
شورای امنیت 
ملی والی 
پکتیکا را 
برکنار کرد

به وضعیت  اشاره  با  رییس  اجرایی دولت وحدت ملی 
وخیم امنیتی کشور، ریشه ناامنی ها را در حکومت سابق 

دانست.
عبداهلل عبداهلل در مراسم معرفی نصراهلل ارسالیی به عنوان 
و  کرد: چالش ها  اعالم  وزیران  دبیرخانه شورای  رییس 
که  دارد  قرار  روی حکومت  پیش  فراوانی  فرصت های 

حل آن نیازمند زمان بیشتری است.
وی گفت: عوامل و افکاری بر این مسأله دامن می زند 
که دولت افغانستان خود عامل ناامنی ها و ایجاد درگیری 
در کشور است اما حکومت وحدت ملی در تالش برای 

تأمین امنیت سراسری است.
دولت  دستگاه های  و  نهادها  تمام  افزود:  عبداهلل  داکتر 
کابل یکپارچه و یکدست به کار خود ادامه می دهند و بر 

همین اساس دشمنان افغانستان را دشمن می دانیم.
رییس اجرایی دولت وحدت ملی تصریح کرد: با امکاناتی 
که دولت افغانستان در اختیار دارد و با برنامه ریزی هایی 

که انجام شده اولویت های کشور مشخص شده و آن هم 
ایجاد ثبات است.

در  ملی  وحدت  داشت: حکومت  اذعان  عبداهلل  عبداهلل 
تالش است تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه های دولتی 
در صدد حل مشکالت مردم افغانستان برآید و از همین 
رو کسانی که در ذهن خود دولت کابل را عامل ناآرامی 
می دانند، این فکر را از ذهن...               ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

تحلیلگران:

نباید روی دستان طالبان آب تطهیر پاشید

کشور  در  جهانی  سرخ  صلیب  کمیته  در  مسووالن 
تا  شده  باعث  افغانستان  در  ناامنی ها  ادامه  که  می گویند 

مردم از دسترسی به خدمات این نهاد محروم شوند.
مونیکا زره نیلی، رییس کمیته صلیب سرخ در افغانستان 
می گوید که تلفات غیرنظامی، آواره گی باشنده گان برخی 
مناطق ناامن و عدم دسترسی به مراکز بهداشتی از مواردی 

است که این کمیته را نگران کرده است.
به گفته او، نا امنی ها، باعث شده...           ادامه صحفه 6

از سوی رییس جمهور غنی به حیث  غالم جیالنی پوپل که اخیراً 
رییس اداره مستقل ارگان های محل تعیین شده است، رسمًا به کار 

آغاز کرد.
 براساس خبرنامۀ ارگ، در مراسمی که بدین مناسبت پیش از چاشت 
دیروز در مقر اداره مستقل ارگان های محل تدویر یافته بود، محمد 
مستقل  اداره  رییس جدید  ملی،  دولت وحدت  رییس  غنی  اشرف 
ارگان های محل را تا دفتر کاری اش همراهی و وی را رسمًا معرفی 

نمود.
 رییس جمهور در این مراسم طی سخنانی گفت که در گذشته تمرکز 

بیشتر به وزارت ها و توجه کمتر به والیات صورت می گرفت.
 وی افزود که می خواهم برای...                        ادامه صفحه 6

اصلی  علت  افغانستان  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
و  نظامی  نیروهای  ضعف  را  کشور  شمال  ناامنی های 
امنیتی محلی در واکنش به حمالت مخالفان مسلح اعالم 

کرد.
ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  مراد  علی  مراد  جنرال 
مورد  در  که  خبری  نشست  در  حضور  با  افغانستان 
وضعیت امنیتی کشور برگزار شد اعالم کرد: علت اصلی 
قندوز  والیت  خصوصا  و  افغانستان  شمال  ناآرامی های 

ضعف نیروهای نظامی و امنیتی در این والیت است.
در این نشست خبری که در قرارگاهی مربوط به وزارت 
بهاری  اظهار داشت که  حمالت  دفاع برگزار شد، وی 
سراسر  در  عزم  عنوان  با  که  است  مدتی  مسلح  طالبان 
افغانستان آغاز شده اما چند عملیات بزرگ نیز از سوی 
نیروهای نظامی امنیتی نیز در برابر این گروه کلید خورده 

است.
بدر در  افغانستان عملیات های  افزود: وزارت دفاع  مراد 
جنوب، شاهین 18 در قندوز و شاهین 22 در بدخشان 

را در تقابل با حمالت گسترده طالبان آغاز کرده است.
اظهار  افغانستان  دفاع  وزارت  زمینی  نیروهای  فرمانده 
امنیتی  نیروهای  میان  درگیری ها  جریان  در  که  داشت 
به دست  منفجره  مواد  تن   30 از  بیش  مسلح،  طالبان  و 
نیروهای امنیتی افتاده که این موضوع تعهد سربازان افغان 

را در قبال مردم این کشور نشان می دهد.
و  رهبری  مرکز  با  ساخت:  خاطرنشان  مراد  علی  مراد 
پایگاه طالبان در شهرستان ناوه )در جنوب والیت غزنی 
و هم مرز با پاکستان(، بیش از 5 میلیون دالر به مخالفان 

مسلح خسارات مالی وارد شده است.
ارتش  ساز  سرنوشت  عملیات های  به  اشاره  با  وی 

افغانستان در والیت های بدخشان، قندوز و غزنی، آغاز 
درگیری های والیت فراه را نیز همزمان با حمالت بهاری 

طالبان مسلح دانست.

فرمانده نیروهای زمینی...                    ادامه صفحه 6

صلیب سرخ:
 کارمان در افغانستان

 با مشکل مواجه شده است

دکتر غنی هنگام معرفی رییس تازۀ ارگان های محل:

والیت ها همانند وزارت ها 
مورد توجه خواهد بود

رییس اجرایی دولت وحدت ملی:

 ناامنی ها میراث حکومت پیشین است
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بخش نخست
تاریخ  به  پُرهوادار نسبت  دیِد  تا هنوز دو طرز 
پنجاه سال پسیِن افغانستان وجود دارد که یکی 
و  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  سوی  از 
ارایه شده  تنظیم های جهادی  از جانب  دیگری 
به  متفاوت  نگاهی  نوشته می خواهد  این  است. 
را  آن  من  که  باشد  داشته  پُرحادثه  دورۀ  این 

»روایت سوم« می نامم. 
خلق،  دموکراتیک  حزب  نخست،  روایت  در 
دوم،  روایت  در  و  است  عدالت  و  حق  محور 
به خود  امتیاز را  این  تنظیم های جهادی  جانب 
روایت،  دو  هر  هواداراِن  است.  داشته   محفوظ 
در  حقانیت شان  اثبات  برای  استدالل هایی 
گروهی  را  خود  طالبان  جریان  دارند.  دسترس 
انحراف  راه  هنوز  تا  که  می داند  جهادی ها  از 
باقی  وفادار  اولی شان  تعهد  در  و  نپیموده 
مانده اند. همچنان اشخاصی که پس از کنفرانس 
کدام  هر  آمدند،  صحنه  روی  افغانستان  در  بن 

به نحوی به دو جریان اصلی تعلق می رسانند. 
تنظیم های جهادی، راز ناکامِی حزب دموکراتیک 
وابسته گی  اسالمی و  باورهای ضد  در  را  خلق 
می دانند،  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  گروه  آن 
خلق،  دموکراتیک  حزب  تفسیر  در  برخالف 
غیرخودی ها به لحاظ داشتن ماهیت »ارتجاعی« 
»امپریالیسم  به  آن ها  پیوند  و  »واپس گرایانه«  و 
بدین  می باشند.  شکست  به  محکوم  جهانی« 
مفرط  آرمان گرایی  از  روایت  دو  هر  صورت، 
به  پیوسته  جانب،  دو  هر  می گردند.  سیراب 
نقد و جرِح رقیب می پردازند و بدین صورت، 
بزرگی خود را در ُخردسازِی دیگران به نمایش 
می گذارند؛ در حالی که اکنون آب ها از آسیاب 
نگاهی  با  تا  آمده  فراهم  آن  فرصِت  و  افتـاده 
خود  کارِ  حاصل  از  بنشینند،  داوری  به  پسینی 
بگویند، و خرمِن کاشته های خویش را بنمایانند. 
»چه  شود  پرسیده  آن ها  یِک  هر  از  وقتی  اما 
معایب  چیست؟«،  کارتان  حاصل  و  کرده اید 
برمی شمارند  را  خویش  رقبای  کارِ  نواقص  و 
می روند.  طفره  پاسخ دهی  از  صورت،  بدین  و 
پُرتنش  محافِل  تنها  می تواند  بحث ها  این گونه 
بی حاصل  سرگرمِی  کسانی  برای  و  دارد  برپا 
آماده کند، همان طور  که تاکنون چنین بوده است. 

نیم قرنی که گذشت
حالت  از  شاهی  نظام  خ  هـ   1343 سال  در 
اساسی  قانون  شد؛  بدل  مشروط  به  مطلقه 
جدید به وجود آمد، بر اساس آن شورای ملی 
تأسیس یافت و بخشی از صالحیت های شاه به 

اساسی  قانون  پرتو  تعلق گرفت. در  صدراعظم 
جدید، احزاب سیاسی شروع به فعالیت کردند، 
به  توجه  نهادند،  میدان  به  پا  آزاد  رسانه های 
افزایش یافت و خالصه در عرصه های  معارف 
به  گام هایی  به آهسته گی  افغانستان  گوناگون، 

جلو برداشت.
عمده؛  به صورت  جدید  سیاسی  احزاب 
اسالمی  نهضت  و  خلق  دموکراتیک  حزب 
فقر،  اساسی  عامل  را  شاهی  رژیم  افغانستان، 
می دانستند،  کشور  عقب مانده گی  و  بی سوادی 
از عیاشی خانوادۀ سلطنتی می گفتند و حرف و 
حدیث هایی در باب  محالت تفریحی شاه بیرون 
می دادند. یکی مارکسیسم لینینسم را »ایدیولوژی 
دوران ساز« می شمرد و بدیل بی چون و چرای 
نظام شاهی می دانست، دیگری اسالم سیاسی را 
جماعت  و  مصر  اخوان المسلمین  به وسیلۀ  که 
از  همه  بود.  شده  تیوریزه  پاکستان  اسالمی 
انقالب می گفتند و از ضرورت تحوالت عمیق 
راه  تنها  انقالب  می راندند.  سخن  بنیادین  و 
نجات شناخته می شد و انقالبی منجِی افغانستان 
به حساب می آمد. محافظه کاری و اصالح طلبی، 
حکم فحش و دشنام را به خود گرفته بود، هر 
پاس مصلحت های  و  نمی کرد  کی دهن پاره گی 
محافظه کار  می داشت،  نگه  را  ملی  و  اجتماعی 
بزدل،  معنی  هم  محافظه کار  و  می شد  خوانده 
در  می داشت.  افاده  را  اجانب  نوکِر  و  جبون 
چنین فضایی، کودتای 26 سرطان 1352 هـ خ 
به رهبری داوود خان صورت گرفت و از جانب 

کودتاچیان »انقالب سفید« خوانده شد.
که  ربانی  برهان الدین  استاد  و  میوندوال  هاشم 
برنامۀ اصالحی را در سر می پروراندند، در چنین 
صدای شان  و  ماندند  باقی  اقلیت  در  وضعیتی 
اتهامات  تیر  به  که  بسا  چه  و  نرسید  جایی  به 
تصفیه های  در  اولی  سرانجام،  شدند.  بسته  هم 
را  خود  جان  خلق  دموکراتیک  حزب  انقالبی 
انقالبی  جریان  جذب  دومی  و  داد،  دست  از 
گردید و خود رهبرِی یکی از سازمان های مقتدر 

جهادی )جمعیت اسالمی( را به دوش کشید.
منسوب  افسران  همت  به  خان  داوود  کودتای 
رسید،  پیروزی  به  خلق  دموکراتیک  حزب  به 
نمادین  به صورت  خان  داوود  که  معنی  بدین 
و  داشت،  قرار  قدرت  رأس  در  سمبولیک  و 
مارکسیسم  هواداراِن  دست  در  اصلی  قدرت 
لنینیسم بود. تا این که در 1357 هـ خ مناسبات 
حسنه میان کودتاگران برهم خورد و برای قبضه 
و  افتادند  هم  جان  به  قدرت  انحصاری  کردن 

به راه  ثور   7 کودتای  کشمکش،  این  فرجام  در 
ثور«   7 »انقالب شکوهمند  نیز  اقدام  این  افتاد. 
از  آماده شده  نسخه های  کودتاگران  گرفت.  نام 
ماسکو در اختیار داشتند، بر اساس آن هر کی 
عضو حزب دموکراتیک خلق نبود، دشمن بود، 
روبه رو  انقالبی«  »خشم  با  می باید  هم  دشمن 
می شد و نابود می گردید. لنین، استالین، مائو و 
برای  سیاست ورزی  از  اعالیی  نمونه های  تیتو 
دموکراتیک  حزب  منسوبین  بودند.  کودتاگران 
عمل  تاریخ«  »حکم  به  خودشان  باور  به  خلق 
می کردند و نقشی فراتر از تسهیل کنندۀ حرکِت 

»چرخ تاریخ« نداشتند.
صحنه  روی  با  نیز  افغانستان  اسالمی  نهضت 
آمدِن داوود خان راه کودتاگری در پیش گرفت، 
در  ماند.  ناکام  آن  اقداماِت  نوبت  چند  در  اما 
1354 هـ خ شماری از اعضای نهضت اسالمی، 
حرکتی مسلحانه را در برابر دولت داوود خان 
ماند،  عقیم  تنها  نه  که  حرکتی  انداختند؛  به راه 
فراتر از آن راه مصالحه میان نهضت اسالمی و 
اسالمی،  نهضت  و  بست  را  خان  داوود  دولت 
نداشت.  پاکستان  به  تکیه  آن پس راهی جز  از 
افغانستان«  دموکراتیک  »جمهوری  که  آن گاه 
حفیظ اهلل  سپس  و  تره کی  نورمحمد  رهبری  به 
امین برای ساختن »جامعۀ فارغ از استثمار فرد 
»نان،  »طبقۀ کارگر«،  برای  بود و  فرد« کوشا  از 
گوشه  در  می دید،  تدارک  مسکن«)؟(  و  لباس 
برابر  در  مردمی  قیام های  افغانستان  کنارِ  و 
دولت راه افتاد و شمار کثیری از مردم هم برای 
ایران  و  پاکستان  کشورهای  به  نجات جان شان 
برابر  در  مردمی  خیزش های  گردیدند.  آواره 
جا  دو  از  افغانستان«  دموکراتیک  »جمهوری 
دموکراتیک  حزب  از  نخست  می گرفت،  الهام 
خلق، به گونه یی که با هرچه آن حزب موافقت 
داشت، مردم به مخالفت برخاستند و دوم این که 
به تنظیم هایی  به سرعت این جنبش های مردمی 
وصل شدند که در پشاور و یا تهران آغاز به کار 
کرده بودند. تمام این احزاب در ادبیات سیاسی 
به »تنظیم های جهادی« شهرت پیدا کردند، همۀ 
پیش  در  را  مسلحانه  مبارزۀ  و  جنگ  راه  آن ها 
شده  ساخته  جنگیدن  برای  واقع  در  داشتند؛ 
تنظیم های  دید  از  آغازین،  مراحل  در  بودند. 
و  خلق  دموکراتیک  حزب  منسوبین  جهادی 
»کمونیست«  دولت  کارمندان  آن، همۀ  از  فراتر 
خوانده می شدند و به زبان عوام »چوچۀ لنین« 
را  مجاهدین  رفتار  باورها،  این  می شدند.  گفته 
از  ساحاتی  در  که  معنی  بدین  می داد.  شکل 
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روایِت سوم در مذمِت انقالب
نگرشی جدید بر تاریخ نیم قرِن اخیر افغانستان

 

می شود  ملی  وحدت  حکومت  کار  هفت ماه  این  از  آن چه 
استنباط کرد، حداقل این است که سراِن این حکومت از هر دو 
فراکسیون حاضر، هیچ کدام میل به سکوت و دست  روی  دست 
گذاشتن در برابر افراطیون و هراس افکنان را ندارند. هرچند 
که از آن طرِف دیگر هم نمایان است که سراِن این حکومت 
تا کنون مشِی واحد و منسجمی برای مقابله با دشمن ندارند. 
این تشتت و تنوِع رهیافت ها و راهکارها تا اندازه یی طبیعی 
است؛ در کشوری که هنوز ملت شدن رویایی دست نیافتنی و 
که  داشت  توقع  نمی توان  ماورایی ست،  آرمانی  یک پارچه گی 
تهدیدات  و  امنیت  مانند  حساسی  و  حیاتی  مسایل  قبال  در 
با  آید.  میان  به  همه پذیر  راهکاری  و  واحد  برداشتی  امنیتی، 
این وجود، هرچند این خوانش های متعدد در رأس نظام، تأثیر 
غیرقابِل انکاری بر دستاوردهای مبارزه علیه دشمنان می گذارد، 
اما از عزمِ دولت مرداِن حکومت وحدت ملی در این مبارزه هم 

نمی توان چشم پوشی کرد.
افراطیونی  علیه  جهاد  و  اجتهاد  پروژۀ  بر  ارگ  تازۀ  تأکید 
عزمِ  بر  روشنی  گواه  آن هاست،  اصلی  دستاویز  مذهب  که 
رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل است. این پروژه، به معنی 
رفتن به جنِگ دشمن با سالِح خود آن هاست. هراس افکنان با 
مشروعیت تراشی برای خود از میان متوِن دینی در بیش از یک 
دهۀ گذشته، همواره در صدد الپوشانِی عمل کردهای خصمانۀ 
افغانستان  مذهبِی  جامعۀ  در  خود  مقبولیِت  افزایش  و  خود 
مصالحه جویانه  قرائتی  ترویج  گفتمان،  این  قبال  در  بوده اند. 
مدنی،  جامعۀ  و  افغانستان  از سوی حکومت  آشتی گرایانه  و 
هرگز نتوانست اثری بر شدت و موثریِت حربۀ دشمن بگذارد. 
حاال که کارد به استخوان رسیده است، حکومت وحدت ملی 
طالبان و دیگر گروه های  علیه  پیش کشیدِن گفتمان جهاد  با 
افراطی بر آن شده که این بار با شمشیرهای گداخته در کورۀ 
بر  بی ثمر  تأکیِد  جای  به  و  برود  افراطیون  جنِگ  به  مذهب 
میدان  به  »شمشیر«  و  »قرآن«  با  آشتی جویانه،  و  نرم  مواضع 
جدیِد  راهکار  این  که  می رسد  نظر  به  ترتیب،  این  به  روند. 
حکومت وحدت ملی، سرآغاز تجربۀ بدیعی است در راستای 

مبارزه با هراس افکنی!
با  مبارزه  قبال  در  خود  اخیِر  سخنان  در  غنی  رییس جمهور 
به  که  است  کرده  تأکید  بارها  هراس افکن،  افراطی  نیروهای 
کسانی که از ما نیستند، پاسخی سخت و دندان شکن خواهد 
دادـ هرچند او در کنار این مواضع رادیکال، دست خود را از 
راسخش  عزم  بر  که  هربار  و  برنداشته  محافظه کاری  عصای 
و  »تضّرع«  چاشنی  گفته،  سخن  افراطیون  با  مبارزه  برای 
»دعوت« را هم به آن افزوده است. رییس جمهور غنی در این 
مسلح  مخالفان  اگر  که  گفته  سخنانش  در  به صراحت  اواخر 
با همیاری روحانیون و دین  این بار  سالح بر زمین نگذارند، 
به جنگ و رسوا کردِن آن ها روی می آورد. مصداق عینِی این 
سخنان را هم می توان در اعالمیه یی از ارگ که با آیه یی مبارکه 
از قرآن کریم آغاز شده بود، مشاهده کرد. در این اعالمیه با 
مدد جستن از آیۀ شریفه به گونۀ مستقیم بر ایستاده گی در برابر 

قاتالن مردم تأکید رفته بود. 
به دنبال این اظهارات و استراتژی جدیِد جنگ با هراس افکنی، 
هم  دینی  روحانیوِن  و  علما  از  عظیمی  جمع  که  شد  دیده 
هراس افکنی  کردِن  محکوم  به  کابل،  در  بزرگ  همایشی  در 
پرداختند و از مواضع اخیر حکومت حمایت کردند. از سوی 
برای  کندز  والیت  در  که  اخیر  مردمی  خیزش های  دیگر، 
اتفاق  هراس افکنان  با  مبارزه  در  امنیتی  نیروهای  همیاری 
سخنان  گرفتِن  نظر  در  با  اما  نبوده،  بی پیشینه  هرچند  افتاده، 
حمایتِی مسووالِن حکومتی به نظر می رسد که گواهِ آغازِ فصِل 
جدیدی از جنگ در مقابِل هراس افکنان و افراطیوِن مذهبی، 
با مبانی مشروعیت دینی است. به این ترتیب، باید گفت که 
هرچند در حکومِت پیشین هم شاهد قیام های مردمی به گونۀ 
کلیِت  یک  در  قیام ها  این  این بار  اما  بوده ایم،  خودانگیخته  
از یک استراتژی کالِن ملی  به عنوان زیرمجموعه یی  کالن تر 

در قبال هراس افکنی، اهمیِت به سزایی می تواند داشته باشد. 
با این وجود، نباید فراموش کرد که توسل جستن به اجتهاد 
با  مقابله  برای  موثری  جدیِد  ابزار  می تواند  هرچند  جهاد  و 
هراس افکنی باشد، اما گاهی عدم مدیریت آن، پیامدهای شومِ 
کالن تر  بی نظمی های  و  بیشتر  بی ثباتی های  جمله  از  بسیاری 
گفت  باید  تحلیل  یک  در  ترتیب،  این  به  می آورد.  بار  به  را 
که این شمشیِر جدیِد حکومت وحدت ملی هرچند شمشیر 
بّرانی است، اما شمشیری دولبه است که در صورِت هرگونه 

سهل انگاری می تواند فرِق صاحبش را نیز بشکافد.

جنگ با شمشیِر دو لبه
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ظاهر قدیر آمادۀ رویارویی با رییس مجلس سنا 
پس از اظهارات رییس مجلس سنا دربارۀ اتهامات 
ظاهر قدیر و اللی حمیدزی، این دو عضو مجلس 
اتهامات تازه یی را بر آقای مسلمیار وارد کرده اند. 

درتازه  نماینده  گان  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر 
ترین اظهاراتش در باره فضل هادی مسلمیار رییس 
مجلس سنا، گفت که آقای مسلم یار در لیست سیاه 

امریکایی ها قرار دارد.
به گفته او، به طیاره حامل آقای مسلم یار زمانی که 
نشست  اجازه  می آمد  افغانستان  مقصد  به  کانادا  از 
داده نشده است و هواپیما در کشور دیگری برای 

سوخت گیری فرود آمده است.
یار  »امریکا گفته است که مسلم  افزود:  آقای قدیر 
پیش ما حتی پرونده انتحاری دارد و در لیست سیاه 
از  نگردد،  رفع  اتهامات  این  تا  است؛  گرفته  قرار 
این کشور هم  از هوای  امریکا چه که حتی  خاک 

رد شده نمی تواند«.
سه هفته پیش فضل هادی مسلم یار رییس مجلس 

سنا طی یک سفر رسمی به کانادا رفته بود.
روز   که  گیرد  می  صورت  درحالی  اظهارات  این 
ادعای  بررسی  خواستار  سنا  مجلس  رییس  جمعه، 
نگهداری  باره  در  قدیر  ظاهر  و  حمیدزی  اللی 
برادرش  سوی  از  ننگرهار  در  تروریستان  مسوول 

شده بود.
آقای مسلمیار تاکید کرده بود که اگر ادعای نگهداری 
مسوول تروریستان از سوی برادرش واقعیت داشته 
باشد، حکومت می تواند برادرش را در محضر عام 

اعدام کند.
او همچنین گفته است که اگر حکومت در این راستا 
اقدام نکند، خودش دست به کار می شود. مقام ها در 
امنیت ملی نیز اتهام باالی فضل هادی مسلم یار را 

رد کرده اند.
اقدام  »معنی  گفت:  قدیر  آقای  حال،  همین  در 
حکومت  تهدید  منظورش  اگر  چیست،  شخصی 
است، حکومت می فهمد و جوابش و اگر این اخطار 

به اینجانب است، لبیک؛ هیچ مشکلی نیست«.
فرمانده  خانه  پیش  روز  چند  قدیر،  آقای  گفته  به 
کندک نظم عامه در جالل آباد به نام یونس، توسط 
کندک صفر دو محاصره شد و یک نفر را از خانه 
با کسانی که در  این شخص  بیرون کشیدند که  او 
حمله به انگیزه شینواری و کابل بانک دست داشتند، 

ارتباط تلفنی برقرار کرده است.

که  می گوید  مجلس  عضو  دیگر  حمیدزی  اللی 
شخص بازداشت شده سمیع اهلل مشهور به »قوماندان 
مسلم« است و هم اکنون در زندان امنیت ملی است.
کنید؛  »پرسان  است:  گفته  مجلس  اول  معاون  اما 
نفر   200 و  شد  انتحاری  آباد  جالل  در  که  روزی 
از هم والیتی هایم کشته شدند، فردا شب اش رییس 
هردویش  ملی  امنیت  رییس  و  ملی  امنیت  شورای 
به خانه رییس مجلس آمده بود یانه؛ رییس مجلس 
سنا هشدار داده است که این موضوع را رسانه یی 
نکنند و گرنه برسر راه پیمان امنیتی با امریکا مشکل 

ایجاد می کند«.
اللی حمیدزی نیز می گوید که ریاست امنیت ملی از 
سوی آقای مسلم یار تحت فشار قرار دارد که این 

پرونده را افشا نکند.
آقای اللی افزود: این قضیه پوشیده نیست و امنیت 

ملی و امریکایی ها از آن خبردارند. 
اسناد  »اگر  گفت:  مجلس  رییس  به  خطاب  او 
می خواهید، کمیسیون امنیت داخلی را وظیفه دهید 
که برود از سمیع اهلل نام مشهور به فرمانده مسلم که 

در زندان است تحقیق کنند.«
به گفته او، رییس امنیت ملی ننگرهار نیز در جریان 

این قضیه قرار دارد.
اللی حمیدزی خواستار برخورد جدی با این قضیه 

شده است.

را  ملی  برخی ها، حکومت وحدت  کرد:«  تاکید  او 
رییس جمهور  باالی  من  می کنند،  ناکامی  به  تهدید 
برخورد  جدی  افراد  گونه  این  با  که  می کنم  صدا 
قباله  یی  در  نه  و  کسی  گروگان  نه  افغانستان  کند، 

کسی است«.
اظهارات  نماینده  گان،  مجلس  اعضای  از  شماری 
اللی حمیدزی و ظاهر قدیر در باره آقای مسلم یار 
را به شدت رده کرده می گویند که اگر ادعایی باالی 
مراجع  سوی  از  باید  دارد  وجود  یار  مسلم  آقای 

عدلی و قضایی بررسی شود.
ده  از  »ما  گفت:  مجلس  اعضای  از  کلکانی  داوود 
سال پیش در سنگر مقاومت قرار داشتیم و حاال نیز 
هر روزه گروپ های انتحاری را برای ما و رهبرمان 
ما  دوستان  می فرستند.  سیاف(  رسول  عبدالرب   (
مسووالنه اظهار نظر بکنند و اظهارات خود را روی 

واقعیت ها استوار کنند، اتهام نبندند.«
پارلمان  نماینده  گان  که  می گوید  کلکانی  آقای 
به خانه ملت  را  نباید خصومت های شخصی شان 

بکشانند.
بر  اتهام ها  که  می گوید  نیز  ابراهیمی  عبدالرووف 
رییس مجلس سنا، با تناقضات بسیاری همراه است 
نه  شود  مشخص  قضیه  این  در  واقعیت ها  باید  و 

ادعاها و شعارها.

فرمانده جدید پولیس بلخ:

تروریستان را زنده نگذارید

ناجیه نوری
افغانستان  در آستانۀ ختم شدن پروژۀ طالبان، حکومت 
تالش می ورزد به بهانۀ آغاز پروسۀ صلح، قاتالن مردم 

را وارد نظام سازد. 
مجلس  نماینده گان  و  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
می گویند، چون پروژه جنگ طالبان در حال ختم شده 
است و برنامه ها برای تقویت پروژۀ جدید مانند داعش 
جریان دارد؛ بنابراین با وجود این که طالبان همین اکنون 
عماًل با نیروهای امنیتی درگیر اند؛ اما حکومت داعش 

را خطرآفرین می خواند نه طالبان را.
سال ها  از  پس  افغانستان  حکومت  آنان،  گفتۀ  به 
برادرخوانده گی با طالبان و نادیده گرفتن کشتار مردم 

برای  که  است  داعش  این  می گوید  گروه  این  توسط 
مردم خطرافرین می باشد نه طالبان، تا از این طریق آنان 

را درحکومت شریک کند.
نباید روی دستان طالبان  این تحلیلگران می گویند که 

آب تطهیر پاشید. 
این سخنان در واکنش به گفته های اخیر مشاورامنیت 

ملی رییس جمهور بیان شده است.
حنیف اتمرمشاور امنیت ملی رییس جمهور روز سه شنبه 
در مجلس سنا گفت: »حکومت داعش را منحیث یک 
خطر جدی و حیاتی برای منافع امنیت ملی افغانستان 
می بیند. درست همان طوری که القاعده، لشکر طیبه و 
این هم  داخلی خطر هستند،  افگن  گروه های دهشت 

یک خطر اند.«
مشاور امنیت ملی غنی گفته بود دولت افغانستان دو ماه 
پیش استراتیژی مبارزه با داعش را روی دست گرفت و 
بر اساس آن نخستین عملیات علیه این گروه در والیت 
جنوبی هلمند اجرا شد که در اثر آن رهبر محلی این 

گروه در آن والیت کشته شد.
و  افغانستان  ملی  حاکمیت  به  داعش  اتمر  گفتۀ  به 
را  کشورها  این  و  ندارد  پابندی  منطقه  کشورهای 
خراسان«  »والیت  عنوان  به  خود  »خالفت«  نقشه  در 
رأس  در  پاکستانی«  »شورشی  یک  که  می شناسد 

تشکیالت آن قرار دارد.
»دشمنی«  را  اسالمی  دولت  گروه  که  آن  ضمن  او 
خواند که »باید با تمام قوا در برابرش ایستاد«، گفت: 
»داعش سازمان تروریستی منطقه یی و جهانی شده و به 
افغانستان عالقه مندی خاص دارد. نیتش تنها در مورد 

افغانستان نیست، بلکه در مورد تمام منطقه است.«
حضور  نیز  جمهوری  رییس  سخنگوی  این  از  پیش 

اخیرا  و  بود  کرده  تایید  افغانستان  در  را  داعش  گروه 
مسوولیت  گروه  این  که  بود  گفته  رییس جمهورغنی 

حمله انتحاری در جالل آباد را به عهده گرفته است.
جعفر کوهستانی استاد دانشگاه کابل در واکنش به این 
سال ها  از  پس  افغانستان  حکومت  می گوید،  گفته ها 
برادرخوانده گی با طالبان و نادیده گرفتن کشتار مردم 
برای  که  است  داعش  این  می گویند  گروه  این  توسط 

مردم خطرافرین می باشد نه طالبان.
وی تاکید کرد، طی سالیان گذشته، با چراغ سبز نشان 

دادن حکومت افغانستان، طالبان هر روز قویتر شدند.
زبان  داعش  چون  شاید   ، دانشگاه  استاد  این  گفتۀ  به 
اند؛  ناشناخته  ندارد و یک پدیدۀ  با حکومت  مشترک 
بنابراین حکومت این گروه را خطرناک تلقی می کند نه 

طالبان را؛ زیرا طالبان با ایدیالوژی آنان آشنایی دارد.
اما کوهستانی تاکید می کند که اگر طالبان قانون اساسی 
و سایر موارد پیشنهادی حکومت افغانستان را پذیرفته 

اگر  اما  نیست؛  مشکلی  شوند،  حکومت  بدنه  وارد  و 
سبب تغییر ارزش هایی شوند که در چند سال گذشته 
با زحمت فراوان به دست آمده، در این صورت برای 

مردم افغانستان نهایت گران تمام می شود.
وی اضافه کرد، طالبان بیشتر در میان مقام های حکومتی 
بنابراین اگر هردو در  هواخواه دارند نه درمیان مردم؛ 
خصوص ایجاد حکومت ساخت و باخت کنند، بعید 
نیست که طالبان وارد حکومت شود، زیرا در افغانستان 

معموالً سیاست ها یکشبه تغییر می کند.
دفاعی  کمیسیون  عضو  هاشمی  شکیبا  حال،  این  با 
پروسه  آغاز  بهانۀ  »به  می گوید:  نماینده گان  مجلس 
اند  افغانستان  مردم  اصلی  قاتالن  که  را  طالبان  صلح، 
اما متاسفانه پروژه جنگ  وارد بدنه حکومت می کنند؛ 

همچنان ادامه خواهد داشت«.
بانو هاشمی گفت: »جنگ در افغانستان یک پروژه است 
و چون پروژه جنگ طالبان در حال ختم شده است، 

بنابراین نیاز به یک پروزه جدید مانند داعش است«.
این نماینده مردم، داعش را بهترین گزینه برای جایگزین 
گفت:  کرده  عنوان  غرب  و  پاکستان  سوی  از  طالبان 
»طالبان به خواست پاکستان در حال عوض کردن بیرق 

شان از سفید به سیاه رنگ پرچم داعش اند«.
روشن  سیاست  »عدم  گفت:  حکومت  از  انتقاد  با  او 
حکومت وحدت ملی مانند حکومت حامد کرزی در 
موفق  اندازۀ  تا  پروژه  این  تا  شده  سبب  طالبان  برابر 

باشد«. 
وی افزود، پس جنگ در افغانستان همچنان به حمایت 
پاکستان و حامیان غربی شان زیر عناوین مختلف ادامه 
خواهد  قربانی  ما  مردم  از  همچنان  و  داشت  خواهد 

گرفت.
در  اکنون  همین  می شود  گفته  که  است  حالی  در  این 
بیش از هفت والیت افغانستان جنگ شدید میان گروه 
طالبان و نیروهای امنیتی جریان دارد و بیشترین تلفات 
را نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل اینکه هنوز وزیر 

دفاع مشخص نیست، متحمل شده اند.

فرمانده جدید پولیس والیت بلخ در نشستی که به هدف آشنایی با 
خبرنگاران برگزار شده بود، اعالم کرد که به تمامی افراد زیر دستش 
نیاورده بلکه در همان میدان جنگ  دستور داده که دشمنان را زنده 

به قتل برسانند.
و  بلخ  والیت  امنیه  جدید  فرمانده  معرفی  هدف  به  که  نشستی  در 
مقر  در  والیت  این  رسانه های  اصحاب  و  خبرنگاران  با  او  آشنایی 
کمال  سید  جنرال  بود،  شده  برگزار  والیت  این  پولیس  فرماندهی 
سادات از آمادگی کامل نیروهای امنیتی این والیت در برابر هر نوع 

تهدید احتمالی مخالفان مسلح دولت خبر داد.
او  گفت: » سیاست ما در برابر هراس افگنان و تروریستان سیاست 
گیر  که  هر جایی  در  را  دشمنان  و  است  قاطع  برخورد  و  سرکوب 

بیاریم، نابود خواهیم کرد«.
سیدکمال سادات که اخیراً به حیث فرمانده امنیه والیت بلخ از سوی 
وزارت داخله کشور منصوب گردیده است؛ بیان داشت که به تمامی 
افراد زیرامرش دستور داده که دشمنان را زنده دستگیر ننموده و در 

همان میدان جنگ به جهنم بفرستند.
فرمانده امنیه بلخ همچنین در بخش دیگری از سخنانش افزود: اگر 
از  دیگری  بخش  و  پولیس سرحدی  رفتن  دلیل  به  بلخ  چه والیت 
نیروها، هم اکنون با کمبود نیروی امنیتی مواجه است؛ اما آنان برای 
مقابله با هرنوع تهدید احتمالی از سوی مخالفان آمادگی کامل دارند.
جنرال سادات همچنین از کشف و ضبط نزدیک به 320 کیلو مواد 
مخدر نوع تریاک و دستگیری سه نفر قاچاقچی در پیوند به این قضیه 
خبر داده که به گفته وی؛ قاچاقچیان این مواد را در داخل بشکه های 
روغن جابجا نموده؛ با یک عراده موتر بنز قصد انتقال آن را به والیت 
بلخ داشتند که توسط پولیس مبارزه با موادمخدر این والیت دستگیر 

و موترشان نیز توقیف می گردد. 
قابل یادآوری است که فرماندهی امنیه والیت بلخ از چندین ماه پیش 
تاکنون توسط سرپرست اداره می شد و چند روز قبل جنرال سیدکمال 
سادات یک تن از جنراالن کار کشته و با سابقه وزارت داخله به حیث 

فرمانده جدید امنیه این والیت تعیین گردید.
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

2-3-1 تأمین روابط اجتماعی
تا  بود  شده  سبب  افغانستان  جغرافیای 
رابطه میان باشنده گان مناطق مختلف این 
حتا  باشد.  هیچ  حد  در  تقریبًا  سرزمین، 
مناطق  در  را  کسانی  می توان  حاال  همین 
مختلِف این کشور یافت که در قریۀ خود 
و  کرده  زنده گی  همان جا  آمده،  دنیا  به 

همان جا از جهان خواهند رفت.
شبکه های  نبود  و  دشوارگذار  جغرافیای 

این  مختلف  مناطق  بتواند  که  جاده یی 
و  نموده  وصل  همدیگر  به  را  سرزمین 
مناطق  این  باشنده گان  میان  رابطه  زمینۀ 
شکاف  یک  ایجاد  باعث  کند،  فراهم  را 
تاریخی و عمیق در روابط باشنده گان این 

سرزمین شده بود.
دسته  مهاجرت های  اخیر،  دهۀ  چند  در 
یک  جنگ،  مشکالت  دلیل  به  جمعی، 
به  یکدیگر،  از  شناخت  زمینۀ  در  مقدار 
مردم این سرزمین کمک کرده است؛ ولی 
بهتِر تماس میان  این که شرایط  نیاز  هنوز 
گردد،  مهیا  سرزمین  این  مختلف  ساکنان 

به شدت وجود دارد.
دهۀ  یک  در  مدرن  تکنالوژی  از  استفاده 
اخیر، زمینه های بهتِر تماس را میان مردم 
این سرزمین میسر ساخته و ساخت وساز 
موثر  میان  این  در  نیز  راه ها و شاهراه ها 
بوده است و به این ترتیب، در سال های 
کاهش  گام  به  گام  مشکل،  این  آینده، 
خواهد یافت و شناخت بهتر از یکدیگر، 
تفاهم  به  رسیدن  در  را  افغانستانی ها 
خواهد  نزدیک تر  همدیگر،  با  توافق  و 

ساخت.

3-3-1 تقابل میان افکار سنتی و مدرن 
است؛  سنتی  شدیداً  جامعه یی  افغانستان 
دید  از  چه  و  دینی  افکار  نظر  از  چه 
درهای  بودن  بسته  اجتماعی.  مناسبات 
اسباب  از  یکی  بیرون،  به  افغانی  جامعۀ 
تاریخ   در  سنتی، مخصوصًا  افکار  تشدید 

معاصر ما بوده. 
نیز  قبیله یی  و  قومی  رواج های  و  رسم 
مزید بر علت شده، تا جایی که در برخی 
عقاید  با  را  بد  و  خوب  عنعناِت  موارد، 
دینی چنان آمیخته اند که جدا کردن آن در 

حد ناممکن، دشوار به نظر می رسد.
و  دفاعی  رویکرد  نوعی  وضعیت،  این 
افغانستانی ها  میان  در  را  محافظه کارانه 
پذیرش  مبادا  این که  بیم  آورده.  به وجود 
افکار جدید، به هویت شان صدمه بزند یا 
ارزش های اجتماعی و باورهای دینی شان 
هم  خود  که  )درحالی  برساند  صدمه  را 
نمی دانند آیا باورهای دینی شان، با اسالم 
ارزش های  آیا  و  خیر  یا  دارد  مطابقت 
ضد  یا  استند  ارزش  واقعًا  سنتی شان، 
پدیدۀ  هر  به  که  حدی ست  در  ارزش( 
جدید اجتماعی با دیدۀ شک می نگرند و 

از موضع دفاعی برخورد می کنند. 
در  رسانه ها  فعال  و  گسترده  حضور 

با  افغان ها  درآمیزی  و  اخیر  سال های 
در  چی  خارجی،  کشورهای  شهروندان 
شایع  افغانستان،  بیرون  در  چه  و  درون 
مدرن  تکنالوژی  از  استفاده  نسبِی  شدن 
باعث  روز،  دانش  به  نسبی  دسترسی  و 
تغییرات جدی در برخورد افغانستانی ها با 
افکار جدید شده است و با گسترش هرچه 
تغییرات  امکان  زمینه ها،  چنین  این  بیشتر 
به  افغانستان  مردم  میان  در  فکری  بیشتر 
این  در  جدید  نسل  آمد.  خواهد  وجود 
زمینه، با افکار بازتر برخورد می کند و این 
می تواند آغاز یک تغییر در این دایره باشد. 
هم  بزرگی  موانع  با  تغییرات  این  البته 
سنتی  افکار  هنوز  خورد.  برخواهند 
دینی،  متولیان  و  دارد  بیشتری  خریداراِن 
بدون این که توانسته باشند چهرۀ متناسب 
یا  بدهند،  ارایه  دین  از  روز  نیازهای  به 
نمایش  به  را  دین  واقع چهرۀ حقیقی  در 
بگذارند، با شیوه های کهنه ، باورهای دینی 
خشک و ناقصی را از دین ارایه می کنند و 

مردم را به تبعیت از خویش وا می دارند.
شاهد  داریم،  رو  پیش  که  دهه یی  در 
باورهای  و  سنت ها  شدیِد  برخوردهای 
دینِی افراطی با نوعی  افکار خام و افراطِی 
یک سو  از  یعنی  بود؛  خواهیم  لیبرالیسم 
کرد  خواهند  تالش  شدت  با  گروه هایی 
تا  همان قرائت خشک، بی روح، سنتی و 
حد زیاد غلط از دین را بر مردم تحمیل 
کنند و همچنان رسم و رواج های بی جا و 
مخالف با طبیعت انسانی را ترویج کنند و 
در برابر، تعدادی هم تالش خواهند کرد 
به خصوص  ـ  را  مردم  باورهای  همۀ  تا 
باورهای دینی و فرهنگی را ـ صرف نظر 
از این که این باورها درست اند یا غلط، زیر 

سوال ببرند و به مسخره بگیرند.
به  حادثۀ  از  پیشتر  بسیار  نوشته  )این 
بود؛  شده  آغاز  فرخنده  رسیدن  شهادت 
واکنش های  و  کنش ها  و  واقعه  این  ولی 
آن، یکی  قبال  یاد شده، در  فکر  دو طرزِ 
می تواند  فکری  تنش  همین  نشانه های  از 

به شمار آید.(
خط  یک  آمدِن  وجود  به  میان،  این  در   
و  اعتدال  بر  آن  اساس  که  فکری  سومِ 
خوِب  ارزش های  از  منطقی  استفادۀ 
فرهنگی و دینی در کنار ارزش های خوب 
بشرِی جدید باشد، بسیار محتمل به نظر 
شناس نامۀ  که  فکری یی  خط  می رسد؛ 

افغانستاِن جدید خواهد بود.

احسان امینایی چترودی
در انتقال تجربیات و دانِش خود به دیگران تعلل نکنیم. این کار عالوه بر ایجاد 
دوستی بیشتر در سازمان، سازمان را به یک مدرسه و محیط یادگیری تبدیل می کند 
که در آن افراد احساس پوچی نمی کنند. منابع گوناگون و تازه های فناوری را به 
یکدیگر بیاموزیم، اگر به خصوص در مورد کار مشترک مان به مطلبی در وب سایت 

یا روزنامه و مجله  یی برخوردیم، آن را برای همکاران ایمیل کنیم.
یاری  و  فرصت  آن ها  به  نکنیم،  پیش داوری  سازمان  به  تازه وارد  افراد  مورد  در 
دهیم تا خود را با شرایط وفق دهند. هم سازمان و هم خود ما به ایده های جدید 
را  ما  افراد می تواند مسیر زنده گی  این  از  با یکی  آشنایی  بدانیم که  نیازمندیم و 
عوض کند و موقعیت های بهتری در آینده در پیش روی ما قرار دهد. بسیاری 
از فرصت های شغلی و تحصیلی را دوستان جدید ایجاد می کنند، پس این اصل 

کلیدی مدیریت را به خاطر بسپاریم »از تغییرات نهراسیم.«
نظم، کلیدواژۀ رها شدن از آشفته گی است. انضباط دایرۀ وسیعی از محیط پیرامونِی 
ما را در بر می گیرد. از میز محل کار تا طرز لباس پوشیدن، ساعت غذاخوری، شروع 
کار و رسیده گی به امور محوله. در باال بردن نظم فردی و سازمانی کوشا باشیم. 
واقع جلوگیری  در  یا  میز  با مرتب کردن  نیست،  پیچیده یی  به دستورالعمل  نیاز 
از ازدحام آن، استفادۀ بهینه از فضاهای موجود، انتقال کارتن ها و جعبه های غیر 
ضروری به انبار، چشم انداز دل پذیری به محیط بدهیم. این روند خواه ناخواه دیر 
یا زود به وسیلۀ »دست های نامرئی« علوم اجتماعی به دیگران تسری خواهد یافت 
و الگویی همه گیر خواهد شد. اولویت بندی کارها بر اساس اهمیت آن ها را در 
نظر داشته باشیم. به این صورت از اتالف زمان برای امور با اولویِت پایین تر پرهیز 
خواهیم کرد. حتا قوی ترین حافظه ها هم در درازمدت توانایی به خاطر سپاری همۀ 
مطالب را ندارد، در نتیجه مکتوب کردن آن چه در محل کار روی می دهد و ثبت 
»گزارش کار« بسیار سودمند و ضروری است. شاید نوشتن آن چه انجام داده ایم، 
آن هم در پایان روز کاری خسته کننده به نظر آید، اما قطعًا ارزش چند دقیقه صبر 
کردن و برای آن زمان گذاشتن را دارد. با این کار، در صورت ترک سازمان به 
هر دلیلی دست خالی نخواهیم بود و تجربیات خود را آن هم به صورت مستند و 

مکتوب به همراه خواهیم داشت.
»به من ربطی  یا  نیست«  »وظیفۀ من  بیهوده یی چون  و  از گفتن جمله های مضر 
ندارد« جداً پرهیز کنیـم. سازمان را خانه و اعضای آن را همچون اعضای خانوادۀ 
و  شویم  پیش قدم  داوطلبانه  همکاران،  نیاز  صورت  در  آوریم.  حساب  به  خود 
مسوولیت ها و مشکالت را با آن ها تقسیم کنیم. مطمئنًا در لحظات سخت دوستان 
مثبت  نیروی  این  گذاشت.  نخواهند  تنها  را  شما  که  داشت  خواهید  بی شماری 
ایجاد شده، سرمایۀ معنوی سازمان خواهد شد که ثمرات زیادی همچون کاهش 

چشم گیر تنش، غیبت و تأخیر غیرموجه را به دنبال دارد.
را  پیشرفت  و  ترقی  برای  رو  پیش  فرصت های  آن،  کاذب  نوع  به ویژه  غرور 
کارا  و  جدید  ایده های  با  قدیمی  روش های  جایگزینی  مقابل  در  می کند.  نابود 
انعطاف پذیر باشیم. از ندانستن و پرسیدن نترسیم. پذیرش اشتباهات هرچند که 
مقصر 100 درصد آن ها نباشیم، به مراتب راحت تر از این است که حالِت تدافعی 

به خود بگیریم و سر امور بیهوده، خود و دیگران را خسته کنیم.
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حمید رضا امیدی سرور 
که  آدم ها  همۀ  مثل  دارد،  تقدیری  نویسنده  هر   
همه  برخی  دارد.  فرق  دیگری  با  پیشانی نوشت شان 
می کنند،  زنده گی  خیال  آسایِش  و  راحتی  در  را  عمر 
طعم شهرت و رفاه را می چشند؛ برخی دیگر مدتی از 
زنده گِی خود را در بدبختی و دربه دری یا زندان سپری 
خوشی شان  موسِم  زود  یا  دیر  باالخره  اما  می کنند، 
می رسـد، اسم و رسمی به هم می زنند و بقیۀ عمر را 
آن سال های دشوار هم  تجربۀ  آسایش می گذرانند.  با 
معاش  و  موفقیت  کسب  تا  کارشان  پشتوانۀ  می شود 

کنند.
بلندی  یا  کوتاه  بخِش  همه  مورد  در  تقدیر  گویی  اما 
از خوشی را در نظر نگرفته. جماعتی هستند که باید 
از آن،  بدتر  یا  همه عمر را در بدبختی و آواره گی و 
زندان و کار با اعمال شاقه بگذرانند. آدم هایی که اگر 
تواِن خالقه یی هم داشته باشند و به هزار درد سر آن 
را به ثمر برسانند، آن قدر دیر شناخته می شود که دیگر 
فرصتی برای استفاده از نتیجۀ کارشان نمانده و چه بسا 
مجموعۀ این توفیق و اعتبار و یا شهرت می ماند برای 

روزگار پس از مرگ.
کولیما«  »قصه های  کتاب  نویسندۀ  شاالموف  وارالم 
که  است. همان ها  دسته سوم  نویسنده گاِن  بارز  نمونۀ 
و  ندارد  آن ها  با  میانه یی  وجه  هیچ  به  روزگار  گویی 
نشان  آن ها  به  خوشی  صورِت  که  نگرفته اند  تصمیم 
بدهد، همین قدر خوش شانس هستند که چند دهه بعد 

از مرگ، آثارشان شناخته شود.
بزرگ ترین  از  یکی  درگیر  بیستم  قرن  در  روسیه 
حماقت های کل تاریِخ خود شد. در نظر گرفتن این که 
انقالب روسیه تا حد زیادی نتیجۀ اضمحالل سیاسی 
بی تدبیرِی  و  ضعف  دلیل  به  کشور،  این  اجتماعی  و 
دیگری،  دلیل  یا هر  و  بود  تاریخ روسیه  تزار  آخرین 
هیوالی  دامان  به  بردن  پناه  کنندۀ  توجیه  نمی تواند 

مخوفی به نام کمونیسـم باشد.
این آفت مزمن شدند،  البته وقتی مردم روسیه گرفتار 
عدالت  و  بی طبقه  جامعۀ  عنوان  به  آغاز  در  کمونیسم 
حکومت پرولتاریا )که قرار بود در این دیار و هم چنین 
نشان  خود  از  زیبایی  صورت  شود(،  حاکم  دنیا  کل 
می داد؛ صورت زیبایی که مدتی بعد مشخص شد که 
صورتک است و پشت آن هیبِت مخوفی پنهان شده؛ 
هیبِت مخوفی که تجسم آن را در شیوۀ حکومت داری 
گوالک  در  اجباری  کار  اردوگاه های  استالینیستی، 
حتا  و  هنرمندان  و  روشن فکران  عام  و  قتل  سیبری، 
رحم نکردن به رفقای دیروز که پا به  پای آن ها در به 
البته  و  داشتند  نقش  تاریخی  این حماقت  نشستِن  بار 
نرم نرمک متوجه خبط و خطای خود می شدند. بعدها 
خیلی از همین چهره های کم وبیش برجسته که به این 
اشتباه تاریخی پی بردند و کارشان اگر به مردن نکشید، 
به چیزی بدتر از آن ختم شد، یعنی زندانی شدن در 

گوالک.
البته برخی هم بودند که تجربۀ زندانی شدن در چنین 
که  کردند  آثاری  نوشتن  دست مایۀ  را  اردوگاه هایی 
بعدها به شهرت آن ها در سطح جهان انجامید. یکی از 
نمونه های شاخص این افراد، الکساندر سولژنیتسین بود 
اما هرچه  در گوالک گذراند،  را  که سال های طوالنی 
با نوشتن آثاری  بود اواخر عمر عاقبت به خیر شد و 
در این باره و از همه معروف تر همچون مجمع الجزایر 
گوالک به شهرت رسید و حتا برخی بر این باورند که او 
با نشان دادن حقایق جاری در آن کشور، سهم ویژه یی 
در کله پا شدِن کمونیسم داشت. آثار این نویسنده گان، 
پوشالی  انقالب  بود که چه گونه یک  این  کنندۀ  بازگو 

فرزندان و یا روشن فکراِن خود را به مسلخ می برد.
وارالم شاالموف تقریبًا همین کار را کرد، با داستان هایی 
به  اما  تأثیرگذارتر.  و  بهتر  مراتب  به  ادبیت  لحاظ  به 
اندازۀ سولژنیتسین خوش شانس نبود، و با وجود این که 
آثار او به لحاظ محتوا نیز نزدیکی بسیاری با نوشته های 
سولژنیتسین داشت و می توانست به شکلی به مستندتر 
از حقایق جاری در پشت درهای بستۀ شوروی  پرده 
سابق بردارد، به چنین توفیقی دست نیافت. چرا که این 
آثار در زمانی که باید، منتشر نشدند و کشف آن ها در 

جهان ماند برای سال ها بعد از مرگ او.
به  روسیه،  کارگری  انقالب  از  قبل  سال  ده  شاالموف 
سال 1۹07 در وولوگدا در شمال این کشور چشم به 
جهان گشود. پدرش کشیشی ارتدوکس و مادرش معلم 
بود. شاالموف سال 1۹24 به مسکو رفت تا در دانشگاه 
حقوق بخواند. اما مدتی بعد درگیر مسایل سیاسی شد. 
اتهام  به  و  شد  دستگیر  ساله گی   22 در  بار  نخستین 

اورال  اردوگاه  در  حبس  به  حکومتی  ضد  تحریکات 
محکوم شد.

 1۹37 سال  و  بازگشت  مسکو  به  دوباره   1۹31 سال 
بازهم دستگیر شد، اما این بار جرم او از دید حکومت 
به منطقۀ کولیما  او را  از همین رو  بود؛  بسیار جدی تر 
فرستادند. کولیما در شمال شرقی سیبری، در روزگار 
کار  اردوگاه های  ساختن  محل  استالین،  زمام داری 
گذراندن  که  مخوفی  مناطق  آن  از  یکی  بود؛  اجباری 
محکومیت در آن جا به منزلۀ جان کندِن تدریجی بود و 
زنده ماندن در چنین جهنِم سفیدی چیزی شبیه معجزه.

در  منطقه  این  در  را  زنده گی اش  از  سال  هفده 
اردوگاه های کار اجباری گذراند. شاالموف سال 1۹56 
در حالی به مسکو بازگشت که از دو سال قبل کار روی 
کتاب »داستان های کولیما« را آغاز کرده بود. او نگارش 
سال  تا  و  کرد  آغاز  میالدی   1۹54 سال  در  را  آن ها 
1۹73 ادامه داد. شاالموف در این فاصلۀ زمانی تقریبًا 
دوازده سال را برای نوشتن این کتاب صرف کرد و آن 
را به اثر اصلی خود تبدیل کرد. او در این ایام تقریبًا به 
موجودی از کار افتاده بدل شده بود و به همین دلیل 
هم از اردوگاه کار اجباری رهایی یافته بود تا بقیۀ عمر 
را همچون موجودی معلول و ناتوان در آسایشگاه های 

معلولین سپری کند.
حوادثی  روایت  به  کولیما  قصه های  در  شاالموف   
می پردازد که در اردوگاه های سیبری اتفاق افتاده است. 
بی رحمانه  و  وهم آلود  ادبی  کالبدشکافی  یک  اثر  این 
از  آن  در  کسی  هیچ  که  است  بسته  جامعۀ  یک  از 
از  او همه گی  نیست. داستان های  آسیب پذیری مصون 
حقایق  از  و  می گرفتند  واقعی اش سرچشمه  تجربیات 
هولناکی سخن می گفتند که از دید جهانیان پنهان مانده 
بود. او معتقد بود آثارش نه داستانند و نه خاطره، بلکه 
او کوشیده به آثار ادبِی خود سندیتی ببخشد که گواهی 
باشند بر دوران سختی که بر مردم آن دیار گذشته است.
قصه های کولیما اثر ادبی شگفت و بی نظیر قرن بیستم 
مخوف  تجارب  از  مجموعه یی ست  کتاب  این  است. 
اجباری  کار  اردوگاه های  در  زنده گی  باورنکردنِی  و 
شوروی که توسط نگاه تیزبیِن یکی از محکومان نقل 
می شود و به صورت داستان هایی پراکنده تمامی زیر و 

بم های دردها و امیدهای این زنده گی را بیان می کند.
این داستان ها در واقع شخصیت دیکتاتوری شوروی را 
از درون نشان می دهد و این که آن ها چه گونه به انسان 
بلد  نفی  که  آن جا  از  می کردند.  نگاه  تحقیر  چشم  با 
شاالموف در وطنش حتا تا مدت ها پس از مرگش در 
سال 1۹82 هم ادامه داشت، این کتاب او در سال 1۹8۹ 

در روسیه منتشر شد.
به این ترتیب، شاالموف همه عمر روزگار در سختی 
او  داستان های  ندید،  خوشی  روی  هیچ گاه  و  گذراند 
رفته رفته در جهان شناخته شده و ارزش های شان آشکار 
زمان خود  در  او  داستان های  که  افسوس  اما  می شود، 
این مرد رنج کشیده  تا  ماندند  ناشناخته  منتشر نشده و 

هیچ گاه طعم موفقیت در زنده گی را درک نکند.
داستان های او در روسیه در دوران فضای باز سیاسی 
حکومت  فروپاشی  از  پیش  کمی  و  گورباچف 
کمونیستی شوروی سابق به سال 1۹8۹ منتشر شدند. 
در دیگر کشورها نیز قدر ارزش این آثار دیرتر شناخته 
ترجمۀ  به   2007 سال  در  تازه  آلمانی ها  چنان که  شد، 

آثار او پرداختند.
وارالم  اثر   )1 )جلد  کولیما«  »قصه های  مجموعۀ 
است  ترجمه یی  اصغرزاده  نازلی  ترجمۀ  شاالموف 
دربرگیرندۀ  که   »The Kolyma Tales« از 
داستان هایی چون »کوبیدن برف بکر«، »ماجرای شب«، 
هوای  و  تاتار  »روحانی  جنگلی«،  »میوه های  »باران«، 
آزاد«، »تایگای زرین«، »شوک درمانی« و… ؛ این کتاب 
نشر  توسط  نسخه   1100 شمارگان  صفحه،   306 در 

مروارید به چاپ رسیده است.

قصه های کولیما
نویسنده: وارالم شاالموف

مترجم: نازلی اصغرزاده
نشر مروارید، چاپ اول بهار 13۹3

شمارگان 1100 نسخه
306 صفحه

***
الِف کتاب / مد و مه / مرداد 13۹3
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کارمان در افغانستان...
که کارمندان این نهاد نیز در افغانستان قربانی شوند.

خانم زره نیلی، می گوید که در چند ماه گذشته، رضاکاران کمیته صلیب سرخ در 
روستاهای افغانستان هنگام اجرای وظیفه، کشته و یا هم ربوده شده اند.

او گفت: »ما در قریه ها و مناطق خطرناک حین کمک رسانی با خطرات مواجه 
می شویم طوری که معلوم می شود امسال یک سال پر چالش است و کارمندان 
که خدمات بشری را عرضه می کنند با مشکالت امنیتی دست و گریبان هستند.«
رییس کمیته صلیب سرخ در افغانستان، بر بی طرفی این نهاد تاکید کرد و گفت 

که هدف آنان تنها کمک رسانی به آسیب دیدگان و قربانیان جنگ است.
تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ امسال در کابل و با حضور شماری 
از مسووالن دولتی، اعضای رهبری هالل احمر افغانی و شماری از رضاکاران 

برگزار شد.
در این مراسم پیام محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور نیز خوانده شد 
که در بخش هایی ازآن، از کارکرد کمیته صلیب سرخ در افغانستان ستایش شده 

است.
از عرضه  افغانی سره میاشت  بانو فاطمه گیالنی، رییس جمعیت  این حال،  با 
رییس  پیوستن  از  و  قدردانی  ها  دیده  آسیب  به  کاران  رضا  توسط  خدمات 

جمهوری کشور به جمع رضا کاران سره میاشت یاد آوری کرد.
به گفته او، همگان باید نسبت به زنانی که در نتیجه جنگ آسیب دیده اند نیز 

توجه داشته باشند و آنان را به فراموشی نسپارند.
او گفت:«زنانی که در مرستون کابل زندگی می کنند از فراموش شده گان جنگ 

هستند.«
چندسال  در  که  است  کشور  در  رسان  امداد  نهادهای  از  سرخ  صلیب  کمیته 

گذشته در نقاط آسیب پذیر فعالیت داشته است.
شماری از کارمندان این نهاد نیز در سالهای گذشته براثر خشونت های مختلف 

کشته، زخمی و یا هم تهدید به مرگ شده اند.

افغانستان مجاهدین با اسیران جنگی، کارمندان 
دولت و هر انسانی که مشکوک به نظر می آمد، 
بی باکانه رفتار کردند؛ از این رو جاِن صدها تن 

در محکمه های صحرایی گرفته شد.
سرازیر شدن قوای شوروی در 6 جدی 1358 
هـ خ به افغانستان، از سوی حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان، »مرحلۀ نوین و تکاملِی انقالب 
»همکاری  به  و  شد  داده  عنوان  ثور«  هفت 
و  افغان  خلق های  میان  انترناسیونالیستی 
شوروی« تعبیر گردید؛ اما این حضور از سوی 
میهن شان  و  دین  به  تجاوز  افغانستان،  مردم 
پنداشته شد که بدین صورت، رویداد 6 جدی، 
خلیج دشمنی میان دو صف متخاصم را پهنا و 
سال های  در  بخشید.  جهان  وسعِت  به  ژرفایی 
نخست، هر دو جانب هر چه در فضیلت زدن، 
کشتن، بستِن یکدیگر داشتند، گفتند و انبوهی از 
ادبیات قتل و کشتار را تولید کردند. همان گونه 
که سیاست های رسمی حزب دموکراتیک خلق، 
قیام های  مردم ستیزی،  و  دین زدایی  راستای  در 
مردمی را سبب شد و واکنش های تندی را به 
و  افغانستان  به  شوروی  تجاوز  آورد،  همراه 
تنظیم های  به  نیز  مردم  برابر  در  آن ها  قساوِت 
اسالم  از  دفاع  نام  زیر  تا  داد  فرصت  جهادی 
داشته  باز  دست  اقدامات شان  در  افغانستان،  و 
ارادۀ  جنگ،  ادبیات  تطبیقی  بررسی  باشند. 
درونی و موضع گیری سیاسِی جوانِب درگیر را 
است  رو  از همین  و  می دهد،  بازتاب  به خوبی 
که از نظر فیلسوفان تحلیلی، زبان همه چیز را 

می سازد.
از  ملی«  »آشتی  از چند سال جنگ، طرح  پس 
سوی دولت دکتر نجیب اهلل مطرح گردید؛ آشتی 
کاسه لیساِن  دیروز،  قسم خوردۀ)!(  دشمنان  با 
ارتجاع و امپریالیسم )؟( و اشرار جنایتکار)؟(. 
در مقابل، آن هایی که مأمورین پایین رتبۀ دولت 
را مجرم می خواندند، پیام های منسوبین دولت را 
به گرمی استقبال کردند و در پی توجیه حضور 
پسین  روزهای  برآمدند.  دولت  درون  در  آن ها 
زمام داری دکتر نجیب اهلل، برابر با روزهایی بود 
که رهبران دو طرف در مخفیگاه ها یکدیگر را به 

آغوش می کشیدند، به یکدیگر میوه و شیرینی 
می بستند.  همکاری  پیمان  و  می کردند  تعارف 
صفوف پیاده همچنان در برابِر هم قرار داشتند، 
با هم می جنگیدند و هر چه در دسترس داشتند، 
نمی ورزیدند.  دریغ  مقابل  طرِف  نابودی  برای 
ولی این سران گروه ها بودند که باید تحلیل های 
با  همکاری  ضرورت  از  می دادند،  ارایه  تازه 
ارتباطی های شان در جانب مقابل حرف می زدند 
و اهمیِت همدستی را برای بقای خود و یا هم 
یک  در  گویی  می کردند.  تبلیغ  بیشتر  پیروزی 
در  زیرا  بود؛  بازمانده  حرکت  از  تاریخ  صف، 
بود  خبری  تاریخ  پیش روندۀ  حرکِت  از  نه  آن 
و نه از »مبارزۀ دوران ساز طبقۀ کارگر« سخنی. 
در جانب دیگر، آیات و احادیث در باب جهاد، 
به  مربوط  نصوص  به  را  خود  جای  آرام آرام 
صلح، عفو و سازنده گی خالی می کرد، تا این که 
نجیب اهلل  دکتر  دولت  خ  هـ   1371 ثور   8 در 
جهادی،  تنظیم های  گفتۀ  به  و  کرد  سقوط 

»انقالب اسالمی افغانستان« به پیروزی رسید.
سقوط دولت دکتر نجیب اهلل، زماِن آن را مساعد 
تأسیس  وعدۀ  که  جهادی  تنظیم های  که  کرد 
شعارهای شان  به  می دادند،  را  اسالمی«  »دولت 
دولت  مبلغیِن  و  سران  بپوشانند.  عمل  جامۀ 
از  می گفتند،  اسالم  پیامبر  از  همه  اسالمی 
کارنامه های خلفای راشدین یادآوری می کردند 
بود.  مسلمین  دوم  خلیفۀ  عمر  آن ها  الگوی  و 
جنگ های  و  شد  بدتر  وضعیت  عمل   در  اما 
تازه این بار نه زیر نام اسالم و کمونیسم، بلکه 
میان تنظیم ها راه اندازی گردید، همۀ طرف ها با 
حقوق)؟(شان  احقاق  و  عدالت  تأمین  ادعای 
حق به جانب  را  خود  یک  هر  و  می جنگیدند 

می شمردند.
آن که  برای  طالبان  گروه  خ  هـ   1372 سال  در 
خون ریزی)؟(  و  جنگ  شِر  از  را  افغانستان 
نجات دهد، ظهور کرد و خلع سالِح گروه های 
محمدی«  غرای  »شریعت  تطبیق  و  متخاصم 
که  نپایید  دیری  خواند.  راه حل  یگانه  را 
به  خود  طالب،  امنیت خواهان  و  صلح جویان 
یک جانِب درگیر بدل شدند؛ مخالفان خویش 

نقاط  برخی  در  خواندند،  فساد«  و  »شر  را 
به راه  اجباری  کوچ  کردند،  راه اندازی  عام  قتل 
شمال  در  را  سوخته  زمیِن  سیاست  انداختند، 
از  را  زندان ها  گذاشتند،  اجرا  منصۀ  به  کابل 
مخالفاِن خود پُر ساختند و »شریعت اسالمی« را 
وسیله یی برای تحقیر و سرکوب دشمناِن خود 
خلق  دموکراتیک  حزب  که  همان گونه  کردند. 
از »همبستگی کارگران جهان« سخن می گفت، 
گروه طالبان از همبستگی و اتحاد امت اسالمی 
حرف به میان آورد، که بر پایۀ آن، دسته هایی از 
کشورهای مختلف زیر چتر القاعده در ساحات 
زیر ادارۀ طالبان گرد آمدند، ارتش پاکستان در 
لباس طلبه های مدارس دینی دوشادوش طالبان 
در جبهات وارد عمل شدند. جنگ طالبان برای 
جهان غرب و عرب مطلوب بود، ولی آنگاه که 
امریکا  دامن   2001 سپتمبر   11 در  جنگ  این 
با خشم آن کشور  القاعده  را گرفت، طالبان و 
روبه رو گردید و امریکا با توسل به زور، سیطرۀ 
آن گروه را از افغانستان برچید و دولتی تازه  در 

بن برای افغانستان سر و صورت داد.
و  اسم  نظر  از  گرفت،  شکل  بن  در  آن چه 
از  اما  بود،  متفاوت  پیشین  دولت های  با  رسم 
درشتی  رگه های  محتوا  و  مضمون  رهگذر 
سران  داشت؛  همراه  به  را  افراطی گری  از 
و  »جنگ ساالر«  را  غیرخودی ها  بن،  دولت 
برای  پرونده هایی  دادند،  لقب  »تفنگ ساالر« 
تهیه  بشر«  حقوق  »نقض  نام  زیر  مخالفان شان 
»عدالت  پروژۀ  آن ها  محکومیِت  برای  دیدند، 
حذف  منظور  به  کردند،  منظور  را  انتقالی« 
»اصالحات  برنامۀ  دولتی،  ادارات  از  مخالفان 
به  قلم،  یک  در  و  گرفتند  پیش  در  را  اداری« 
جای کشتن با مرمی، کارگرداناِن دولِت جدید، 
کشتن با پنبه را تجویز داشتند. اما هر قدر زمان 
دولت مرداِن  میان  فاصله  می شود،  سپری  بیشتر 
جدید و شعارهای اولیۀشان فزونی می گیرد، تا 
همکارِی  و  دوستی  شاهد  ما  اکنون  که  حدی 
تنگاتنگ میان بُنی ها و جنگ ساالران)؟( هستیم.
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ناامنی ها میراث حکومت...
خود دور کنند.

وی با اشاره به حضور نیروهای خارجی در افغانستان گفت: فصل جدید حضور 
افغانستان  دولت  فصل  قاطع«  »حمایت  عنوان  با  افغانستان  در  ناتو  نیروهای 
داخلی  درگیری های  و  جنگ ها  در  بین المللی  نیروهای  ساخت:  خاطرنشان 
در  داخلی  نظامیان  آموزش  و  برای حمایت  بلکه  نمی کنند،  دخالت  افغانستان 

کشور حضور دارند.
پیشین  از حکومت  افغانستان  در  ناامنی  ریشه های  داشت:  اظهار  عبداهلل  داکتر 
کشور باقی مانده و وضعیت وخیم کنونی در دوران حکومت وحدت ملی ایجاد 

نشده است.
وی تأکید کرد: با شرایطی که اکنون افغانستان در آن قرار دارد، نمی توان در کوتاه 

مدت ثبات و آرامش را در این کشور به وجود آورد.
در  را  این سخنان  حالی  در  ملی  دولت وحدت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
این  وزیران  دبیرخانه شورای  رییس  عنوان  به  ارسالیی  نصراهلل  معرفی  مراسم 
کشور مطرح می کند که به باور کارشناسان ناامنی های افغانستان در دوره جدید 

نسبت به گذشته شدت بیشتری یافته است.

والیت ها همانند وزارت ها...
تان اطمینان بدهم که در حکومت وحدت ملی به والیات همانند وزارت خانه ها 
توجه صورت خواهد گرفت و هماهنگی میان وزارت خانه ها و والیات به گونه 

بهتر تامین خواهد شد.
 رییس جمهور تاکید کرد که برای حل مشکالت در والیات در هر ماه با شماری 
از والیان و ولسواالن دیدار خواهد کرد و برای رفع مشکالت موجود در آنجا، 

به صورت اساسی ترتیبات اتخاذ خواهد شد.
 داکتر غنی نقش مردم را در تحکیم ستون های نظام مهم خوانده گفت که بر 
مبنای قانون اساسی کشور، شوراهای قریه جات و ولسوالی ها یک بخش عمده 

نظام را تشکیل می دهند که باید به وجود آیند.
رییس جمهور غنی گفت که شهرداری ها باید انتخابی شوند و نیاز است تا ابتدا 
قانون اساسی  از آن دستورات  بعد  در شهرداری ها اصالحات به وجود آید و 

عملی گردد. 
از  ارگان های محل،  مستقل  اداره  رییس عمومی  پوپل  مقابل غالم جیالنی  در 
اعتماد رییس جمهور غنی تشکری کرد و خاطر نشان نمود که وظایف محوله 

خویش را با کمال صداقت انجام خواهد داد.
 غالم جیالنی پوپل با اشاره به وظایف و مکلفیت های اداره مستقل ارگان های 
محل، گفت که  این اداره باید برای حکومت داری محلی پالیسی تهیه نموده و 
از تطبیق آن نظارت کند و از این طریق نقش خویش را در راستای حکومتداری 

خوب محلی ایفا نماید.

شورای امنیت ملی والی پکتیکا را برکنار کرد

علت ناامنی های شمال ضعف...
امنیتی افغان پیشرفت های  اینکه نیروهای  با   ارتش افغانستان تصریح کرد: 
خوبی داشته اند، اما کاشت مین و بمب گذاری بیشترین شکل حمالت طالبان 

علیه نیروهای امنیتی این کشور بوده است.
والیت  خصوصًا  و  افغانستان  شمال  در  ناامنی ها  اصلی  علت  گفت:  مراد 
قندوز، ضعف نیروهای محلی در واکنش به حمالت طالبان و مخالفان مسلح 

است اما با این حال جنگ ادامه دارد.
وی تأکید کرد: عملیات شاهین 22 در بدخشان با مشورت مقامات و علمای 
محلی این والیت آغاز شد و آن ها نیز حمایت خود را از این موضوع اعالم 

کردند.
به عقیده مراد دلیل اصلی که غیرنظامیان در والیت های بدخشان و قندوز 
تلفات جانی نداشته اند همکاری آن ها با نیروهای نظامی و امنیتی بوده است.

شورای  که  کرد  اعالم   جمهوری  ریاست  دفتر 
والی  متین،  عبدالکریم  افغانستان،  ملی  امنیت 

والیت پکتیکا را برکنار کرده است.
جمهوری،  ریاست  دفتر  خبرنامه  اساس  بر 
اینکه  از  بعد  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
درباره  متین  آقای  ادعای  یاب  حقیقت  هیات 
داعش  خانواده های  به  شورا  این  مالی  کمک 
او  برکناری  به  تصمیم  کرد،  اعالم  نادرست  را 

گرفت.
نورالحق  که  افزوده  جمهوری  ریاست  دفتر 
امنیت  شورای  به  داخله  امور  وزیر  علومی، 
درستی  بررسی  برای  را  هیاتی  که  داد  گزارش 

اتهامات والی پکتیکا به شورای امنیت ملی، به 
پکتیا فرستاده بود که هیات هیچگونه مدارک و 

شواهدی را که صحت گفته های والی را ثابت 
کند، بدست نیاورده است.

آقای متین قبال ادعا کرده بود که شورای امنیت 
ملی 200 هزار دالر را به "خانواده های داعش" 
در ولسوالی برمل این والیت کمک کرده است.

"خانواده های  به  کمک  رد  با  امنیت  شورای 
داعش" گفته بود که این پول برای خانواده های 
والیت  به  پاکستان  کشور  از  که  شده  کمک 

مهاجر شده بودند.
دولت  از  خواهی  پوزش  با  بعد  متین  آقای 
مرکزی افغانستان گفت که سخنان او سوء تعبیر 

شده است.

روایِت سوم در مذمِت ...

ACKU
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ورزش
توصیۀ نیمار به سران بارسلونا:

 برای جذب پوگبا درنگ 
نکنیـد!

مربی  این  ندارد.  مسی  لیونل  از  ستایش  جز  چاره یی  چلسی  سرمربی 
پرتغالی تاکید کرد که مسی با هر تیمی که باشد می تواند به قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا دست یابد. او می گوید مهار کردن مسی تا حدودی 

غیرممکن است.
ژوزه  تا  شد  باعث  حتی  بارسلونا  در  مسی  لیونل  کننده  خیره  عملکرد 
مورینیو که دشمن او به شمار می آید زبان به ستایش از این ستاره آرژانتینی 
بگشاید. مسی در دیدار حساس بارسلونا برابر بایرن مونیخ ستاره بازی بود 
و توانست با به ثمر رساندن دو گل و یک پاس گل زمینه را برای پیروزی 

آبی-اناری ها مهیا کند.
مورینیو که کمتر اتفاق افتاده سخنانی را در ستایش از مسی بر زبان آورد 
و  مسی  درخشان  عملکرد  و  است  شده  گرا  واقع  که  رسد  می  نظر  به 

تاثیرگذاری او در بارسلونا را نمی تواند انکار کند.
این مربی پرتغالی درباره این سوال که آیا چلسی روزی به سبک بارسلونا 
اینگونه پاسخ داد: این سوال اشتباهی  و بایرن مونیخ بازی خواهد کرد، 
است چرا که هر تیمی سبک بازی خاص خود را دارد اما با لیونل مسی 
همه چیز متفاوت می شود. او با فرانک رایکارد و پپ گواردیوال توانست 
با  تا  آماده است  به میدان برود و االن هم  اروپا  لیگ قهرمانان  فینال  در 
لوئیس انریکه این کار را انجام دهد. آنچه که دوست دارم بگویم این است 

که مسی هر چیزی را متفاوت می کند.
منچستریونایتد،  چلسی،  که  دارید  شک  مساله  این  در  آیا  داد:  ادامه  او 
آرسنال و منچسترسیتی هم با لیونل مسی شانس قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا را دارند؟ من که اصال شک ندارم. اگر مسی در این تیم ها بازی 
می کرد آنها هم به راحتی می توانستند به فینال راه یابند و جام قهرمانی 
را باالی سر برند. ما هم با مسی تیمی متفاوت خواهیم شد چرا که او 

بازیکنی خاص است و داستان خاص خود را هم دارد.
مورینیو درباره راه های مهار کردن لیونل مسی هم صحبت کرد چرا که 
او وقتی هدایت رئال مادرید را برعهده داشت بارها تیمش را برابر این 
ستاره آرژانتینی به میدان فرستاد. او گفت: وقتی تیمم برابر مسی به میدان 
می رفت ساعت ها درباره راه های مهار کردن او فکر می کردم. بسیاری از 
اوقات هم مسی کار  او را مهار کنم و گاهی  اوقات موفق می شدم که 
خودش را می کرد. بهترین راه برای مهار کردن او بازی من تو من است 
به طوری که باید یک نفر در ۹0 دقیقه فقط مراقب او باشد. درست است 
که این کار بسیار سخت و تا حدودی غیرممکن است اما این بهترین راه 
است. درباره مهار مسی بسیار فکر کرده ام اما به این نتیجه رسیدم که این 

بهترین راه است.
بارسلونا وجود  از  امکان جدایی مسی  آیا  که  این سوال  درباره  مورینیو 
دارد، گفت: براین باورم که امکان جدایی مسی اصال وجود ندارد. یک 
باشگاه بزرگ بازیکنان بزرگ خود را از دست نخواهد داد. مسی تنها یک 
بازیکن بزرگ نیست او جزئی از بارسلونا است و به این تیم متعلق است. 
با این حال در فوتبال هر احتمالی وجود دارد و نمی توان چیزی را پیش 

بینی کرد.

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ تأکید کرد با وجود شکست سنگین در نیوکمپ، 
مردان او از رسیدن به فینال لیگ قهرمانان قطع امید نکرده اند.

به نظر پپ گواردیوال شکست 3 بر صفر بایرن مونیخ در خانه بارسلونا در دور 
رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا دلیلی برای تسلیم شدن باواریایی ها 

و ناامیدی آنها از رسیدن به فینال نیست.
گواردیوال در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سؤال که آیا هنوز هم جهت 
دقیقه  است، گفت: ۹0  متصور  برای شاگردانش شانسی  برلین  فینال  به  صعود 
دیگر باید بازی کنیم و من خوشبین هستم. کار آسانی نخواهد بود اما من یک 

جنگجو هستم و شانس مان را امتحان می کنیم.
وی افزود: این 13، 14، 15 بازیکن قهرمانان من هستند. هر اتفاقی که رخ دهد 
مهم نیست و چیزی از ارزش های مردان من کم نمی کند. باید با مشکالتی که 

داریم کنار بیاییم. ما با همین 13،14،15 بازیکن قهرمان بوندس لیگا شده ایم.
سرمربی اسپانیایی باواریایی ها تأکید کرد که مردانش در بازی رفت برابر بارسلونا 
وجودشان  تمام  با  آنها  اگر  گفت:  او  داده اند.  انجام  بود  توان شان  در  هرآنچه 
معتقدم  و  داشتم  زیرنظر  را  بازی  تمام  اما  می شدم  ناامید  من  بودند  نجنگیده 
بازیکنانم کار خوبی انجام دادند. با وجود همه اتفاقاتی که رخ داد از عملکرد 

بازیکنانم راضی ام. تا 15 یا 30 دقیقه پایانی بایرن بازی خوبی ارائه کرد.
در  بارسلونا  و  تیمش  برگشت  بازی  برای  که  کرد  اعتراف  سپس  گواردیوال 
آلیانتس آره نا از همان بازیکنانی استفاده خواهد کرد که در بازی رفت به میدان 
رفتند. او اظهار داشت: بازیکنانی که در بارسلونا بازی کردند دوباره می توانند 
به میدان بروند. ما فقط 14، 15 بازیکن داریم نه بیشتر. شرایط  ما درست مانند 

هفته پیش است.

پوگبا  پل  از  ستایش  به  آبی-اناریها  برزیلی  ستاره 
پیراهن  با  را  او  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  پرداخت 

بارسلونا ببیند.
پل پوگبا ستاره فرانسوی یوونتوس از بازیکنانی است 
مادرید،  رئال  دارد.  زیادی  مشتریان  روزها  این  که 
حتی  و  یونایتد  منچستر  ژرمن،  سن  پاری  بارسلونا، 
فرانسوی  بازیکن  این  بزرگ  مشتریان  سیتی  منچستر 
او  برای جذب  که  هستند  حاضر  و  می آیند  شمار  به 

رقم های باالیی را پرداخت کنند.
برای جذب  بارسلونا  و  مادرید  رئال  شانس  چند  هر 
نظر  به  اما  تیم هاست  دیگر  از  بیشتر  یوونتوس  ستاره 
می رسد که بارسلونا را باید به این دو تیم اضافه کرد. 
باشگاه  این  سران  از  بارسلونا  برزیلی  ستاره  نیمار 
خواست تا برای جذب پوگبا دست به کار شود چرا 
که می تواند روزهای خوبی را با آبی-اناریها پشت سر 

بگذارد.
هر  را  این  و  است  بزرگی  بازیکن  پوگبا  نیمار گفت: 
کس می داند. او بازیکن جوانی است و حتی کوچک تر 

از من هم هست. پوگبا توان بازی کردن در بارسلونا را 
دارد. من در اینجا از او استقبال خواهم کرد و دوست 

دارم که چنین بازیکنی را در تیم خودم ببینم.
شرایط  با  را  خود  می تواند  پوگبا  آیا  داد:  ادامه  نیمار 
این  به  نمی توانم  دهد؟  وفق  بارسلونا  در  کردن  بازی 
سوال درست پاسخ بدهم. تنها می توانم این را بگویم 
روی  به  نوکمپ  درهای  است.  بزرگی  بازیکن  او  که 

پوگبا باز است و امیدوارم که او را در بارسلونا ببینم.
باشگاه یوونتوس به راحتی این ستاره خود را از دست 
نخواهد داد. آنچه مسلم است این که پوگبا از یوونتوس 
جدا خواهد شد اما هنوز تیم بعدی او مشخص نشده 

است و هر احتمالی وجود دارد.
اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  رفت  دیدار  در  پوگبا 
به علت آسیب دیدگی نتوانست برابر رئال مادرید به 
میدان رود اما پیش بینی می شود که در دیدار برگشت 
که قرار است چهارشنبه همین هفته برگزار شود برای 

تیمش به میدان رود.

ستایش خاص مورینیو از ستارۀ بارسا:

مـهار مسـی غیرممـکن است

گواردیوال: 

به بارسـا تسلیـم نمـی شـوم

ACKU
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دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک و فرزندانش در پرونده موسوم به »کاخ های 
زندان  سال   3 به  متهمان  از  یک  هر  و  برگزار شد  دیروز  ریاست جمهوری« 

محکوم شدند.
به  دیکتاتور سابق مصر  مبارک،  عربی، حسنی  نیوز  اسکای  گزارش شبکه  به 
همراه عالء و جمال مبارک دو فرزند وی از سوی دستگاه قضایی مصر متهم 
مبارک  جمهوری  ریاست  زمان  در  مصری  پوند  میلیون   125 که  بودند  شده 
تصرف  غیرقانونی  به شکل  را  جمهوری  ریاست  کاخ های  عمومی  بودجه  از 

کرده اند.
دادگاه دیروز عالوه بر سه سال حبس، متهمان را به پرداخت 125 میلیون پوند 

مصری به عنوان غرامت و بازگرداندن اموال تصرف شده نیز محکوم کرد.
دادگاه دیروز در واقع برای تجدیدنظر درباره حکم صادره در سیزدهم جنوری 
2014 بود. دادگاه قاهره در آن زمان مبارک و پسرانش را از اتهامات وارده تبرئه 
کرد که به موجب این احکام وی و فرزندانش آزاد شدند اما شاکیان پرونده علیه 

این حکم درخواست تجدیدنظر کردند.
این  علیه  تا  دارند  مهلت  فرزندانش  و  مبارک  مدافع  وکیل  دیگر  روز   60 تا 
حکم دادگاه تجدید نظر به مرجع باالتر یعنی دادگاه استیناف اعتراض کنند و 
برای این اعتراض خود دالیل الزم را ارائه دهند. در صورت قبول دالیل وکیل 
دیگر  دادگاهی  در  پرونده  بررسی  به  حکم  دیگر  بار  استیناف  دادگاه  مبارک، 

خواهد داد.
استیناف،  دادگاه  رای  و  مبارک  مدافع  وکیل  اعتراض  زمان  تا  مصر  دادستان 
مبارک و فرزندانش را به زندان بازگرداند. دادستانی می توانست مدت بازداشت 
موقت آنها در رابطه با این پرونده را ضمن محکومیت آنها حساب کند و با قید 

وثیقه اجازه دهد هرسه نفر آزاد بمانند.

اختالس  اتهام  فرزندانش  و  مبارک  حسنی  علیه  اکنون  پرونده  این  بر  عالوه 
در بورس نیز باقی مانده است که البته حتی در صورت محکوم شدن مشکل 

چندانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.
قتل  جمله  از  مهم  اتهام های  از  را  فرزندانش  و  مبارک  پیشتر  مصر  دادگاه 
تظاهرکنندگان و فروش گاز با قیمت پایین به اسرائیل تبرئه کرده بود و احکام 

صادره علیه مبارک از جمله حکم حبس ابد وی باطل شد.

رییس جمهوری سابق کوبا در مقاله یی با عنوان »حق ما برای مارکسیست - 
لنینیست بودن« از هفتادمین سالروز شکست آلمان نازی، درگیری های جهانی 
قرن گذشته، نقش جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم و تهدیدهای موجود 

در خصوص نجات بیشتریت گفته است.
به نوشته روزنامه هرالد تریبیون، فیدال کاسترو، رییس جمهور سابق کوبا در این 
مقاله آورده است: چین و روسیه سپر قدرتمند صلح و امنیت جهانی هستند به 

طوری که زندگی ما را حفظ می کنند.
فیدل 88 ساله که در جوالی سال 2006 میالدی به خاطر مشکالت سالمتی 
کناره گیری کرده و قدرت  را به رائول کاسترو، برادرش واگذار کرده، ائتالف 

محکم و استوار میان مردم روسیه و چین را تحسین کرد.
و  مدرن  علوم  نزدیک،  همکاری  با  روسیه  و  چین  نوشت:  مقاله  این  در  وی 
ثبات  و  صلح  قدرتمند  سپر  همچون  شجاع  سربازان  و  قدرتمند  ارتش های 

جهانی می مانند که زندگی ما را نجات می دهند.
انتشار مقاله فیدل همزمان با سفر رائول کاسترو به روسیه صورت گرفت که 
در بزرگداشت هفتادمین سالروز پیروی جنگ جهانی دوم به والدیمیر پوتین، 

رییس جمهوری روسیه پیوست.
فیدل کاسترو نوشت: امیدواریم در بزرگداشت هفتادمین سالروز »جنگ بزرگ 
وطن پرستانه« ارادت خودمان را به مردم قهرمان جماهیر شوروی که به بشریت 
خدمت بزرگی کرده اند، نشان دهیم. 27 میلیون تن از مردم جماهیر شوروی 
که در این جنگ کشته شدند نیز خدمت بسیاری به بشریت کرده و حق دارند 

سوسیالیست، مارکسیست، لنینیست و کمونیست باشند.
لنین یک استراتژیست انقالبی برجسته بود که ایده های مارکس را در کشوری 
به اجرا گذاشت که حزب کارگرانش به دنبال کشتارهای وسیعی که کاپیتالیسم 
باعث آن شده بود افراطی ترین و خطرناک ترین مردم در این سیاره تبدیل شدند؛ 
جایی که برای نخستین بار تانک ها، تسلیحات اتمی و گازهای سمی در جنگ ها 

پدیدار شدند.
فیدل کاسترو ادامه داد: پس از شکست نازی ها، مردم به سازمان ملل امید بستند 
که برای پایان دادن به تهاجمات و جنگ ها می کوشند چنانکه کشورها بتوانند 

صلح، توسعه و همکاری صلح آمیز را حفظ کنند.

حسنی مبارک بار دیگر روانۀ زندان شد

فیدل کاسترو: 

چین و روسیه سپر قدرتمند صلح و امنیت جهانی هستند

کامـرون وزیران کلیـدی کابینۀ جـدیدش را معـرفی کـرد

گورباچف:
رهبران غرب به آنانی که نازیسم را 

شکست دادند بی احترامی کردند

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی گفت که مقام های دولت های 
غربی که از حضور در مراسم هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم 
جهانی در مسکو امتناع کردند، عدم احترام خود را به ملت هایی 
نشان دادند که نازیسم را شکست داده و قربانی در این راه دادند.
با  مصاحبه یی  در  شوروی  رهبر  آخرین  گورباچف،  میخاییل 
اقدامات کشورهایی  به  بی اعتنایی  اینترفکس گفت:  خبرگزاری 
که علیه نازیسم جنگیدند و آن را شکست دادند، بی احترامی به 
تمام افرادی است که در این جنگ حضور داشتند و علیه این 

»طاعون قهوه یی« به مقابله پرداختند.
مقابل  در  پیروزی  بدون حضور روسیه  که  مطمینم  افزود:  وی 
نازی ها غیرممکن بود. اگر به خاطر ارتش شوروی نبود، نازیسم 
حتی تا مرزهای غیرقابل باوری گسترش می یابد و تا امروز نیز 
ادامه می داد. برخی از سیاستمداران این  به گسترش مرزهایش 

مساله را نتوانستند درک کنند اما مردم باید آن را متوجه شوند.
مقام های  آمریکا و  میان مردم  اختالفاتی  داد:  ادامه  گورباچوف 
ایاالت متحده وجود دارد. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا 
از حضور در مراسم هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی 

در مسکو امتناع کرد.
آخرین رهبر شوروی سابق دولت واشنگتن را به خاطر اعمال 
فشار بر آنگال مرکل، صدراعظم آلمان که در این مراسم شرکت 
البته موضع ضدفاشیسم مرکل را ستود  نکرد، مقصر دانست و 
به  مه   10 است  قرار  آلمان  صدراعظم  که  گفت  دیگر  بار  و 
عنوان نماینده »آلمان نوین، آزاد شده توسط ارتش شوروی و 

آلمان هایی که علیه نازیسم جنگیدند« به مسکو برود.
رهبران 27 کشور جهان در این مراسم شرکت کردند. الکساندر 
مراسم  این  در  حضور  از  بالروس  رییس جمهوری  لوکاشنکو، 

امتناع کرد.
روسیه  دومای  خارجی  روابط  کمیته  رییس  پسکف،  الکسی 
گفت: موضع امریکا در قبال هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم 
جهانی کاماًل غیراخالقی است. ما 27 میلیون نفر را قربانی جنگ 

با هیتلر کردیم و اوباما نمی تواند این حقیقت را کتمان کند.

انتخابات  در  پیروزی  از  پس  کامرون  دیوید 
پارلمانی انگلیس تعدادی از اعضای کابینه جدید 

خود را معرفی کرد.
کامرون،  دیوید  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
با کسب 326  انگلیس که موفق شد  نخست وزیر 
می،  ترزا  پیروز شود،  پارلمانی  انتخابات  در  رای 
فیلیپ هاموند و مایکل فالون را بار دیگر به عنوان 
وزیران کشور، امور خارجه و دفاع انگلیس معرفی 

کرد.

امور  وزیر  عنوان  به   2014 ازجوالی  که  هاموند 
نقش  زیاد  احتمال  به  بود  فعال  انگلیس  خارجه 
برای  مجدد  مذاکره  در  کامرون  برنامه  در  کلیدی 
برگزاری  از  پیش  اروپا  اتحادیه  با  لندن  روابط 

رفراندوم پایان 2017 ایفا خواهد کرد.
ترزا می نیز در دوره نخست پنج ساله نخست وزیری 
کامرون در سال های 2010 تا 2015 سمت وزارت 

داخله را برعهده داشت.

ACKU




