
»قنـدهـار
 دیگـر مرکـز طالبـان نیست!«

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع کشور 
در  باید  شهروندان  تمام  منفعت  که  می گوید 

گفت وگوهای صلح در نظر گرفته شود.
دوره  پایان  مراسم  یک  در  که  استانکزی  آقای 
سخن  کابل  در  دفاع  وزارت  افسران  آموزشی 
یک  به  نباید  صلح  از  که  داشت  اظهار  می گفت 

طرف سود و به طرف دیگر زیان برسد.
بوده  هوشیار  باید  »ما  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
فریب کسی را نخوریم و آگاه باشیم کدام دست ها 
افغانستان وجود  در پشت سر جنگ خانمانسوز 

دارد و کی ها از این جنگ بهره می برند«.
این گفته ها در حالی مطرح می گردد که مالاختر 

پیام  طی  شنبه  روز  طالبان  جدید  رهبر  منصور، 
ادامه  افغانستان  در  جهاد  که  کرد  تاکید  صوتی 
خواهد داشت و شایعات در مورد گفت وگوهای 

صلح »تبلیغات دشمنان« است.
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حتماً کاری را انجام بدهید که از انجام آن، هراس و پروا دارید. این 
شتابنده ترین و امن ترین روشی است که تا کنون برای چیره گی بر ترس کشف 

شده است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

از  نگرانی  ابراز  با  ارتش  ستاد  معاون  مراد،  مرادعلی 
گسترش گروه داعش در شمال کشور می گوید که بیشتر 
اعضای  را  حوزه  این  در  دولت  مخالف  مسلح  نیروهای 

داعش تشکیل می دهند.
افغانستان  در  داعش  گروه  اعضای  اکثر  که  گفت  او 
از حمایت کشورهای خارجی  و  اند  شهروندان خارجی 

برخوردارند. ولی آقای مراد...                ادامه صفحه 6

پسر رهبر سابق طالبان در جمع فرماندهان این گروه شبه نظامی رسمًا 
انتخاب  به  اعتراض  نشانۀ  به  برخی  اما  کرد،  اعالم  را  مالعمر  مرگ 
مالمنصور این نشست را ترک کردند که نشان دهندۀ وجود اختالفات 

شدید است.
به گزارش پایگاه خبری نیشن، پسر مالعمر، رهبر پیشین طالبان اخیراً 
گروه کوچکی از فرماندهان را در مدرسه یی در نزدیکی کویته پاکستان 

جمع کرد و افشاگری  حیرت انگیزی انجام داد: مالعمر مرده است!
تا اواخر جوالی تنها شماری از رهبران ارشد طالبان و اعضای خانواده 
مالعمر از مرگ وی اطالع داشتند؛ مرگی که دولت افغانستان می گوید 

در اپریل 2013 رخ داد.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش...                      ادامه صفحه 6

جنرال مراد:
 نگران ُگسترش نفوذ داعش 

در شمال هستیم

خانوادۀ مال عمر 
 در بـرابـر مـال منـصور

سرپرست وزارت دفاع:

صلـح نبـاید بـه یـک طـرف سـود
 و به طرف دیگـر زیان برساند
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مسـعود

هشدار رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی:

تـا 13 روز دیگـر فلـج می شـویم!

صفحه 6

هارون مجیدی
رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی می گوید که 
این اداره یک بستۀ پیشنهادی را به شورای وزیران 
فرستاده تا با تصویب آن روند عملی پروسۀ رییس 

شناس نامه های برقی آغاز گردد.
رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی می گوید که 
تعلل رهبری دولت برای آغاز این روند، سبب شده 
کمک  کشورهای  کمک های  دیگر  روز  سیزده  تا 

کننده به این اداره قطع شود.
روند  خورشیدی  جاری  سال  آغاز  در  بود  قرار 
توزیع شناس نامه های برقی آغاز شود؛ اما به دالیل 

نامشخص هنوز هم این روند آغاز نشده است. 
حمایت کننده  بین المللی  نهادهای  این،  از  پیش 
صورتی که  در  بودند  کرده  تهدید  اداره  این  مالی 
آنان  نشود،  آغاز  برقی  شناس نامه های  توزیع  کار 

کمک های شان را به این اداره قطع می کنند. 
ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی از آدرس امریکا و 

اتحادیۀ اروپا کمک مالی می شود.
شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس  محتاط  همایون 
ماندگار  با  گفت وگو  در  داخله  وزارت  در  برقی 
در  که  قانونی یی  مسوولیت  براساس  ما  می گوید: 
قبال آغاز این روند داریم، همیشه تالش کرده ایم تا 
بدون معطلی شناس نامه ها را توزیع کنیم؛ به همین 
را  خود  پیشنهادات  از  بسته یی  تازه گی  به  دلیل، 

غرض تصویب به شورای وزیران فرستادیم.
می افزاید:  برقی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس 
برنامۀ  سه  ما  غنی  رییس جمهور  هدایت  به  نظر 
کاری را به او سپرده بودیم که برای مان وعده داده 
بودند که این برنامه ها را به جلسۀ کابینه می فرستند، 
به این ترتیب، ما بستۀ پیشنهادی خود را به شورای 

وزیران فرستادیم.
او می گوید: ما انتظار داریم تا یکی از برنامه ها تائید 

شود و ما کار عملی خود را آغاز کنیم.
آقای محتاط در ادامۀ سخنانش افزود: ادارۀ توزیع 
آمادۀ  این سو  به  ماه  هژده  از  برقی  شناس نامه های 
دولت  رهبری  از  بارها  ما  و  است  روند  این  آغاز 
به  اما  کنند،  آغاز  را  روند  این  که  کرده ایم  تقاضا 

 ادامه صفحه 6
دالیل نامعلوم تا هنوز کار...         



دولت  مخالِف  گروه های  رهبران  مهم ترین 
عمر  مال  نیستند.  زنده  دیگر  افغانستان، 
رهبر گروه طالبان نزدیک به سه سال پیش 
سال  یک  به  نزدیک  حقانی  جالل الدین  و 
این  مرِگ  کرده اند.  وداع  زنده گی  با  پیش 
روز  چند  همین  تا  مخالفان  مهِم  رهبر  دو 
پیش، از همه گان پنهان نگه داشته شد بود. 
نمی دانستند  آنان  افرادِ  نزدیک ترین  حتا 
از  آن ها،  نامِ  به  شده  اعالمیه های صادر  که 
خودشان نبوده است و افراد دیگری به جای 

آن ها حکمرانی می کرده اند. 
آنانی که در غیاِب این رهبران وظایف آن ها 
را انجام می داده اند، به یک نکته کاماًل آگاهی 
داشته اند که در عدم حضور شخصیت های 
این چنینی، تشکیالت و ماشین جنگی شان 
کرد.  نخواهد  کار  گذشته  به صالبِت  دیگر 
این  نبودِ  که  بودند  واقف  امر  این  بر  آنان 
را  نظامی  و  سیاسی  توازن  می تواند  افراد 
برهم زند و دیگر گروه های شان را به سمت 

نابودی سوق دهد. 
به  حاضر  حال  در  که  منصور  اخترمحمد 
بیانیۀ  نخستین  در  نشسته،  عمر  مال  جای 
افغانستان  ادامۀ جنگ در  بر  شنیداری خود 
تأکید ورزیده است. این رهبِر تازه به قدرت 
خود  به صفوِف  است  کرده  تالش  رسیده، 
اطمینان دهد که در نبود مال عمر راهِ او ادامه 
چنین  اما  کرد.  پیروی  وی  از  باید  و  دارد 
نمی توانند  هیچ وجه  به  درخواست هایی، 
این  اصلِی  رهبران  درخواست های  آن  با 
که  درخواست هایی  شوند؛  مقایسه  گروه ها 
این  امِر  تحت  افراد  می توانستند  به ساده گی 
گروه ها را به هر نوع فداکاری راضی سازند؛ 
مخالف،  گروه های  صفوف  از  می توانستند 
به  آن که  بدون  و  بسازند  مرگ  ماشین های 
عواقب اعمال خود بیندیشند، جنایت کنند. 
چنین توانی را در وجود مالعمری که دیده 
درصحنه  که خود  ای  مالحقانی  و  نمی شد 
با  پاکستان  استخبارات  نمیداشت،  حضور 
از  که  بود  کرده  خلق  خاصی  روان شناسی 
این رهبران به خصوص مالعمر یک چهرۀ 
مصنوعی  کاریزمای  و  غریب  و  عحیب 
بسازد..  بود  او  اصلی  شخصت  عکس  که 
برای  خصوص  به  مالعمر  وجود  بنابرین 
طالبان عوام، مفهوم و معنای خاصی داشت.

هانا آرنت اندیشمند معروف سیاسی آلمان، 
وقتی در محاکمۀ آیشمن یکی از ماشین های 
جنگی هیتلر در اسراییل حضور پیدا کرد، از 
نوع استدالل و سخناِن آیشمن متعجب شد. 
آرنت بعداً کتاب »آیشمن در اورشلیم« را از 
این محاکمه نوشت و منتشر کرد. این کتاب 
خدشه دار  را  یهودی ها  احساسات  هرچند 
او تالش  که  ورزید  تأکید  آرنت  ولی  کرد، 
پیدا  دست  جنایت  اعماِق  به  است  کرده 
کند. به نظر آرنت، در »آیشمن در اورشلیم« 
آنانی که به عواقب اعمال جنایتکارانۀ خود 
وقوف ندارند و آن را به خواستی باالتر از 
خود ربط می دهند و به نوعی از خود رفع 
اند.  فکر  فاقد  افرادی  می کنند،  مسوولیت 
که  می شود  سبب  افراد  این  در  تفکر  عدم 
به راحتی از عذاب وجدان رهایی یابند و به 

ماشین های جنایت تبدیل شوند. 
رابطۀ ماشین های جنایت با رهبران و کاربران 
اصلِی آن ها که قادر به رمزگذاری شان استند، 
قابل فهم می شود. رهبران این جا نقشی فراتر 
از یک موجود زمینی را بازی می کنند. آنان از 
افراد تحت امِر خود رفع مسوولیت می کنند 
یا  و  خود  به  را  کارکردهای شان  عواقب  و 
نیروهای باالتر از خود ربط می دهند. هیتلر 

در  من  بکشید،  می گفت:  خود  سربازاِن  به 
پیشگاه خدا پاسخ آن را می دهم. مال عمر و 
حقانی نیز با سربازاِن خود چنین می کردندـ 
سربازان شان  با  آن ها  صحبِت  نوع  منتها 
فرهنگ ها  برای  واحد  پیامی  می کرد،  فرق 
بوی  و  رنگ  متفاوت،  جغرافیاهای  و 
عوض می کند.. پیروان مالعمر نیز احساس 
بر  اعمالشان  همه  مسوولیت  که  می کردند 

می گردد به رهبرشان.
در زمان هیتلر، آن چه که یک آلمانی به آن 
نیاز داشت، باید با توجه به نیازهای درونی او 
ارایه می شد و اکنون آن چه را که یک طالب 
به آن نیاز دارد، باید با روحیه و مطالباِت او 
هماهنگ شود. مال عمر و حقانی، همان پیام 
خود  امِر  تحت  افراد  زبان های  به  را  هیتلر 
ترجمه می کردند. حاال اما مال منصور از چه 
پایگاه و وزنی برخوردار است که بتواند به 
تام  نقش  از  اگر  او  بنشیند؟...  رهبر  جای 
طی  تردید  بدون  نمی بود،  باخبر  عمر  مال 
پنهان  طالبان  از  را  او  مرِگ  سال،  این  چند 
وضعیتی  در  که  می داند  خود  او  نمی کرد. 
به  را  طالبان  جنگی  تشکیالت  نابسامان، 
دست گرفته است؛ وضعیتی که هر لحظه او 
را به چالش می طلبد. او باید جنِگ فعلی را 
یک بارِ دیگر به زبان خودش ترجمه کند و 

آن گاه به صفوف طالبان برساند.
 در همین حال، او موظف است که دالیل 

پنهان کاری بزرِگ خود را برمال کند.
طالبان در حال حاضر، در گیچِی مرِگ مال 
عمر به سر می برند و برای این گروه سخت 
که  بیابند  مردی  را  او  جانشیِن  که  است 
ممکن در کشتنش دست داشته باشد. شبکۀ 
با چنین موقعیتی روبه روست و  نیز  حقانی 
بدون  تمکیِن  به  را  نمی تواند صفوِف خود 

چون و چرا فرا بخواند. 
شبکۀ  افراد  دوبارۀ  دیگر، حضور  جانب  از 

سطح  در  آن هم  طالبان  کنار  در  حقانی 
خصومت هایی  می تواند  گروه،  این  رهبری 
توجه  با  منصور  مال  زند.  رقم  میان شان  را 
دارد  تالش  طالبان  گروه  پریشاِن  وضع  به 
که گروه های بیشتری را با خود همراه کند، 
برای  می تواند  هرچند  همراهی  این  ولی 
شخص مال منصور مفید تمام شود، ولی به 
هیچ صورت به ادغام و عملکرد واحِد این 

گروه ها نخواهد انجامید. 
گروه ها  این  تمامیت طلبی،  عرصۀ  در 
حاضر به پذیرش یکدیگر نیستند و پسران 
حاضر  صورت  هیچ  به  حقانی  جالل الدین 
نخواهند شد که دستاوردهای خود را به نفع 

رهبِر یک گروهِ دیگر بنویسند. 
دیگری  زماِن  هر  از  بیش  وضعیت  حاال 
به مدیریِت  با درایت  باید  حساس است و 

وضعیت پرداخت. 
پس از چند سال، فرصتی مناسب در اختیار 
دولت افغانستان و جامعۀ جهانی قرار گرفته 
افغانستان  در  فرسایشی  جنِگ  به  بتوانند  تا 
جنگ  این  شاید  بگذارند.  پایان  نقطۀ 
زمینه های  ولی  نیابد،  پایان  به یک باره گی 
مساعد  آن  فروکِش  و  کاهش  برای  مناسبی 

شده است. 
به سر  سرگردانی  در  مخالف  گروه های 
گروه ها  این  میاِن  از  فردی  کمتر  و  می برند 
جاذبه  حقانی  و  مالعمر  چون  می توانند 
ایجاد کنند و رهبری گروه های خود را ادامه 
پاکستان  استخبارات  به عبارت دیگر  دهند. 
نمی تواند به زودی کسی را به سان مالعمر 
بتراشد و برای او میان عوام الناس جاذبه ها 

ایجاد کند. 
این موضوع را بیش از همه، خودِ این افراد 
می دانند و به آن اذعان می کنند. پنهان شدِن 
خود،  سابق  رهبراِن  دستار  زیر  در  آن ها 

به خوبی این وضعیت را نشان می دهد. 
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احمـد عمران

گروه های سرگردان  

پس از نشر پیامی منسوب به مالمنصور سرکردۀ جدیِد 
گروه طالبان که در آن مذاکراِت صلح را دسیسۀ دشمنان 
خوانده و بر جنگ تأکید کرده است، مقامات پاکستانی 
می گویند که بار دیگر طالبان را وارد میز مذاکره می کنند. 
مالمنصور  اظهارات  از  بعد  پاکستانی ها  سخِن  این 
نشان دهندۀ این است که پاکستان اشراِف کامل بر طالبان 

دارد و اظهاراِت سرکردۀ این گروه را جدی نمی گیرد.
نماینده گی  به  کسانی  چه  که  است  این  سوال  حال  اما 
با طالبان دیدار کنند و اگر قرار باشد که  باید  از دولت 
کیست.  دولت  و  طالب  نمایندۀ  بگیرد،  نشستی صورت 
زیرا آن نهادی که به نامِ شورای عالی صلح مشهور است، 
افغانستان فعالیت  ثابت کرده که در راستای منافع مردمِ 
پس  چنان که  دارد.  قرار  آی اس آی  کنترِل  در  و  نمی کند 
از اعالم و تأیید خبر مرِگ مال عمر رهبِر گروه طالبان، 
شورای عالی صلح و نهادی به نامِ جمعیت اصالح و یکی 
از احزاب پیشیِن جهادی که بخِش مهمی از بدنۀ طالبان 
این  در  گرفتند.  فاتحه خوانی  مراسم  مالعمر  برای  بود، 
محفل، سرپرست شورای عالی صلح، مال حکیم مجاهد 
پیشینۀ طالبی دارد، مال عمر را مجاهد خوانده  که خود 
دانسته  افغانستان  تاریخ  از  مهمی  بخِش  را  او  جهادِ  و 
است. برخی از طالباِن دیگر در شورای عالی صلح نیز از 
او را مجاهدی بزرگ  شهادت مالعمر سخن گفته اند و 
با این حساب، دیده می شود در صورتی که  خوانده اند. 
آن  طرِف  دو  هر  در  شود،  برگزار  مذاکراتی  باشد  قرار 
طالبان قرار دارند و نمی شود که طالب با طالب گفت وگو 

کند. 
سرپرست شورای عالی صلح و دیگر اعضای این شورا که 
پیشینۀ طالبی داشته اند و در فاتحه خوانی مالعمر شرکت 
کرده اند، نشان دادند که آن ها از همۀ امکاناِت موجود در 
یاری  پاکستان  و  طالبان  به  تا  می کنند  استفاده  حکومت 
برسانند. بنابراین اول ایجاب می کند که دولت افغانستان، 
ترکیب شورای عالی صلح را تغییر بدهد، و باید کسانی 
در این شورا قرار بگیرند که جنِگ طالبان در برابر نظام 
نمی دانند و شهدای  را جهاد  امنیتی  نیروهای  و  مردم  و 

نهادهای امنیتِی ما را غیر شهید جلوه نمی دهند.
نامِ  به  نهادی  می توانیم  ما  که  است  صورتی  چنین  در 
اما حاال که  شورای عالی صلح را به رسمیت بشناسیم. 
به  دادند که هنوز هم وابسته  نشان  کابل  این طالبان در 
جریانی هستند که دشمن مردم افغانستان است، باید به 
نه  شوند،  شناخته  پاکستان  و  طالبان  نماینده گاِن  عنوان 

اعضای شورای عالی صلح.
انسان  هزاران  او  نشاِن  و  نام  زیر  که  عمری  مال  مسلمًا 
کشته شده اند، باغ ها و خانه ها و مزارِع مردم بدون موجب 
آتش زده شده و نسل کشی ها صورت گرفته و امروزه نیز 
شاگردان و هم باوراِن او نظام و مردم را تهدید می کنند؛ 
مستحِق هیچ فاتحه گیری و قدردانی یی شناخته نمی شود 
و پذیرِش سوگواراِن مرِگ وی در داخل نظام، به معنای 

تکریم و نوازِش ستوِن پنجم است. 
از جانب دیگر، بر نهادهای کشفی و استخباراتِی کشور 
را  نظام  و  دولت  داخِل  در  طالبان  دوستاراِن  تا  است 
شناختی  به  توجه  با  اینان  زیرا  کنند؛  مهار  و  شناسایی 
دارد  امکان  آمده، هر لحظه  به دست  باورهای شان  از  که 
که انتحاری ها و نیروهای جنگی دشمن را در خانه های 
خویش جای دهند و با توجه به جایگاه و مصونیتی که 
کسب کرده اند، آن ها را تا رسیدن به هدف بی هیچ مانعی 

همراهی کنند.
سران دولت وحدت ملی و ریاست امنیت ملی کشور، باید 
پس از این، به تصفیۀ دولت از وجود طالباِن درون آستینی 
تبانِی  این صورت، غمخواری و  همت گمارند. در غیر 
و  می دهد  دسِت حکومت  کار  طالبان،  از  گروه  دو  این 
نظام  سقوط  شاهد  که  می رسد  روزی  نخواسته  خدای 

توسط این نابه کاران خواهیم بود!

شورای عالی صلح 
از وجود دشمنان پاک شود



گروه جماعت الدعوه پاکستان مراسم نماز میت غیابی 
برگزار کرد. طالبان  پیشین طالبان  برای مالعمر، رهبر 
نیز پس از تایید مرگ مال عمر از هواداران این گروه 
خواست که درسه روز عزاداری، برای او مراسم فاتحه 

و ختم قرآن برگزار کنند.
جماعت  اسالم آباد  بخش  نیشن،  روزنامه  گزارش  به 
مرگ  برای  غیابی  نماز  و  ختم  مراسم  یک  الدعوه، 
مالعمر، رهبر پیشین طالبان در مسجد جامع قبا برگزار 

کرد که در آن بسیاری شرکت کرده بودند.
این مراسم با حضور عبدالرحمن مکی، رهبر جماعت 
الدعوه برگزار شد و از میان شرکت کنندگان می توان به 

دیگر اعضای این گروه نیز اشاره کرد.
گفت  محمدعمر  مال  از  تمجید  با  مکی  عبدالرحمن 
نیروهای  و  ناتو  بر  تحقیرآمیز«  »شکست  یک  که وی 
برای  »درسی  این  و  کرد  وارد  افغانستان  در  امریکایی 
حاکمان دولت های اسالمی« است که وی هرگز حاضر 

نشد جلوی دیکته های امریکا سر خم کند.
مرگ  استراتژی،  یک  براساس  طالبان  داد:  ادامه  وی 
برای  تحقیر  یک  این  و  بود  کرده  پنهان  را  خود  امیر 
در  دست نشانده هایش  همه  با  که  امریکایی هاست 

افغانستان نتوانستند این موضوع را دریابند.
انسجام  شورای  و  اسالمی«  انقالب  »حرکت  حزب 
علمای افغانستان برای درگذشت مال محمد عمر، رهبر 

گروه طالبان در کابل گردهمایی برگزار کردند.
انقالب  حرکت  حزب  معاون  مجاهد،  عبدالحکیم 
اسالمی، ضمن تسلیت مرگ مال عمر به خانواده وی 

و اعضای طالبان هدف این گردهمایی را بررسی مرگ 
مال عمر خواند.

مراسم مالعمر در کابل
وی مال عمر را »مجاهد« خطاب کرد و افزود که بخشی 
طالبان«  گروه  رهبر  »جهاد  افغانستان  تاریخ  از  مهمی 

است.
هواداران  از  تایید مرگ مال عمر  از  طالبان پس  گروه 
او  برای  عزاداری،  روز  درسه  که  خواست  گروه  این 
از  گروه  این  کنند،  برگزار  قرآن  و ختم  فاتحه  مراسم 
اگر در زمان رهبری مال  قول خانواده مال عمر گفته، 
و  عفو  مورد  را  او  باشد،  شده  تلف  کسی  حق  عمر 

بخشش خود قرار دهد.
مال محمد عمر قبل از اینکه گروه طالبان را ایجاد کند 

عضو حزب حرکت انقالب اسالمی بود.
گذشته  سال   14 در  عمر  مال  رهبری  به  طالبان  گروه 
و همچنان در زمان جنگ با گروه های مجاهدین، به 

کشتار هزاران نفر بیگناه و غیرنظامی متهم شده است.
طالبان در سال 1۹۹۸ زمانیکه وارد شهر مزار شریف 
شدند، حدود 2 هزار نفر که بیشرشان غیرنظامی بودند 
را کشتند، افراد این گروه پس از آنکه بر بامیان مسلط 
محصوالت  و  ها  خانه  پرداخته،  عام  قتل  به  شدند، 

کشاورزی مردم را آتش زدند.

دیده بان حقوق بشر در آن زمان گزارش داد که تنها 
در یک مورد در بامیان، بیش از 200 نفر غیرنظامی از 

سوی طالبان کشته شدند.
به گزارش این سازمان، بیش از 1۵00 هزاره که شامل 
به  خواستند  می  هنگامیکه  بودند  کودک  و  زن  مرد، 
والیت  در  طالبان  توسط  کنند،  فرار  ایران  و  پاکستان 

زابل تیرباران شدند.
به تالش  از حکومت خواست که  عبدالحکیم مجاهد 
ها برای گفتگو با گروه طالبان ادامه دهد. وی گفت که 
نهایت  آمده  پیش  فرصت  از  باید  افغانستان  حکومت 
استفاده را کند و فصل تازه ای در باب گفتگوهای صلح 

با طالبان باز شود.
گفت  و  خواند  افغانستان  فرزندان  را  طالبان  مجاهد، 
داده شود،  مثبت  پاسخ  آنها  های  به خواست  باید  که 
همزمان او تاکید کرد که رهبری جدید طالبان باید به 
اختالفات پایان دهد و زمینه صلح در کشور را فراهم 

کند.
اجتماعی  تشکل  یک  که  افغانستان  اصالح  جمعیت 
انتشار اعالمیه یی، مال محمد عمر را یک  با  نیز  است 
شخصیت مبارز در افغانستان خوانده و گفته که تاریخ 

در باره او قضاوت خواهد کرد.

گفت و گوکننده: ناجیه نوری
یادداشت: دور دوم مذاکرات صلح با طالبان که قرار 
اعالم  دلیل  به  برگزار شود،  پاکستان  بود جمعه در 
مرگ مالعمر رهبر گروه طالبان تا زمان نامشخصی 
به تعویق افتاده است. و اما در مورد حضور زنان در 
دور دوم مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان، 

حرف و حدیث های زیادی وجود دارد.
طالبان همیشه بر شروط خود که عدم حضور زنان در 
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، تأکید 

دارند.
تمام  افغانستان  در  طالبان  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
موسسات آموزشی به روی دختران بسته شد و حضور 
زنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منع 
محرم  بدون  اجمتاع  در  آنان  حضور  حتا  و  گردیده 

شرعی جرم پنداشته می شد. 
است،  مطرح  طالبان  با  مذاکره  بحث  که  اکنون  اما  و 
این  در  زن  یک  حضور  خواهان  زن  حقوق  فعاالن 

مذاکرت اند تا از حقوق زنان دفاع کند.
این فعاالن حقوق زن خواهان حضور یک زن توانمند 
که دانش کافی؛ توانایی صحبت کردن و توانایی دفاع 
از حقوق زنان افغانستان در این نشست را داشته باشد، 

اند.
با  و  توانمند  اند که حضور یک زن  باور  این  به  آنان 
داشته های بلند علمی و دیپلوماتیک می تواند تامین کننده 

منافع حقوق زنان در این مذاکرات باشد.
اکنون پرس وشنودی را باشهال فرید استاد دانشگاه کابل 
انجام  این خصوص  در  زن  حقوق  فعاالن  از  یکی  و 

داده ایم که اینک می خوانید:
به  حاضر  که  فرید  استاد  شما  از  فراوان  سپاس 
مصاحبه شدید. نخست این که چرا زنان برای حضور 

یک زن در مذاکرات صلح با طالبان تاکید دارند؟
زنان افغانستان در زمان حاکمیت طالبان به حاشیه رانده 
فعالیت های  علمی،  عرصه های  در  سال  ده  و  شدند 
اجتماعی، و مشارکت سیاسی از مردان عقب ماندند که 
طالبان عامل اصلی این عقب گرد هستند؛ بنابراین نیاز 
است که خود زنان در مذاکرات صلح شرکت کرده و 
از حق شان دفاع کند تا نسل امروزی بار دیگر شاهد 

چنین مصیبتی نباشند.
که  کند  این چنین نشست شرکت  در  باید  زنی  اما  و 
زنان  از حقوق  دفاع  توانایی  و  توانایی صحبت کردن 
را داشته باشد. یا بهتر بگویم حضور او موثریت داشته 

باشد.
چگونه مؤثریت؟ 

که  کند  شرکت  مذاکرات  این  در  زنی  می خواهیم  ما 
بتواند با جرأت صحبت کند، تعهدات دولت افغانستان 
را در این نشست یادآوری کند، مشکالتی را که طالبان 
برای زنان افغانستان خلق کرده بودند را بازگو کند.  در 
مدت زمانی که دیگر حتا مالعمر زنده نبود، به نام او 

طالبان صدها زن افغانستان را کشتند، 
را  آنان  فرزندان  یا  و  ساختند  بیوه 
کننده  شرکت  زن  بنابراین  کشتند؛ 
این  گفتن  توانایی  مذاکرات  این  در 

حقایق را به طالبان داشته باشد.
زنان  از  نماینده گی  به  بانویی  اگر 
افغانستان در این نشست شرکت کند 
باشند  نداشته  گفتن  برای  حرفی  که 
برای  مردان  که  را  کلمه  چند  تنها  و 
بدون  کند،  بیان  اند،  کرده  دیگته  او 
شک بهتر خواهد بود که اصاًل شرکت 

نکند.
آمده  امریکا  از  دیروز  که  زنانی  اگر 
اند و یا وکیل، وزیر و یا هم سناتور 
بودند، به عنوان نماینده زنان در این 
شک  بدون  معرفی  شوند،  نشست 
احساس  را  افغانستان  زنان  دردهای 
کرده نمی تواند؛ بنابراین حضور چنین 
زنی هیچ موثریت ندارد و بهتر است 

که شرکت نکند. 
یعنی ما درکنار اینکه خواهان حضور 
هستیم،  نشست  این  در  زن  یک 
خواهان شرکت زنی در این مذاکرات 
و  زنان  رنج های  و  دردها  که  هستیم 
دختران افغانستان را بیان کرده بتواند.
شرکت  نشست  این  در  که  بانویی 
افغانستان  زنان  با  قباًل  باید  می کند، 
مختلف  بخش های  در  که  بانوانی  و 
اند،  مصروف  اجتماعی  و  سیاسی 

دیدار و گفت وگو کند و تعهد کند که نظریات آنان را 
با طالبان شریک می سازد.

بازی هایی که در روند صلح وجود دارد  با وصف 
و بدون شک سیاست های جهانی و منطقه یی در آن 
دخیل است و در وضعیتی که حتا دولت افغانستان 
تسلطی براین نشست ندارد، حضور یک زن در این 

نشست چه مشکلی را حل خواهد کرد؟ 
بلد  را  امروز  جوان  دیپلوماسی  که  افرادی  از  ترکیب 
دیپلوماسی  تراز  مانده  عقب  آنان  دیپلوماسی  و  نباشد 
پاکستانی ها و طالبان باشد، بدون شک بازنده خواهند 
بود و مرد و زن آن تفاوت نمی کند؛ بنابراین باید توازن 
دانش افراد در نظر گرفته شود نه سمت، قوم و زبان 
آنان. یعنی کسی باشد که تعهد برای افغانستان داشته 
باشد؛ اما اگر تعهد وجود نداشته باشد و از جانبی هم 
نتیجه  مذاکرات  شک  بدون  نباشد  بلد  را  دیپلوماسی 
دل خواه نخواهد داشت که متأسفانه من این توانایی را 
عالی  و شورای  کننده  مذاکره  هیأت  فعلی  ترکیب  در 

صلح نمی بینم.
اگر هیأت مذاکره کننده چه مرد و چه زن، افراد قوی و 

با داشته های علمی بلند و تجارب کافی در این نشست 
شرکت کنند، به یقین کامل می توان گفت که اداره روند 
گفت وگو را در دست خواهند گرفت، اما چون هیأتی 
که ترکیب شده از یک سو اختالفاتی میان خود دارند 
برخودار  بلند  علمی  داشته های  از  دیگر،  جانب  از  و 

نیستند، بنابراین نمی توان امیدوار بود.
می شود،  صحبت  صلح  گفت وگوهای  از  زمانی که 
بحث قانون اساسی و کنوانیسیون های بین المللی به 
عنوان پیش شرط مذاکرات مطرح است و گفته شده 
که این شرط ها خطوط سرخ دولت اند که قابل تغییر 

نیستند، پس چرا شما نگران هستید؟
قانون  بخش  همان  طالبان  صلح،  مذاکرات  در  اگر 
اساسی را که مربوط به زنان می شود نپذیرند، در این 
می تواند  می کند  نماینده گی  زنان  از  بانویکه  صورت 
دارند  قانون حق مساوی  در  مردان  و  زنان  که  بگوید 
اگر یک زن  اما  آنان گرفته شود؛  از  این حق  نباید  و 
مردان  ممکن  باشد،  نداشته  حضور  مذاکرات  این  در 
بپذیرند و صدمه جبران  راحتی  به  را  این درخواست 

ناپذیری به زنان افغانستان وارد کنند.

مسالۀ مهم دیگر این که رییس جمهور افغانستان قطعۀ 
را  آن  که  دارد  تعهد  و  کرده  امضاء  را   1325 نامه 
کردن  عملی  اما  کرد؛  خواهد  پیاده  افغانستان  در 
زنان  که  می سازد  موظف  را  افغانستان  دولت  آن 
در تمامی پروسه های صلح این چنینی باید حضور 

داشته باشند.
تاکید حضور یک زن به گونۀ »سمبولیک 
رعایت  توازن  منطور  به  انجویی«،  و 
گفت وگوها  روند  به  تاثیری  چه  جندر، 

خواهد داشت؟
بحث توازن جنسیتی مطرح نیست و اما اگر 
باید نصف  باشد، پس  بحث جندر مطرح 
بنابراین هدف  باشد؛  زنان و نصف مردان 
اساسی حضور یک زن توانمند و با دانش 
که توانایی دفاع از حقوق زن افغانستان را 
افغانستان  داشته باشد تا بتواند صدای زن 

را دراین مذاکرات بلند کند.
مردم  مدافع حقوق  نمی توانند  مردان  آیا 
افغانستان که زنان هم شامل اند؛ باشند؟ 
ثابت  گذشته  درسالیان  افغانستان  مردان 
زنان  حقوق  حامی  نمی توانند  که  کردند 
شده؛  ثابت  بارها  مساله  این  و  باشند 
که  زنی  هم  آن  و  زن  یک  باید  بنابراین 
داشته  را  عرصه ها  درهمه  کامل  توانایی 
باشد، در مذاکرات صلح با طالبان شرکت 

کرده واز حقوق زنان دفاع کند.
فوت  قبل  سال  سه  طالبان  نمادین  رهبر 
کرده؛ اما دولت افغانستان از آن هیچ گونه 
را  او  مرگ  پاکستان  و  نداشت  اطالعاتی 
پس از دو یا دونیم سال بعد اعالم می کند؛ 
بنابراین امیدی به این چنین مردها نیست؛ 
مردان  برای  مردها  که  است  خوب  پس 
ما  مردساالر  جامعه  اکثریت  که  افغانستان 
حاکم  افغانستان  در  و  می  دهند  تشکیل  را 
اند، نماینده گی کند و یک زن هم از زنان 

افغانستان نماینده گی کند.
از سویی هم، قرن ها صدای زنان را مردان بلند کردند و 
برای حق زنان تالش کردند، اما اکنون زنان افغانستان 
در جایگاهی قرار دارند که خود می توانند از حق خود 

دفاع کنند.
تا زمانی که زنان خود خواست ها و حرف های خود را 
دیگر حق  بار  ممکن  نکنند؛  مطرح  طالبان  با  مستقیمًا 
از  سیاسی  مشارکت های  و  صحی  امکانات  آموزش؛ 

آنان گرفته  شود.
چرا از حقوق بشر و حقوق زنان به عنوان دو مسألۀ 

جداگانه یاد می شود، آیا زنان جزء بشر نیستند؟
افغانستان  در  چون  اما  نیستم؛  مساله  این  طرفدار  من 
حقوق زنان از حقوق مردان نهایت عقب مانده، و برای 
این که ما حقوق زن و مرد را مساوی بسازیم، مجبور 
می شویم که حقوق زنان را جدا از حقوق بشر مطالبه 

کنیم.
سپاس فراوان از استاد نهایت گرامی.

از شماهم تشکر می کنم!
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یک فعال حقوق زنان در پیوند به گفت گوهای صلح:

مردان نمی توانند از حقوق زنان دفاع کنند!

برگزاری نماز جنازۀ غیابی برای مالعمر در پاکستان
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جنگ در وادی پنجشیر در کنار تالش های سیاسِی روس 
برای حل قضیۀ افغانستان، تا وقتی ادامه یافت که معاهدۀ 
ژنیو به امضا رسید و قوای روس ظاهراً بر اساِس آن آماده 
شدند خاک افغانستان را ترک گویند، و سرانجام به تاریخ 
پنجم جوزای 1367، پنجشیر با عقب نشینی قوای روس 
از آن دره، کاماًل آزاد گردید. طی این مدت، بر اساس 
جمع بندی ارقامی که از نامه های متعددِ احمدشاه مسعود 
به دست آمده است، ۸۵00 تن از سربازان شوروی و رژیم 
کابل به هالکت رسیدند، 11۵0 عراده موتر و 32۵ عراده 
تانک و زره پوش، تخریب و یا طعمۀ حریق شدند. حدود 
صد فروند جت و هلیکوپتر تخریب و یا ساقط گردید و 
در برابر آن، بین شش صد تا هشت صد تن از اهالی ملکی 

پنجشیر و ۹0 مجاهد به شهادت رسیدند.
روس ها موازی با پیچیده تر ساختِن تاکتیک های رزمی شان، 
سالح های مدرن تر و سنگین تری را به صحنه آوردند و 

علیه مجاهدین به کار گرفتند.
کیلومتر  چهل  بُرد  دارای  که   BM-27 نوع  راکت 
می باشد، از فرودگاه بگرام و تپه سرخ ـ جبل السراج به 
سوی سنگرهای مجاهدین در پنجشیر انداخت می شد. 
این راکت  نارسیده به زمین، در هوا منفجر می شود  و 
سی عدد نارنجک به فاصله های معین پخش می کند که 
هر کدام به مجرد اصابت به زمین، منفجر می شوند. این 
راکت، یکی از خطرناک ترین سالح های ضد نفر شناخته 
مواضع  کوبیدن  برای  قوای روس  است. هم چنان  شده 

مجاهدین، از بمب های هزارکیلویی و 
توپ های C-20 و D-30 و هاوان 

240 میلی متری استفاده کردند.
مایِن  نوع  آن، روس ها دو  بر  عالوه 
دست داشتۀشان  ماین های  به  دیگر 
همرنگ  ماین های  یکی  افزودند. 
اراضی که به وسیلۀ راکت SH پخش 
می گردید و این راکت از پایگاه های 
پایگاه های  سوی  به  شوروی  عمدۀ 
مجاهدین فیر می شد. و نوع دوم آن، 
ماینی بود که مجاهدین آن را »ماین 
موجدار« می گویند که به دست قوای 
و  می شد  فرش  زمین  در  شوروی 
آن  مورد  در  کابل  رژیم  نیروهای 
همین  وسیلۀ  به  نداشتند.  اطالعی 
نخبۀ  مجاهدین  از  تعدادی  ماین، 
فرحت اهلل  استاد  جمله  از  جبهه  آن 
)چمالورده(،  ملک محمد  کابل(،  )از 
نصیر  ضابط  )شابه(  خان محمد 

)منجهور( به شهادت رسیدند.
 

فتوحات عمدة مجاهدین
فتح پشغور

داخل  کیلومترِی  پنجاه  در  پشغور، 
این  دارد.  موقعیت  پنجشیر  وادِی 
گارنیزیون یکی از پنج گارنیزیون در 
پنجشیر بود و ضعیف تریِن آن ها به 
شمار می رفت که قطعۀ 444 کماندوی 

رژیم، از آن حراست می کرد.
جبهه پس از یک سال درگیری نامنظم 

با قوای دشمن، به دو دلیل تصرف گارنیزیون پشغور را 
مد نظر گرفت:

باال بردن روحیۀ مجاهدین در سراسر دره و   .1
تغییر وضعیت شان از حالت دفاعی به حالت تعرضی.

چون کار سازمان دهی در صفحات شمال آغاز   .2
یافته بود، برای تسریع این برنامه ضرور بود که مسعود 
یک دستاورد درخشان نظامی داشته باشد تا در پرتو آن، 

قوماندانان دیگری را بتواند دور خود جمع کند.
عملیات بعد از این که سرک »پشغور« و »بهارک« توسط 
مجاهدین شابه قطع گردید، در میانۀ برج سرطان 1364 
پوسته های  اول،  مرحلۀ  در  یافت.  انجام  مرحله  دو  در 
روز  چند  و  درآمد  مجاهدین  تصرف  به  آن  سرکوهِی 
بعدتر درحالی که مجاهدین از نقاط حاکْم با سالح های 
ثقیل شان مرکِز پشغور را زیر آتش قرار داده بودند، یک 
گروپ پنجاه نفرِی مجاهدین به قوماندانی صفی اهلل خان به 
داخل پایگاه نفوذ کرده و بعد از یک ونیم ساعت درگیری، 

گارنیزیون مذکور را تصرف کردند.
در این عملیات، سه صدوپنجاه عسکر و افسر دولتی اسیر 
شدند و مزید بر آن، یک هیأت یازده نفری رژیم کابل که 
جهت بررسی اوضاع به آن جا آمده بود، به اسارت درآمد 
ـ البته به استثنای »جنرال احمدالدین« معاون قول اردوی 

مرکز که در جریان جنگ کشته شد.
تماس  با مجاهدین  این هیأت  برای رهایی  کابل  رژیم 
از  تعدادی  آن ها،  رهایی  برابر  در  بود  حاضر  و  گرفت 
اقدام  این  با  روس ها  اما  سازد؛  آزاد  را  اسیر  مجاهدین 
برای خود  بیشتر  بی آبرویِی  را  آن  و  ورزیدند  مخالفت 

 دانستند. لذا سه هفته بعد حمله یی به خاطر رهایی اسرای 
جنگی ترتیب دادند و باالی منطقۀ »مکونی« که در آن جا 
اسرا زندانی بودند، از طریق هوا یورش بردند؛ ولی اسرا 
در جریان درگیری جمعاً به قتل رسیدند و چیزی عاید 

روس ها نشد.
غنایمی که در این عملیات به دست آمد، شامل 400 میل 
کالشینکوف، ده میل هاوان، 4 میل توپ، 12 پایه مخابره، 
6 عراده موتر و مقادیر زیادی مهمات، البسه و مواد غذایی 
بود. در جریان عملیات، هفت عراده تانک دشمن تخریب 

گردید.
برای  دل خواه  نتیجۀ  می شد،  فکر  آن گونه  پشغور  فتح 
مجاهدین پنجشیر داشت. با به غنیمت گرفتن مقدار قابل 
صفحات  مجاهدین  گارنیزیون،  این  از  اسلحه  توجهی 
که  شدند  سالح  طالب  و  آورده  رو  پنجشیر  به  شمال 
این امر، زمینۀ بهتری را برای تطبیق برنامه های شورای 
نظار مهیا گردانید و در خارج پنجشیر، این عملیات که 
در نوع خود بی نظیر بود به سان جرقۀ شدیدی اذهان را 
متوجه خود گردانید و ناتوانی بیشترِ روس ها را در برابر 
ظفرمند،  عملیاِت  این  معاون  ساخت.  برمال  مجاهدین 
قوماندان »میرمرزا« یکی از فرماندهان شجاع جبهه، بعد 
از مجروح شدن، اسیر روس ها شد و در شفاخانۀ کابل با 

تزریق زهر به شهادت رسید.

حملۀ جاللی

از  جالل«  »ملک  نام  به  تهاجم، شخصی  این  در  چون 
عهده  به  را  شوروی  قوای  رهنمایِی  پنجشیر،  هزاره درۀ 
حملۀ  به  مذکور  حملۀ  پنجشیر  مردم  میان  در  داشت، 
جاللی مشهور گشت. این حمله به همکاری عده یی از 
جواسیس رژیم در منطقه آغاز یافت و هدف از آن، ایجاد 
پوسته های دولتی در درۀ هزاره بود تا هزاره دره را به درۀ 
پوشاِل نورستان که سرور نورستانی ملیشۀ مشهور رژیم در 

آن جا فعالیت داشت، وصل نماید.
قوای رژیم در ظهر روز یکم قوس 1363، به وسیلۀ پنجاه 
به  مجاهدین  و  آمدند  فرود  منطقه  به  هلیکوپتر  فروند 
قوماندانی »قاری کمال الدین«، در برابر حملۀ کماندوهای 
رژیم به مقاومِت شدید پرداختند. این زد و خورد به مدت 
12 روز ادامه یافت، و طی این مدت، دو کندک سرباز 
و  مجاهدین  به وسیلۀ  تعدادی  گردید،  مار  و  تار  دولتی 

عده یی نیز به دلیل شدت سرما هالک شدند.
در آغاز حمله، 1۹ تن از اهالی به شمول 4 مجاهد که 
مصروف کار بودند، در درۀ عبداهلل خیل به دست روس ها 
انفجار  دینامیت  به وسیلۀ  بالفاصله  مجاهدین  و  افتادند 
داده شدند. و 12 مجاهد دیگر در درۀ هزاره به شهادت 
رسیدند. در این مدت دو هلیکوپتر رژیم نیز ساقط گردید.

فتح گارنیزیون شابه 
دو روز بعد از فتح گارنیزیون »بورکه« در والیت بغالن 
توسط نیروهای شورای نظار، گارنیزیون شابه در پنجشیر 
به تاریخ 6 جدی 1366 به تصرف مجاهدین درآمد. درین 
زد و خورد، 24 سرباز رژیم کشته و 112 تِن دیگر به شمول 

افسر  چند 
دولتی دستگیر شدند.

از گارنیزیوِن مذکور سه عراده تانک، شش میل هاوان، 14 
میل ماشیندار ثقیل، 1۵۵ میل کالشینکوف و 13 دستگاه 
مخابره به غنیمت گرفته شد. مجاهدین در این عملیات 2 

شهید و 12 تن زخمی دادند.
هم زمان با این عملیات، پوسته ها و گارنیزیون های قوای 
حملۀ  مورد  پنجشیر  سرتاسر  در  کابل  رژیم  و  روس 
به  و  تا مصروف خویش شده  گرفتند،  قرار  مجاهدین 
آن،  نتیجۀ  در  کنند.  اعزام  نیرو  نتوانند  شابه  گارنیزیون 
یک پوسته در منجهور، دو پوسته در پارنده، دو پوسته 
در عالقه داری دره مربوط قوای رژیم، توسط مجاهدین 
رخه،  در  روس  قوای  مهمات  و  مواد  انبار  و  شد  فتح 
اعنابه و رحمان خیل )بازارک( به وسیلۀ آتش باری توپخانۀ 

مجاهدین به آتش کشیده شد.

فتح گارنیزیون تنبنه 
یک  طی  »تنبنه«  گارنیزیون   ،1367 ثور   2۵ تاریخ  به 
درگیری به دست مجاهدین افتاد. در این زد و خورد، 60 
تن از افراد رژیم به شمول قوماندان و معاون سیاسِی آن 
گارنیزیون به قتل رسیدند و 42 تن دیگرِ از افراد رژیم به 
اسارت مجاهدین درآمدند. جالب این که هیچ یک از افراد 
رژیم موفق به فرار نشدند. از مجاهدین دو نفر جراحت 
عملیات،  این  از  قبل  روز  که  است  گفتنی  برداشتند. 

قوماندان گلزارخان حین اجرای تمرینات نظامی، بمب 
دستی در دستش منفجر شد و به شهادت رسید.

مجاهدین از این گارنیزیون دو عراده تانک، چهار میل 
توپ 76 و یک میل هاوان کوهی و مقادیری اسلحه و 

مهمات به دست آوردند.
سه روز بعد از عملیات موصوف، قوای رژیم کابل از 
مناطق »بهارک« و »بازارک« با عجله عقب نشینی کردند 
و از فرط عجله ۵00 قبضه سالح مختلف  از خود به جا 
قوای  تاریخ ۵ جوزای 1367،  به  و سرانجام  گذاشتند. 
شوروی از دو پایگاه بزرِگ خود در رخه و اعنابه خارج 
شدند و پنجشیر پس از چند سال جنگ متواتر، کاماًل 

آزاد گردید.

اسارت جاسوس 
در تابستان 1363 یک عضو کا.جی.بی که قصد داشت 
اسرار رادیو »لیبرتی« را کشف نماید، در پنجشیر به دست 
مجاهدین اسیر شد. وی یک جوان 22سالۀ اوکراینی بود 

که مجاهدین او را به نام »نوراهلل« خطاب می کردند.
این  پنجشیر،  جبهۀ  دادستانی  عضو  لشکرخان  گفتۀ  به 
وظیفه  شوروی،  استخبارات  ادارۀ  جانب  از  جاسوس 
داشت که خود را به مجاهدین پنجشیر که رویۀ مالیمی 
نسبت به اسرای جنگی داشتند، تسلیم نموده و از آن طریق 
به پاکستان و از آن جا به آلمان غرب پناهنده شود و در 
آن جا راجع به رادیو »لیبرتی« معلومات مفصل به دست 
یک  وی  برای  امر  این  انجامِ  بدل  در  کا.جی.بی  آورد. 
مبالغی  و  معشوقه اش  با  ازدواج  دولتی،  عالی  منصب 

هنگفت وعده داده بود.
این جاسوس مدتی را در فرودگاه »شیندند« سپری کرده 

بود و وظیفۀ شنود مخابرات ایران را به عهده داشت.
می گویند:  چنین  را  »نوراهلل«  تسلیمی  جریان  مجاهدین 
موصوف توسط یک الری نظامی به منطقۀ »اورتی« سالنگ 
آورده شد و با یک میل کلکوف در آن جا به مجاهدین 

پیوست و از آن جا به پنجشیر منتقل گردید.
نام برده در دوران بازپرسی، پرده از روی نیاتش برداشت و 
پس از 16 ماه اقامت در میان مجاهدین، وقتی می خواست 
فرار کند، در نزدیکی گارنیزیوِن پشغور توسط مسوولین 

امنیتی کشته شد.

خاطره: داکتر خاموش
روز دوم عید قربان مصادف با چهاردهم اسد 1366، در 
پریان با دو تن از همراهانم به عیادت ضابط میرجان که در 
اثر انفجار ماین شوروی ها، یک پای و یک چشِم خود را 

از دست داده بود، رفتیم.
در آن جا بیشتر از ده نفرِ دیگر حضور داشتند و در کنار 
شخص مجروح، جوانی با چهرۀ بشاش و لباس نظیف، با 
وقار و آرام نشسته بود. نخست متوجه نشدم که وی یک 

تن از داکتراِن مجاهد است.
همین که در مجلس بعد از یک احوال پرسی معمولی، هر 
کس سر جایش نشست، مجاهدی به نام محمدابراهیم 
که با ما اندک معرفتی داشت، هر کدامِ ما را به آن مجاهد 

معرفی نمود.
به  پاسخ  در  موصوف  خواست  وقتی 
نمی تواند  دیدم  بگوید،  چیزی  ابراهیم 
صحبت کند و با اشاره مطلب خود را 

بیان می دارد. فهمیدم که »گنگ« است.
وی »فضل الرحمن« نام دارد و از بازارک 

پنجشیر است. 
در  که  است  سال  چند  فضل الرحمن 
یک  و  بوده  جهاد  مشغول  سنگرها 
برادرش نیز در این راه به فیض شهادت 

نایل آمده است. 
و  سامان  حمل ونقل  در  اوایل  در  او 
تن  »معروف« یک  داکتر  با  لوازم طبی 
از پزشکان مجاهد همکاری داشت، تا 
این که بعد از گذشت چند سال در اثر 
استعداد و عالقه اش به طبابت و توجه 
ماهری  رفته رفته جراح  معروف،  داکتر 
شده است و تا امروز چندین دست وپای 
قطع شده و ده ها مجاهِد گلوله خورده را 

تداوی کرده است.
روزها  و  شب ها  که  داکتری ست  وی 
در سخت ترین شرایط جنگی مصروف 
فعالیت بوده و آن گاه که خبری از زخمی 
شدن مجاهدی می شنود، با عجله کوه ها 
و کوتل های صعب العبور را طی می کند 
و خود را چون فرشتۀ رحمت بر بالیِن 
تیر  صید  به سان  که  مجاهدی  سنگی 

خورده و در خون می تپد، می رساند.
مورد  در  مجلس  در  حاضر  مجاهدین 
و  داشتند  حکایت ها  فضل الرحمن 
می گفتند؛ وی تنها داکتر نیست، پرستار 
مهربانی ست که بدون احساس خسته گی برای مجروحین 
غذا تهیه می کند، چون مادری دلسوز در کنار مجروحین 

می نشیند و از ایشان دلجویی می کند.
من از ابراهیم که با اشاره مطلب را به او می فهماند، خواستم 
برایش بگوید که آیا موافق است تا با من به پاکستان برود. 
بعد از اشارۀ مختصر، در حالی که در سیمای فضل الرحمن 
آثار خشم و غضب ظاهر شده بود، لبۀ دست راسِت خود 
را به مثابه کارد در گلویش خراشید که متعاقباً ابراهیم اظهار 

نمود: وی می گوید بهتر است این جا کشته شوم.
فضل الرحمن بکس دستِی خود را که در کنارش بود، باز 
نمود و از آن چند بوتلک دوا را بیرون کرد و با اشاره 
به سوی مجاهدین، حرکاتی را با دستش انجام داد که 
ابراهیم معنی آن حرکات را این طور بیان داشت: “اگر من 

به پاکستان بروم، مجاهدین را چه کسی تداوی کند؟”
ساعت ها  که  شدم  متأثر  آن قدر  صحنه  این  دیدِن  از 
میان  در  اگر  که  فهمیدم  اما  بگویم.  چه  نمی فهمیدم 
مجاهدین اشخاص تحصیل کرده کم است، افراد متعهد 

و دلسوز کم نیست. 
و برایم روشن شد که می شود بدون این که کسی لحظۀ بر 
کرسی دانشگاه تکیه بزند، در سنگر داغ جهاد چیزهایی 

بیاموزد و مصدر خدمات ارزنده نیز گردد.
و به چشم دیدم که چه گونه داکتری خاموش، فغان های 
مردمش را می شنود و باالی زخم های شان مرهم می نهد و 

تسلی شان می دهد.
و قانع شدم که واقعاً جهاد اسالمی، معجزه دارد.

عبدالحفیظ منصور بخش سی اُم

نامـۀ کـار        
 

ـعود
ســـ

م
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درآمد 
مبنای هر زبان بر روی اصول و قواعد مخصوصی 
روی  از  خود  محاورات  در  زبان  اهل  که  است 
قریحه و بی آن که خود متوجه باشند، عمومًا رعایت 
می کنند. اما در پاره یی از زبان ها این اصول را مدون 
ساخته و دستوری برای آن به وجود آورده اند، ولی 
نکتۀ  است.  نشده  اقدامی  چنین  دیگر  بعضی  در 
مهم این جاست که اگر زبانی دارای قواعد مدون و 
منظمی باشد، می توان آن را به آسانی  فرا گرفت. 
می تواند  دارد،  که  قواعدی  سایۀ  در  زبانی  چنین 
در مقابل تحریفات و مداخله های ناروا که ممکن 
است از خارج آن را تهدید نماید، مقاومت کند؛ اما 

زبان بی دستور این مقاومت را ندارد.

تعریف دستور زبان
به  و  »گراماتیکه«  یونانی  یعنی گرامر  زبان  دستور 
التینی »گراماتیکا«، از قرون قدیم مورد توجه شرق 

و غرب است. 
قدیم ترین مللی که متوجه دستور زبان گردیده اند، 
مصریان و سومریان )در قرن پنجم قبل از میالد( 
نموده اند،  توجه  بدان  یهودیان  سپس  می باشند. 
چنان که در کتاب  تورات، مطالبی پیرامون اشتقاق 
کلمات موجود  است. هم چنین چینیان نیز دستور 
زبان داشته اند. اما همۀ این ها اقدامات ابتدایی بوده 
و شکل نظری و مکمل دستور  زبان از هند است 
که پنجصد سال قبل از میالد به زبان سانسکریت 
تدوین شده است. تحقیقات دقیق و گران بهای علم 
در  که  پانینی  خصوص  به  هندی  نحو  و  صرف 
است،  می زیسته  میالد  از  قبل  چهارم  قرن  حدود 

شهرت به سزایی دارد.

دستور زبان در غرب 
کارتیل،  در  سوفسطاییان  و  افالطون  توجه  اثر  بر 
تحصیل دستور زبان مورد توجه و اقبال عامه واقع 
شد. آنان به اصل و شکل کلمات اشتغال ورزیدند. 
کاملی  ارتباط  منطق،  زبان و  مابین دستور  ارسطو 
برقرار ساخت. رواقیان به چهار حالت اسم یعنی 
پی  مفعولی  و  الیه  مضاف  اضافی،  فاعلی،  حالت 

بردند. 
یونانیان اسم و صفت را از یکدیگر تفکیک نکرده 
بودند. بعدها اروپاییان به پیروی از مسلمانان، آن ها  
را از هم جدا کردند، اگر چه علمای هند از قدیم 

این کار را انجام داده بودند.
دوتراس در قرن اول قبل از میالد، نخستین کسی 
است  که دستور زبان را علم تلقی کرد. آپولونیوس 
دیسکول در قرن دوم میالد، نحو را از صرف جدا 

ساخت.
 اما رومیان گرچه نسبت به این علم از خود عالقه 
نشان دادند، اما در این مورد ابتکاری نداشته و فقط 

اصطالحات یونانیان را به التین ترجمه کرده اند. 
در قرون وسطا برای دستور زبان پیشرفتی حاصل 
در  مهمی  حادثۀ  هجدهم،  قرن  اواخر  در  نشد. 
دستور زبان رخ داد؛ یعنی سانسکریت کشف شد 
مقایسه یی،  و  تاریخی  گرامر  که  نکشید  طولی  و 
قرن  اواخر  در  گردید.  عمومی  گرامر  جانشین  
نوزدهم دانشمندی آلمانی به نام آده لونک، کتاب 
دستوری نوشت و در مقدمۀ آن تذکر داد که برای 
نوشتن دستور زبان دو راه است؛ یکی آن که اصول 
پیشینیان مراعات و مطابق معمول آنان نوشته شود، 
دیگر آن که دستورنویس به رعایت این اصول مقید 
نبوده و مسایل را شخصًا مورد تحقیق قرار دهد. 
پیش  در  را  دوم  راه  کتاب خویش،  در  خود وی 

گرفت.
دستور زبان در میان مسلمین

بین  در  که  است  نخستین کسی  دوئلی  ابواالسود 
مسلمین به دستور زبان توجه نمود و آن چه را که 
بود،  آموخته  )ع(  علی  از حضرت  نحو  زمینۀ  در 
فن،  این  به  او  توجه  علت  در  کرد.  ریزی  طرح 
آیه:  دید شخصی  راهی می گذشت  از  گویند وی 
»ان اهلل بری ء من المشرکین و رسوله« را خواند و 
کلمۀ رسوله را مجرور ساخت، این بود که به فکر 
افتاد تا از این گونه خطاها جلوگیری  تدوین نحو 
شود. پس از ابواالسود نیز عده یی کار او را دنبال 
کردند تا نوبت به خلیل بن احمد فراهیدی رسید. 
در آن زمان بدین فن نیاز بیشتری بود؛ زیرا عرب 
اعراب  در  اغلب  دیگر،  ملل  با  آمیزش  نتیجۀ  در 
کلمات به خطا می افتادند. خلیل به تهذیب 
آن پرداخت و باب های آن را تکمیل کرد. هم چنین 
قول  به  و  ایران  از  اصاًل  که  سیبویه  وی  شاگرد 
بعضی از بیضای شیراز بود،  فروع آن را تکمیل 
و  آورد  آن ها  برای  زیادی  و شواهد  دالیل  کرده، 
در کتابی نوشت که امروز به اسم الکتاب معروف 
است و هنوز مهم ترین مرجع علمای نحو به شمار 
می آورد. از معاصران سیبویه، نحوی معروف علی 
و  بوده  کوفه  اهل  از  که  است  کسایی  حمزۀ  بن 
معارضۀ وی با سیبویه در مسألۀ زنبوریه معروف 
است. پس از سیبویه، زجاج و شاگرد وی ابوعلی 
فارسی به پیروی او کتاب هایی در این فن نوشتند 
و در آن ها به اختصار کوشیدند. ولی سپس میان 
علمای کوفه و بصره اختالف افتاد و هر یک ناگزیر 
برای اثبات مدعای خود دالیلی را عنوان می کردند. 
شد،  نوشته  نحو  دربارۀ  که  کتاب هایی  این رو  از 
اطناب پیدا کرد؛ ولی بعد علمایی آمدند و بسیاری 
هم  گاهی  و  کردند  تلخیص  را  کتاب ها  این  از 
آن ها را به نظم در آوردند. خالصه آن که صرف و 
نحو عربی در دنیای اسالمی سخت رواج یافت و 
بعد نیز عده یی آمدند که کار گذشته گان را دنبال 
بر  تعلیق  و  شرح  یا  تألیف  به  فن  این  در  کرده، 
االئمه  نجم  از جمله،  پرداختند.  متقدمین  مولفات 
رضی استرآبادی که بهترین شرح شافیه و کافیه ابن 
حاجب را نوشته، قابل ذکر است. از بزرگان عرب 
مالک،  ابن  نوشتند،  کتاب هایی  زمینه  این  در  که 
زمخشری، ابن حاجب و ابن معطی را می توان نام 

برد.
دستور زبان  پارسی 

به  اذعان کرد که نسبت  باید  فارسی،  اما در زبان 
بعضی  اگر  و  نشده  چندانی  توجه  زبان  دستور 
تألیفات که اغلب در هندوستان به عمل آمده و از 
پاره یی مسایل دستوری که بعضی فرهنگ نویسان 
در مقدمۀ فرهنگ ها که تألیف آن ها هم از زمان ما 
چندان دور نیست نوشته اند، قطع نظر شود، اقدام 
معنی  به  فارسی  زبان  دستور  تألیف  و  تدوین  به 
حقیقِی خود بسیار تازه است و کتاب هایی که در 
این باب نوشته شده، اغلب آثار تقلید از صرف و 

نحو عربی یا اقتباس از زبان های اروپایی است.

منبع: وب سایت تبیان

روی     ُپل 
هانریش بل

برگردان: تورج رهنما
آن ها پاهای مرا وصله کردند و دوختند و بعد هم به من کاری 
دادند که بتوانم در حین انجام آن بنشینم. کار من شمردِن مردمی 
است که از روی پل عبور می کنند. آن ها خیلی دل شان می خواهد 
نتیجۀ فعالیت شان را با ارقام ثابت کنند و از این کار پوچ، لذتی 
مثل  من  خاموِش  دهان  روز  تمام  روز،  تمام  می برند.  فراوان 
ساعت کار می کند، و من اعداد را روی هم می گذارم تا بتوانم 

غروب رقم بزرگی را برای خشنودی آنان پیشکش شان  کنم.
اما آمار آن ها درست نیست. متأسفم، ولی آمارشان درست نیست. 
و من باوجود آن که می توانم این احساس را در دیگران ایجاد کنم 
که آدم صادقی هستم، اما راستش موجود قابل اعتمادی نیستم. 
آن چه مرا در خفا خوشحال می کند، این است که گاهی عابری را 
وارد آمارشان نمی کنم و یا وقتی دلم به حال شان سوخت، چند 
نفری را به آمارشان اضافه می کنم. بله، خوشبختی آن ها در دست 
من است. آن ها پیش خودشان حساب می کنند که امروز چند نفر 
در دقیقه از روی پل رد شده اند و در ده سال آینده چند نفر »عبور 
با وجود  دارند.  را دوست  کامل«  »مستقبل  آن ها  کرد.«  خواهند 
این، باید عرض کنم که آمارشان ابداً درست نیست... زمانی که 
معشوقۀ کوچک من از روی پل عبور می کند، من در تمام این 
آن ها گزارش  به  را که عبور می کنند،  افرادی  از  مدت هیچ یک 

نمی دهم. این دو دقیقه به من تعلق دارد، تنها به من.

 از: چهرۀ غمگین من، داستان ابدیت آمار

تاریخچۀ
دستـــور

زبـــان  
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نگران ُگسترش نفوذ داعش...
از کشور مشخصی نام نگرفت.

مرادعلی مراد که برای معرفی فرمانده قول اردوی 20۹ شاهین 
به بلخ رفته، گفت که منبع تغذیه و سربازگیری داعش برای 
آن ها مشخص نیست، ولی به گفتۀ آقای مراد، اسیران این گروه 
به  حمایت کشورهای خارجی از خودشان، اعتراف کرده اند.

از سوی دیگر معاون ستاد ارتش گفت که جنگ هنوز هم در 
شماری از والیت های شمال کشور جریان دارد.

او می گوید که ناکامی تروریستان در والیت های هلمند، قندهار 
و کنر، آنان را به شمال کشور کشانده است. آقای مراد افزود 
امن والیت های شمال  مناطق  ناامنی  که مخالفان مسلح قصد 

را دارند.
که  می گوید  کشور  شمال  در  ارتش  نیروهای  جدید  فرمانده 

تروریستان توان مبارزه با نیروهای امنیتی را ندارند
با این حال معاون ستاد ارتش از راه اندازی عملیاتی نظامی در 
والیت های کندز، بدخشان و برخی مناطق شمال خبر می دهد.
او می گوید که این عملیات ها برای دفع حمله های جنگ جویان 

مسلح انجام می شود.
کندز  بدخشان،  در  امنیتی  نیروهای  نبرد  مراد،  آقای  گفتۀ  به 

و بغالن تا »نابودی« جنگ جویان مسلح ادامه خواهد داشت.
در همین حال عبدالحمید حمید، فرمانده جدید نیروهای ارتش 
در شمال می گوید که نیروهای مخالف توان مبارزۀ رودررو را 

با نیروهای امنیتی ندارند.
او از نهادهای حکومتی حوزۀ شمال و مردم خواست، نیروهای 

امنیتی را در تأمین ثبات همکاری کنند.
و  ناامنی ها  شاهد  اواخر  این  در  کشور  شمالی  والیت های 
موارد،  برخی  در  حتا  است.  بوده  طالبان  سنگین  حمله های 
کشور  شمال  والیت های  از  مناطقی  تصرف  به  موفق  طالبان 
قرار  امنیتی  نیروهای  ادارۀ  زیر  دوباره  مناطق  این  اما  شدند، 

گرفتند.

برانگیزی  با شیوه های سؤال  قندهار  امنیه  قوماندان 
در برابر طالبان در والیت اش مبارزه می  کند. هرچند 
آنهم  با  است،  اختالف  مورد  فرد  یک  عبدالرازق 
بسیاری از مردم از او حمایت می کنند زیرا او امنیت 

را تأمین می کند.
والیت قندهار زمانی پایگاه اصلی طالبان بود. اینکه 
این وضعیت در آن والیت امروز تغییر یافته است، 
عبدالرازق  مبارزۀ  از همه شیوه های  بیشتر  آن  دلیل 
اوضاع  والیت  مرکز  از  که  است  امنیه  قوماندان 
شبکۀ  یک  داشتن  با  عبدالرازق  میکند.  اداره  را 
سؤال  پولی  منابع  از  استفاده  منطقه ،  در  جاسوسی 
قندهار  اعمال زور و خشونت،  برانگیز و همچنان 
از قدرت قوماندان  را کنترول می کند. حتی طالبان 
امنیه قندهار هراس دارند. یکی از فرماندهان طالبان 
به نام عبدالرزاق می گوید: »وقتی عبدالرازق بمیرد، 

آنگاه شهر را آتش می زنیم«.
کشتن  برای  شان  تالش  در  بار   1۹ حال  تا  طالبان 
جنرال عبدالرازق ناکام شده اند. این قوماندان امنیه 
حتی در همان قریه یی که مال محمد عمر بنیان گذار 
فوت شدۀ گروه طالبان زمانی در آن به عنوان معلم 
مدرسه کار میکرد، امنیت را تأمین کرده است. محمد 
هاشم )44 ساله(، که قباًل در دهۀ 1۹۹0 زمانی که 
مال عمر در آنجا معلم بود، در این قریه زندگی می 
کرد، می گوید: »وضعیت امنیتی در این قریه خوب 
است. درینجا طالبان نیستند. پولیس افغان در سال 

گذشته ستون فقرات آنها را شکستاند«.
همکاری با موسفیدان و بزرگان قومی، که این هم 
گیرد،  می  صورت  عبدالرازق  قوماندان  ابتکار  به 
دارد.  اهمیت  پر  نقش  امنیتی  اوضاع  تغییر  در  نیز 
ولسوالی ژیری، به قول صادق اهلل قوماندان امنیۀ این 
طالبان  کنترول  تا سال گذشته هم تحت  ولسوالی، 

ولسوالی  در سراسر  »ما  گوید:  می  او  داشت.  قرار 
مخبر داریم. آنها وقتی طالبان و یا یک بیگانه را در 

قریۀ خود ببینند، به ما اطالع می دهند«.
به گفتۀ صادق اهلل از 17 ولسوالی در والیت قندهار 
هشت ولسوالی آن امن است و هشت ولسوالی دیگر 
هنوز وضعیت مطمین امنیتی ندارند. او می افزاید که 
است.  طالبان  کنترول  تحت  هنوز  غورک  ولسوالی 
رزاق، فرمانده طالبان، اعتراف می کند که قندهار را 
از دست داده اند و جنگجویان شان بهتر است در 
والیت های همجوار، هلمند و ارزگان به عملیات 
به  عبدالرازق  »قوماندان  گوید:  می  او  بزنند.  دست 
و  بکشند  را  طالبان  که  دهد  می  دستور  افراد خود 
هواداران شان را بازداشت کنند. او ادوزی است و 
من غبیزی هستم )ادوزی و غبیزی شاخه های قوم 
اسکزی اند(. رازق از این ارتباط قومی بسیار خوب 
استفاده می کند. بسیاری از تاجران ادوزی برای وی 
از  در عوض  او  و  کنند  می  آوری  اطالعات جمع 

منافع اقتصادی آنها حمایت می کند«.
پولیس  قوماندان   2011 سال  تا  عبدالرازق  جنرال 
وی  اطرافیان  بود.  بولدک  سپین  در  سرحدی 
می گویند که او هنوز هم در منطقۀ هم مرز با پاکستان 
نفوذ دارد. گفته می شود که عبدالرازق روزانه از آنجا 
هزاران دالر برای هزینۀ جنگی خود بدست می آورد 
تمویل می کند. عبدالرازق  را  آن مخبران خود  با  و 
زمانی به مقام قوماندانی امنیۀ والیت قندهار رسید 
که قوماندان قبلی در نتیجۀ یک حملۀ انتحاری کشته 
شد. وقتی حامی وی، احمد ولی کرزی، برادر حامد 
کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در سال 
2012 به قتل رسید، عبدالرازق به قدرتمند ترین مرد 

در والیت قندهار مبدل شد.
تأمین امنیت با تخطی از حقوق بشر

انتخاب شیوه های  در  مقام جدیدش  در  عبدالرازق 
مختلف مبارزه علیه شورشیان تردیدی به خود راه 
نداد. سازمان دیدبان حقوق بشر او را به تخطی از 
قانونی،  غیر  قتل های  و  مانند شکنجه  بشر،  حقوق 
متحد  ملل  در یک گزارش سازمان  متهم می سازد. 
اکتوبر  و   2011 سپتمبر  بین  که  است  شده  گفته 
شده  ناپدید  پولیس  بازداشت  در  نفر   ۸1  ،2012
یک  در  عبدالرازق  قومی،  بزرگ  یک  قول  به  اند. 
اند. من  افغانستان فاسد  نشست گفته بود: »محاکم 
خود  می فرستم«.  قبر  به  مستقیمًا  را  )طالبان(  آنها 
عبدالرازق این گفته را رد کرده و گفته است که برای 
یک دیدار با خبرنگار خبرگزاری آلمانی دی.پی.ای. 

حاضر نیست.
از  است، پس  قبیله  رییس  داد گل، که 30 ساله و 
تجربۀ خرابی که از قضای افغانستان بدست آورد، 
به جاسوسی برای عبدالرازق آغاز کرد. او می گوید: 
»من یک جنگجوی طالبان را که کاکایم را کشته بود، 
گرفتار کردم. بعد او را به پولیس تسلیم کردم، زیرا 
گمان میکردم به این ترتیب عدالت تأمین می شود. 
اما بعداً اطالع یافتم که یک قاضی او را در بدل 10 

هزار دالر رشوه آزاد کرده است«.
با وجود شیوه های سؤال برانگیز مبارزۀ عبدالرازق 
وی  از  قندهار  مردم  از  بسیاری  طالبان،  برابر  در 
خشونت  مانع  او  اینکه  دلیل  به  می کنند،  حمایت 
طالبان شده و امنیت را برای شان تأمین کرده است. 
رؤسای قومی حاال آسوده تر می توانند فعالیت خود 
را در امور زراعت، تعلیم و تربیه و همچنان ایجاد 
مشغله تمرکز بدهند، به جای آن که به امور امنیتی 
بپردازند. یکی از بزرگان قومی به نام تاج محمد، با 
اشاره به خشونت های شورشیان می گوید: »حتی 
اگر او )عبدالرازق( آدم هم می کشد، ما او را دوست 
داریم، زیرا او یگانه کسی است که زبان طالبان را 
بلد است«. تاج محمد از ولسوالی ارغنداب است. 
ولی  داشت،  قرار  طالبان  کنترول  تحت  وی  قریۀ 
حاالمردم برای تفریح و میله به آنجا می روند. تاج 
محمد می گوید: »درینجا دیگر طالبی وجود ندارد. 
خدواند تمام افغانستان را مثل ارغنداب آرام و امن 

بسازد«.

زینب عزیزی 
کرده  پهن  بستر  افغانستان  در  جنگ  که  سال هاست 
است. انتحار، انفجار و حمالِت گروهِی دهشت افگنان 
را  دیگر  تِن  هزاران  و  گرفت  را  تن  هزاران  جاِن 

معیوب ساخت. 
جنِگ  تلفات  از  گوناگونی  آمارهای  ساالنه  هرچند 
افغانستان از سوی نهادهای مختلف به خورد رسانه ها 
و  تلفات  از  روشنی  ارقام  شاید  ولی  می شود،  داده 
نداشته  وجود  افغانستان  سیزده سالۀ  جنِگ  خساراِت 

باشد.
در  جنگ  طبل  درآمدِن  صدا  به  که  شک  بدون 
از  بُعد خارجی،  ابعاد گوناگونی دارد. در  افغانستان، 
بزرِگ  اهداف  تا  منطقه  و  همسایه  کشورهای  نقش 
کشورهای جهان غرب و امریکا و در بعد داخلی، از 
فعالیت ستون پنجم یا حلقه های جاسوسی تا تعلقات 
دسِت  به  دست  همه  ایدیولوژیکی،  و  زبانی  قومی، 
افغانستان  جنِگ  آتش  شدِن  شعله ور  به  و  داده  هم 

انجامیده است. 
شاید در این نبشته نتوان به تمام ابعاد جنگ متمرکز 
همانا  است،  خانمان سوز  و  دردناک  آن چه  اما  شد، 
نفوذی  عوامل  تعبیری،  به  یا  پنجم  ستون  فعالیت 
کوچکی  گروه  به  پنجم  ستون  اساسًا  است.  دشمن 
گفته می شود که به تضعیِف گروه بزرگ تری که ظاهراً 
از  این اصطالح  باشند، می پردازد.  به آن وفادار  باید 
زمان جنگ داخلی اسپانیا در عرصۀ نظامی و سیاسی 

رایج شده است.     
همان  مفهوم،  و  معنی  نظر  از  پنجم  ستون  اصطالح 
جاسوسی است، منتها با این تفاوت که جاسوس به 
مصلحِت  و  نفع  و  می کند  کار  بیگانه  زیاِن  و  ضرر 
از نظر  به قیمت جان  ملت و کشورِ خویش را ولو 
دور نمی دارد؛ در حالی که ستون پنجم این معنی را 
افاده نمی کند، بلکه افراد این ستون، دانسته یا ندانسته 
به زیان و ضررِ خودی و نفع بیگانه گان کار می کنند.

ستون  فعالیِت  دست  این  از  زیادی  نمونه های 
باری عبد  بوده است.  درافغانستان مشهود  پنجمی ها 
رب الرسول سیاف از رهبران جهادی گفت که نفرات 
انتحاری از محمد آغه لوگر در موترهای شیشه سیاه 
اکبر خان  به کابل آورده می شوند و در همین وزیر 

کابل برایش در خانه ها جا داده می شود.
دنبال  به  نیز  بلخ  نور سرپرست والیت   عطا محمد 
درون  حلقات  از  بلخ،  استیناف  سارنوالی  به  حمله 
نظام که به زیان نظام کار می کنند، هشدار داده بود. 
عطا محمد نور به گونۀ تلویحی جمعه خان همدرد 
سرپرست والیت پکتیا را مسوول حمله به سارنوالی 
استیناف بلخ  دانست. جمعه خان همدردی که باری 
حامد کرزی رییس جمهور سابق به  او لقِب »نر« را 
داده بود و همین به اصطالح نر در انتخابات جنجالی 
محمد  قرِص  پا  و  پر  حامیان  از  جمهوری،  ریاست 

اشرف غنی به شمار می رفت. 
ریاست  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  جنرال  اخیراً 
جمهوری، حرِف قابل مکثی را برای ملت بیـان کرد. 
تلویزیون های  از  یکی  با  مصاحبه  در  دوستم  آقای 
افراد درون حکومتی،  از  خصوصی گفت که شماری 

طالبان را در ناامن سازی شماِل افغانستان یاری و بسیج 
می کنند. این سخن پرده از واقعیتی تلخ برمی دارد و 
ناامن سازی  برای  نظام  درون  در  حلقاتی  این که:  آن 

شمال پای از کفش بیرون کشیده اند. 
این سخن جنرال دوستم، دیگر جای تردید  ارایۀ  با 
پروژۀ  شد.  ناامن  چرا  شمال  که  نمی ماند  باقی 
دست  یک   در  که  دارد  طراحانی  شمال  ناامن سازی 
ملت  این  و  دیگر، شمشیر.  در دست  و  دارند  قرآن 
صندوق های  پای  ریسک،  هزاران  قبول  با  که  است 
رای رفتند و حاال در آستانۀ تطبیق دوبارۀ سناریوی 

زمیِن سوخته قرار دارند. 
محکوم  پنجمی ها  ستون  قانون،  حکم  اساس  بر 
اشِد  سزاوار  هم  ملی  خاینیِن  و  اند  ملی  خیانِت  به 
مجازات. به نظر می رسد که  حکومت وحدت ملی 
توان دست بند زدن به حلقات ستون پنجمی را ندارد 
که  است  مانده  گیر  عنکبوت  این  جاِل  در  چنان  و 
مهال است خودش را نجات دهد مگر این که اندکی 
شهامت به خرچ دهد و مهره های درشت ولی پنهاِن 

ستون پنجمی ها را رو کند! 
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خانوادۀ مال عمر... 
داد، اما محمد یعقوب پسر وی و سایرین این راز را حفظ کردند 
به  اما  دارند.  نگه  زنده  را  طالبان  چشم  یک  فرمانده  افسانه  تا 
جای اینکه گروه وفاداری خود را به رهبر جدید اعالم کند، این 
افشاگری موجب گسترش اختالفات در این گروه شبه نظامی شد. 
در این دیدار اختالف ها به سرعت میان مال اختر منصور، جانشین 
مسلم مالعمر و آنهایی که انتخاب وی را به چالش کشیدند از 
وی  برادر  منان،  مالعبدل  عمر،  مال  پسر  یعقوب  محمد  جمله 
فرمانده  سابقا  که  مالعمر  دیرینه  رقیب  ذاکر،  قیوم  عبدل  مال  و 
حاضران،  از  یکی  گفته  به  شد.  نمایان  بود،  طالبان  عملیات های 
بلند شد  اعتراض ترک کرد و  به نشانه  این نشست را  مال منان 
و گفت: این مرد نمی توند جانشین برادرم شود. برادرم او را به 
عنوان امیر تعیین نمی کرد. اما سایرین از مال منصور که از سال 
2010 معاون مال عمر بود، حمایت کردند. شاخه اطالع رسانی 
»امیرالمومنین  عنوان  به  منصور  مال  که  کرد  اعالم  رسمًا  طالبان 

جدید« تعیین شده است.
به  تازه گی  به  که  الدین حقانی  از شجاع  طالبان  رهبری  شورای 
عنوان معاون مالمنصور انتخاب شده و نیز شاخه حقانی طالبان 
خواسته است تا میان جناح های رقیب میانجیگری کند. از اواخر 
سال 2014 بیشتر اعضای طالبان این سوال را می پرسیدند که آیا 
مالعمر زنده است یا نه و مشروعیت وی را زیر سوال می بردند. 
در ماه های اخیر هم فرماندهان طالبان درباره سرنوشت مالعمر 

گمانه زنی می کردند.

قنـــدهار
دیگـر مـرکـز طالبـان نیست

افغـانستان در جـال عنـکـبوت

تـا 13 روز دیگـر فلـج...
 معطل مانده است.

رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی می گوید که معطلی 
در آغاز به کار کردن این پروسه، وضعیت را به گونۀ ساخته 
که کمک کننده ها بعد از 1۵ اگست کمک های خود را قطع 

می کنند.
توزیع  ادارۀ  شود  قطع  کمک ها  این  اگر  می گوید:  او 

شناس نامه های برقی فلج خواهد شد.
توزیع شناس نامه های  نشان می کند که  آقای محتاط خاطر 
امنیت  تًامین  راستای  در  را  مثبتی  تًاثیراتی  می تواند  برقی 
و  سازد  فراهم  شهروندان  برای  بی پایان  سهولت های  و 

روندهای مردم ساالری را حمایت کند.
دولت  رهبران  از  برقی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس 
می خواهد که هر چه عاجل تر اجازۀ آغاز به کار این پروسه 

را بدهند. 
او می گوید که توزیع شناس نامه های برقی یک پروسۀ ملی 
درج  نیز  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  تفاهم نامۀ  در  و  است 
شده و قانون آن توشیح شده و هیچ دلیلی برای معطلی این 

روند وجود ندارد.
از داشتن  سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی 

معلومات در این زمینه ابراز بی خبری کردند.
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ورزش
فابرگاس: 

در چلسی باید با خودمان بجنگیم

آرسنال برای جذب بنزما 6۵ میلیون یورو در نظر گرفته است.
تیم  این  به  فرانسوی  مهاجم  که  این  برای  ونگر  و  بنزماست  جذب  خواهان  آرسنال 
بپیوندد، امضای قرارداد با یک هافبک را متوقف کرد. همچنین سرمربی توپچی های لندن 

اعالم کرد نباید به بازیکنان دیگری چشم داشته باشند.
آرسن ونگر بنزما را فراموش نکرده است. سرمربی فرانسوی می خواهد این بازیکن را 
کنار گذاشته  فرانسوی  مهاجم  برای جذب  یورو  میلیون  باشد و 6۵  داشته  آرسنال  در 
است تا این انتقال را عملی کند؛ هر چند که ونگر از مشکالت این جابه جایی آگاه است.

به نوشته سایت آ اس آرسنال برای تقویت تیم به یک مهاجم طراز 
اول و یک هافبک نیاز دارد که کریم بنزما در اولویت است. توپچی ها 
سال هاست که مهاجمی همچون تیری آنری و فان پرسی نداشته اند. 
سال گذشته آلکسیس سانچس تنها 16 گل به ثمر رساند و ژیروی 
فرانسوی که مهاجم اصلی تیم محسوب می شد تنها 14 بار گلزنی 

کرد.
تیم لندنی فصل گذشته در جایگاه سوم لیگ برتر قرار گرفت که 12 
امتیاز اختالف با چلسی صدرنشین و 4 امتیاز کمتر از منچسترسیتی 
داشت. شرایط مهاجمان تیم های رقیب آرسنال نیز ونگر را به فکر 
خرید یک مهاجم طراز اول انداخت. در چلسی، مورینیو عالوه بر 
دیگو کاستا، فالکائو را به تیم خود آورد. منچسترسیتی، آگرو برترین 
گلزن لیگ برتر فصل پیش را در اختیار دارد و حتی تاتنهام قرارداد 

مهاجم خود هری کین را که 21 گل به ثمر رساند، تمدید کرد.
اما جذب بازیکن فرانسوی به راحتی امکانپذیر نیست چون او چندی 
و  کرد  تمدید  مادرید  رئال  با   201۹ سال  تا  را  خود  قرارداد  پیش 
بنتیس در  بازیکن ثابت مادریدی ها محسوب می شود. در حالی که 
بازی های پیش فصل از »بی بی سی« معمول بهره نبرد و کریستیانو را 
در نوک حمله قرار داد. در طول تورنمنت استرالیا و چین دو چهره از بنزما دیده شد: 
در بازی مقابل منچسترسیتی گلزنی کرد اما در دیدار میالن با رئال مادرید در بازی محو 

شده بود که این موضوع موجب نگرانی شد.
از  یورنته  و  آگرو  سرخیو  مادرید،  رئال  سابق  بازیکن  موراتا  بنزما،  جدایی  درصورت 

گزینه های احتمالی برای جانشینی این بازیکن محسوب می شوند.

ستاره پرتغالی خط حمله رئال مادرید می گوید فوتبال بازی کردن را صرفًا به هدف لذت 
بردن از آن انجام داده است و هرگز تصور نمی کرد که روزی به جایگاه فعلی اش برسد.
هرگز  آورد،  روی  فوتبال  به  که  کودکی  سنین  در  که  کرد  اعتراف  رونالدو  کریستیانو 

توانایی هایش را برای تبدیل شدن به یک بازیکن حرفه ای باور نداشته است.
رونالدو که فوتبال را با تمرین در تیم محلی آندورینیا در جزیره زادگاهش، مادیرا آغاز 
عاشق  همگی  من،  خانواده  در  داشت:  اظهار  هربال الیف  سایت  با  گفت و گو  در  کرد، 
فوتبال هستند. یادم می آید که یک روز داشتم در خیابان بازی می کردم و پدرم به من 
گفت: چرا وقتی من به سر کار می روم، تو در باشگاه تمرین نمی کنی؟ من هم گفتم، بله 

چرا که نه؟ از همان موقع شروع به بازی کردم.
رونالدو ادامه داد: بعد از آن ماجرا من هر روز تمرین می کردم و از اینکه عضو تیم باشم، 
لذت می بردم. پدرم نیز همیشه سر تمرینات حضور داشت. در ابتدا من احساس کردم 
که با سایر بچه ها فرق دارم، اما هرگز فکر نمی کردم که روزی آنقدر حرفه ای شوم که 
برای تیم های منچستریونایتد، رئال مادرید یا اسپورتینگ لیسبون بازی کنم. آن زمان که 
شروع به بازی کردم، فقط می خواستم از بازی ام لذت ببرم و به اینکه بازیکن مستعدی 
بازیکن  بازیکن  که  نمی کردم  فکر  اصاًل  من  ابتدا  در  واقع  در  نمی کردم.  فکر  هستم، 

بااستعدادی هستم.
ستاره پیشین منچستریونایتد تأکید کرد بعد از مدتی به استعداد خود پی برده و از آن 

زمان به هدف رسیدن به اوج قله فوتبال تالش کرده است.
برترین بازیکن جهان در سال های 2013 و 2014 عنوان کرد: بعد از سه چهار سال کم کم 
به این فکر افتادم که می توانم در یک تیم بزرگ بازی کنم. من همه بازی های فوتبال را 

تماشا می کردم و رؤیایم پوشیدن پیراهن تیم های بزرگ شد.
تاتنهام  به مصاف  آئودی در مونیخ  تدارکاتی  یارانش، روز سه شنبه در جام  رونالدو و 

می روند.

خانواده پدرو رودریگز، ستاره بارسلونا فاش کرد که این بازیکن از آبی-اناری ها جدا 
خواهد شد و به لیگ برتر انگلیس خواهد رفت.

به گزارش یورو اسپورت، پدرو رودریگز، ستاره خط حمله بارسلونا از بازیکنانی است 
که به احتمال خیلی زیاد از این تیم جدا خواهد شد. پدرو در دوران پپ گواردیوال یکی 
به  اسپانیایی  تیم  این  اصلی  ترکیب  بود و معموال در  آبی-اناری ها  بازیکنان  بهترین  از 

بازی گرفته می شود.
بعد از جذب بازیکنانی چون نیمار و سوارس دیگر زیاد فرصت بازی به پدرو نمی رسد 

و همین باعث شده است تا او به جدایی از آبی-اناری ها فکر کند.
از آغاز فصل جابجایی تابستانی تا االن خبرهای زیادی درباره جدایی پدرو از آبی-اناریها 
به گوش می رسد اما هنوز تیم بعدی او مشخص نشده است. سایت یورو اسپورت به 
نقل از رسانه های اسپانیایی نوشت که جدایی پدرو از آبی-اناریها قطعی شده است و 
این بازیکن اسپانیایی منچستر یونایتد را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب خواهد کرد.
مادر پدرو هم جدایی او را تایید و اعالم کرد که پسرش راهی لیگ جزیره می شود بدون 
آنکه از تیم بعدی او سخن به میان آورد. او گفت: این چالش بسیار جالبی برای پدرو 

است. او از بارسلونا جدا و راهی لیگ جزیره می شود.
انریکه، سرمربی آبی- ایالت کاتالونیا هم نوشت که پدرو به لوئیس  روزنامه اسپورت 
اناری ها اعالم کرده است که دوست دارد این تیم را ترک کند و منچستر یونایتد را به 

عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند.
لوئیس انریکه پیش از این اعالم کرد که دوست دارد پدرو در بارسلونا بماند اما به نظر 
می رسد که اصرار این بازیکن، سرمربی آبی-اناریها را نیز متقاعد به قبول درخواست 

او کرده است.
به احتمال خیلی زیاد منچستر یونایتد مقصد بعدی پدرو خواهد بود، چرا که این تیم 
بعد از جدایی رابین فان پرسی و آنخل دی ماریا به دنبال تقویت خط حمله خود است 

و پدرو می تواند گزینه خوبی برای این تیم باشد.

هافبک چلسی بر این باور است که تیمش تنها در صورتی 
که  کند  تکرار  را  گذشته  فصل  قهرمانی  عنوان  می تواند 

بازیکنان این تیم با خودشان بجنگند.
سسک فابرگاس بر این باور است که تیمش آن قدر توانایی 
بتواند در سال جاری هم عنوان قهرمانی در لیگ  دارد که 
برتر انگلیس را کسب کند. پس از قهرمانی های چلسی در 
سال های 200۵ و 2006 تنها منچستریونایتد بود که توانست 
در سه سال پیاپی 2007، 200۸ و 200۹ عنوان قهرمانی در 
لیگ جزیره را کسب کند. ژوزه مورینیو که اکنون سرمربی 
آبی های لندن است تاکید دارد تیم قهرمان در سال جاری 
نیز از بین چلسی، منچستریونایتد، منچسترسیتی، لیورپول و 

آرسنال مشخص می شود.
لیگ  در  قدرتمند  تیم های  گفت:  زمینه  این  در  فابرگاس 
جزیره زیاد شده اند و همین مساله کار شما را برای رسیدن 
منچستریونایتد  می کند.  سخت  خیلی  قهرمانی،  عنوان  به 
برای خرید بازیکنان جدید هزینه زیادی انجام داده است. 
طور  همین  اخیر  سال های  طول  در  هم  سیتی  و  آرسنال 
که  است  این  دهیم  انجام  باید  هم  ما  که  کاری  بوده اند. 
خودمان را برای رقابت آماده کنیم. می دانیم کیفیت تیمی مان 
بسیار باالست. از قیافه همه بازیکنان تیم مشخص است که 
با همان اشتیاق سال گذشته برای کسب قهرمانی در لیگ 
جاری نیز می جنگند. هیچ نگرانی از این بابت ندارم. حتی 
اگر این مساله وجود نداشت، می دانستم که مورینیو قادر به 
عوض کردن آن است. کاری که باید انجام شود این است 
که درست همانند سال گذشته خوب بازی کنیم. اگر این 
کار را انجام دهیم، شکی ندارم که می توانیم قهرمان شویم.

فابرگاس در ادامه گفت: در فصل پیش رو باید بتوانیم بهتر 
تیم ها  سایر  که  است  درست  کنیم.  بازی  گذشته  فصل  از 
قدرتمندتر شده اند ولی ما در واقع باید با خودمان بجنگیم 
و بتوانیم بهتر باشیم. فصل گذشته با خودم جنگیدم و تالش 
بتوانند این کار  بازیکنان  از قبل باشم. اگر همه  کردم بهتر 
عنوان  از  بتوانیم  که  داریم  را  توانایی  این  دهند،  انجام  را 
بسیار  که  کاری  کنیم.  دفاع  گذشته  فصل  در  قهرمانی مان 

دشوار است.
پتر چک پس از یازده سال حضور در چلسی و کسب همه 
کورتوآ،  تیبو  خاطر حضور  به  تیم  این  با  ممکن  جام های 
دروازه بان جدید و جوان چلسی به نیمکت ذخیره ها رفت 
و در نهایت هم تصمیم گرفت با امضای قرارداد با آرسنال 
بازوبند  روزگاری  خود  که  فابرگاس  شود.  تیم  این  راهی 
کاپیتانی آرسنال را به بازو می بست، در این زمینه گفت: پتر 
داد. چک در هر  انجام  برای چلسی  بزرگی  چک کارهای 
تیمی که بازی کند، به او احترام می گذاریم. این تصمیمی 
بود که خودش گرفت. دوست داریم او همیشه خوشحال 
خانه  به  را  قهرمانی  جام  می خواهیم  امروز.  نه  اما  باشد 

خودمان ببریم.

پیشنهاد 65 میلیون یورویی توپچی ها برای بنزما

رونالدو: 

هرگز فکر نمی کردم یک بازیکن حرفه یی  شوم

خانوادۀ پدرو مقصد بعدی او را فاش کرد
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نتایج یک نظرسنجی نشان داد، دونالد ترامپ و هیالری کلینتون در انتخابات 
ریاست جمهوری پیش روی امریکا از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار 

هستند.
نتایج نظرسنجی گراویس مارکتینگ نشنال نشان داد، هیالری کلینتون، کاندیدای 
برای  بیشتری  شانس  از  کاندیدای جمهوری خواه  ترامپ،  دونالد  و  دموکرات 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برخوردارند. در این نظرسنجی 

1۵3۵ شهروند آمریکایی از ایالت های مختلف این کشور شرکت داشتند.
حدود 30 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم کردند که ترامپ 
ریاست  انتخابات  رقابت های  عرصه  در  جمهوری خواه  نامزدهای  دیگر  به  را 
جمهوری آمریکا ترجیح می دهند. در همین حال، نتایج این نظرسنجی نشان داد 
که هیالری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا کاندیدای محبوب دموکرات ها 
موردنظر  گزینه  را  نظرسنجی وی  این  در  و ۵۵ درصد شرکت کنندگان  است 
خود از حزب دموکرات برای تصدی سمت ریاست جمهوری آمریکا می دانند.

از  آمریکا  شهروندان  درصد   ۵2 که  داد  نشان  نظرسنجی  این  نتایج  همچنین 
عملکرد باراک اوباما، رییس جمهوری کنونی این کشور رضایت ندارند.

بر اساس مستندی که قرار است از شبکه »دیسکاوری« پخش شود، فیدل 
کاسترو، رهبر انقالب کوبا بیشتر از هر فرد دیگری از سوی آژانس امنیت 

ملی امریکا تحت نظر قرار داشته است.
دیسکاوری  شبکه  مستند  یک  اساس  بر  کوبا،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا، فیدل کاسترو، رهبر انقالب کوبا، بیش از هر فرد دیگری از سوی 
سرویس های اطالعاتی امریکا تحت نظر بوده است. این مستند یک ساعته 
اطالعات  سازمان  تحلیلگران  امریکایی،  جاسوسان  با  مصاحبه هایی  شامل 
مرکزی امریکا )سیا( و ماموران سازمان اطالعاتی ک.گ.ب جماهیر سابق 

شوروی است.
این مستند که هنوز زمان پخش آن اعالم نشده، همچنین به نمایش برخی 
پرداخت.  خواهد  شده  خارج  محرمانه  حالت  از  که  سابق  محرمانه  اسناد 
انتظار می رود این مستند در سه ماهه چهارم سال جاری میالدی و برای 
نخستین بار در امریکا و پس از آن در امریکای التین و دیگر کشورها به 

نمایش درآید.
خبر ساخت این مستند در حالی اعالم شده است که کوبا و امریکا در تاریخ 

20 جوالی روابط دیپلماتیک خود را مجددا برقرار کردند.

دادستان کل تاجیکستان گفت که بیش از 100 تبعه 
این کشور که به داعش پیوسته بودند، در سوریه و 

عراق کشته شده اند.
رخم  یوسف  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
تا   30 که  گفت  تاجیکستان  کل  دادستان  احمدزدا، 
به سوریه و  به همراه همسران شان  تاجیک  40 زن 

عراق رفته و به داعش پیوسته اند.
وی ادامه داد:  ما دقیقا نمی دانیم که این زنان در آن جا 
به همراه داعش می جنگند یا خیر اما می دانیم که با 

همسران شان به سوریه و عراق رفته اند.
این  که  افزود: در صورتی  تاجیکستان  دادستان کل 
زنان به تاجیکستان بازگردند مورد پیگرد قانونی قرار 

نخواهد گرفت.
احمدزدا اعالم کرد که با یک زن تاجیک که به سوریه رفته بود، دیدار 

کرده و این زن به او گفته که همسرش در کنار داعش می جنگد.

وزارت کشور تاجیکستان اعالم کرد: تاکنون دست کم ۵1۹ شهروند این 
کشور در سوریه و عراق به داعش پیوسته اند که از این تعداد 1۵0 تن 

کشته شده و 3۵ تن دیگر به کشور بازگشته اند.

کلینتـون و تـرامپ، پیـشتاز رقـابت هـای
 انتخابات ریاست جمهوری امریکا

فیدل کاسترو؛

 گزینۀ محبوب آژانس های اطالعاتی امریکا

»بیش از 500 تبعۀ تاجیکستان به داعش  پیوسته اند«

همکاری برای مبارزه با داعش؛
 توافق جدید پاکستان و ترکیه

رییس جمهور ترکیه در دیدار با نخست وزیر پاکستان در اسالم آباد در 
مورد گسترش همکاری های مبارزه با تروریسم از جمله مبارزه با گروه 

تروریستی داعش در منطقه به توافق رسید.
به گزارش »داون نیوز«، »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه 
پس از دیدار از چین و »اندونزی«، یک شنبه شب وارد اسالم آباد شد 
و در مالقات با نخست وزیر پاکستان در مورد گسترش همکاری های 

مبارزه با تروریسم در منطقه به بحث و گفت وگو پرداخت.
مقامات عالی پاکستان از جمله »نواز شریف« نخست وزیر این کشور 
از رییس جمهور ترکیه که در رأس هیئتی وارد اسالم آباد شد، استقبال 

کردند.
مقامات  با  اسالم آباد  در  خود  کوتاه  اقامت  در  ترکیه  جمهور  رییس 
پاکستانی عالوه بر روابط دوجانبه، در مورد امور منطقه ای و بین المللی 

نیز گفت وگو کرد.
اردوغان از تالش های پاکستان در مورد مبارزه با تروریسم در منطقه 

قدردانی کرد.
این نخستین دیدار اردوغان به عنوان رییس جمهور ترکیه از پاکستان 

است.
 2013 سال  در  کشور  این  وزیر  نخست  عنوان  به  این  از  پیش  وی 

میالدی از اسالم آباد و الهور دیدن کرده بود.
رییس جمهور ترکیه طی یک دهه گذشته هفت بار از پاکستان دیدار 

کرده که نشانه بهبود روابط آنکارا و اسالم آباد است.
با  حاضر  حال  در  داعش،  از  حمایت  به  اتهام  از  پس  ترکیه  دولت 
حزب  و  داعش  علیه  خود  عملیات  و  شده  روبرو  امنیتی  تهدیدات 

پ.ک.ک کردستان )PKK( را افزایش داده است.
گفته می شود که ترکیه و آمریکا چندی پیش در مورد عملیات نظامی 

برای اخراج داعش از شمال سوریه نیز توافق کرده اند.
گروه  که  می گویند  منطقه  امنیتی  کارشناسان  که  است  حالی  در  این 
تروریستی داعش در عراق و سوریه ساخت خود آمریکا و متحدین آن 
همچون رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه است و ورود این گروه 

در افغانستان و پاکستان نیز به وسیله اسالم آباد صورت گرفته است.
گذشته  سال  اگست  در  که  ترکیه  وزیر  نخست  اوغلو  داود  احمد 
بهمن   2۸( میالدی  فبروری سالجاری  در 17  آمد،  کار  میالدی روی 

سال گذشته( به اسالم آباد سفر کرد.
نخست وزیر ترکیه طی دیدار رسمی خود از پاکستان با مقامات دولتی 
و نظامی این کشور در مورد مسائل دولتی و نظامی همچنین تحوالت 

منطقه گفت وگو کرد.
میزان روابط تجاری پاکستان و ترکیه تنها در سال 2010 یک میلیارد 

دالر بوده است.
همچنین اسالم آباد و آنکارا طی چند سال گذشته در حدود یکصد 
به  نسبت  کشور  دو  رهبران  و  رسانده اند  امضا  به  را  همکاری  سند 

افزایش حجم تجاری تا دو میلیارد دالر متعهد شده اند.
نیز  پاکستان  هوایی  نیروی  ستاد  رییس  امان«  »سهیل  این،  بر   عالوه 
چند  نظامی  آموزش  افتتاحیه  مراسم  در  شرکت  برای  پیش  چندی 
ملیتی خدمه پرواز )MMFCT( که به ترکیه سفر کرده بود در دیدار با 
مقامات ارشد نیروهای هوایی این کشور تفاهمنامه آموزش خلبانان دو 

کشور را به امضا رساند.
مقامات نیروی هوایی ترکیه و پاکستان در این دیدار توافق کردند تا 
ساالنه این خلبانان برای آموزش به مرکز آموزش نظامی چند ملیتی 

خدمه پرواز معرفی شوند.
با امضای این تفاهمنامه روابط اسالم آباد- آنکارا بیش از پیش تقویت 

خواهد شد.


