مینه 
ــد  ــرده ان ــرار ک ــن ف ــق  ام ــه مناط ــرس از داعــش ب ــل ت ــه دلی ــوت ب و ک
ــاز  ــان ب ــه خانه های ش ــوالی ها ب ــن ولس ــل ای ــازی کام ــس از پاکس و پ

می گردنــد.
ــار  ــیاب در ننگره ــر س ــام قه ــر ن ــی زی ــات نظام ــه عملی ــت ک گفتنی س
ــاز شــد.  ــی آغ ــور غن ــس جمه ــه دســتور ریی ــش ب ــه پی ــش از دو هفت بی
ــد  ــه خواه ــی ادام ــا زمان ــات ت ــن عملی ــد، ای ــی می گوین ــای امنیت مقام ه

ــود. ــود ش ــار ناب ــل در ننگره ــۀ کام ــش به گون ــروه داع ــه گ ــت ک یاف

وزارت زراعـت و مالـداری چهـار قرار داد 
را در بخـش دو پـروژه مهـم همـوار کاری 
60هکتـار زمین و اعمار 5 شـبکه آبرسـانی 
را بـه ارزش بیـش از 160 میلیون افغانی با 

شـرکت های خصوصـی به امضا رسـاند.
مسـووالن ایـن وزارت تأکیـد کردنـد که با 
تطبیـق برنامـه هموار کاری زمیـن از ضایع 
شـدن50 درصد آب در مزارع کشـور جلو 

گیری می شـود.
واداری  مالـی  معیـن  جـواد،  عبدالقدیـر 
سـه  روز  مالـداری  و  زراعـت  وزارت 
شـنبه)19 اسـد( حیـن امضـای ایـن قـرار 
بـزرگ  پـروژه  تطبیـق  گفـت:«  دادهـا 
همـوارکاری زمیـن ) الیزرلیولنگ( بیش از 
100 میلیـون افغانـی هزینـه بر مـی دارد که 
از بودجـه انکشـافی وزارت پرداختـه مـی 
شـود و ایـن پـروژه در جریان سـال 1395 

می گـردد..« تطبیـق 
آقـای جـواد تصریـح کـرد: براسـاس ایـن 
پـروژه امسـال کار همـوار کاری 60هـزار 
هکتـار زمیـن زراعتی در 30والیت کشـور 
عمـا آغـاز می شـود کـه در آغـاز کار این 
95دسـتگاه  و  تراکتـور  60عـراده  پـروژه 
همـوار کاری زمیـن فعالیـت خواهند کرد.
وزارت  اداری  و  مالـی  معیـن  گفتـه  بـه 
حاضـر  حـال  در  مالـداری  و  زراعـت 
اسـتفاده  مـزارع  در  کـه  آب  50درصـد 
زمیـن  نبـودن  دلیـل همـوار  بـه  می شـود 
هـای زراعتـی ضایع می شـود که بـا تطبیق 
ایـن پـروژه از هـدر رفتـن 50درصـد آب 

می  شـود. جلوگیـری 
وی تأکیـد کـرد در نخسـت قبـل از تطبیق 
ایـن پـروژه بـه 3000 دهقـان در سرتاسـر 

کاری  همـوار  مزایـای  مـورد  در  کشـور 
زمیـن وزراعت آمـوزش و آگاهی داده می 
شـود کـه در مراحـل بعـدی ایـن رقـم بـه 
هـزاران دهقـان افزایـش داده خواهد شـد.
آقـای جـواد می گوید که در جریـان تطبیق 
ایـن پـروژه بـرای 250 نفـر در بخش های 
مسـاعد  کار  زمینـه  آموزشـی  و  تخنیکـی 

می گـردد.
وزارت  واداری  مالـی  معیـن  همچنیـن 
اعمـار  را در بخـش  دادی  قـرار  زراعـت 
5 شـبکه آبیـاری در والیت هـای کابـل و 
پـروان بـا یـک شـرکت خصوصـی امضـا 

. د کر
داد  قـرار  ایـن  براسـاس  کـه  گفـت  وی 
2شـبکه آبیاری در ولسـوالی ده سـبز کابل، 
جبـل  ولسـوالی  در  آبیـاری  شـبکه  یـک 
در شـهر چاریـکار  دو شـبکه  و  السـراج 
ومرکـز والیـت پـروان احـداث می شـود.
آقـای جواد تاکید کـرد که ارزش مجموعی 
ایـن قـرار دادهـا 60.3میلیون افغانی اسـت 
کـه از بودجـه انکشـافی وزارت زراعت و 

مالـداری پرداخت مـی گردد.
بـه گفتـه آقای جـواد با بهره بـرداری ازاین 
پـروژه 1500 هکتـار زمیـن آبیـاری شـده 
واز ضایع شـدن 40 درصـد آب جلوگیری 
20درصـد  افزایـش  باعـث  و  گردیـده 
حاصـات زراعتـی در ایـن دو والیت می 

. شود
آبیـاری  ایـن شـبکه هـای  از  افـزود:  وی 
و  کابـل  والیـت  دو  در  خانـواده   7200
پـروان مسـتفید می شـوند و بـرای 24000 

نفـر فرصـت کاری مسـاعد مـی گـردد.
سربازان امنیت ملی 2 آدم ربا را طی یک عملیات خاص  از 

ناحیه ششم شهر کابل بازداشت کردند.
 در خبرنامه یی که امنیت ملی منشتر کرده نگاشته است که 
اختطاف یک کودک 13 ساله دستگیر  اتهام  به  این دو تن 

شده اند.
این افراد به نام های علی و علی احمد باشندگان ناحیه ششم 

شهر کابل هستند.آدم
آدم ربا 28 روز  دو  این  که  است  افزوده شده  در خبرنامه   
اتفاق  شهرک  از  تقی  نام  به  را  ساله   13 کودک  یک  قبل 

دشت برچی کابل اختطاف کرده بودند.
این دو آدم ربا از خانواده این کودک در بدل آزادی فرزنداش 

مبلغ 600 هزار افغانی تقاضا کرده بودند.
ریاست امنیت ملی می گوید که این کودک از قید ربایندگان 

آزاد و به فامیلش تسلیم داده شده است.
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وزارت دفاع 
کشته شدن فرمانده داعش را تائید کرد

بی جاشده گان اچین ننگرهار 
خواستار کمک شده اند

وزارت زراعت:
با تطبیق پروژه هایی از ضایع شدن

 5۰ درصد آب کشور جلوگیری می کنیم

بازداشت 
دو آدم ربا در ناحیه ششم کابل

بحران بشری در »پایتخت طالبان«
ده ها هزار تن آواره شدند

از  تن  هزار  ده ها  اند  گفته  افغانستان  هلمند  والیت  در  مقام ها 
باشندگان مناطق در حال جنگ این والیت به شهر لشکرگاه مرکز 
والیت آواره شده اند. مقام ها از یک بحران بشری ناشی از این 

بیجاشدگی هشدار داده اند.
و  مرکز شورشگری  سال هاست  که  افغانستان  جنوب  در  هلمند 
حمات  افزایش  شاهد  اواخر  این  در  است،  مخدر  مواد  تولید 
سربازان  از خروج  بعد  این شورشیان  و  است  طالبان  شورشیان 
کنترول خود  را تحت  بیشتری  مناطق  پایان سال 2014  در  ناتو 

درآورده اند.
یک نماینده این والیت گفته که طالبان در تاش هستند هلمند را 
پایتخت خویش بسازند و از این والیت جنگ را دربرابر دولت 

افغانستان مدیریت و رهبری نمایند. 
جنرال جبار قهرمان پیشتر به روزنامۀ ماندگار از ضعف نیروهای 
امنیتی و زدوبند رهبری این نیروها سخن زده بود و گفته بود که 

رهبری نیروهای امنیتی اراده جنگیدن ندارند. 
به خبرگزاری  والی هلمند روز سه شنبه  عمر زواک، سخنگوی 
بر  غلبه  تقای  در  لشکرگاه  شهر  که  گفت  پرس  فرانس 
دشواری های ناشی از رسیدن بیجاشدگان از مناطق جنگی است.

زواک افزود: »در چند هفته گذشته حدود 30 هزار تن در هلمند 
بیجا شده اند. بسیاری از این بیجاشدگان به شهر لشکرگاه می آیند.« 
سخنگوی والی هلمند اضافه کرد: »برای این شهر مشکل است که 
همه آن ها را جا بدهد. خانواده ها، کودکان و زنان همه مجبورند 
که در روی جاده ها بخوابند. آب آشامیدنی و مواد غذایی کمبود 

است. ما به کمک های فوری نیاز داریم.«
به  هلمند  در  مرز"  بدون  "داکتران  خیریه  سازمان  کارمند  یک 
فرانس پرس گفت که صبح امروز گلوله باری بسیار شدید است.
باشندگان شهر لشکرگاه ابراز نگرانی کرده اند که این شهر به دست 
شورشیان خواهد افتاد. به گفته آن  ها، جاده ها شدیداَ ماین گذاری 

شده اند و سربازان نیز با کمبود مواد غذایی مواجه اند.
»طالبان  گفت:  پرس  فرانس  به  شهر  باشنده  یک  قیوم،  حاجی 
دارند.  دست  به  را  لشکرگاه  به  منتهی  سرک های  همه  کنترول 
زیاد  ترس  می کنند.  سقوط  دیگری  پی  یکی  پولیس  پوسته های 
خواهد  طالبان  دست  به  زودی  به  والیت  مرکز  که  دارد  وجود 

افتاد.«
را  ناتو حمات هوایی خود  نیروهای  ادامه جنگ های شدید،  با 
برای حمایت از نیروهای افغان افزایش داده اند که بیانگر شدت 

جنگ در هلمند است.
است:  متشنج  هلمند  وضعیت  که  گفت  ناتو  سخنگوی  یک 
در  که  است  هفته  چند  و  می ماند  باقی  آنجا  در  امنیتی  »نگرانی 
به  افغان  نیروهای  آنجا جنگ جریان دارد. ما مطمین هستیم که 
لشکرگاه  شهر  امنیت  تامین  به  آن ها  و  می جنگند  موثر  صورت 

ادامه خواهند داد.«
نتیجه  در  که  والی هلمند گفت  توریالی همت، مشاور رسانه ای 

حمات هوایی ناتو تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است.
ناتو ماموریت جنگی خود را در اخیر سال 2014 پایان داد، اما 
بر  که  یافتند  صاحیت  امسال  جون  ماه  در  امریکایی  نیروهای 
طالبان حمله کنند. در هفته های اخیر صدها سرباز امریکایی در 

هلمند توظیف شده اند. ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1839  چها ر شنبه       20 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   6 ذ والقعد ة الحرام y 1437   10 ا  ِگست   72016 www.mandegardaily.com

ورزش

رییس جمهــور ترکیــه رهبــران غربــی را متهــم کــرد کــه پــس 
ــل  ــه عم ــره ب ــت الزم را از انق ــر، حمای ــام اخی ــای نافرج از کودت

نیاورده انــد.
رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه در مصاحبــه بــا 
ــی به جــای  ــران غرب ــرد: رهب ــد ک ــد، تأکی ــۀ فرانســوی لومون روزنام
حمایــت از انقــره پــس از کودتــای نافرجــام نظامــی، تمرکــز اصلــی 
بخش هــای  پاک ســازی  و  بازداشــت ها  مســألۀ  روی  را  خــود 

ــد. ــرار دادن ــه ق ــف ترکی مختل
ــه،  ــات ترکی ــه اتفاق ــیه ب ــش روس ــرد: واکن ــح ک ــه تصری او در ادام
ــای  ــه آق ــی ک ــوده اســت. زمان ــاوت ب ــه غــرب متف ــًا نســبت ب کام
ــود را  ــدردی خ ــا هم ــت ت ــاس گرف ــن تم ــا م ــن ب ــر پوتی والدیمی
ــه  ــا بازداشــت کســانی ک ــاری ی ــر برکن ــن به خاط ــد، از م ــام کن اع
ــرد،  ــاد نک ــد، انتق ــا بوده ان ــن کودت ــتن در ای ــه دست داش ــون ب مظن
ــداد  ــرا تع ــه چ ــیدند ک ــن پرس ــی از م ــران اروپای ــه رهب ــی هم ول
ــادی از  ــداد زی ــرا تع ــرده و چ ــت ک ــربازان را بازداش ــادی از س زی

ــده اند. ــار ش ــی برکن ــش غیردولت ــان بخ کارکن
ــه  ــوده اســت ک ــی ب ــت مهم ــن مســأله نشــان گر واقعی ــزود: ای او اف
رهبــران غربــی ابعــاد اتفاقاتــی را کــه در ترکیــه ُرخ داده، درک 

نکرده انــد.
ــدردی و  ــان دادن هم ــای نش ــی به ج ــران غرب ــت: رهب ــان گف اردوغ
ــن مســأله  ــد. ای ــی را نشــان دادن ــش مخالف همبســته گی خــود، واکن
مــا را ناامیــد و ناراحــت کــرد و ایــن واکنــش غیرقابــل قبــول بــود. 
ایــن واکنش هــا بــر خــاف ارزش هایــی بــود کــه رهبــران غربــی بــه 

ــد. ــار می کنن آن افتخ
ــدازی در  ــه تیران ــان ب ــران جه ــش رهب ــه واکن ــن ب ــان هم چنی اردوغ
ــن  ــت: م ــرد و گف ــس اشــاره ک ــدو در پاری ــر نشــریۀ شــارلی اب دفت
ــات  ــه اتفاق ــن روش ب ــه همی ــان ب ــران جه ــه رهب ــتم ک ــار داش انتظ

ــد. ــان می دادن ــش نش ــه واکن ترکی
رییس جمهــور ترکیــه در ادامــه گفــت: مــن از بــاراک اوبامــا 
ــد. او از  ــن را بازگردان ــا گول ــم ت ــکا می خواه ــور امری رییس جمه
مــن اســناد و مــدارک خواســته اســت. مــن بــه او یــادآوری کــردم که 
زمانــی کــه امریــکا از مــا خواســتار بازگردانــدن تروریســت ها شــده، 
ــت  ــا درخواس ــدیم و تنه ــدرک نش ــند و م ــتار س ــز خواس ــا هرگ م

ــم. ــکا را انجــام دادی امری

یــک روزنامــۀ آلمانــی بــا اســتناد بــه اطاعــات وزارت داخلــۀ ایــن کشــور 
ــان و  ــای آلم ــده در مرزه ــه نش ــده گان پذیرفت ــم گیر پناهن ــش چش از افزای

ــر داد. ــن کشــور در ســال 2016 خب ــا از ای اخــراج آن ه
ــه و از  ــا نپذیرفت ــتری را در مرزه ــان بیش ــواره پناه جوی ــان هم ــراً آلم ظاه

ــد. ــت می کن ــورش ممانع ــه کش ــا ب ورود آن ه
ــک  ــه ی ــه ب ــخی ک ــه پاس ــتناد ب ــا اس ــایتونگ« ب ــر س ــۀ »اوزنابروک روزنام
ــته اســت:  ــان داده شــده اســت، نوش ــان آلم ــا در پارلم درخواســت چپ ه
ــا در  ــده گان ی ــر از پناهن ــی ســال  2016، 13.324 نف ــه ابتدای در شــش ماه
ــه  ــه نشــده و از ورود آن هــا ب ــا در فرودگاه هــا پذیرفت مرزهــای آلمــان و ی
ــه نشــده گان 50 درصــد  آلمــان جلوگیــری شــده اســت کــه تعــداد پذیرفت
ــه ســال گذشــته افزایــش داده اســت. ســال گذشــته تنهــا 8.913  نســبت ب

ــه نشــدند. ــای آلمــان پذیرفت پناهجــو در مرزه
ــده گان  ــۀ اوج بحــران پناهن ــان در نقط ــت آلم ــپتامبر ســال 2015 دول در س

ــرد. ــی ک ــددا اجرای ــرزی را مج ــای م کنترل ه
نظــارت  تحــت  حــاال  اتریــش  و  آلمــان  بیــن  مرزهــای  به ویــژه 
قدرت مندانه تــری قــرار دارد. در ایــن مرزهــا در نیمــۀ ابتدایــی ســال 
2016 حــدود 10.629 پناهجــو از ســفر بــه آلمــان ممانعــت شــده و 
پذیرفتــه نشــدند. تقریبــًا از هــر چهــار پناهجــوی پذیرفتــه نشــده یــک نفــر 
ــادی پناهجــوی ســوری و عراقــی  ــوده و هم چنیــن تعــداد زی افغانســتانی ب

ــتند. ــود داش ــده گان وج ــه نش ــن پذیرفت در بی
ــات  ــه اطاع ــتناد ب ــا اس ــایتونگ« و ب ــه س ــۀ »زوددویچ ــزارش روزنام به گ
ــه آلمــان  ــده ب ــاه جــون حــدود 16 هــزار پناهن ــۀ آلمــان در م وزارت داخل
آمدنــد. ایــن درحالــی اســت کــه در مــاه نوامبــر گذشــته تعــداد آن هــا بیــش 

از 200 هــزار نفــر بــود.
براســاس ایــن گــزارش، شــمار اخــراج پناهنــده گان از آلمــان هــم در نیمــه 
ابتدایــی ســال 2016 افزایــش پیــدا کــرده اســت. براســاس پاســخی کــه بــه 
درخواســت حــزب چــپ پارلمــان آلمــان داده شــده اســت، در شــش ماهــه 
ابتدایــی ســال 2016 ، 13.743 پناهجــو از کشــور آلمــان اخــراج شــده انــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در تمــام ســال گذشــته تعــداد اخراج هــا 20.888 
ــا  ــن اخراج ه ــد ای ــت. مقص ــوده اس ــر ب ــز 10.884 نف ــال 2014 نی و در س
ــکان  ــرب بال ــوارد غ ــد م ــور در 75 درص ــات وزارت کش ــاس اطاع براس

بــوده اســت.
حــزب چــپ آلمــان انتقــاد شــدیدی بــه سیاســت های ســخت گیرانۀ 
ــی  ــت داخل ــخنگوی سیاس ــرده و س ــده گان وارد ک ــال پناهن ــان در قب آلم
حــزب چــپ در پارلمــان آلمــان در ایــن بــاره گفــت: آلمــان غیرمســووالنه 
ــاز  ــتان ب ــا افغانس ــراق ی ــه ع ــده گان را ب ــه پناهن ــی ک ــد؛ زمان ــل می کن عم

می گردانــد.

سی و یکمین دوره مسابقات جهانی المپیک بامداد روز جمعه در ریودوژانیرو 
پایتخت برزیل افتتاح شد.

در این مراسم 11 هزار ورزشکار از 207 کشور جهان در ورزشگاه ماراکانای 
شهر ریو رژه رفتند تا مسابقات المیپک ریو 2016 را رسمًا افتتاح کنند.

کاروان المپیکی افغانستان نیز به عنوان دومین کشور پس از یونان بنیان گذار 
مسابقات المپیک در این مراسم رژه رفت.

افغانستان در این دور از مسابقات با 3 نماینده در 2 رشته حضور یافته  است.
توفیق بخشی، در وزن 100 کیلوگرم به نماینده گی از جودوی افغانستان در 

المپیک شرکت کرده است.
»عبدالوهاب ظاهری«  برزیل  المپیک  در  افغانستان  نماینده گان  از  دیگر  یکی 

قهرمان مسابقات دوی افغانستان است.
کیمیا یوسفی، نیز تنها بانوی افغانستانی است که با ثبت زمان 14 ثانیه و 34 
صدم ثانیه، ضمن کسب مقام قهرمانی، به عنوان نمایندۀ این کشور در المپیک 

2016 ریو در برزیل حضور دارد.
وضعیت  از  آگاهی  منظور  به  فارس  خبرگزاری  افغانستان  سایت  خبرنگار 
یوسفی در این دور از مسابقات، با این بانوی المپیکی افغانستان به گفت وگو 

نشست.
او ابتدا اطاعاتی دربارۀ وضعیت شخصی خود ارایه داد و گفت: من اصالتًا 

قندهاری هستم و در سال 1375 در »مشهد« ایران به دنیا آمدم.
یوسفی افزود: در حال حاضر قهرمان مسابقات 100 متر دو و میدانی افغانستان 
هستم و مدت 3 سال می شود به صورت حرفه یی این ورزش را انجام می دهم.

عضو کاروان المپیک افغانستان در خصوص حضور در این دور از مسابقات 
مردم  از  نفر  میلیون  نمایندۀ 30  دارم،  احساس خوبی  ریو می گوید:  المپیک 

افغانستان در مهم ترین رویداد ورزشی جهان در المپیک هستم.
او گفت: احساسم این است که یک مسوولیت بزرگ به من داده شده تا بتوانم 

نماینده گی خوبی از مردمم در این رقابت ها داشته باشم.
بانو یوسفی افزود: تنها هدفم این است که بتوانم در المپیک ریو بدرخشم تا 

نام کشورم بر سر زبان ها باشد.
او اظهار داشت که حتا روزی فکرش را هم نمی کرده که وارد ورزش بشود و 

رسیدن به المپیک جهانی را حتا در رویاهای خود نمی دیده است.
برای  به وطن خود  بازگشت  یوسفی در خصوص حس و حال خود هنگام 
و  تازه  برایم  چیز  همه  گفت:  آسیا  جنوب  مسابقات  در  شرکت  و  اولین بار 

جالب بود و حس و حال عجیی داشتم.
عضو کاروان المپیک افغانستان بزرگ ترین مشوق خود برای حضور در این 
مسابقات را مادر خود می داند و می گوید: از همان اول بزرگ ترین مشوق من 

تا حاال که در المپیک هستم، مادرم بوده و است.
بانو یوسفی تصریح کرد: مادرم با وجود این که مشکات زیادی دارد، مثل یک 
کوه پشت من ایستاده و اگر به این جا رسیدم، حاصل حمایت و تاش های 

مادرم بوده است.
وخیم  را  افغانستان  در  ورزش  اوضاع  ادامه،  در  کشور  المپیکی  بانوی  این 
دانست و گفت: با توجه به شراطی که من می بینم و بی توجهی دولت به ورزش 
و ورزشکار، مخصوصًا ورزشکارانی که طی سال های گذشته برای افغانستان 
در میادین مختلف بین المللی مدال کسب کرده اند، طی سال های بعدی نباید 

منتظر رشد ورزش در افغانستان بود.
هیچ  باشد،  داشته  ادامه  روند  این  اگر  می کنم  فکر  ساخت:  خاطرنشان  او 
ورزشکاران  برای  نیز  انگیزه یی  هیچ  و  ماند  نخواهد  باقی  دیگری  مدال آور 

نمی ماند، اوضاع واقعًا نگران کننده است.
یک  ورزش  بهترین های  که  می کنند  شرکت  کسانی  المپیک  در  او،  گفتۀ  به 
کشور هستند. در بهترین شرایط و امکانات تمرین کردند، حداقل 4 سال از 
المپیک قبلی تا المپیک ریو در بهترین شرایط روحی و مالی قرار داشتند و با 

آماده گی کامل در این بازی ها حضور دارند.
به باور او: آن ها در کمپ های حرفه یی زیر نظر بهترین مربی ها به کار خود 
ادامه دادند، اما من 4 ماه بدون داشتن هیچ یک از این امکانات و حتا بدون 
مربی تمرین کردم و بدون داشتن کوچک ترین حمایتی جز مادرم خود را به 

این جا رساندم.
رقبا  سایر  کنار  مسابقه  روز  در  داشت:  اذعان  افغانستان  المپیکی  بانوی  این 
پشت یک خط قرار می گیرم. وقتی تفنگ شروع مسابقه شلیک می شود، من 
با این ورزشکاران در یک خط قرار دارم چطور می شود از من توقع کسب 

مدال داشت؟
امکانات  آن همه  با  ورزشکاران  این  می شود  کرد: چطور  اضافه  یوسفی  یانو 
از  رکورد خوبی  بتوانم  که  همین  بیاروم؟  مدال  من  و  نشوند  مدال  صاحب 

خودم ثبت کنم برای خودم و کشورم یک مدال است.

اردوغان:

غربی ها ما را تنها گذاشتند

افزایش چشم گیر اخراج ها و عدم 
پذیرش پناهنده گان در آلمان

بانوی المپیکی:
4 ماه بدون هیچ امکاناتی 

تمرین کردم

جاوید کوهستانی

 »isi« هلیکوپتر  نشست  است،  راه  در  عظیمی  بحران 
و  مقرری  پاکستان،  به  محرمانه  سفرهای  لوگر،  در 
افراد  به  ساح  توزیع  کابل،  شمال  در  سربازگیری ها 
داعش  و  طالبان  بسیج  و  تحرکات  در  نهادها  اسامی، سکوت  حزب 
مسیر  در  حمات  آغاز  و  هلمند  جنگ  منطقه،  استخبارات  طرف  از 
شاهراه ها و سایر والیات، فعالیت پنهانی کرزی، اختطاف و ترورهای 
در کابل و انتقال داعش به بدخشان و تخار و کندز زنگ خطر جدی 

است، حلقات آگاه و مستقل متوجه و متر صد باشند .

عبدالحفیظ منصور

امیرحبیباهللخانازمولفههایهویتملیماست
از چنـدی بدین سـو بحـث به خاک سـپاری »امیرحبیـب 
اهلل خـادم دیـن رسـول اهلل« داغ تر شـده اسـت و جنبش 
نیرومنـدی بدیـن منظـور راه افتـاده اسـت. امیـر حبیـب اهلل خان شـاه 
بیسـواد، امـا وطن دوسـت بود، شـاه بیسـواد، ولی بـا ناموس بود، شـاه 
بیسـواد لیکـن مسـتقل و آزادی خـواه بود، شـاه بیسـواد، امـا جوان مرد 

و حق شـناس بـود...
او از متـن مـردم برخواسـت، سـاختار سیاسـی را در افغانسـتان برهـم 
زد و طـرح نـوی را درافگنـد و بـه نسـل های بعدی پیـام داد که فریب 
قسـم و قـرآن را نخوریـد، در سـنگرهای تان بایسـتید و مقاومت کنید، 

خطـاب بـه آینـده گان گفت: نترسـید، می تـوان کرد
من تا این جا رفتم، شما ادامه دهید و بیشتر بروید...

عبداهلل وطندار

ــه  ــد ک ــتقیم می گوی ــورت غیرمس ــرزی به ص ــد ک حام
ــان  ــد. ایش ــت کنن ــد و حکوم ــان بیاین ــد طالب بگذاری
ــه  ــد ک ــن گفته ان ــۀ گاردی ــا روزنام ــی ب در مصاحبه ی
ــۀ  ــت حمل ــی درخواس ــای امریکای ــه از نیروه ــی ک ــان افغان فرمانده
هوایــی می کننــد، از مــردم افغانســتان نماینده گــی نمی کننــد، و 

ــد. ــر ندارن ــتان را در نظ ــع افغانس مناف
ــرد کــه پاکســتانی ها  ــن واقعیــت را در نظــر نمی گی ــد کــرزی ای حام
منتظرنــد تــا غربی هــا خســته شــوند و بــا رفتــن آن هــا از افغانســتان، 
ــتان  ــامی افغانس ــارت اس ــان ام ــه هم ــتان را ب ــر افغانس ــار دیگ ب
تبدیــل کننــد. دلیــل تحمــل ایــن همــه فشــار از ســوی پاکســتانی ها 
و در عین حــال دست نکشــیدن از ســر پــا نگه داشــتن طالبــان، 
ــه  ــا ب ــون آن ه ــت، چ ــا اس ــته گی غربی ه ــه خس ــان ب امیدواری ش
ــه  ــا ب ــت افغانســتان و غربی ه ــه دول ــد ک ــاد فکــر می کنن احتمــال زی
ــا  ــه تنه ــان ب ــد و طالب ــر می کنن ــان فک ــک ساعت های ش ــک تی تی

ــت. ــت اس ــد، وق ــر نکنن ــد فک ــه می توانن ــزی ک چی
ــر  ــس دیگ ــر از هرک ــا را بهت ــن واقعیت ه ــرزی، ای ــد ک ــاید حام ش
می فهمــد، امــا برنامه هــا و دلبســته گی های قبیلــوی خــودش را 
دارد. شــاید رِگ غیــرِت ابدالــی اش از دیــدن یــک غلــزی در قــدرت، 

ــدن اســت ! در حــال ترکی

امراهلل صالح

ــزرگدر ــمب ــافوجرای ــشاختط ــلافزازی عوام
ــت؟ ــهرچیس ش

ــدی  ــچ امی ــت، هی ــه هس ــد ک ــن باش ــر روش همی اگ
ــود  ــت وج ــازمان یافته در پایتخ ــزرگ و س ــم ب ــش جرای ــرای کاه ب
ــون  ــا پوهنت ــن از اســتادان دانشــگاه ی ــب اختطــاف دوت ــدارد. عواق ن
ــۀ  ــرای جامع ــزرگ دیگــر، ب ــم ب ــا جرای ــی افغانســتان و ده ه امریکای
اکادمیــک، تجــار، محصلیــن و شــکل دهی انتبــاه و ذهنیــت در مــورد 
امنیــت پایتخــت و ُکل کشــور بســیار منفــی و تخریــش کننــده اســت.

ــهر  ــازمان یافته در ش ــنگین و س ــم س ــش جرای ــدی افزای ــل کلی عوام
ــکاری در  ــت و هم ــۀ اطاع ــود روحی ــود از نب ــی می ش ــل، ناش کاب
وزارت  در  موجــود  فریکســیون های  پولیــس،  مختلــف  ســطوح 
داخلــه تــا آن حــد کــه شــماری از مســوولین از اوامــر وزیــر و معیــن 
ــدی  ــد. جناح بن ــت می گیرن ــر هدای ــای دیگ ــرده و از ج ــرپیچی ک س
ــده اســت  ــدید ش ــان ش ــل چن ــی در کاب ــای امنیت ــوف نیروه در صف
ــودی و  ــازی های خ ــرف در شبکه س ــری ص ــرژی رهب ــتر ان ــه بیش ک
ــرای صف ارایــی  گروهــی می شــود. در ســطح اســتراتیژیک تــاش ب
بــرای انتخابــات آینــده، جابه جایی هــای مصلحتــی، سیاســی و 

ــه اســت. ــی شــدت یافت منفعت
ــش  ــی و پی ــان را قربان ــه خودش ــن ک ــطوح پایی ــی در س بی انگیزه گ
ــه  ــد، رو ب ــی می بینن ــنج درون ــالم و تش ــای ناس ــراوالن رقابت ه ق
افزایــش اســت. حــس بی تفاوتــی بیــداد می کنــد. یــک حلقــۀ 
مشــخص درون حکومــت، وزارت داخلــه را تبدیــل بــه مغازۀ ســهامی 
ــا و  ــه قربانی ه ــاخته اند. ب ــزوی س ــری وزارت را من ــاخته و رهب س
تــاش شــبانه روزی نیروهــای رزمــی کشــور خویــش فخــر کــرده و 
بــه آن هــا از تــه دل درود و حرمــت می فرســتیم، امــا وضــع در ســطح 
رهبــری چنــان متشــنج اســت کــه دیگــر نمی تــوان خموشــی اختیــار 
ــه  ــل ماحظ ــدک و غیرقاب ــود دارد، ان ــه وج ــتاوردهایی ک ــرد. دس ک
ــر در پالیســی، روش، تعریــف مجــدد دســپلین و  ــدون تغیی اســت. ب
ــر نخواهــد یافــت. مــن  ــاکام ایــن وضــع تغیی برطرفــی چهره هــای ن

ــم. ــرف می زن ــتند ح مس

فیـسبـوک نـــامــه
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پایگاه خبری روسیا الیوم 
ایــن روزهــا منطقــه عربــی روی اقیانوســی از فجایــع 
ــای  ــه جنگ ه ــن منطق ــت، در ای ــناور اس ــف ش مختل
ــاده اســت کــه مشــکاتی چــون  ــه راه افت متعــددی ب
ــردم  ــزدوران، کشــتارهای دســته جمعــی م حضــور م
ــودی  ــران پناهجویــان و ناب ــی، بح بی گنــاه، آدم کش

ــا اســت. ــای آنه اقتصــاد از پیامده
هــر بــار کــه مــرگ قربانیــان جدیــدی در ایــن منطقــه 
ــای  ــاهدیم آق ــری را ش ــه دیگ ــر نقط ــا ه ــان ی از جه
دبیــرکل ســازمان ملــل تنهــا نگــران می شــوند و البتــه 
ادامــه  نیــز  ناکامــی فرســتاده هایش  بی تحرکــی و 
ــن دهــه   ــس از چندی ــد پرســید پ ــون بای ــد. اکن می یاب
کشــور فلســطین کجاســت؟ چــه چیــزی قطعنامه هــای 
ــر  ــردم فلســطین را بی اث ــی ضامــن حقــوق م بین الملل
ــازمان  ــود س ــن خ ــع ای ــم در واق ــد بگویی ــرد؟ بای ک

ــد. ــوق بشــر را نقــض می کن ــه حق ــل اســت ک مل
ــاد  ــل ابع ــازمان مل ــد س ــر می رس ــه نظ ــر ب در ظاه
مختلــف ایــن بحران هــا چــه در عــراق، چــه ســوریه، 
ــطین را از  ــا فلس ــی و ی ــه در لیب ــن، چ ــه در یم چ
نزدیــک دنبــال می کنــد و پیگیــر تحــوالت آنهاســت.
دبیــرکل ســازمان ملــل بــرای ایــن بحران هــا دو 
ــه  ــا ب ــه مرتب ــاص داده ک ــی اختص ــتاده بین الملل فرس
ــای  ــا طرف ه ــد و ب ــد دارن ــد و ش ــه آم ــن منطق ای
کــه  درحالــی  بعــد  و  می کننــد  دیــدار  درگیــر 
پرونده هــای قطــور کاغــذی را بــه زیــر بغــل زده انــد 
از ایــن نشســت ها خــارج می شــوند و همــواره از 

راه هــای ســازش ســخن می گوینــد. و  طرح هــا 
امــا ایــن پیگیری هــا تــا اکنــون هنــوز بی نتیجــه، 
ناکارآمــد و تنهــا در حــد حــرف بــوده و هیــچ تاثیــر 
ــا  ــی ب ــا حت ــن پیگیری ه ــته اســت. ای ــی نداش و قدرت
ــن  ــا در میادی ــش تنش ه ــانه هایی از کاه ــود نش وج

ــد. ــا رفته ان ــاد فن ــه ب ــوده و ب ــه ب ــگ بی نتیج جن
ــن  ــن موضــوع ای ــف در ای ــل توجــه و ظری ــه قاب نکت
اســت کــه بــان کــی مــون ، پــدر دیپلماســی بین المللی 
ــکار عمومــی پــس از خبرهــا  ــوز از حضــور در اف هن
ــر  ــتار در سراس ــرگ و کش ــتمر م ــتان های مس و داس
ــت،  ــران اس ــه نگ ــخن ک ــن س ــه ای ــا ب ــان و اکتف جه
خســته نشــده و چــه بســا ایــن ابــراز نگرانی هــا بــرای 
ــه دکارت«،  ــا او از »رن توجیــه حضــورش اســت. گوی

ریاضــی دان بــزرگ جهــان اصــل شــک را بــه عاریــه 
گرفتــه و ایــن شــک مبتنــی بــر ایــن اســت کــه انســان 
ــه  ــتماتیک در هم ــتوری و سیس ــک دس ــور ش ــه ط ب
ــا فلســفه ای علــت و معلولــی  چیــز شــک کنــد امــا ب
ــان  ــه قربانی ــار ک ــر ب ــب ه ــن ترتی ــه ای ــی، ب و توخال
ــه  ــر نقط ــا ه ــان و ی ــه از جه ــن منطق ــدی در ای جدی
دیگــری بــه کام مــرگ می رونــد، آقــای دبیــرکل 
ــی  ــی و ناکام ــه بی تحرک ــا نگــران می شــوند و البت تنه

ــه دارد. ــز ادام ــتاده هایش نی فرس
ــرب زده و در  ــان ع ــه جه ــوب ب ــه آش ــی ک از زمان
ــد و  ــب رخ می ده ــتارهای عجی ــورها کش ــن کش ای
ــده اند،  ــان ش ــا پنه ــان بره ه ــده در می ــای درن گرگ ه
ــق نشــدند  ــی موف ــتادگان بین الملل ــک از فرس ــچ ی هی
ــا  ــن منطقــه خــارج شــوند ت ــا طرحــی عملــی از ای ب
ــخ  ــح در تاری ــان صل ــوان یــک قهرم ــه عن ــام آنهــا ب ن

ثبــت شــود.

ــن و  ــوریه، یم ــه س ــی ب ــتادگان بین الملل ــه فرس گرچ
لیبــی تغییــر کردنــد امــا رویکــرد ســازمان ملــل بــدون 
تغییــر بــوده و ایــن ســازمان همچنــان بــه تعلیق هــا و 

ــه داد. ــود ادام ــای خ توقف ه
در مــورد بحران هــای کشــورهای عربــی خــوب 
می تــوان ناکارآمــدی ســازمان ملــل را بــا تــازه و 
غیرمنتظــره بــودن ایــن وقایــع توجیــه کــرد امــا مســاله 
ــل  ــازمان مل ــرای س ــی ب ــگ بزرگ ــه نن ــطین لک فلس

ــت. اس
االن  فلســطین  کشــور  دهه هــا  گذشــت  از  پــس 
کجاســت؟ چــه چیــزی قطعنامه هــای بین المللــی 
ضامــن حقــوق مــردم فلســطین را بی اثــر کــرد؟ بایــد 
بگوییــم در واقــع ایــن خــود ســازمان ملــل اســت کــه 

ــد. ــض می کن ــر را نق ــوق بش حق
گهگاهــی آژانــس امدادرســانی و کار پناهجویــان 
فلســطینی )آنــروا( بــه شــکلی ناگهانــی خدماتــی کــه 

تــا پیــش از ایــن بــه جوامــع فلســطینی در اردوگاه های 
داخلــی و خارجــی مختلــف ارائــه می کــرد را کاهــش 
ــن  ــدیدی در ای ــای ش ــوع لرزه ه ــب وق داده و موج
جوامــع شــده کــه می تــوان آن را در تحصن هــای 

بــاز پیــدا کــرد.
در حالــی کــه تعــداد پناهجویــان بــه دلیــل ســبک های 
زندگــی رو بــه افزایــش اســت امــا منابــع مالــی آنــروا 
برعکــس ایــن امــر درحــال کاهــش بــوده و کــم کــم 
همزمــان بــا تولــد کــودکان جدیــد فلســطینی خشــک 

می شــود.
نقــش کنــد ســازمان ملــل در غــزه نیــز همیــن 
ــد ســال گذشــته اســرائیل  ــوده اســت. در چن ــه ب گون
»الرصــاص  جملــه  از  متعــددی  جنگ هــای 
ــد«  ــرف الصام ــما« و » الج ــود الس ــوب«، »عام المصب
ــان  ــدگان ب ــل دی ــا مقاب ــه آنه ــه هم ــرد ک ــاز ک را آغ
کــی مــون و فرســتادگان بین المللــی اش کــه بــه ابــراز 
ــاخته اند. ــود س ــزه را ناب ــد، غ ــادت دارن ــی ع نگران

ــرائیل  ــه اس ــزه ای ک ــه غ ــن نیســت ک ــه گفت ــازی ب نی
آن را دشــمن تلقــی می کنــد منبــع درآمــدش بــر 
صــادرات ُگل اســتوار اســت، تولیــدی کــه اســرائیل آن 
را تحریــم کــرده و بــه انــواع راه هــا مانــع از صــادرات 

آن شــده اســت.
امــا نکتــه تکان دهنــده ایــن اســت کــه اســرائیل 
ــن  ــه ذه ــم ب ــن اس ــا ای ــه ب ــی ک ــام مفاهیم ــا تم ب
می آیــد، رییــس کمیتــه امــور حقوقــی ســازمان ملــل 
ــن  ــض قوانی ــوارد نق ــه م ــیدگی ب ــئول رس ــه مس ک

بین المللــی اســت، شــده اســت.
ــدروی  ــر تن ــون، وزی ــی دان ــا دن ــد مث ــور کنی تص
کابینــه بنیامیــن نتانیاهــو رییــس ایــن کمیتــه و مســئول 
ــه پرونده هــای نقــض قوانیــن بین المللــی  رســیدگی ب

ــت. ــده اس ــطینی ها ش ــه فلس علی
ــن صــورت  ــه در ای ــد دارم ک ــه شــخصه تردی ــن ب م
ــورت  ــه ص ــه ب ــن کمیت ــس ای ــوان ریی ــه عن ــون ب دان
ــک عــرب  ــه طــور کل ی ــک فلســطینی و ب خــاص ی
را انســان بدانــد و برایــش تمامــی حقوقــی را کــه در 
ــت  ــن اس ــد. ای ــل باش ــده، قائ ــی آم ــن بین الملل قوانی
ــان و  ــی در جه ــن بین الملل ــر قوانی ــل ناظ ســازمان مل
ایــن بــان کــی مــون اســت رابیــن هــود مســتضعفان و 

ــود. ــران می ش ــا نگ ــه تنه ــرا ک فق

ــردم  ــه م ــلیت ب ــام تس ــی در پی ــور غن ــس  جمه ریی
ــنبه  ــتی روز دوش ــه تروریس ــر حمل ــتان به خاط پاکس

بــه بیمارســتانی در شــهر کویتــه، اعــام کــرد کــه بیــن 
ــد. ــل ش ــاوت قائ ــد تف ــت ها نبای تروریس

انتشــار  بــا  افغانســتان  ریاســت جمهوری  ارگ 
غنــی  اشــرف  محمــد  کــرد:  اعــام  بیانیه یــی 
روز  تروریســتی  افغانســتان حملــه  رییس جمهــور 
گذشــته بــه بیمارســتان شــهر کویتــه در ایالــت 
اســت. کــرده  محکــوم  را  پاکســتان  بلوچســتان 

وی اذعــان داشــت: حملــه بــه مــردم جنایــت بزرگــی 
ــه  ــل توجی ــی قاب ــن و قانون ــچ دی ــه در هی ــت ک اس

نیســت.
افغانســتان  دولــت  کــرد:  تصریــح  اشــرف غنی 
ــای  ــری از فعالیت ه ــرای جلوگی ــا ب ــت ت ــد اس متعه
منطقه یــی  و  ملــی  ســطح  در  تروریســت ها 

دهــد. انجــام  را  جــدی  تاش هــای 
ــت افغانســتان  ــرد: دول ــر نشــان ک ــه خاط وی در ادام
ــود و  ــته خ ــه دو دس ــت ها ب ــک تروریس ــدون تفکی ب

ــد. ــارزه می کن ــا مب ــه آنه ــا هم ــد ب ب
رییس جمهــور افغانســتان اظهــار داشــت: بــه دیگــران 

ــدن  ــل ش ــاوت قائ ــدون تف ــم ب ــه می کن ــز توصی نی
ــرا  ــد، زی ــدام کنن ــا اق ــه آنه ــت ها علی ــن تروریس بی
تروریســت دیــن، قانــون، نــژاد و قومیــت نمی شناســد.

عملیات ویژه ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان
پــس از ایــن رویــداد، رییــس ســتاد ارتــش پاکســتان 
از آغــاز عملیــات ویــژه مشــترک ارتــش ایــن کشــور 
در سراســر ایالــت بلوچســتان ایــن کشــور خبــر داد.

جنــرال راحیــل شــریف رییــس ســتاد ارتــش پاکســتان 
ــه  ــن کویت ــه خونی ــان حادث ــادت مجروح ــس از عی پ
ــی و  ــی نظام ــات عال ــور مقام ــا حض ــه یی ب در جلس
دولتــی ایــن کشــور در ایالــت بلوچســتان اعــام کــرد: 
ــن تروریســت  ــودی آخری ــرای ناب ــتان ب ــش پاکس ارت

ــد. ــام می ده ــترک انج ــژه مش ــات وی عملی
ــی  ــای امنیت ــه نهاده ــش پاکســتان ب ــتاد ارت ــس س ریی
و حســاس ایــن کشــور توصیــه کــرد کــه عــاوه بــر 
ــد در  ــتان، می توانن ــت بلوچس ــژه در ایال ــات وی عملی
هــر جــای کشــور عملیــات ویــژه علیــه تروریســت ها 

انجــام دهنــد.
در  شکســت  از  پــس  تروریســت ها  افــزود:  وی 
بــه  »خیبرپختونخــوا«  ایالــت  در  قبایلــی  مناطــق 
ــف را  ــق مختل ــد و مناط ــتان گریخته ان ــوی بلوچس س

پناهگاهــای امــن خــود ســاخته اند.
در  دوشــنبه  روز  تیرانــدازی  و  انتحــاری  حملــه   
بیمارســتان دولتــی شــهر کویتــه دســت کــم 72 کشــته 
ــت. ــته اس ــا گذاش ــر ج ــی را ب ــش از 112 زخم و بی

بان کی مون؛

 رابیـن  هود و یا دکـارت؟

غنـــی: 

تروریست دین، قانون، نژاد و قومیت نمی شناسد
ارتش پاکستان و«عملیات برای نابودی آخرین تروریست« 
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