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وزارت تجـارت و صنایـع کشـور؛ پالیسـی ملـی تجـارت 
افغانسـتان را کـه بـه همـکاری اتـاق تجـارت و صنایـع، 
نماینـدگان سـکتور خصوصی و نهادهای کمـک کننده بین 

المللـی تدویـن شـده معرفـی کرد.
کاملـه صادقـی معیـن تجارتـی وزارت تجـارت وصنایـع، 
روز شـنبه )4 قـوس( در یـک نشسـت مشـترک خبـری 
و  خصوصـی  سـکتور  نماینـدگان  حضـور  بـا  درکابـل 

نهادهـای کمـک کننـده دولت افغانسـتان این سـند ملی را 
بـا رسـانه ها شـریک کـرد.

خانـم صادقـی گفـت کـه ایـن پالیسـی از چنـد مـاه بـه 
ایـن سـو در نتیجـه بحث هـای مشـترک مسـووالن وزارت 
ونماینـدگان  نماینـدگان سـکتور خصوصـی  بـا  تجـارت 
نهادهـای تجارتـی بیـن المللـی تهیـه و تدویـن شـده و تا 

دومـاه دیگـر تصویـب و نهایـی شـد.

وی گفـت کـه افزایش تولیدات داخلـی، افزایش صادرات، 
بلنـد رفتـن قدرت رقابتی سـکتور خصوصی افغانسـتان در 
بـازار جهانـی، تنظیـم منطقـی تعرفه های گمرکـی، افزایش 
دسترسـی بـه مارکیت هـای بیـن المللـی، معیاری سـاختن 
تولیـد، افزایـش عوایـد دولـت، و ایجـاد زمینه هـای  کار 

عمـده تریـن بخش هـای ایـن پالیسـی را شـکل می دهد.
ایـن  کـه  سـاخت  نشـان  خاطـر  تجـارت  وزارت  معیـن 
پالیسـی ملـی کـه برای پنج سـال) 2018 تـا 2023( تدوین 
شـده تطبیـق آن وضعیـت تجـارت را در کشـور دگرگـون 
نمـوده، بالنـس واردات را کاهش خواهـد داد و در افزایش 
اساسـی  تاثیـرات  کشـور  صـادرات  و  داخلـی  تولیـدات 

گذاشـت. برجـای خواهد 
عتیـق اهلل نصـرت، رییـس اتـاق تجـارت و صنایـع درایـن 
نشسـت با اشـاره بـه اهـداف عمده پالیسـی ملـی تجارت 
بیـان داشـت که ایـن پالسـی از اولویت های ده سـال پیش 
حکومـت بـود کـه هم اکنـون  می توانـد تاثیـرات عمده ای 

در وضـع تجـارت کشـور برجـای بگذارد.
آقـای نصـرت افـزود کـه بـا تهیه ایـن پالیسـی ملـی زمینه 
گـذاری  سـرمایه  بـرای  خصوصـی  سـکتور  از  حمایـت 
بیشـتر، ایجـاد گسـترش زیربناها »کـه کمبـود آن هنوز هم 
از چالـش هـای عمـده رشـد صنعـت به شـمار میـرود« و 

رشـد تولیـدات داخلـی را مسـاعد خواهـد نمـود.
رییـس اتـاق تجـارت تصریـح نمـود کـه براسـاس همیـن 
پالیسـی همچنـان تعرفه هـای گمرکـی کـه هـم اکنـون در 
حـال نوسـان غیـر منطقـی بـوده...        ادامـه صفحـه 6

آقای غنی، مگر غیر از تفرقه اندازی 
برنامۀ دیگری دارید؟

احمدولی مسعود
هـمین دستور اخیرتان به وزارت داخله و قصۀ 
ماشین چاپ رأی تقلبی در وزیر اکبرخان، کافي 
است که مردم بشناسند، کی، کی است. امتیاز از 

شما و قربانی دیگران.
جلسۀ  در  احمدزی  غنی  اشرف  آقای  دیروز 
گفته  کشور  مسلح  قوای  اعالی  سرقوماندانی 
و  فرد  به  جمهـور  رییس  »منحیث  که:  است 
تفرقه افگنانه  مسائل  تا  نمي دهـد  اجازه  نهـادی 
برخورد  قانون  مطابق  آن  غیر  در  دهـد،  انجام 

قاطع خواهـد کرد.«
تطبیق  در  افغانستان  امروز  بحران  مادر  دقیقًا 
بیآنداز و حکومت کن«  »تفرقه  هـمین سیاست 
شما  تفکر  از  مردم  که  شناختی  مي باشد.  شما 
دارند و کارکردتان را طی این هـمه سال هـا به 
از  غیر  سیاست تان  مبنای  مگر  گرفته اند،  تجربه 

این بوده است؟
به  زدن  دامن  با  تفرقه افگنانه  سیاست  این  اگر 
مسائل قومی و زبانی از ذهـنیت جناب شما در 
رأس  از  و  نظام  درون  در  رییس جمهـور  مقام 
امروز  نمي شد،  پخش  جامعه  بداخل  دولت 
افغانستان شاهـد این هـمه انقطاع هـا به نام قوم 
و زبان و قبیله نمي گردید، لبۀ تیغ سیاست بازان 

قومی تیز نمي شد و بازارشان داغ نمي گردید.
واقعیت اما این این است که در درون این نظام، 
درون  ستم  با  ائتالف  یک  در  قوم  نام  با  بازی 
در  اقوام  تقابل  معنی  به  قدرت،  شرکای  قومی 
و  قدرت  مافیای  توافق  بلکه  نیست،  هم  مقابل 
مطالبات  و  خواست  برابر  در  قوم  داران  تیکه 

واقعی مردم مي باشد.
می میرد،  ملی  وجدان  پرور،  فساد  نظام  یک  در 
سیاست  می شود،  بی معنی  اخالقی  مسئولیت 
ارضای  و  مشروع  غیر  قدرت  قاپیدن  معنی  به 
انحراف  به  را  مردم  سرنوشت  شخصی،  امیال 

مي کشاند.
اینجاست که همواره گفته ایم، حلقات معین فعال 
بحیث  سیاسی  در صحنۀ  سنتی  ذهنیت  با  شده 
و  منطقه  بازیگران  دست  در  کوچک  مهره های 
نفوذ شخصی  تا  دارند  پیوسته تالش  منطقه  فرا 
حمایت  با  قومی  پوشش  زیر  را  خود  گروه  و 

کشورهای بیرونی به پیش ببرند.
روشن  عبارت  این  به  ملی  قهـرمان  بلند  شعار 
پشتون،  بنام  قومی  اختالفات  به  زدن  »دامن 
انداختن  آب  دیگران،  و  ازبک  هـزاره،  تاجک، 
به آسیاب دشمن است« آموزه یی ست حیاتی و 
برأی  برای دولت و هـم  هـشدار دهـنده، هـم 
مردم. مهـمتر این که شما نیز متوجه عملکرد تان 
باشید که پس از افشاسازی آقای نبیل، موقف تان 
را  مردم  تحمل  وضعیت،  این  با  است،  آشکار 

نیآزمایید.
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کمیسیون حقوق بشر:

در    مـهار     خشـونت  دولت    
بوده است ناکـام     زنان     بـرابـر      در   



زهــرا خــاوری، دانشــجوی دانشــگاه کابــل، در 
ــت؛ دانشــجویی  ــرار گرف ــانه ها ق ســرخط رس
کــه ظاهــراً قربانــی نظــام فاســد و نمــره 
ــاوری  ــۀ خ ــا کل قضی ــا آی ــد. ام ــور ش مح
همیــن بــوده اســت؟ نامــزد وزیــر تحصیــالت 
ــاید  ــا ش ــه و ی ــن بهان ــه ای ــور ب ــی کش عال
مســایل دیگــری پیــش از رفتــن بــه پارلمــان از 
ــرد و رییس جمهــوری  ــری ک ســمتش کناره گی
جایــش  بــه  را  دیگــری  فــرد  بالفاصلــه 
گماشــت. بعــد نیــز دســتور گرفتــاری برخــی 
از مســووالن دانشــگاه کابــل کــه ربط مســتقیم 
بــا قضیــۀ خــاوری داشــتند صــادر شــد و آنــان 

ــدند.  ــت ش بازداش
ــه  ــراری ک ــه گی و تک ــتان همیش ــان داس هم
وقتــی حادثــۀ اتفــاق می افتــد، بــه ذهــن 
مســووالن بلنــد پایــۀ کشــور بــه هــدف 
بالفاصلــه  واکنش هــا  و  احساســات  مهــار 
کــه  داده  نشــان  تجربــه  خطــور می کنــد. 
نتیجه بخــش  هرگــز  بازداشــت ها  اینگونــه 
ــه هــدف الپوشــانی و اغفــال  ــوده و تنهــا ب نب
می گیــرد.  صــورت  عامــه  ذهنیت هــای 
دولــت در هــر مــوردی کــه بــا مشــکل مواجــه 
قربانــی  را  نفــری  چنــد  فــورا  می شــود، 
ــاده ترین  ــه س ــت ک ــن اس ــل ای ــد. مث می کن
و پیــش پــا افتاده تریــن راه بیــرون رفــت 
از مخمصــه همیــن قربانــی کردن هــای دم 
ــای از  ــی کردن ه ــی قربان ــد. وقت ــتی باش دس
ایــن نــوع را می بینــم بــه یــاد اســتالین و نظــام 
توتالیتــری شــوروی ســابق می افتــم. در آن 
ــز عــدۀ همیشــه وجــود داشــتند کــه  نظــام نی
ــا  ــراد حت ــن اف ــه ای ــی می شــدند. ب ــد قربان بای
گفتــه می شــد کــه قربانــی شــدن آن هــا بــرای 
ــرد و  ــورت می گی ــور ص ــای کش ــح علی مصال
بایــد بــه چنیــن قربانــی دادنــی افتخــار کننــد 
کــه در راه هدف هــای واالی دولــت شــان 
ــن بخــت  ــد. ای ــده ان ــه جــان خری ــرگ را ب م
ــه  ــز ب ــر نی ــی خب ــا ب ــته های از همه ج برگش
ــراف  ــه اعت ــان در برابرهم ــردۀ ش ــان ناک گناه
ــد.  ــه دار می رفتن ــای چوب ــه پ ــد و ب می کردن
خــدا را شــکر کــه حداقــل در زمــان مــا رفتــن 
بــه پــای چوبــه دار آن قدر ســاده نیســت و الی 
زمــام داران فعلــی کشــور نیــز دســت کمــی از 
ــن  ــی م ــان روســی شــان نداشــتند. وقت همتای

چهــره آرام و حتــا خنــدان رییــس جمهــوری 
را در برابــر خون هــای کــه همــه روزه در 
ــه  ــم ب ــود، می بین ــه می ش ــور ریخت ــن کش ای
ــال  ــرد مث ــن م ــه اگــر ای ــم ک ــن فکــر می کن ای
ــدرت می داشــت  ــر ق ــا هیتل چــون اســتالین ی
بــرای حفــظ آن چــه طــرح هــای بزرگــی کــه 
ــاد  ــه ی ــه همــه ب نمــی ریخــت. اســالف را ک
ــور 1357 را  ــای ث ــد، نظــام پــس از کودت دارن
ــه  ــده ب ــت و زن ــه جنای ــا آن هم ــم ب می گوی
ــنیدن  ــال ش ــر مث ــه خاط ــا ب ــردن ه ــور ک گ
ــه  ــز تاریــخ ب ــی ســی. امــروز نی ــی ب ــار ب اخب
شــکل دیگــری تکــرار مــی شــود. مــا بازهــم 
بــا همــان معضــل کالن ســلطه گــری مواجــه 
ایــم، فقــط رنــگ و شــمایل آن بــا دیــروز فرق 
ــان و  ــام داران از زب ــروز زم ــت. ام ــرده اس ک
مفاهیــم دیگــری بــرای قربانــی کــردن اســتفاده 
ــم  ــردن ه ــی ک ــس قربان ــا نف ــد. ام ــی کنن م
چنــان وجــود دارد و تــا زمانــی کــه مناســبات 
ــه وجــود نیامــده اســت مــا  عدالــت محــور ب
هــم چنــان بایــد شــاهد قربانــی کــردن هــای 
زیــادی باشــیم. زهــرا خودکشــی می کنــد 
ــا مــرز دســت  امــا چــرا؟ چــه چیــزی او را ت
ــرا  ــرد؟ چ ــی ب ــش م ــات پی ــیدن از حی کش
ــی  ــخت کوش ــا س ــه ب ــجویی ک ــال دانش اص
ــر  ــه خاط ــر دارد ب ــزرگ در س ــای ب ــا ه روی
پایان  نامــۀ تحصیلــی دســت بــه خودکشــی 
ــژه  ــه وی ــور و ب ــووالن کش ــا مس ــد؟ آی بزن
آنانــی کــه بــا مســایل مهمــی چــون معــارف و 
ــد، این هــا را  ــی ســروکار دارن تحصیــالت عال
از خــود پرســیده اند؟ ضعــف نظــام آموزشــی 
مــا در کجاســت؟ مــرگ تــکان دهنــدۀ زهــرا 
ــد  ــد و بای ــر می انگیزن ــن ســوال هایی را ب چنی

ــود.  ــال پاســخ ب ــه دنب ب
ــه  ــت ب ــی توانس ــا م ــی م ــام آموزش ــر نظ اگ
نیازهــای دانشــجویانی کــه گاه از اســتادان 
ــخ  ــد، پاس ــر دارن ــم گیرت ــارزی چش ــود تب خ
ــن  ــای ای ــرگ ه ــدون شــک شــاهد م ــد ب ده
چنیــن دردآور نمــی بودیــم. شــاید اگــر نظــام 
آموزشــی مــا بــه اندیشــیدن و معرفــت اندوزی 
ــی  ــره ناچیزعطــف توجــه م ــد نم ســوای چن
ــی  ــی نم ــادی قربان ــتعدادهای زی ــت، اس داش
شــدند. مــن زمانــی را کــه در مکتــب و 
ــه  ــی ب ــه خوب ــدم ب ــی خوان دانشــگاه درس م

یــاد دارم. شــاگردان و دانشــجویان زیــادی 
ــتند و  ــت می نشس ــار نخس ــه در قط ــد ک بودن
چــون بلبــل درس هــا را حفــظ داشــتند. امروز 
امــا زیادترآن هــا فقــط بــه خاطــره تبدیل شــده 
انــد. امــا بودنــد شــاگردان و دانشــجویانی کــه 
در آخــر صنــف نشســته بودنــد و کتابــی غیــر 
ــود و  ــان ب ــل ش ــی زیربغ ــای درس از کتاب ه
ــغول  ــش مش ــا عط ــت ب ــای فراغ در لحظه ه
تنبل هــای  ایــن  اکثــر  می شــدند.  مطالعــه 
ــه گان هســتند.  ــروز، امــروز از نخب صنــف دی
چــرا وضعیــت چنیــن بــود و فعــال هــم 
هســت؟ چــون نظــام آموزشــی مــا نظــام 
مالنقطــی کــردن وتبــارز در صنــف اســت. در 
ایــن نظــام آموزشــی جــای بــرای بیشــتر فکــر 
ــی  ــای درس ــن از چپتره ــر رفت ــردن و فرات ک
وجــود نــدارد. در ایــن نظــام آموزشــی معلــم 
همــه کاره اســت، همــه فــن حریــف و همــه 
چیــز دادن. فاجعــۀ نظــام آموزشــی و تحصلــی 
مــا در نــوع نــگاه و جهــان بینــی مــا بــه امــر 

ــت.  ــه اس ــرورش نهفت ــوزش و پ آم
ایــن نظــام آموزشــی هیــچ گونــه جایــی بــرای 
تفکــر انتقــادی را بــر نمی تابــد. کل تالش هــای 
ــه  ــوف ب ــد معط ــجویان بای ــاگردان و دانش ش
ــم و  ــم معل ــدوده فه ــی در مح ــف صنف وظای
ــارز  ــی تب ــی هــم کــه تفاوت اســتاد باشــد. وقت
می کنــد بــه چیــزی ختــم می شــود کــه زهــرا 
ــرا  ــۀ زه ــان داد. و ای کاش کل قضی ــان م نش
همیــن باشــد. نظــام آموزشــی مــا در مکاتــب 
و مراکــز دانشــگاهی البتــه بــه شــدت فاســد و 
بــرده پــرور اســت. فســاد اخالقــی موجــود در 
ــزی  ــی چی ــالت عال برخــی موسســات تحصی
نیســت کــه بــر کســی پوشــیده باشــد. روابــط 
ــت های  ــه خواس ــر پای ــتادی گاه ب ــاگرد اس ش
ــووالن  ــت. مس ــه اس ــکل گرفت غیرمشــروع ش
ــد،  ــوش ان ــا خام ــد ام ــه را می دانن ــن هم ای
ــود در  ــاد موج ــه فس ــی از چرخ ــون بخش چ
ــب و  ــه مکات ــی ک ــا زمان ــد و ت ــام ان ــن نظ ای
دانشــگاه هــای مــا چنیــن باشــند بایــد منتظــر 
ــرا  ــرگ زه ــون م ــراش چ ــای دلخ رویداده

بــود.    
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احمدعمران

زهرا چرا خودکشی کرد؟ 
مقصرکیست؟

 

دوازده  از  فهرسـتی  غنـی،  آقـای  حکومـت  سـرانجام 
 نامزدوزیـر را بـه مجلـس نماینـده گان پشـنهاد کـرد. این 
نامـزد وزیـران پیشـنهادی حکومـت وحـدت ملـی پیش 
از ایـن بـه عنـوان سرپرسـت در ایـن وزارت خانه هـا کار 
کرده انـد و برخی هـای شـان پیـش از این هم یکـی دوبار 
مسـوولیت وزارت و والیـت در ادارۀ کـرزی را داشـته 
انـد. نامـزدان در حالـی بـه مجلـس معرفـی شـده اند که 
رابطـه میـان مجلس و ارگ خوب توصیف نشـده اسـت. 
حکومـت وحـدت ملـی در سـه و نیـم سـال عمـرش، 
نتوانسـت کـه تـا کنون یـک کابینـه کارا و موثـر را ایجاد 
کنـد و حتـا نتوانسـت کـه کابینـه اش را کامـل سـازد. اما 
حـاال کـه دوازده  نامزدوزیر را پیشـنهاد کرده اسـت، هنوز 
اداره  توسـط سرپرسـتان  از وزارت خانه هـا  برخـی  هـم 
می شـود. در ایـن دولـت، بیشـترین وزارت خانه هـا تا این 
دم بـا سرپرسـتان اداره شـده اند وزیـران تاییدشـده هـم 
عمر کمی در این پرسـتیژ داشـته و زود سرپرسـت شـده 
انـد. حکومـت در حالـی دوازه نامزدوزیـر را بـه مجلـس 
معرفـی کـرده اسـت کـه با توجـه بـه ناتوانایی هـا و عدم 
تطبیـق توافق نامـۀ حکومـت وحـدت ملـی، بـه شـدت 
مـورد انتقـاد سیاسـیون و مـردم قـرار دارد. همیـن اکنون 
جریان هـای مختلفـی در برابـر آقای غنـی و عبداهلل صف 
تبعیض آمیـزی  و  قومـی  حرکت هـای  نیـز  و  کشـیده اند 
کـه در حکومـت موجود بـه خصوص از آدرس ریاسـت 
جمهـوری نشـان داده شـده اسـت، انتقاد مردم را نسـبت 
بـه این حکومت افزایش داده اسـت. معرفـی این نامزدان، 
در چنیـن شـرایطی، تالشـی بـرای سـرپوش گذاشـتن به 
برخـی از انتقادهـا و ناتوانایی هاسـت؛ امـا تجربه یـی کـه 
از برخـی ایـن چهره هـا در گذشـته وجـود داشـته و در 
دوران سرپرسـتی شـان به دسـت آمـده اسـت، ناتوانی یا 
توانایـی آنـان را در ایـن سـمت ها بـه نمایـش می گذارد. 
اگرچـه معلـوم نیسـت کـه مجلس بـا این نامـزد وزرا چه 
برخـوردی خواهـد کـرد؛ امـا پیداسـت کـه داشـتن یـک 
کابینۀ کارا و قابل اعتماد، مسـتلزم ارادۀ سیاسـی برای کار 
خـوب در ریاسـت جمهوری اسـت.  حاال قانون اساسـی 
اختیـارات رییس جمهـوری را بسـیار دانسـته اسـت و از 
جانبـی هـم آقـای غنـی بی توجـه بـه توافق نامۀ سیاسـی 
کـه موجـد دولـت وحدت ملـی اسـت، و به بهانـه قانون 
اساسـی، دسـت به اعمال بسـیار متمرکزانـه و دیکتاتوارنه 
در اداره میزنـد و نیـز نـگاه او به وزیـران و دیگر ماموران 
دولتـی، کامـال قومـی و تیمـی اسـت کـه نمی تـوان در 
چنیـن شـرایطی انتظـار مسـاوی را در صالحیت ها و کار 
وزیـران داشـت. چـه ایـن افـراد از مجلـس رای اعتمـاد 
بگیرنـد یـا کسـانی دیگـری بـه جایشـان رای بیاورنـد، 
نمی تواننـد در امتحـان یـک کابینـه کارا نقش بـازی کند. 
زیـرا ایـن دولـت به خصوص رهبـری آن ناتوان اسـت و 
الزمـۀ آن کابینـۀ معیوبی اسـت کـه آقای غنـی می خواهد 

شـود.  ایجاد 
بنابرین، در شـرایطی که حکومـت داری روال دمکراتیک 
را طـی نمی کنـد و فسـاد در مجلـس نیـز بیـداد می کنـد، 
چـه انتظـاری از نامـزد وزیـران و مجلـس و ارگ داشـته 
باشـیم. فقـط این قـدر پیشـنهاد می کنیـم که نماینـده گان 
مجلـس، بـا توجـه بـه وجـدان آگاه خودشـان بـه نامـزد 
وزیـران نـگاه کـرده رای شـان را اسـتعمال سـازند؛ امـا 
ایـن ریاسـت جمهوری اسـت کـه در نخسـت بایـد آیینۀ 
تمام نمایی برای مردم افغانسـتان باشـد و سـپس آرادۀ آن 
نهـاد بـرای کار خوب سـبب می شـود که دیگـران بتوانند 

نفـش شـان را بـازی کنند. 
بنابرایـن، نیاز اسـت کـه وضعیت موجود به شـدت تغییر 
کنـد و رییـس جمهور غنی خـود فرصت کارکـردن را به 
وزیـران بـه شـکل مسـاوی بدهـد تـا وزیـران بتوانند هم 
کار کننـد و مجلـس بتوانـد از آنـان حسـاب برداری کند. 

دولت ناتـوان 
و کابینـه معیـوب
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دوازده تن از نامزد وزیران کابینۀ حکومت وحدت دیروز شنبه، 4 
قوس توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت 
ملی برای کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شد.

سرور دانش، در این نشست تعهد سپرد که اعضای باقی ماندۀ 
اعضای کابینۀ و اعضای دادگاه عالی به زودی از سوی حکومت 

به مجلس نماینده گان معرفی خواهند شد.
در عین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان از حکومت 
بابِت معرفی نکردن سه وزیر دیگر کابینه انتقاد کردند و هم چنان 
نظر  در  را  اقوام  سهم  کابینه  ترکیِب  در  حکومت  که  گفتند 

نمی گیرد.
نماینده گان در نشست  ابراهیمی، رییس مجلس  عبدالرووف 
دیروز از حکومت خواست تا نامز وزیران، وزارت های خارجه، 
اعضای شورای عالی  معارف و  فرهنگ، وزارت  اطالعت و 
دادگاه عالی را هرچه زودتر به این مجلس برای گرفتن رأی 

اعتماد بفرستد.
آقای ابراهیمی می گوید: بارها از حکومت خواستیم تا اعضای 
کابینه و شورای عالی داگاه عالی را به مجلس معرفی کند، اما 
یک بار دیگر به حکومت صدا می کنیم که باید برای قانون مند 
شدن، باید اعضای باقی ماندۀ حکومت را به مجلس معرفی کند.
از سویی هم، رمضان بشردوست، نمایندۀ مردم کابل در مجلس 
از حکومت انتقاد کرد و گفت که حکومت وحدت ملی به 
قانون اساسی احترام ندارد و در برابر اقوام کشور تبعیض روا 

می دارد.
آقای بشردوست می افزاید که در طول دوازده سال وزارت خانه ها 
میان چهار قوم در افغانستان تقسیم شده و اقوام دیگر از این 

امتیاز بی بهر بوده اند.
هم زمان بااین، سلیمان خیل نمایندۀ دیگر مردم در مجلس گفت 
که ویرانی که بیش از یک سال است به عنوان سرپرست باقی 

مانده اند، کارشان خالف قانون اساسی و تبعیض است.
آقای سلیمان خیل از حکومت خواست تا هرچه زوتر نامزد 

وزیران وزارت های خارجه، اطالعات و فرهنگ و معارف را نیز 
به مجلس معرفی کند.

وضعیت عمومی حکومت و کشور
سرور دانش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی هم زمان 
نامزد وزیران به مجلس، گفت: »نامزد وزیرانی که  با معرفی 
چهره های  همه گی  اند،  یافته  حضور  ملت  خانۀ  در  امروز 
برجسته و کدرهای شایستۀ وطن ما و دارای تجربیات طوالنی 
در رهبری و مدیریت و اشخاص صادق و پاکدست هستند و 

در سکتورهای بی نهایت مهم حکومت، توظیف شده اند«.
آقای دانش از نماینده گان مردم در مجلس خواست تا »با توجه 
به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح علیای 
مردم«، به نامزد وزیران در چارچوب قانون اساسی و وظایف 

قانونی خود، رأی تأیید بدهند.
سرور دانش در قسمتی از سخنانش در پیوند به فعالیت های 
حکومت و وضعیت عمومی کشور اشاره کرد و گفت که در 
بخش روابط و مناسبات خارجی، افغانستان اکنون در جایگاه 
مناسب و شایسته یی قرار دارد و تعهدات حکومت به جامعۀ 
و  است  تطبیق  حال  در  مختلف  محورهای  در  بین المللی 

پیشرفت های خوبی در این زمینه نیز داشته است
در  متقاباًل  هم  بین المللی  »جامعۀ  می گوید:  دانش  آقای 
مناسبت های مختلف، حمایت های سیاسی، امنیتی و مالی خود 
را از دولت و مردم افغانستان اعالم داشته اند و به ویژه استراتژی 
اخیر دولت امریکا در مورد مبارزه با تروریسم و حمایت از 
موقف افغانستان، یک گام بسیار بزرگ و بی پیشینه بوده است«.

معاون دوم حکومت به این باور است که دشمنان افغانستان در 
سه سال گذشته تالش کرده اند تا با اشاعۀ بی اعتمادی میان مردم 
افغانستان نسبت به حکومت دست باال داشته باشند، اما به گفتۀ 

او، این تالش های از سوی حکومت به ناکامی سوق داده شد.
به روی مخالفاِن  مذاکرۀ و مصالحه  َدرِ  این که  به  با اشاره  او 
به ویژه  و  افغانستان  »دولت  داشت:  بیان  است،  باز  حکومت 

نیروهای امنیتی و دفاعی ما از استقالل و تمامیت ارضی کشور و 
همچنان از جان و مال تک تِک شهروندان این کشور با قاطعیت 
تمام دفاع خواهند کرد و در برابر فشارهای رنگارنگ دشمنان 

هرگز تسلیم نخواهند شد«.
در  افغانستان  حکومت  پیش  سه سال  دانش،  سرور  گفتۀ  به 
اما  داشت،  قرار  اقتصادی  کنندۀ  ناامید  و  نابه سامان  وضعیت 
امیدواری  ابراز  او  است.  بهبود  به  رو  کاماًل  وضعیت  امسال 
کرد که در سال مالی پیش ِرو، »وضعیت به مراتب خوب تر و 
شفاف تر از گذشته خواهد شد و پروژه ها به صورت جدی  ادامه 

خواهد یافت«.
بخش های  در  اصالحات  از  هم چنان  حکومت  دوم  معاون 
عدلی و قضایی، مبارزه با فساد و اصالحات اداری و خدمات 
ملکی خبر داد و اظهار داشت که در هر سه مورد، برنامه ها و 
استراتژی های موثری تنظیم و تصویب شده و مسووالِن مربوط 
با جدیت اقدام کرده و اصالحات مؤثری صورت گرفته است.

انتخابات؛ اولویِت حکومت
انتخاباِت  برگزاری  به  سخنانش  از  قسمتی  در  دانش  سرور 
سال آینده اشاره کرد و گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی 
و شوراهای ولسوالی ها از اولویت حکومت است و در سال 

جاری کارهای در راستای برگزاری آن صورت گرفته است.
آقای دانش می افزاید: انتقادها و پیشنهادهای همه شخصیت ها، 
گروه ها و احزاب سیاسی کشور و نماینده گان مردم، از جانب 
حکومت همواره به صورت جدی تعقیب می شود. انتخابات به 
مردم افغانستان تعلق دارد و نه به حکومت، یا کمیسیون و یا 

تنها به پارلمان.
او گفت: »چنان که اعالم شده، ما با اراده و تصمیم قاطع و جدی 
و با کمک و همکاری شورای ملی افغانستان، همه گروه های 
سیاسی و مدنی کشور و جامعۀ بین المللی، انتخابات پارلمانی 
و شوراهای ولسوالی ها را در سال آینده برگزار خواهیم کرد 
و امیدواریم با اقداماتی که صورت گرفته و می گیرد، در سال 
آینده یک انتخابات شفاف و عادالنه و عاری از تخطی و تخلف 

داشته باشیم«.
قومی گرایی؛ فتنۀ ویران گر

معاون دوم ریاسِت حکومت وحدت ملی می گوید که »دشمنان 
مرئی و نامرئی« افغانستان تالش دارند تا در میان اقوامِ کشور 
و در میان قوای سه گانۀ دولت و بین مردم و دولت، فاصله و 

بی اعتمادی ایجاد کنند.
سرور دانش، گرایش های قوم گرایانه و تبارگرایانه را نابخرادانه 
می داند و تأکید دارد که تحریک احساسات و ایجاد فتنه در میان 
اقوام و زبان های کشور، از هر سویی و از هر کسی که باشد، 

»خیانت ملی« بوده و یک »ضربۀ هولناک بر پیکر وحدت ملی 
و برادری مردم« ما است.

او مبارزه با این پدیده را از مسوولیت اصلی حکومت و پارلمان 
و  مردم  نماینده گان  عنوان  به  باید  ما  که  می گوید  و  می داند 
سکان داران کشتی رهبری و مدیریت کشور، با این »خطرها 
و تهدیدهای ویران گر و رویکردهای غیر ملی و غیر اسالمی«، 

برخورد جدی و قاطع کنیم.
قرار است اعضای مجلس پس از بررسی مدرک های تحصیلی، 
تجربه و چه گونه گی تابعیت این نامزد وزیران، به برنامه های 

کاری شان گوش داده و برای آنان رأی اعتماد دهند.
گفتنی است که طارق شاه بهرامی به عنواِن نامزد وزیر وزارت 
دفاع، ویس برمک، به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله، 
محمدشفیق گل آغا شیرزوی، به عنوان نامزد وزیر وزارت امور 
سرحدات، اقوام و قبایل، مهندس یما یاری، به عنوان نامزد وزیر 
فواید عامه، مصطفی مستور، به عنوان نامزد وزیر وزارت اقتصاد 
و داکتر نجیب اهلل خواجه عمری به عنوان نامزد وزیر وزارت 

تحصیالت عالی معرفی شدند.
معادن  وزارت  وزیر  نامزد  عنوان  به  نهان،  نرگس  هم چنان 
و پترولیم، فیض اهلل ذکی، به عنوان نامزد وزیر وزارت کار و 
امور اجتماعی، شهزادگل آریوبی، نامزد وزیر وزارت مخابرات، 
محمد حمید طهماسی، به عنوان نامزد وزیر وزارت ترانسپورت، 
و  زراعت  وزارت  وزیر  نامزد  عنوان  به  درانی،  نصیراحمد 
و  احیا  وزارت  وزیر  نامزد  عنوان  به  کریمی،  مجیب الرحمن 

انکشاف دهات معرفی شدند.
حنیف  اسداهلل  و  خارجه  وزیر  ربانی،  صالح الدین  این که  با 
بلخی، وزیر معارف از سوی مجلس نماینده گان سلب اعتماد 
شده و پس از آن وزیر معارف بر بنیاد حکم رییس حکومت از 
وظیفه اش سبک دوش شد، اما برای این وزارت خانه ها تاکنون 
فردی از سوی ریاست جمهوری معرفی نشده است. هم اکنون، 
این  اداره می شوند. برخی  13 وزارت خانه توسط سرپرستان 

وزارت ها یک سال است که در سرپرستی به سر می برند.
مجلس نماینده گان پیش از این با انتقاد تند از ادامۀ سرپرستی 
در وزارت خانه ها، این کار حکومت را خالف قانون اساسی 
کشور خوانده بود؛ زیرا بر بنیاد قانون اساسی کشور، دادن رأی 
اعتماد به نامزد وزرای کابینه جز صالحیت های ویژۀ مجلس 

نماینده گان است.
نماینده گان مجلس نیز بارها حکومت را متهم به گروگان گیری 
صالحیت های مجلس کرده بودند. باید یادآور شد که حکومت 
وحدت ملی در بیشتر از سه سال، موفق به تکمیل کابینه نشده 

است.

مسووالن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گویند که تنها 
در ده ماه گذشته سال روان 3778 مورد خشونت در برابر زنان 
ثبت شده است که شامل موارد متعدد از جمله قتل و تجاوز 

می گردد.
سیمار ثمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در نشستی 
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و »آغاز 
کمپاین 15 روز برای محو خشونت در برابر زنان« دیروز شنبه 
)25 عقرب( گفت: خشونت در برابر زنان بنیاد خانواده  ها را از 
هم  می پاشد و نسل دوم خانواده را به شدت متأثر می سازد. از 
این  رو با آن که دولت  افغانستان و جامعه جهانی در طول 17 
سال گذشته تالش کرده که خشونت در برابر  زنان را کنترول 
کنند، اما در سال روان  آمارخشونت در برابر زنان افزایش داشته 

و دولت در مهار خشونت ها موفق نبوده  است.
از موارد  فیزیکی و جسمی  افزود که خشونت های  ثمر  بانو 

درشت و شدید خشونت های ثبت شده در برابر زنان است.
 به گفتۀ او، از مجموع آمار 3778مورد خشونت در برابر زنان در 
سال جاری،1351 مورد آن را خشونت های فیزیکی و جسمی 
تشکیل می دهد که شامل سوختاندن، قطع عضو و مسایل مشابه 
می گردد. از این مجموعه 1003 مورد ضرب و شتم،  1۹ مورد 
اجباری، 231  کار  مجروحیت، 22مورد  مورد  سوختاندن،54 

مورد قتل، 4 مورد قطع عضو و 18 مورد دیگر، خشونت های 
مشابه بوده است.

از 231  که  می گوید  افغانستان  بشر  کمیسیون حقوق  رییس 
مورد قضیه قتل زنان، 120 مورد مرتبط به قضایای ناموسی 
بوده که مردان خانواده  ) پدر، شوهر و برادر ( زنان را با یک 
سؤظن به قتل رسانده اند. از این جمله ۶ مورد قتل را گروه های 
مخالف مسلح دولت مرتکب شده و زنان را با دادگاه صحرایی 
سنگ سار و تیرباران کرده  است. در همین حال 105 مورد قضیه 

قتل زنان را افراد ناشناخته مرتکب شده اند.
به گفته رییس این نهاد دفاع از حقوق بشر، از مجموع 231 
مورد قتل، 104 قضیه آن در مناطق شمال و شمال شرق رخ 
داده و 50 قضیه در مناطق جنوب و جنوب غرب، 34 مورد 
در غرب و 28 مورد قتل در شرق رخ داده است. در مناطق 
مرکزی آمار قتل زنان کاهش یافته، اما هنوز هم 15 قضیه قتل 

زنان رخ داده است.
دادستانی اختصاصی مبارزه با خشونت در برابر زنان نیز می گوید 
دادستانی،  این  در  خشونت  قضایای  آمارهای  اساس  بر  که 
خشونت هایی که منجر به قتل زنان می شود، افزایش یافته و آنان 
به پرونده های قتل زنان که در اثر خشونت ها صورت گرفته به 
صورت جدی رسیده گی می کند. اما از 231 مورد پرونده قتل 

زنان عامالن 120 پرونده دستگیر شده و بقیه آن ها تا کنون با 
برخورد قانونی مواجه نشده اند.

از  ۶7 درصد  خشونت های صورت گرفته در مرکز به 15 
مورد آن رسیده گی قرار گرفته است. در حالی که  از 28 مورد 
در شرقی 30 درصد آن مورد  پیگرد قرار گرفته است. همچنان،  
و شمال افغانستان در جایگاه های سوم و چهارم در رسیده گی 
به پرونده های زنان قرار دارند اما غرب افغانستان جایگاه آخر را 
دارد. در زون غرب افغانستان از 44 مورد قتل زنان که به ثبت 

رسیده، به 2۹ درصد آن رسیده گی شده است.
این کمیسیون در گزارش ساالنه خود گفته است که پی گیری 
خشونت های جنسی در جامعه افغانستان با چالش های جدی 
روبرو بوده و مطابق سنت های حاکم در این کشور، پرداخت به 

مسایل جنسی تابو پنداشته شده است.
 با این حال یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان 
می دهد که در طی ده ماه گذشته سال روان، 18۶ مورد خشونت 
جنسی به این کمیسیون گزارش شده که از آن جمله 38 مورد 
تجاوز جنسی بوده است و 23 مورد ارتباط نامشروع شوهر با 

زنان دیگر است.
کمیسیون حقوق بشر می گوید که در ده ماه گذشته 23 مورد 
فحشا و روسپی گری اجباری نیز در این نهاد به رسیده است. 
عالوه بر آن، در ده ماه گذشته ۶ مورد سقط جنین به گونه 

رسمی ثبت شده و 4 مورد نیز بارداری اجباری بوده است. 
در گزارش سال جاری کمیسیون حقوق بشر،  در مجموع 10۹3 
مورد خشونت های زبانی و روانی به ثبت رسیده که 57۹ مورد 
آن به استهزا گرفتن، مورد تمسخر قراردادن و سخنان تحقیر 
آمیزو فحش و دشنام به زنان را شامل می شود. عالوه بر آن، 
13۹ مورد خشونت لفظی شامل تهمت به زنان بوده و1۶1 مورد 

این خشونت ها هم تهدید به قتل زنان بوده  است.
همچنان این کمیسیون باور دارد که 102پرونده زنان در سال 
روان تهدید به طالق، تهدید به آوردن همسر دوم و ازدواج 
مجدد شوهر و تهدید به اخراج از منزل و گرفتن طفل شده 
 است. 2۶ مورد دیگر نیز شامل توهین و خشونت لفظی به  

خاطر نداشتن طفل و یا طفل پسر بوده  است.

فی  معر یر  ز و د  مز نا  1 0
شـدنـد

کمیسیون حقوق بشر:

در    مـهار     خشـونت  دولت    
بوده است ناکـام     زنان     بـرابـر      در   

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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کتاِب »مسعود در نبرد استخباراتی« کاری است 
از رزاق مأمون که چاپ نخست آن در سه هزار 
تابستان  در  سعید  انتشارات  نشانی  از  نسخه، 

1387 به نشر رسیده است.
و  طراحی  که  دارد  برگ   232 کتاب  این 
برگ آرایی آن را نگارۀ گرافیک انجام داده است. 
»مسعود در نبرد استخباراتی« در دو بخش و با 

داشتن ضمایم به نشر رسیده است.
برگ های نخست این کتاب با روایت این گفته 
خواب  میشود:  آغاز  افغانستان  ملی  قهرمان  از 
چنین  این  دیگری  هرکس  می بینم....   هایی 
خواب هایی ببیند،  یک روز در افغانستان توقف 

نمی کند.
استخباراتی«  نبرد  در  »مسعود  مأمون  رزاق 
تجربی   اطالعات  برپایه  حاضر،  کتاب  بر  را 
به  )مشهور  آغامشتاق  ریگستانی،   صالح محمد 
سارنوال مشتاق(،  الحاج کاکا تاج الدین، حاجی 
عزم الدین، سارنوال محمود دقیق، حاجی رحیم، 
جنرال داود، دکتر محیی الدین مهدی، عبدالکریم 
نادرشاه  به بدروز، دکتر  هاشمی، بصیر مشهور 
احمدزی، فهیم دشتی، یوسف جان نثار، صدیق، 

سیدعظیم مصطفی، نوشته است.
آنان  از  کتاب  این  در  که  منابعی  از  شماری 
نشر  از  پس  شده،  درج  اطالعات  و  روایت ها 
داشته  انتقادهای  استخباراتی  نبرد  در  مسعود 
را  روایت  برخی  مأمون  آقای  که  اند  گفته  و 
تحریف کرده و یا روایاتی را درج کرده است 
که آنان بی خبر اند. آقای مأمون تا هنوز به این 

انتقادها پاسخ نداده است.
تازه گی  به  نبرد استخباراتی«  کتاِب »مسعود در 
به زبان سیریلیک نیز برگردان شده است. شناسۀ 
این کتاب را با آوردن وقایعی که در سنبله سال 
مشتاق،  سارنوال  را  آن  و  افتاده  اتفاق   1378
رییس شبکۀ استخبارات شهید احمدشاه مسعود 
در اوج جنگ ها بر ضد شوروی در دهۀ شصت 

روایت کرده، به پایان می برم.

مسعود زیر آتش جاسوسان
آدم ُکش به دام می افتد

پنجشیر  جبهه  به  که  ایامی  نخستین  از  من 
پیوستم، متوجه شدم که جبهه کوچک مبارزه بر 
ضد نیروهای دولتی و شوروی در پنجشیر، در 
مقایسه با گسترۀ تهاجم و آتش از زمین و هوا، 
با خطرات زنده و گریز ناپذیر روبه رو است. اما 
به این نکته به ظاهر مکتوم نیز واقف گشتم که 
پیچیده اطالعاتی،  نامریی یک شبکۀ  رشته های 
بدون نشانی و دستگاه های قابل تثبیت، ساختار 
در  را  جنگ جویان  روابط  متغییر  و  ناموزون 
در  پنجشیر،  دره  از  خارج  مناطق  در  و  داخل 
مسعود  که  نمی دانم  را  این  دارد.  خود  کنترل 
چه گونه تصمیم گرفت تا مرا در رأس اختیارات 
شبکه بازجویی هستۀ استخباراتی قرار داد. حاال 
حس  مسعود،  شاید  که  می رسم  نتیجه  این  به 
تردید، سرعت گمانه زنی با نوعی قاطعیت را در 
رفتار من نسبت به جاسوس ها و خراب کارانی 
زرق  جبهه  بدنۀ  در  عجیب  اشکال  با  که 

می شدند،  تشخیص داده بود.
نسبتَا  اتاقی  در  من  استخباراتی  عملیات  مرکز 
درک  زودی  به  داشت.  موقعیت  افتاده  پا  پیش 
کردم که سر رشته اصلی صد ها شبکه انفرادی 
با  منحصراً  جبهه،   از  خارج  و  داخل  در سطح 
را  پروژۀ  که  آن  از  پیش  داشتند.  پیوند  مسعود 

اطالعاتی  تمامی الیه های  تحت کار می گرفتم، 
من به طور مرموزی به مسعود منتقل می گشت. 
او از هر برنامه یی که به منظور کشف و پی گیری 
نقطۀ حرکت افراد مظنون روی دست می گرفتم، 
مرا  زیادی  میزان  تا  وضع،  این  می بود.  مطلع 
این  بر  را  فرض  بارها  حتا  می کرد.  سرخورده 
را  پیشرفتۀ  که مسعود،  دستگاه های  می گذاشتم 
در میان بدنۀ دیوارهای دفتر کار و یا در مکان 
البته  است.  کرده  جاگزاری  دیگری  مخصوص 
پیشرفته تر  من  ذهن  در  فرضیه ها  این  هرچه 
می شدند،  به این نکته یقین می کردم که مسعود 
قدرت  از  وضعیت،  این  ندارد.  اعتماد  من  بر 
ارادۀ من در امر به دام اندازی خراب کاران هیچ 

چیزی کم نمی کرد.
“پل  در  واقع  کوچک  هوتل  در  شب  یک 
کیلومتری   35 در  منطقه یی  )بازارک،  بازارک” 
مرکز  فعاًل  و  روستا   21 دارای  که  پنجشیر 
والیت پنجشیر می باشد.( تنها گردش می کردم. 
تاریکی غلیظی بر فضا حاکم بود. حس شنوایی 
زمزمۀ  می شد.  تاریکی حساس تر  در  عادتَا  من 
مواقعی،  چنین  در  پنجشیر،  دریای  بی پایان 
هیچ گاه مانع شنیدن صداهای دیگر نمی شود. از 
آن سوی پل صدای نا منظم پای کسی به گوش 
گام های  صدای  که  دریافته ام  تجربه  به  آمد. 
یک فرد عادی،  شک و گمان را بر نمی انگیزد، 
بهترین  در  مظنون  فرد  یک  قدم های  آهنگ  اما 

حالت،  نامنظم است. در تاریکی صدا زدم:
- کی هستی؟  

آهنگ گام های فرد ناشناس کمی آهسته شد. بار 
دیگر صدا زدم:

- هر کسی هستی از جایت تکان نخور!
صاحب گام های نامنظم تا از جا بجنبد،  خودم را 
در یک قدمی اش رسانیدم. مردی را در روشنایی 
که صورتی  کردم  مشاهده  دستی  باریک چراغ 
در  و  داشت  برنج  و  ماش  ریش  و  سوخته 
بود.  پیدا  از وجناتش  مجموع چیزی غیرعادی 

گفتم:  کی هستی؟
گفت: نامم مسلمین است.

به زودی دریافتم که از شهرستان قره باغ است. 
پرسیدم: این جا چه می کنی؟

ادارۀ  سوی  به  و  دهد  پاسخ  تا  نشدم  منتظر 
تحقیق آمدیم. در مسیر راه، کامال جرأت خود را 
از دست داده بود و به طور عمیقی ساکت بود.

در اتاق بازجویی دست و پایش را بستم و از 
حضور  ماجرای  فشار،  بدون  که  خواستم  وی 
خود را در یک چنین شب تاریک شرح دهد. 
از  انباشته  و  تند، هیجانی  بازجویی من،  روش 
شخص  این  بود.  غافل گیری  و  آفرینی  ترس 
مقاومت می کرد. اما در نیمۀ شب،  مقاومتش را 
درهم شکستم و به سخن درآمد. مسلمین گفت:
یکی از اعضای حزب دموکراتیک خلق،  به نام 
سنگر، مرا از جبل السراج )شهرکی در والیت 
پروان که در تقاطع دو دریای پنجشیر و سالنگ 
احمدشاه  تا  کرد  اعزام  جا  این  به  دارد.(  قرار 
)شیشه(  بوتل  مسلمین،   بکشم.  را  مسعود 
و  کرد  بیرون  تنبانش  نیفه  الی  از  را  کوچکی 
را  این است که خودم  مأموریت من  گفت که 
ابتدا در نقش یک مجاهد وفادار به مسعود ثابت 
او  دیگ خوراک  در  را  ماده  این  و سپس  کنم 
از منطقه  و دیگر مجاهدان بریزم و به سرعت 

خارج شوم.
را  سگ  بیاورند.  را  سگ  یک  که  دادم  دستور 

بوتل  داخل  رنگ  زرد  مادۀ  کردند.  حاضر 
اضافه  آن  به  آب  کمی  و  ریختم  ظرفی  در  را 
قطره  چند  و  کرده  چاک  را  سگ  دهان  کردم. 
با  ریختم.  دردهانش  را  ظرف  داخل  مواد  از 
تعجب مشاهده کردم که سگ در کمتر از یک 
به  دقیقه چرخی زد و جان سپرد. یک ساعت 
اگر  که  کردم  فکر  بود.  مانده  باقی  صبح  اذان 
از  را  جاسوس  این  برسد،   فرا  صبح  روشنایی 
نزد من تحویل می گیرند و بی مجازات می ماند. 
پاکستان  در  بعداً  که  طاهر  )پهلوان  دستیارم  به 
آماده کن.  کشته شد( گفتم که طناب محکم تر 
تصمیم گرفتم پیش از آن که همراهان مسعود از 
این جریان مطلع شوند،  مسلمین را اعدام کنم. 

پهلوان با فوریت طناب آورد و آماده شدیم تا 
مجرم را در عقب خرسنگ های کوه اعدام کنیم.
از  نفر  چند  کلۀ  و  سر  ناگهان  حال،  این  در 
محافظان مسعود پیدا شد. تا از جا بجنبم،  یکی 

از آنان راست به سویم آمد و گفت:
که  است  اصطالحی  )آمرصاحب،  صاحب  آمر 
است.  شده  گرفته  صاحب  و  آمر  کلمه  دو  از 
کلمه یی  صاحب  و  است  اداری  رتبه  یک  امر، 
این واژه  به کار می رود.  است که برای احترام 
شده  درافغانستان  معمول  زبان  وارد  هند  از 
می دهد.  را  جناب  یا  محترم  معنای  و  است 

مجاهدین  همه  را  مسعود 
بعد  وقتی  حتا  می کردند.  “آمرصاحب” خطاب 
مسعود   ،1371 سال  در  مجاهدین،  پیروزی  از 
اجازه  می کرد،  کار  کشور  دفاع  وزیر  حیث  به 
کنند و گفت:  را وزیر صاحب خطاب  او  نداد 
من همان آمرم!( گفته است این شخص را نزد 

خودش ببریم!
حیرت زده شدم! غیر از خودم،  هیچ کسی ازین 
جریان آگاهی ندارد. این ها از کجا فهمیده اند 
دام  به  را  جاسوس  شب،  تاریکی  در  من  که 
فرد  چشمان  در  امیدواری  از  جرقۀ  آورده ام؟ 
مجرم روشن شد. مغزم منفجر شد و به افرادش 

گفتم که مسوولیت این نفر به دوش شماست.
صبح به قرارگاه مسعود رفتم. با صراحت لهجه 

همیشه گی گفتم:
من عادت به تملق گویی ندارم. نیامده ام سخنانی 
را  خودم  من  شوی...  خوش  من  از  تا  بگویم 
نسبت به امنیت تو و مردم ما مسوول می دانم که 

هر چه را الزم بدانم انجام دهم.
بوتل زهر را از جیب بیرون کرده و مواد داخل 
آن را برایش تشریح کردم. مصرانه خواستم که 
برسانیم.  اعمالش  جزای  به  باید  را  مجرم  فرد 
احمدشاه مسعود با لحنی جدی و مصمم گفت:

من جاسوس را خودم اعدام کردم.
این  از  مدتی  کردم.  قناعت  مسعود  سخنان  به 
ماجرا سپری شد. یک شب در روستای آستانه 
)روستایی از توابع بازارک که در چهل کیلومتری 
درۀ پنجشیر قرار دارد( سرگرم گشت زنی شبانه 
در  را  دستی  چراغ  گریزان  روشنایی  که  بودم 
سرعت  به  کردم.  مشاهده  متری  صد  فاصلۀ 
نزدیک رفتم. مشاهده کردم که یک شخص در 
شانه هایش  روی  را  )کیسه(  بوجی  یک  حالی 
فرد  می رفت.  باال  کوه  دامنۀ  از  می کرد،   حمل 
دیگری نیز او را همراهی می کرد. چراغ انداختم 
و فوری دستور توقف دادم. فرد دومی ناگهان 
چهرۀ  من  و  برگشت  چراغ  روشنایی  به سوی 

پهلوان طاهر را شناختم. گفتم:
چه می کنی ... کجا می روی در این وقت شب؟

اولی که بوجی به  نفر  پهلوان دست پاچه شد. 

پشت به سوی کوه روان بود،  دمی ایستاد و نور 
چراغ من به صورتش افتاد!

اوه! چه می دیدم؟!
که  بود  جاسوس  مسلمین  همان  فرد  این 
احمدشاه مسعود با قاطعیت گفته بود که او را با 

دستان خودش اعدام کرده است!
پهلوان طاهر را تحت فشار گرفتم و او جریان 

قضیه را برایم شرح داد. او گفت :
تو  نزد  از  را  مسلمین  که  اول  شب  همان  از   
به قرارگاه آمرصاحب آوردند،  آمرصاحب چند 
دقیقه با وی گپ زد و بعد از آن،  او را به من 

سپرد و گفت:
کسی  تا  کن  نگه داریش  جایی  در  روزی  چند 
خبر نشود. مشتاق ریش هایش را کنده است و 
هر جایی که برود،  مجاهدین باالیش مشکوک 
می شوند. بعد از آن ریش هایش رسید،  او را از 
گفته  برود. خودش  که  حریم جبهه خارج کن 

است که توبه کرده است و از خدا می ترسد.
بودم.  شده  جریحه دار  و  خورده  تکان  سخت 
بود.  کرده  پنهان  من  از  را  حقیقت  مسعود 
خود  با  شد.  حاکم  من  بر  بیهوده گی  احساس 
بدهد،   ادامه  را  رفتارش  این  آمر،   اگر  که  گفتم 
اتاقی  از  می پاشد.  فرو  درون  از  به زودی  جبهه 
که در آن بودم تا یک قرارگاه نزدیک تر،  فاصله 
کمی بود که ارتباط آن به وسیلۀ تلفن صحرایی 
تأمین می شد. من به سرعت سیم تلفن را قطع 
کردم و از آن طناب درست کردم و دست های 
مسلمین را سفت و سخت بستم. فکر کردم که 
پایین تر از یک دامنه،   کجا اعدامش کنم؟ کمی 
حفره بزرگی بود که ساکنان روستا معموالً از آن 
جا گل و خاک مورد نیاز خود را برای ساختن 
تأمین می کنند. مسلمین  بام ها  خانه و گل کاری 
را درون حفره انداختیم تا با سیم تلفن خفه اش 
به سر  آستانه  از  دورتر  منطقۀ  در  مسعود  کنم. 
می برد. می دانستم که از این اقدام من نیز نه حاال 
که بعدها مطلع خواهد شد. درون حفره پریدم 
گفتم؛  کنم.  قطع  را  گردنش  تلفن  سیم  با  که 
اما صدای  حاال مسعود نیست که رهایت کند؛ 
کردم،   نگاه  که  عقب  به  خورد.  گوشم  به  پا 

بادیگاردهای مسعود درعقب ما ایستاده بودند!
برنامۀ من ناکام شد؛ اما چند روز بعد حادثه یی 

پیش آمد که درچند قدمی مرگ قرار گرفتم.
ملسپه  منطقۀ  در  بعدی،   وقایع  از  بی خبر  من 
)ملسپه روستایی از توابع بازارک(  ایستاده بودم 
که مسعود سوار بر یک موتر والگای روسی که 
صحنه  در  بود،   شده  گرفته  غنیمت  تازه گی  به 
نمودار شد. این نخستین موتری بود که در جبهه 
پیدا شد و مسعود از آن استفاده می کرد. فرمانده 
فرمانده  خان  )ذبیح اهلل  شهید  خان  ذبیح اهلل 
عمومی والیت بلخ در شمال کشور، از دوستان 
شد(  ترور   13۶7 سال  در  که  مسعود  نزدیک 
مسعود  و  بود  نشسته  راننده  کنار  در سیت  نیز 
راننده گی می کرد. من به سرعت به نقطه یی در 
پایین تر از ساحل دریا لغزیدم و ظاهراَ خود را با 
یک قالب ماهی گیری مصروف نشان دادم. جادۀ 
داشت.  کمی  بسیار  فاصله  دریا  لب  با  خاکی 
به عقب  نزدیک شد و من  موتر  ناگهان غرش 
نگاه کردم. موتر با سرعتی دیوانه وار به سوی 
به  را  خودم  ثانیه،   چند  تا  اگر  می تاخت.  من 
یک سو پرتاب نکرده بودم،  موتر والگا از روی 
سرم می گذشت! مسعود واقعَا موتر را به قصد 
کشتن من به تندی کج کرده و می خواست مرا 
زیر بگیرد! دست انداختم از دستگیره در موتر 
گرفتم تا به دریا سقوط نکنم. موتر توازن خود 
را از دست داد و با صدایی وحشتناک متوقف 
اما  بودم  شده  رها  حتمی  مرگ  از  من  گشت. 
مسعود با چهرۀ کبود و خشمگین از درون موتر 
به بیرون پرید. او را مانع شدند تا بر من حمله 
ور شود. مسعود به شدت ناراحت بود و حالت 

گریان داشت و پیوسته سرم داد می کشید:
چرا از خدا نترسیدی؟ چرا از خدا نمی ترسی ... 
مشتاق از خدا بترس ... قسم به خدا که اعدامت 

می کنم... اعدامت می کنم.
تلخی در سیمایش جوش می زد. من  خشونت 
به  را  استدالل خود  از خود،   دفاع  مقام  در  نیز 

ُرخش کشیدم. گفتم:
من وظیفه دارم که تو و جبهه را از خطر حتمی 
نجات دهم. آمر صاحب،  تو نباید بر من تعرض 
کنی. من خود را در امر نگه داری مردم و شخص 

خودت مسوول می دانم.
با  پیوسته  و  بود  ناپذیر  کاهش  مسعود  خشم   
حالتی گریان انگشت تهدید به سوی من دراز 
می کرد و می گفت: تو پیش خدا مسوول هستی!

با خود گفتم: چرا بر من غضب شده است؟
فریاد کشید: چرا آن شخص را کشتی؟ من  او 
سرکشی  من  امر  از  چرا  بودم.  کرده  رها  را  او 

کردی؟
تازه فهمیدم که کسانی از روی حسد و غرض 
وی  که  بودند  بسته  تهمت  من  به  شخصی 

مسلمین را کشته است.
گفتم: آمرصاحب! من او را نکشتم... او را افراد 

خودت با خود بردند...
امر سابقۀ  به اساس  معلوم شد که جاسوس را 
خودش از منطقه بیرون کرده بودند. اما من گفتم 
که جاسوس باید اعدام شود. اجازه نمی دهم که 

جبهه در کام فاجعه سقوط کند. مسعود گفت:
خدا  نباشد،  کشتن  سزاوار  که  شخصی 

نمی خواهد که کشته شود.

مسعود 
استخباراتی نبرد  در 

هارون مجیدی



کنـار  بـزرگان جهـان در  ادبـی  آثـار   خوانـدن 
کتاب های نوشـته شـده توسـط بـزرگان مدیریت 
هنـری  کاوی،  اسـتفان  دراکـر،  پیتـر  ماننـد 
مینتزبـرگ و گـری همل بسـیار مفید اسـت. پیتر 
دراکـر غذای ذهـن و هوش مدیـر را تأمین کرده 
مدیریتـی  مفیـد  چارچوب هـای  و  تئوری هـا  و 
را ارائـه می کنـد؛ مینتزبـرگ اصـول دراکـر را بـه 
پارادایم هـای  همـل  گـری  و  می کشـد  چالـش 
ذهنـی مدیـران را بـه هم می ریـزد و بـه پارادایم 
جدیـد می رسـاند. در حالـی  کـه مارکـز قـوای 
تخیـل و روح و قلـب خواننـده را تغذیه می کند، 
موضوعاتـی کـه در کنـار هـم جوهـرۀ مدیریـت 
یـک شـرکت را تشـکیل می دهنـد. قـوای تخیل 
می توانـد دیـدگاه یـک مدیـر را نسـبت به سـایر 

افـراد و جهـان تغییـر دهد.
هزاران داستان در دل یک داستان

هـر یـک از رمان هـای مارکـز حـاوی میلیون هـا 
از  سرشـار  او  کتاب هـای  اسـت.  داسـتان 
داسـتان های کوتـاه و بلنـد هسـتند کـه همگـی 
درون یـک مسـیر واحـد بـه هـم تنیده شـده اند. 
ایـن داسـتان های کوتاه به نحوی نوشـته شـده اند 
کـه اهمیـت آنها بـا اهمیت جریان اصلی داسـتان 

اسـت. هم سـطح 
مدیـران شـرکت ها بـا خوانـدن رمان هـای مارکز 
بـه ایـن موضـوع واقـف می شـوند کـه شـرکت 
آنهـا نیـز میلیون هـا داسـتان ارزشـمند در خـود 
جـای داده اسـت، داسـتان موفقیـت، شکسـت، 
ایـن  بایـد  مدیـر  احسـاس.  و  اراده  مقاومـت، 
قابلیـت را داشـته باشـد کـه تمامـی داسـتان های 
کوچـک را بـر روی یک بـوم واحد نقاشـی کند 
و ایـن نقاشـی را بـرای یـک مخاطب گسـترده تر 

در سراسـر سـازمان نقـل کنـد.
حقیقت و خیال

کتاب هـای مارکـز بـه مـا می آمـوزد کـه حقیقت 
و خیـال اغلـب بـا یکدیگـر ترکیـب می شـوند،  
زمانـی که کتاب صد سـال تنهایـی را می خوانیم، 
در  خیـال  و  واقعیـت  هم زیسـتی  چگونگـی  از 
کنـار هـم تعجـب می کنیـم، زیـرا ایـن موضـوع 
در واقـع، ماهیـت انسـان ها و ذهـن آنهـا اسـت.

 مارکـز در اولیـن صفحـات صـد سـال تنهایـی 
بیـان می کنـد کـه همـۀ موضوعـات دارای یـک 
حیـات شـخصی هسـتند و ما تنها بایـد روح آنها 
را بیـدار کنیـم. مدیـران نیـز می تواننـد از همیـن 
نگـرش بـرای توسـعه برندها و فنـاوری یا ایجاد 

محصـوالت جدیـد اسـتفاده کنند.
مدیـران شـرکت ها نیـز بایـد بـر این هنر مسـلط 
طرح هـای  از  بسـیاری  اگرچـه  زیـرا  شـوند،  
تجـاری، واقعـی و بـرای زمـان حـال طراحـی 
شـده اند، امـا بسـیاری از طرح هـای بلنـد مـدت 
تنهـا چشـم اندازی از آینـده و مبتنـی بـر خیـال 
هسـتند. ایجـاد یـک تصویر خیالـی از آینـده در 
کنـار پرداختـن بـه چالش هـای واقعی امـروزی، 
می شـود  کارمنـدان  بـه  انگیزه بخشـی  موجـب 
و بـه مدیـران کمـک می کنـد کـه برنامه ریـزی 
آینـده  ی  بـه چشـم انداز  بـرای رسـیدن  بهتـری 

سـازمان خـود داشـته باشـند.
کامیابی و فروپاشی

داسـتان  تنهایـی  سـال  صـد  کتـاب  در  مارکـز 
خـوزه  خانـواده  شکسـت های  و  موفقیت هـا 
از  او  می کنـد.  تعریـف  را  بوئدنیـا  آرکادئـو 
فعالیت هـای پر جنـب و جوش در روسـتایی در 
آمریـکای جنوبـی حـرف می زنـد کـه در نهایت 
نابـودی  ایـن  مـی رود.  نابـودی  و  زوال  بـه  رو 
ناشـی از اقدامـات غیرعقالنـی و بدشانسـی های 

اسـت. خودسـاختۀ سـاکنین روسـتا 
مدیـران بایـد به تشـابه این داسـتان ها و داسـتان 
شـرکت های بزرگـی توجـه کننـد که کهنه شـده 
کمـی  بسـیار  می رونـد. شـرکت های  بیـن  از  و 
وجـود دارنـد کـه بـا گذشـت یـک صد سـال از 
حیـات خـود هـم چنـان موفـق باشـند؛ متوسـط 
امیـد بـه زندگـی شـرکت های چند ملیتـی بزرگ 
بیـن 40 تـا 50 سـال اسـت. بنابرایـن کتاب های 
مارکز از شـرکتها دربـاره دوام و پایداری و اینکه 
چـه موضوعـی می توانـد ضامـن موفقیـت یـک 

سـازمان در بلنـد مدت باشـد، می پرسـد.
در میـان موضوعـات پیـش پـا افتـاده،  بـه دنبـال 

باشـید خارق العـاده  رویدادهـای 
اسـتفاده  مـورد  معـروف  ابزارهـای  از  یکـی 
توسـط گابریـل گارسـیا مارکز خلـق جریان های 
زندگـی  لحظـات  عادی تریـن  در  شـگفت آور 
از  یکـی  زیبـا،  رمدیـوس  مثـال،  بـرای  اسـت. 
شـخصیت های کلیـدی کتـاب صد سـال تنهایی، 
در حیـن پهـن کـردن مالفه هـای شسـته شـده 

روی بنـد لبـاس، بـه آسـمان صعـود می کنـد.
عـروج بـه آسـمان در زمـان پهـن کـردن مالفـه 
بایـد بـرای صاحبـان کسـب و کارها یـادآور ایـن 
موضـوع باشـد کـه الهام بخش تریـن رویدادهای 

کـه  بیفتـد  اتفـاق  زمانـی  در  می توانـد  شـغلی 
افـراد بـه هیـچ وجـه انتظـار آنهـا را ندارنـد. مـا 
بایـد قـدر لحظـات بـه ظاهـر معمولـی را بدانیم 
زیـرا ایده هـای خـالق در همیـن لحظه هـا خلـق 

می شـوند.
اگـر فعالیت هـای اقتصـادی خود را بـدون تمایل 
جـا  و  تکـراری  مسـیرهای  از  انحـراف  بـرای 
افتـاده انجـام دهیـد، هیـچ گاه بـه آسـمان صعود 

نمی کنیـد.
مارکـز در اولیـن صفحـات صـد سـال تنهایـی 
بیـان می کنـد کـه همـه ی موضوعـات دارای یک 
حیـات شـخصی هسـتند و ما تنها بایـد روح آنها 
را بیـدار کنیـم. مدیـران نیـز می تواننـد از همیـن 
نگـرش بـرای توسـعه برندها و فنـاوری یا ایجاد 

محصـوالت جدیـد اسـتفاده کنند.
جایـگاه خـاص تنهایی: افـراد درون گـرای تیم 

خـود را شناسـایی کنید
»تنهایـی« یکـی از موضوعـات اصلـی و تکـرار 
شـونده در آثـار گابریـل گارسـیا مارکـز اسـت.  
 )Cult of Personality( »کیـش شـخصیت«
پدیده یـی اسـت کـه در اواخـر قـرن 1۹ و اوایل 
قـرن 20 در ایاالت متحده رایج شـد و اشـخاص 
رسـانه های  تمجیـد  و  تعریـف  از  اسـتفاده  بـا 
گروهـی و تبلیغـات سیاسـی، وجهـه ی عمومـی 

و قهرمانانـه ای از خـود ارائـه دادنـد.
پـس از پیدایـش ایـن قبیـل پدیده هـا، تنهایـی و 
درون گرایـی در محیـط کار بـه مفاهیـم منفـوری 

تبدیـل شـدند. امـا واقعیـت این نیسـت.

تنهایـی و درون گرایـی دو مفهـوم کامـل متفاوت 
هسـتند و نمی تـوان آنهـا را بـه جـای یکدیگـر 
مورد اسـتفاده قـرار داد. افراد درون گـرا می توانند 
خجالتـی باشـند، امـا بسـیاری از درون گراهـا از 
اعتمـاد بـه نفـس و فـن بیـان باالیـی برخـوردار 

. هستند
کاری،  محیط هـای  بیشـتر  در  متأسـفانه 

درون گرایـی ویژگـی نامطلوبی اسـت، و همواره 
افـرادی بـرای پشـتیبانی، کار گروهـی و انگیزش 

دارنـد. وجـود 
ابتـدا اعضـای  صاحبـان کسـب و کارها بایـد در 
درون گـرا و برون گـرای تیـم خـود را شناسـایی 
کننـد. اگـر یـک فـرد درون گـرا را بـرای چندین 
روز کاری یـا بخشـی از یـک روز، بـه حال خود 
رهـا کنید، شـاهد نتایـج خارق العـاده ای خواهید 
بـود. بـه یـاد داشـته باشـیم کـه کار تیمـی زمانی 
موفقیت آمیـز خواهـد بـود کـه مدیـر بتوانـد بـه 
ترکیـب درسـتی از افـراد درون گـرا و برون گـرا 

در تیـم خـود دسـت یابد.
جهـان  بـزرگ  کارآفرینـان  اکثـر  هرچنـد 
حرکتـی  تیـپ  دارای  و  برون گـرا  انسـان هایی 

افـراد درون گرایانـی ماننـد  امـا اگـر  می باشـند، 
وجـود  بیل گیتـس  و  دارویـن  انیشـتن،  البـرت 
و  تکامـل  تئـوری  نسـبیت،  تئـوری  نداشـتند 
هندوسـتان،  و  نمی شـدند  خلـق  مایکروسـافت 
همچنـان  گانـدی،  ماهاتمـا  تالش هـای  بـدون 

می مانـد. باقـی  بریتانیـا  سـلطه ی  تحـت 
هـر روز خـود و کسـب و کارتان را بازآفرینی 

کنید
گابریـل گارسـیا مارکـز حرفـه خود را بـه عنوان 
خبرنـگار و سـردبیر در بسـیاری از روزنامه هـا 
داسـتان  تمامـی عمـر خـود  در  او  کـرد،  آغـاز 
می نوشـت امـا اولیـن رمـان کامـل خـود، صـد 
مارکـز  شـاهکار  هنـوز  کـه  را  تنهایـی،  سـال 
محسـوب می شـود،  بعد از چهل سـالگی منتشـر 
کـرد. مارکـز زمانی که بـه عنوان خبرنـگار دچار 
سـرخوردگی شـد، بـه منظـور کشـف حقایق،  به 
داستان نویسـی بـه عنـوان یک حرفـه روی آورد.
بسـیاری از موضوعـات مطـرح شـده در رمان ها 
داده هـای  در  ریشـه  مارکـز،  داسـتان های  و 
او  خبرنـگاری  دوران  طـی  شـده  جمـع آوری 
بـه  واقعـی  داسـتان های  ایـن  تبدیـل  دارنـد. 
نوشـته های خیالـی بـه مارکـز امـکان می دهـد تا 
بـرای تعریـف حقیقـت، از خیـال اسـتفاده کنـد.

جزییات همیشه مهم نیستند
اگرچه در بیشـتر مـوارد توجه به جزئیات بسـیار 
مهم اسـت، امـا موقعیت هـای خاصی نیـز وجود 
دارنـد کـه بی توجهـی بـه موضوعات جزئـی، به 

نفـع ما خواهـد بود.
مارکـز نیز بـا توجه بـه همین واقعیـت در برخی 
از مـوارد جزئیـات بسـیار مهـم داسـتان، بـرای 
حـذف  را  داسـتان،  شـخصیت های  نـام  مثـال 
داسـتان  خواننـده ی  ترتیـب  ایـن  بـه  می کنـد. 
ترغیب می شـود تا در پیشـرفت داسـتان، نقشـی 

مشـارکتی ایفـا کنـد.
مدیـران می تواننـد از ایـن آمـوزه بـرای ارتقـای 
اعضـای تیـم خـود اسـتفاده کننـد. بـرای مثـال 

زمانـی کـه می خواهیـد جلسـه ی توجیهـی یـک 
پـروژه را برگـزار کنیـد، اطمینـان حاصـل کنیـد 
کـه فـرد مـورد اعتمـاد شـما از نتایج مـورد نظر، 
پیامد هـای  و  موجـود  منابـع  دسـتورالعمل ها، 
اجـرای ایـن پـروژه آگاهـی دارد. امـا جزئیـات 
انجـام کار را بـه فـرد مـورد نظـر دیکتـه نکنیـد. 
بـه ایـن ترتیـب حـس مالکیـت پـروژه و امکان 
منتقـل  شـما  کارمنـد  بـه  و خالقیـت  نـوآوری 
کامـاًل  چشـم انداز  از  می توانیـد  و  می شـود 

برسـید. دلخواه تـان  نتیجـه ی  بـه  متفاوتـی 
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د پکتيا مرکز ګردېز ختيځ ته پرته ۳۲۵۰ جريبه ځمکه د بنوزيو د 

ولسونو او حکومت ترمنځ له تېرو ۱۱ کلونو راهيسې په جنجال 

شاه  ظاهر  د  خلک  ګڼي،  ملکيت  خپل  يې  لوري  دواړه  ده،  کې 

لري  ادعا  شتون  د  اسنادو  د  مهال  د  حکومتونو  د  خان  داود  او 

او حکومت يې خپل ملکيت ګڼي چې نن شنبه د ۱۳۹۶ کال د 

لیندۍ په ۴ مه حکومت په دغه ځمکه د جوړو شويو کورنو نړول 

پيل او خلکو يې د مخنيوي غږ پورته کړ.

رسنيو  رسه  ښودلو  په  اسنادو  د  خلکو  شویو  راټول  کې  سيمه  په 

په  او داود خان د مهال حکومتونو اسناد،  وویل چې د ظاهرشاه 

مخکې  د  نه  هجرت  د  شتوايل،  ويالو  او  کاريزونو  د  کې  ځمکو 

پولو، پټيو رسه رسه يې حکومت جوړې کالوې ړنګوي او ځمکې 

يې په زور نييس.

د دوی له ډلې يوه سپني ږيري وويل:

خواجه مري د بنوزيو د کيل اوسېدونکی یم، ولسمرش ته يې دا په 

نظر کې ورکړي چې موږ تفاهم ته رسېديل يوو، کوم تفاهم ته؟ 

په دې جريان کې زه وم، هېڅ تفاهم ته نه يوو رسېديل، چا ګوته 

ورته لګولې؟ چا مصاحبه کړې او څه شوي؟ دوی يوازې د ميډيا 

له الرې اعالن کړی چې موږ تفاهم ته رسېديل يوو، هېڅ تفاهم 

ته نه يوو رسېديل، ۴۰ کاله تقريبًا وشول، دا ځمکې شاړې پرتې 

دي، که په دغو کلونو کې وايي، رښتيا هم دغه ځمکې شاړې پرتې 

کاريزونه  او  ويالې  ځمکې  دې  په  وايي،  مخکې  دې  له  که  دي، 

موجود دي.«

ده دا هم وويل چې له دغو ځمکو څخه يې مخکې له هجرته د 

غنمو حاصل ترالسه کړی او د پلرونو او نيکونو د وخت قبالې او 

اسناد لري چې حکومت د دوی اسنادو ته نه ګوري.

له دغې ډلې څخه یوه بل تن هم وويل:

»زما نوم قاري زرين دی، په خپله ځمکه کې پراته، په خپله رشعي 

قباله، د ظاهر شاه د وخت او د رسدار داود د وخت اسناد لرو، ايا 

هغه نه منل کېږي؟ موږ څنګه غاصبني اعالنوي؟«

دوی دوه تنه نه وو چې رسنيو ته په خربو کې يې دغه ځمکه د پالر 

او نيکه ملکيت باله، بلکې د سيمې ځيني مرشانو د دې ترڅنګ دا 

ادعا هم لرله چې حکومت پرته د سال او مشورې د دوی کورونه 

نړوي.

دوی وایي:

دې  په  موږ رسه  له  يم،  قوم مرش  د  بنوزيو  د  دی،  شېر  مې  »نوم 

ده  نه  مشوره  رسه  مرش  يو  له  کړې،  ده  نه  مشوره  چا  کې  ځمکه 

کومه  دوی  چې  يوو  شوي  خرب  خولې  له  ښاروال  د  موږ  شوې، 

فيصله کړې، موږ ورته وييل دي چې دا نه منو، موږ څلور کاريزونه 

په دې ځمکه کې لرو او د دغه خط لرو چې ټولو ورته ليکيل چې 

دا ځمکه د بنوزي ده، اوس يې په زور له موږه نييس.«

د دغو مرشانو په خربه چې د دوی پلرنۍ ځمکه حکومت په زور 

په دې  او  نيويل  اردو هم ځمکې  قول  يې  له دې وړاندې  نييس، 

قضيه کې يې په خربه چې اسنادو ته ارزښت نه ورکول کېږي.

دوی وایي:

»حرضت خان یم، داسې غري قانوين يې رانه نييس، لکه په قران 

چې  ده  ځمکه  جريبه   ۱۹۰۰۰ ټوله  زموږ  ګرځې،  برسېره  چې 

۱۳۰۰۰ یې قول اردو ونيوله، پټي دي، اوس دې ورومل، په کاريز، 

راکړي  امر  صفا  غني  ارشف  دې  ته  موږ  دروم،  دې  پولو  او  پټيو 

پرېږدو، دی  تړلې ورته  به  ته ترې الړ شو، کالوې  چې بل ملک 

پوهېږي، پاچاهي يې پوهېږي او حکومت يې پوهېږي، په دې مخ 

قبله که دا شهرک رانه جوړېږي، يو بنوزی به دلته ونه وينئ، دغه 

اسناد دي، په غنمو دې دروم، دا لس شل کاله چې زه راغلی يم، 

کرلې مې ده.«

او وايي چې که حکومت يې  اوسېدونکي ګواښ کوي  د سيمې 

په اسنادو غور او مشکل يې په قانوين بڼه حل نه کړي، د زور په 

مقابل کې به يې ودرېږي.

کلونو  له  وايي چې  خالد  الله  ګردېز ښاروال عصمت  د  بل خوا 

پخوا  دی چې  پالن  د ښارګوټي جوړېدو  دې ځمکه  په  راهيسې 

د جوړېدونکي  په دې ځمکه  له خوا  اوسېدونکو  د  د سيمې  هم 

ښارګوټي مخه نيول شوې او په خربه يې چې اوس توانيديل چې 

دا پالن پلی کړي.

ښاغيل خالد وویل:

»دا ځمکه ۳۲۵۰ جريبه ځمکه ده، دوی دلته ۱۷۷ جريبه ځمکه 

لري، هغه اسناد چې دوی رسه دي، د هغې له مخې.«

د بنوزيو پر ځمکه د جوړو شويو لويو کالګانو د ړنګېدو پرمهال د 

پکتيا وايل شميم خان کټوازي وويل:

»پنځه شپږ کاله دا شهرک په جنجال کې و، دلته د يوه کيل خلکو 

ډېره  او  اوړي  له سلو  يې  تقريبًا شمېر  پکې وهلې چې  کالګانې 

برخه د دې ځمکې يې غصب کړې وه چې اوس خوشبختانه په 

پرې  او شهرک  ونړوو  دغه ځمکه کالګانې  په  وتوانېدو چې  دې 

پلی کړو.«

جوړ  کورنه  بنوزيو  هغو  شویو  راستنو  کډوالۍ  له  ځمکه  دغه  په 

کړي چې نېږدې څلور لسيزې له وطنه دباندې په نورو هېوادونو 

کې مهاجر وو او له راستنېدو رسه سم يې يا خپل پخواين کورونه 

بېرته رغويل او يا يې په دې ځمکو ودانۍ جوړې کړې دي.

د ګردېز مرکز په بنوزيو کې د جوړو شويو کالګانو ړنګولو چارې 

په خربه، سږنی  د کارپوهانو  پيلېږي چې د چارو  په داسې مهال 

ژمی سوړ پيل شوی او د دغو کورنو په ړنګېدو رسه ښايي، د سيمې 

اوسېدونکي په ګردېز کې د رسپنا له پاره ځای ونه لري.

از  را  کرزی  حامد  نمی تواند  مینه  عینو  شهرک  بررسی 
برگزاری لویه جرگه منصرف سازد؛ زیرا از یک سو مردم 
با برگزاری لویه جرگه موافق اند و از جانبی هم بر اساس 

توافق نامۀ سیاسی باید لویه جرگه برگزار شود.
که  اند  باور  بدین  مطلب  این  ابراز  با  آگاهان  از  شماری 
لویه  از برگزاری  اقدماتی نمی تواند حامد کرزی را  چنین 
وحدت  حکومت  زیرا  سازد؛  منصرف  عنعنوی  جرگه 
نتوانسته  و  نبوده  موفق  چندان  عمر خود  دوسال  در  ملی 
به مردم داده عمل کند و مردم را راضی  به وعده هایی که 
نگهدارد؛ بنابراین از یک سو مردم با برگزاری لویه جرگه 
موافق اند و از جانبی هم براساس توافق نامه سیاسی باید 

لویه جرگه برگزار شود.
این آگاهان تاکید دارند: حکومت مخصوصا، ارگ باید در 

براساس  زیرا  کند؛  اقدام  جرگه  لویه  برگزاری  خصوص 
گرفته  شکل  ملی  وحدت  که حکومت  سیاسی  توافق نامه 
لویه جرگه در  این  برگزار شود و  لویه جرگه  باید  است، 

مورد تغییر نظام سیاسی کشور تصمیم بگیرد.
به گفته این آگاهان: حکومت در چگونگی بررسی شهرک 
ده ها  از  بیش  شاید  زیرا  بود؛  نخواهد  موفق  چندان  عینو 
شهرک غیرقانون در شهر کابل ساخته شده که صاحبان آن 
بنابراین چنین  اند؛   ..... و  پارلمان  زورمندان، وکالی  اکثراً 

اقداماتی راه را به جای نمی برد.
این واکنش ها در پی صدور حکمی از سوی رییس حکومت 

وحدت ملی مبنی بر برسی شهرک عینو ابراز می شود.
بر  حکمی  صدور  با  اشرف غنی احمدزی  می شود  گفته 
بررسی چگونگی ساخت شهرک عینو درصدد تالفی اقدام 

حامد کرزی است.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین گفته بود که برای بیرون 
رفت از وضعیت کنونی نیاز است تا یک لویه جرگه برگزار 
شود: »ضرورت به این داریم که مردم افغانستان در یک لویه 
جرگه عنعنوی باهم بنشینند. دراین جرگه همه باید حضور 
داشته باشند به شمول استادان، علمای دین و همه اقشار 

جمع شوند و صحبت کنند«.
به  رابطه  در  که  بود  کرده  تاکید  پیشین  رییس جمهور 
داکترعبداهلل  و  رییس جمهورغنی  با  جرگه  لویه  برگزاری 
صحبت کرده و به طالبان نیز نامه فرستاده تا در این لویه 

جرگه شرکت کنند.
اکنون تاکید حامد کرزی به برگزاری لویه جرگه و فرمان 
ریاست جمهوری مبنی بر بررسی شهرک عینو مینه نشان 
می دهد که آقای کرزی و غنی در خصوص برگزاری لویه 

جرگه سنتی در تقابل هم قرار گرفته اند.
گفته می شودکه شهرک عینو مینه متعلق به نزدیکان حامد 

کرزی است.
لویه جرگه عنعنوی  برگزاری  بر  مبنی  مدتی هم خبرهای 
درمیان دانش آموزان شهر کابل به راه افتاد که گویا به دلیل 
برگزاری لویه جرگه عنعنوی مکاتب شهرکابل برای ده روز 
تعطیل خواهند بود؛ موردی که وزارت معارف آن را خبر 

نادرست خوانده و رد  کرد.
پایانی  امتحانات  گویا  که  داشت  وجود  گزارش هایی  حتا 
سال) امتحانات ساالنه( مکاتب شهر کابل بعد از برگزاری 

لویه جرگه عنعنوی گرفته خواهد شد.
دانش آموزان  درمیان  ماه  سه  از  بیش  شاید  شایعات  این 
وجود داشت؛ اما بعد از گسترش این شایعات، مسووالن 
عنعنوی،  جرگه  لویه  برگزاری  از  این که  ضمن  حکومتی 
عنعنوی  جرگه  لویه  برگزاری  خبر  کردند،  بی خبری  ابراز 

را  شایعه خواندند.
که  می گویند  حکومتی  مسووالن  که  درحالی است  این 
حکومت برای برگزاری لویه جرگه که در توافق نامه سیاسی 
تذکر یافته است نیز تاهنوز تصمیم نگرفته اند و مشحص 

نیست که این لویه جرگه چه زمانی برگزار خواهد شد.
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فشارهای غنی کرزی را 
از برگزاری جرگه منصرف می کند؟

کرزی در آلمان:
امـریکـا در افغـانستان 

برنـده نخـواهد شـد

د پکتیا بنوزي: 

حکومت مو قبالې نه مني او کورونه مو ړنګوي
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حامـد کـرزی رییس جمهور پیشـین افغانسـتان خواسـتار تدوین 
توافق نامـه تـازه میـان افغانسـتان و امریـکا شـده اسـت. وی در 
سـخنانی در اکادمـی پروتسـتانت »فیلیگـس« در آلمـان گفت که 
مفـاد ایـن توافقنامـه بایـد در یـک لویـه جرگـه از سـوی مـردم 

شـود. تایید 
اکادمـی پروتسـتانت »فیلیگـس« از سـه دهه بدین سـو همه سـاله 
نشسـت هایی را در مـورد افغانسـتان برگـزار کـرده و چالش های 
سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان و منطقـه و همچنـان روابط میان 
مسـئول  تریتمـن  اوه  می کنـد.  بررسـی  را  آلمـان  و  افغانسـتان 
سیاسـت خارجـی و امنیتـی ایـن اکادمی می گوید که در نشسـت 
سـه روزه امسـال آنـان می خواهند ابـزار های موجـود ملی و بین 
المللـی بـرای حـل مشـکالت افغانسـتان را مـورد ارزیابـی قرارا 
دهنـد. او در ادامـه گفـت: »امسـال بـرای مـا مهـم بود کـه ببینیم 
چـه راه حـل هـای در قضیه افغانسـتان وجـود دارنـد. اینکه چه 
امکاناتـی بـرای رفـع بحـران افغانسـتان از بیرون وجـود دارند و 
چـه امکاناتـی در داخـل. همچنین چگونـه باید واقعیـت گرایانه 
در آلمـان در زمینـه مسـولیت هـای مـا بـرای افغانسـتان عمـل 

» کنیم.
در سـی و یکمیـن نشسـت اکادمـی پروتسـتانت »فیلیگـس« در 
مـورد افغانسـتان، حامد کـرزی رییس جمهور پیشـین نیز دعوت 
شـده اسـت. آقای کرزی در این نشسـت یکبار دیگر اسـتراتیژی 
جدیـد ایـاالت متحـده امریکا را مـورد انتقـاد قـرار داده و اظهار 
داشـت کـه پـس از اعالم ایـن راهبرد، تلفـات غیرنظامیـان بر اثر 
حمـالت هوایی در افغانسـتان افزایش یافته اسـت. کـرزی تاکید 
مـی کنـد تـا زمانـی که کشـور هـای همسـایه و منطقـه در زمینه 
احتمـال ترویج تندروی توسـط ایـاالت متحده امریـکا در منطقه 

تردیـد داشـته باشـند، این کشـور موفق نخواهد شـد.
کـرزی گفـت: »ایـاالت متحـده امریـکا هیچگاهی در افغانسـتان 
برنـده نخواهد شـد، در صورتی که همسـایه های ما شـک داشـته 
باشـند کـه منافـع  ایـاالت متحـده در ترویـج تنـدروی در منطقه 
نهفتـه اسـت. در حـال حاضـر این مسـاله وجـود دارد. بـه ترکیه 
برویـد، بـه روسـیه بروید، بـه ایران برویـد و به چیـن، از رهبران 
شـان بشـنوید. چگونـه می توانیـد در افغانسـتان موفـق شـوید 
در صورتـی همـکاری ایـن کشـورها را باخـود نداشـته باشـید. 
یـا اینکـه ایـن کشـورها در مـورد نیـت تـان در منطقـه بـه شـما 

باشند.« مشـکوک 
حامـد کـرزی پیشـنهاد می کند که بایـد یک پیمان تـازه همکاری 
میـان افغانسـتان و ایـاالت متحده امریکا تدوین گردد و براسـاس 
آنـان راهکارهـای تـازه ای در زمینه همـکاری اسـتراتیژیک میان 
افغانسـتان و ایـاالت متحـده تدویـن گردند. او تاکیـد می کند که 
ایـن توافقـات بایـد در یـک لویه جرگه از سـوی مـردم نیز مورد 
تاییـد قـرار گیرنـد. کرزی همچنین گفـت: »امریکا بایـد در زمینه 
یـک پیمـان جدیـد، دوبـاره بـا مـردم افغانسـتان تعامل کنـد. هر 
دو کشـور هـر دو دولـت باهـم بنشـینند و پارامتر تـازه ای را در 
زمینـه راهکارهـای جدیـد ترسـیم کننـد. چـه چیزی را مـا مردم 
افغانسـتان میتوانیـم بپذیریـم. بـه چه میزانی خشـونت هـا را بنام 
مبـارزه بـا تروریزم مـی پذیریم. آیـا میتوانیم از دسـت دادن جان 

انسـان هـا را تحمـل کنیم به هیـچ وجه.«
آقـای کـرزی بـر ایـن بـاور اسـت کـه حضـور ایـاالت متحـده 
بایـد  افغانسـتان  در  کشـور  ایـن  پایگاه هـای  و وجـود  امریـکا 
متضمـن تامیـن صلـح در افغانسـتان باشـد. بـه گفتـه او، هرچند 
براسـاس توافقـات همکاری هـای اسـتراتیژیک میـان افغانسـتان 
وایـاالت متحـده امریـکا، واشـنگتن بایـد در صورتـی حملـه بر 
افغانسـتان از ایـن کشـور حمایـت کنـد. امـا بـه گفتـه او، چنین 
کاری تـا هنـوز صورت نگرفته اسـت. »در توافقنامه اسـتراتیژیک 
ماده هـای زیـادی وجـود دارنـد که تضمیـن می کننـد در صورت 
حملـه بـاالی افغانسـتان، ایـاالت متحـده امریـکا افغانسـتان را 
حمایـت می کنـد. فکـر می کنـم ایـن موافقتنامـه همکاری هـای 
اسـتراتیژیک را در مـاه دسـمبر 2012 امضـاء کردیـم. ده تا پانزده 
روز بعـد از امضـا آن والیـت های کنر و ننگرهـار مورد حمالت 
پاکسـتان قـرار گرفتنـد. مـا بـا دولـت امریـکا ایـن موضـوع را 
شـریک سـاختیم. .... در ابتـدا وقـوع ایـن حمـالت را رد کردند 
و هیـچ اقدامـی در ایـن مـورد انجام نشـد. تـا امروز هیـچ کاری 

اند.« نکـرده 
حامـد کـرزی رییـس جمهـور پیشـین افغانسـتان در ایـن اواخر 
بـه یکـی از منتقـدان سیاسـت هـای ایـاالت متحـده امریـکا در 
افغانسـتان مبـدل شـده اسـت. وی پیـش از ایـن نیـز اسـتراتیژی 
جدیـد ایـاالت متحده امریـکا را یکی از موجبـات ادامه جنگ در 
افغانسـتان و زمینـه سـاز تقابـل در منطقه دانسـته بـود. ادعا هایی 
کـه هـم از سـوی دولت افغانسـتان و هم از سـوی واشـنگتن رد 

اند. شـده 

ناجیه نوری 

افزایش تولید داخلی...
و جلـو رشـد تولیـدات داخلـی را گرفتـه اسـت تنظیـم 
گردیـده و زمینـه جـذب سـرمایه گذاری هـای خارجی 

نیـز مهیـا خواهد شـد.
بخـش  رییـس  اگـروال،  راجیـش  حـال،  همیـن  در 
تسـهیالت تجارتی و پالیسـی مرکز تجـارت بین المللی 
در ایـن مراسـم بیـان داشـت کـه پالیسـی ملـی تجارت 
افغانسـتان که در مشـوره کامـل با سـکتور خصوصی و 

نهادهـای تجـاری بین المللـی تهیه شـده رهنمود خوبی 
بـرای دولت و سـکتور خصوصـی برای رشـد تولیدات 

داخلـی و خـود کفایـی خواهـد بود.
تطبیـق  رونـد  در  سـازمانش  حمایـت  اعـالم  بـا  وی 
ایـن پالیسـی بیـان داشـت کـه حکومـت افغانسـتان در 
روشـنایی ایـن پالیسـی خواهـد توانسـت زمینـه رشـد 
بیشـتر تولیـد و صـادرات را مهیـا سـاخته و دسترسـی 
ایـن کشـور بـه مارکیت هـای بیـن المللـی را نیز بیشـتر 

. د ز بسا

از سـوی هـم موریـزو کلیـن مشـاور بخـش اقتصـادی 
نمایندگـی اتحادیه اروپا در افغانسـتان بـا اعالم حمایت 
ایـن اتحادیـه از پالیسـی ملـی تجـارت تصریـح نمـود 
زمینـه  بتواننـد  بایـد  افغانسـتان  داخلـی  نهادهـای  کـه 
خودکفایـی و رشـد تجـارت در ایـن کشـور را مسـاعد 
کننـد، نهادهـای بیـن المللی بـه ویـژه اتحادیـه اروپا از 
ایـن پالیسـی ملـی که به هـدف رشـد تولیـدات داخلی 
و رسـیدن بـه خـود کفایـی تدوین شـده حمایـت همه  

جانبـه خواهـد نمود.
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ورزش
شبیر كاكر

حملۀ متقابِل اشرف غنی؟
ظاهــراً بــه نظــر می رســد کــه رییس جمهــور غنــی و 
ــه  ــه ب ــش ک ــرزی و تیم ــد ک ــای حام ــش از مانوره تیم
ــه  ســتوه آمــده  ــد، ب ــِب وجهــۀ حکومــت فعلــی ان ــی  تخری شــدت در پ
ــوی  ــذاری ل ــرای برگ ــرزی ب ــای  ک ــس از ســد  شــدن تالش ه ــند. پ باش
ــاس تر  ــای حس ــه ج ــه را  ب ــراً ضرب ــور ظاه ــار رییس جمه ــه، این ب جرگ
وارد کــرده و دســتور تحقیــق در مــورد رونــد قانونی و ســاختاری  شــهرک 
ــرزی می باشــد، را   ــد ک ــرادران حام ــه  ب ــق ب ــه بیشــتر متعل ــه ک ــو  مین عین
ــاالً  ــا احتم ــن  اقدام ه ــه چنی ــود ک ــتباه  نش ــا اش ــت. ام ــرده اس ــادر  ک ص

ــی. ــا، دادخواه ــرد ت ــورت  می گی ــی ص ــزۀ  سیاس ــا  انگی ــتر  ب بیش
ــۀ  ــد،  نتیج ــینی کن ــرزی  عقب نش ــی، ک ــل  غن ــۀ متقاب ــن حمل ــا  ای ــر  ب اگ
ــی اش  ــه مانورهــای آن چنان تحقیــق احتمــاالً مثبــت  و امــا اگــر  کــرزی ب
ــات در  ــن تحقیق ــتور  چنی ــاالً دس ــدی احتم ــۀ بع ــد، در مرحل ــه بده ادام
مــورد عملکــرد خــود آقــای کــرزی و حواریــون اش صــادر خواهــد شــد.

عبدالشهید ثاقب

شناخت کاریکاتوری ما از »دیگری«
در  مذاهــب  تقریــب  موانــع  مهم تریــن  از  یکــی 
از  مــا  کاریکاتــوری  شــناخت  اســالم،  جهــان 
ــه  ــد: 1( این ک ــی دارن ــا دو ویژه گ ــت. کاریکاتوره ــر اس هم دیگ
ــه  ــد؛ 2( این ک ــژه ان ــارۀ اب ــران در ب ــت دیگ ــدۀ ذهنی ــاب دهن بازت
ــنش  ــازد و محاس ــته می س ــی را برجس ــورت اصل ــتی های ص زش
ــز چنیــن  ــا از مذاهــب هم دیگــر نی ــد. شــناخت م را کتمــان می کن
ــم  ــی خــود می خوان ــن در کتاب هــای مذهب ــی م ــاًل وقت اســت. مث
کــه شــیعه چنیــن عقایــدی دارد، بــه همیــن اکتفــا می کنــم، بــدون 
ــه شــیعه  ــی ک ــم؛ همان گونه ی ــع شــیعی بزن ــه مناب ــه ســری ب این ک

ــد.  ــن می کن ــز چنی ــنن نی ــا تس ب
ــی و  ــای کالم ــنن، جدال ه ــیع و تس ــان تش ــالم می ــان اس در جه
ــر  ــا ه ــن جدال ه ــه اســت. در ای فلســفی بســیاری صــورت گرفت
مذهبــی تــالش کــرده چهــرۀ کــژ و معوجــی از رقیــب ارایــه کنــد. 
درســت شــبیه کاریکاتــور. بنابرایــن، اگــر بــه تقریــب مذاهــب باور 
داریــم و می خواهیــم شــناخت درســتی از یکدیگــر داشــته باشــیم، 
نخســتین شــرط ایــن امــر ایــن اســت کــه از شــناخت کاریکاتــوری 
ــه  ــوش دادن ب ــم. گ ــوش بدهی ــه هم دیگــر گ ــم و ب ــه بگیری فاصل
ــی طــرف، موجــِب  ــون اصل ــع و مت ــه مناب هم دیگــر و ســر زدن ب

ــردد. ــوتفاهم ها می گ ــیاری از س ــع بس رف

باقر مبلغ پور

حلقات مشکوک)!(
یکـی از ترکیب واژه هایی که در گفتمـان و موضع گیری های 
سیاسـی خیلـی پُـر کاربـرد شـده اسـت، همیـن »حلقـات 
مشـکوک« اسـت. اگـر گروه هـای مخالـف سیاسـی انـد، از این مـی نالند، 
اعضـای  اگـر  ایـن می نالنـد،  از  انـد  بلندرتبـۀ حکومتـی  مقام هـای  اگـر 
مجلـس نماینـده گان انـد، از ایـن می نالنـد و خالصـه، هر که در رسـانه ها 
وقتـی کـم آمـد و یـا خواسـت سـوژۀ رسـانه یی شـود، زبـان خود را سـه 
متـر بـه سـمت »حلقـات مشـکوک« دراز می کنـد. این که در ایـن حکومت 
و نظـام کِی هـا مشـکوک انـد و حلقـات تنـِگ ضربتـی سـاخته انـد، هنوز 

روشـن نشـده است.
هیـچ کسـی جـرأت نمی کنـد کـه بگوید، مثـاًل فالن چهـار نفر یـک حلقۀ 
تنـگ هماننـد »چـوب« انگشـتر سـاخته انـد و خیلـی خطرناک هم اسـت، 
بایـد مـردم بداننـد! مـا مـردم و بـه گفتـۀ حکمتیـار، تابعیـن این کشـور از 
بـس کـه ایـن »حلقـات مشـکوک« را زیـاد شـنیدیم، اکنـون سـه نفـر را 
کـه باهـم در حـاِل صحبـت در کوچـه و بـازار می بینیـم، گمـان می کنیـم 
کـه ایـن همـان حلقـات مشـکوک اسـت که داکتـر عبـدهلل شـکایت دارد، 
محمـد محقـق شـکایت دارد، عبدالرشـید دوسـتم شـکایت دارد، رحمـت 
اهلل نبیـل شـکایت دارد و حتـا خـودِ اشـرف غنـی گاهی می گویـد حلقات 

دپیشه. فسا
امـروز از چهـار راهـی پـل سـرخ طـرف کوه سـخی در حـاِل آمـدن بودم 
در سـه راهـی دانشـگاه سـه دختـر را دیـدم که در سـه ضلع درکنـار هم و 
باهـم »ویـز ویـز« می کردنـد. جـدی در ذهنـم آمـد که ایـن یکـی از همان 
حلقـات مشـکوک اسـت کـه حلقۀشـان خیلی تنـگ و جدی اسـت، راهم 
را َچـب دادم کمـی تـرس هـم خوردم. ایـن چنین اسـت که ما رسـانه زده 

و جـوزده سیاسـیون بزرگـوار خود شـده ایم!

ولی شیرزاد سنجنی

بایـد در قـدم نخسـت بـه  انسـان ها  در جریـان زنده گـی، 
خـود ارزش قایـل شـوند و خـود را دوسـت داشـته باشـند، 
زمانـی کـه آنـان خـود را دوسـت داشـته باشـند، هرگـز بـه 
سـتم گری، بی عدالتـی، چپـاول، قوم گرایـی، سـمت گرایی، برتری جویـی، 
فسـاد، رشوه سـتانی، ظلـم، کینه تـوزی و خودخواهی دسـت نخواهند زند. 
همـۀ ایـن عملکردهـا از جهل و نادانی اسـت کـه در حقیقت، انسـان هایی 
آن را مرتکـب می شـوند کـه خـود را دوسـت ندارنـد؛ چـرا کـه عاقبـت 
خودشـان بـه همان سرنوشـتی می کشـد که عامـل آن خودش بوده اسـت.

کاپیتان تیم ملی کبدی کشور:

جنگ مانع پیشرفت ورزش شده است

رونالدو قاتل ماالگا شد

حضور ستاره های سابق جهان 
در مراسم قرعه کشی جام جهانی

فیـسبـوک نـــامــه

کاپیتـان تیـم ملـی کبـدی کشـور می گویـد کـه درگیـر بـودن افغانسـتان بـا 
جنـگ، مانـع پیشـرفت ورزش ایـن کشـور شـد.

احمـد سـهیل کاکـر، کاپیتان تیـم ملی کبدی کشـور پس از باخـت برابر تیم 
ملـی کبـدی پاکسـتان اظهـار کـرد: بازی بسـیار خوبـی بـود، اما افغانسـتان 

درگیـر جنـگ بـوده و نتوانسـته خوب پیشـرفت کند.
او می افزایـد کـه بازیکنـان جوانـی را از تمام نقـاط افغانسـتان انتخاب کرده 

و دور هـم جمـع شـده اند تـا تیم ملی کشـور را تشـکیل داده اند.
کاپیتـان تیـم ملـی کبـدی اضافـه کـرد: از ایـران تشـکر می کنـم کـه ایـن 
مسـابقات را برگـزار کـرد و افغانسـتان را دعوت کرد و ایـن حضور به طور 

قطـع سـبب پیشـرفت کبـدی در افغانسـتان خواهد شـد.
کاکـر توضیـح داد: ایـران و افغانسـتان دو کشـور بـرادر هسـتند و بـه طـور 
قطـع هـر پیشـرفتی در ایـن دو کشـور اتفـاق بیفتـد بـه نفـع منطقـه خواهد 

. بود

ابرســتارۀ پرتغالــی تیــم فوتبــال باشــگاه رئال مادریــِد اســپانیا بیــن 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــل پی ــب قات ــاالگا لق ــواداران م ه

کریســتیانو رونالــدو، بازیکــن گلــزن تیــم فوتبــال رئال مادریــد کــه شــاید 
ــود را  ــی خ ــور گل زن ــا موت ــان اروپ ــگ قهرمان ــش در لی ــس از درخش پ
ــر  ــه نظ ــاده ب ــاالگا آم ــردن دروازه م ــاز ک ــرای ب ــون ب ــرده، اکن ــن ک روش

می رســد.
رونالــدو از 1۶ بــازی اخیــر برابــر مــاالگا بــه 1۶ گل زده رســمی رســیده 
ــا نویســندۀ وب  ــده موجــب شــده حت ــره کنن ــادار و خی ــار معن ــن آم و ای
ــاد کنــد. ــه عنــوان قاتــل مــاالگا ی ســایت رســمی باشــگاه مــاالگا از او ب

کریــس بــه هــواداران رئال مادریــد نیــز قــول درخشــش برابــر مــاالگا داده 
و در مصاحبــه بــا مــارکا گفتــه اســت: تمــام تالشــم را می کنــم تــا برابــر 

مــاالگا گل بزنــم، امــا هــواداران بایــد صبــور و واقع گــرا باشــند.

ســتاره های ســابق فوتبــال جهــان در مراســم قرعه کشــی جام جهانــی 
در مســکو حضــور خواهنــد داشــت. اســطوره های فوتبــال در روز 
ــت. ــد داش ــور خواهن ــکو حض ــال در مس ــی فوتب ــی جام جهان قرعه کش

ــامبر  ــی 2018 روز اول دس ــی جام جهان ــا، قرعه کش ــالم فیف ــاس اع براس
در مســکو برگــزار می شــود کــه تعــدادی از ســتاره های ســابق جهــان در 

ایــن مراســم حضــور دارنــد.
لــورن بــالن، گــوردون بنکــس، کافــو، کانــاوارو، دیه گــو فــورالن، 
ــم  ــن مراس ــه در ای ــتند ک ــتاره هایی هس ــول س ــوس پوی ــا، کارل مارادون

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
برگــزار   2018 جــوالی   15 تــا  جــون   14 از  فوتبــال  جام جهانــی 
ــکو،  ــه مس ــف از جمل ــهرهای مختل ــز در ش ــابقات نی ــد. مس ــد ش خواه
ــامارا، ســوچی و... انجــام می شــود.  ــراد، کازان، س ســن پترزبورگ، ولگوگ

32 کشــور در جام جهانــی حضــور دارنــد.

انتقال کارزار کشاکش های جهانی 
از سوریه و عراق به افغانستان

دردمندانــه آنچــه کــه مــن چنــد ســال پیــش از آن هــراس داشــتم و 
آن را بارهــا پیش بینــی کــرده بــودم، هــم اکنــون در حــال پیــاده شــدن 
اســت. آن چــه از فحــوای رســانه های روســی و ایرانــی بــر می آیــد 
و دیــده می شــود، هــر دو کشــور در پــی گســترش چشــم گیر نقــش 
ــای  ــو پویایی ه ــک س ــن رو، از ی ــد. از همی ــتان ان ــود در افغانس خ
دیپلماتیــک در محــور افغانســتان بــه شــدت افزایــش یافتــه و 
ــه اشــاره روســیه در  ــا آذربایجــان ب ــه و حت کشــورهای آســیای میان

ــد. ــا ان ــی بیشــتر در کشــور م ــی نقش آفرین پ
ــال شــده اســت.  ــش فع ــش از پی از ســوی دیگــر، خــود روســیه بی
ــای  ــی از شــر داعــش و ســایر گروه ه ــا اندازه ی ــون ت ــه اکن ــران ک ای
ــت  ــت، فرص ــه اس ــایش یافت ــراق آس ــوریه و ع ــت افگن در س دهش
بیشــتری پیــدا کــرده تــا در افغانســتان در برابــر حضــور امریــکا بــه 
میــدان بیایــد. از ایــن رو، انتظــار مــی رود اشــراف اطالعاتــی شــاخۀ 
قــدس سپاه پاســداران و حضــور مســتقیم فیزیکــی لشــکر فاطمیــون 

برگشــته از ســوریه در خــاک مــا افزایــش یابــد.
ــو ترامــپ  ــرد ن ــا راهب از آن ســو، هنــد هــم در راســتای همســویی ب
ــه وزرات  ــی ک ــه پیمانه ی ــاده اســت. ب ــو افت ــش در تکاپ بیشــتر از پی
ــرده و  ــد دراز ک ــوی هن ــه س ــام را ب ــتان انگشــت اته ــۀ پاکس خارج
ــاک  ــا از خ ــش دارد ت ــه کوش ــت ک ــاخته اس ــم س ــور را مته آن کش
عملیات هــای  راه انــدازی  بــه  دســت  پاکســتان  در  افغانســتان 

بزنــد. دهشــت افگنانه 
ــی در افغانســتان  ــای امریکای ــش نیروه ــپ و افزای ــرد ترام ــر راهب اگ
ــور  ــمال کش ــش را در ش ــان داع ــکر جنگجوی ــدن لش ــرازیر ش و س
ــم  ــه بی ــت ک ــوان گف ــخن می ت ــک س ــم، در ی ــنجش بگیری ــه س ب
ــتین  ــه کارزار راس ــا ب ــور م ــک، کش ــدۀ نزدی ــه در آین ــی رود ک آن م
ــی  ــزرگ و منطقه ی ــای ب ــی قدرت ه ــان فرسایش ــی بی پای زورآزمای

ــدل شــود. مب
ــی را  ــی بی طرف ــه مش ــۀ بازگشــت ب ــا اندیش ــت ت ــن رو، برماس از ای
ــا  ــر آن، ب ــازیم. در غی ــدل س ــری مب ــی و سراس ــدۀ مل ــک ای ــه ی ب
بازیگــران  میــان  تنش هــا  و  چالش هــا  روزافــزون  دامنه یابــی 
رنگارنــگ خارجــی؛ کشــور بــه ســوریه یــا لبنــان یــا لیبــی دیگــری 
ــه بی طرفــی  مبــدل خواهــد شــد. هنگامــی کــه اندیشــۀ بازگشــت ب
بــه یــک ایــدۀ سراســری ملــی مبــدل شــود، دیگــر هیــچ نیــروی در 
جهــان جلــو پیــاده شــدن آن را گرفتــه نخواهــد توانســت. سیاســت 
ــی و مشــی  ــک جانبه گرای ــی ی ــت وحــدت مل ــی دول خارجــی کنون
ــاد  ــور در تض ــای کش ــع علی ــا مناف ــه ب ــت ک ــه اس ــادۀ یک طرف ج
ــیوخ  ــه ش ــد ب ــش از ح ــته گی بی ــژه وابس ــه وی ــت. ب ــکار اس آش
مرتجــع ســعودی. ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل سیاســت های 
ــای  ــرداب تنش ه ــر روز در م ــت ه ــا گذش ــور ب ــۀ ارگ کش کودکان

ــی رود. ــر م ــاک فروت ــی خطرن ــی و مذهب ــاری، زبان تب
ــر  ــر را بلندت ــدا درآورد و زنگِ خط ــه ص ــا را ب ــد ناقوس ه آری! بای
ــدار شــود. سیاســت  ــخ بی ــی تاری ــا باشــد ارگ از خــواب افیون زد ت
روس هــا از گذشــته های دور، حمایــت بــدون قیــد و شــرط از 
ــواره  ــی ها هم ــس، انگلیس ــت. برعک ــوده اس ــی ب ــتون های غلزای پش
ــه  ــم ب ــن رو، ه ــد. از همی ــرده ان ــتیبانی ک ــی پش ــتون های دران از پش
ــه از  ــی را ک ــا کــرزی دران ــه امریکایی ه ــود ک مشــورۀ انگلیســی ها ب
قبیلــۀ پوپلزایــی اســت، آوردنــد. اکنــون کــه بــا البی گــری خلیــل زاد 
ــرزی  ــا از ک ــت، روس ه ــده اس ــی روی کار آم ــی غلزای ــرف غن اش
ــی  ــیار گرم ــبات بس ــن مناس ــا همچنی ــد، ام ــت می کنن ــی حمای دران

ــا اتمــر دارنــد. ب
ــکا  ــس و امری ــت های انگلی ــه در در سیاس ــکل ن ــر رو، مش ــه ه ب
ــته در  ــال گذش ــزده س ــت. در پان ــا اس ــود م ــه در خ ــیه، بلک و روس
داخــل کشــور قوم گرایــی افراطــی بــه گونــۀ لگام گســیخته از 
ســوی کــرزی و احمــدزی دامــن زده شــد و اکنــون تقریبــًا بــه نقطــۀ 

برگشــت ناپذیری رســیده اســت.
اکنــون دیــده شــود کــه داکتــر عبــداهلل از امریــکا بــا چــه راهکارهــای 
متوجــه  امریکایی هــا  بی تردیــد  گشــت.  خواهــد  بــاز  نــوی 
عمیق تــر شــدن فاجعــه در کشــور در همــه ابعــاد هســتند و احتمــاالً 
ــد. در  ــت دارن ــایل روی دس ــی از مس ــرای برخ ــنجی هایی ب چاره س
ــن  ــز روش ــک چی ــا ی ــود.  ام ــه می ش ــود چ ــده ش ــخن، دی ــک س ی
ــام  ــاختار نظ ــود و س ــرف نش ــتان بی ط ــه افغانس ــی ک ــت: مدام اس
ــنده گان  ــه باش ــۀ هم ــارکت دادگران ــه مش ــود ک ــی نش ــه گونه ی آن ب
آن را در تصمیم گیری هــای سیاســی و تقســیم امتیــازات مــادی 
ــه شــدن انحصارگرایــی لگام گســیختۀ  ــا فرب ــه تأمیــن کنــد، ب دادگران
کنونــی، محــال اســت کشــور روی آرامــی را ببینــد. بحــران بــه گونــۀ 

ــود. ــون می ش ــکل آن دگرگ ــا ش ــد. تنه ــه می یاب ــی ادام روزافزون

عزیز آریانفر



محـور مـردم افغانسـتان کـه بـه رهبـری شـماری از 
در  شـده،  ایجـاد  کشـور  سیاسـی  مطـرح  چهره هـای 
واکنـش بـه اعتـراض شـهروندان غـور، می گویـد کـه 
امکانـات و  از تمـام  سـران حکومـت وحـدت ملـی 

می نماینـد. نامشـروع  اسـتفادۀ  فرصت هـا، 
ایـن جریـان سیاسـی، ام روز) شـنبه، 4 قـوس( با نشـر 
خبرنامه یی گفته اسـت، شـهروندان غور بـا وجود آن که 
در دوره هـای جهـاد و مقاومـت از خود، شـجاعت های 
زیـادی نشـان داده، امـا از دورۀ پسـا طالبـان بدینسـو، 
محـروم  امتیازات شـان،  و  حقـوق  بسـیاری  از  آنـان 

شـده اند.
کار  نخسـتین  کـه  افـزوده  افغانسـتان  محورمـردم 
سـاخ تارهای مردم  سـاالر و متعهـد بـه قانـون، ختـم به 
اقتصادی سـت  و  سیاسـی  بی عدالتی هـای  و  نابرابـری 
کـه چنیـن کاری در دولـت وحـدت ملـی نشده اسـت.
غـور  مـردم  تظاهـرات  مـورد  در  جریـان،  ایـن 
گفته اسـت کـه ایـن شـهروندان چـه در دورۀ مقاومـت 
بـا هراس افگنـان در گذشـته و چـه در دورۀ جدیـد 
دولـت داری کنونی با مشـارکت فراگیر در پروسـه های 
انتخابـات سـهم  و مسـؤولیت تاریخـی خـود را انجـام 

داده انـد.
 در خبرنامـه تاکیـد شـده کـه بـا ایـن وجود، متسـافانه 
حکومـت افغانسـتان در ایـن زمینه توجه جـدی نکرده 
و بـه جـای ایجـاد اعتمـاد، نهادینـه کـردن عدالـت و 
برابـری بیـن شـهروندان، به مسـایلی پرداختـه که مردم 

از دولـت فاصلـه گرفتـه اند.
ایـن جریان سیاسـی ضمـن حمایت از تظاهـرات مردم 
غـور گفتـه کـه از بی توجهـی حکومت مرکـزی معلوم 
اسـت که سـران دولت هیـچ اعتنایی به مـردم ندارند و 
بـه صـورت انحصار طلبانـه و نابرابری سیاسـی از تمام 

فرصت هـا و امکانات اسـتفادۀ نامشـروع می نمایند.
محـور مـردم گفتـه کـه بایـد مـردم از محرومیت هـا و 
نابرابری هـای سیاسـی و مدنـی نجـات داده شـود؛ زیرا 

دوره هـای مـردم سـتیزی و نابرابـری و بی اعتنایـی بـه 
گذشته اسـت. شـهروندان 

اعضـای ایـن جریـان خاطر نشـان سـاخته کـه هرچند 
از  کشـور  شـهروندان  گذشـته،  سـال  سـه  مـدت  در 
ناکارگـی و قانـون سـتیزی های حکومت کنونـی به داد 
آمدنـد، امـا ایـن وظایف اصلی دولت سـت که نسـبت  
به خواسـت ها و سرنوشـت مردم، از قانون و انکشـاف 

متـوازن کار گیرد.
جریـان محـور مردم هشـدار داده اسـت که بـی تفاوتی 
شـهروندان،  خواسـت  برابـر  در  کنونـی  حکومـت 
در  سـتیزی  مـردم  و  اسـتبداد  شـدن  مسـتولی  نشـانۀ 
سیاست اسـت و نباید مسـیر توسـعه سیاسـی و نهادینه 

شـدن عدالـت پـر چالـش گـردد.

ایـن جریـان سیاسـی خاطرنشـان سـاخته اسـت کـه 
دولـت موجـود نـه تنهـا در راسـتای بـرآوردن شـدن 
آرمـان مـردم کار نکـرده؛ بل هر روز دیده می شـود که 
بـه سیاسـت تبعیض گرایانـه و واگراینه کوشیده اسـت.
غـور  شـهروندان  از  شـماری  کـه  درحالی سـت  ایـن 
از آغـاز هفتـۀ گذشـته بدینسـو در ارتبـاط بـه عـدم 
دسترسـی ایـن والیـت بـه سـرک و بـرق، دسـت بـه 

زده انـد. اعتـراض 
هرچنـد هیئتـی از سـوی دولـت مرکـزی بـه خاطـر 
بـه والیـت  اعتراض کننـده گان  بررسـی خواسـت های 
غـور اعـزام شـده، امـا نتواسـته کـه قناعت شـان را بـه 

دسـت آورنـد.

خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
بـا  هنـد  کـرد:  اعـالم  پاکسـتان 
پـی  در  افغانسـتان  از  اسـتفاده 
عملیات هـای  برنامه ریـزی 
اسـت. پاکسـتان  در  تروریسـتی 
محمـد فیصل سـخنگوی وزارت 
کـرد:  اعـالم  پاکسـتان  خارجـه 
نشـان  کـه  داریـم  مدارکـی  مـا 
می دهـد سـازمان اطالعـات هند 
افغانسـتان  از  »راو«  بـه  موسـوم 
بـرای ایجـاد نا امنـی در پاکسـتان 

. می کنـد  اسـتفاده 
کـرد:  تصریـح  فیصـل  محمـد 
مـا بـا دولتمـردان چینـی نیـز در 
مـورد مسـائل مختلـف منطقه ای 
بـه خصـوص کریـدور اقتصادی 
مشـکالت  و  پاکسـتان  و  چیـن 
فعلی افغانسـتان بحـث و گفتگو 

کردیـم.
خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
هنـد  ارتـش  افـزود:  پاکسـتان 
مظلـوم  مسـلمانان  همچنـان 
کشـمیری را می کشـد و متاسفانه 
 12 از  بیـش  اخیـر  هفتـه  طـی 
ارتـش  حمـالت  در  کشـمیری 
دسـت  از  را  خـود  جـان  هنـد 

. داده انـد 
بـه احضـار سـفیر هنـد در  وی 
پاکسـتان بـه دلیـل نقـض مکـرر 
تمامیـت ارضی پاکسـتان توسـط 
ارتـش هنـد خبـر داد و گفت: ما 
تحـرکات هنـد را کامـال زیر نظر 

داریم.
در  مـا  افـزود:  سـخنگو  ایـن 
دوسـتانه  انسـان  حرکـت  یـک 
کلبهوشـن  مالقـات  اجـازه 

بـا  را  هنـدی  جاسـوس  یادیـو 
خانـواده اش صـادر کردیـم ولـی 
دولـت هنـد مصر اسـت پیش از 
مالقـات همسـر کلبهوشـن با او، 
مادرش بـه مالقات فرزنـد بیاید.
فیصـل بـا انتقـاد از روند سـخت 
بـرای  هنـد  روادیـد  صـدور 
پاکسـتانی ها بیـان کـرد: در حـال 
حاضـر صـدور روادیـد درمانـی 
هنـد تقریبـا غیـر ممکـن اسـت 
و ایـن بـا اصـول اولیـه قوانیـن 

دارد. مغایـرت  بشـری  حقـوق 
وی سـپس بـه تخصیـص بودجه 
بـه  آمریـکا  دالـری  700میلیـون 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  پاکسـتان 
ایـن کمک شـرایط خاصـی دارد 
بـه  آنهـا  تحقـق  صـورت  در  و 
خواهـد  داده  تحویـل  پاکسـتان 

. شد
کنگـره  اخیـر  روزهـای  طـی 
آمریـکا بـا نقض سـخنان ترامپ 
پاکسـتان  تهدیـد  بـه  اقـدام  کـه 
کـرده بـود، کمـک 700 میلیـون 
دالـری را بـرای ایـن کشـور در 
نظـر گرفتـه و آن را مشـروط بـه 
جدیـت پاکسـتان در مبـارزه بـا 
حقانـی  شـبکه  ترویسـت های 

داد. قـرار 
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محور مردم: 

حکومت از امکانات و فرصت ها استفادۀ نامشروع می کنند

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان:

هنـد با استـفاده از افغـانستان 
در پـی نـا امـن کـردن پاکستـان است

عزیـزی بانـک بـا توجـه بـه عملکـرد مطلـوب و شایسـته خـود در 
بخش هـای گوناگـون بانکـی و بر مبنـای فعالیت ها وخدمات شایسـته 
و اعتماد آفریـن در صنعـت بانکداری و همچنین دسـتاوردهای کسـب 
شـده در حـوزه رضایت منـدی مشـتریان و پشـتوانه اعتمـاد عمومـی 
واجـد دریافـت پاداش موسـوم بـه )THE BIZZ 2017( تشـخیص 
داده شـد. بـر همیـن اسـاس عطیـه مذکـور )THE BIZZ( که یکی 
از معتبرتریـن جوایـز بـه شـمار مـی رود، طـی محفـل با شـکوهی که 
در شـهر دوبـی در هوتـل بـرج عرب بـه تاریخ 15 نوامبر سـال جاری 
 WORLD( برگزار شـده بود، از سـوی کنفدراسـیون جهانی تجارت

COB( بـه عزیـزی بانک اهدا شـد.
آقـای محمـد سـالم امیـد، رییـس اجراییـوی عزیـزی بانـک، افتخـار 
مذکـور را بـا حضـور بیـش از 350 مقـام بلنـد رتبـه کـه مشـمول 50 

کشـور جهـان می شـد، دریافـت کـرد.
بـا بـه دسـت آوردن این جایـزه امکان رشـد فعالیت عزیـزی بانک در 
سـطوح جهانـی فراهم شـده، ظرفیـت بانک را در جهـت تامین ارتباط 
تجـاری و ایجـاد کاروبار در سراسـر جهـان افزایـش داده و در نهایت  
می توانـد کارکردهـا و دسـتاوردهای بانکـی و تجارتـی خـود را برای 

جهانیـان به نمایـش بگذارد.
در عیـن حـال، عزیـزی بانک منحیـث عضو پیشـتاز سـازمان تجارتی  
)WORLDCOB( شـناخته شـده و برایش اجازه ایجاد داد و سـتد 

میـان اعضای این سـازمان داده شـده اسـت.
 ( کـوب  ورلـد  سـازمان  در  عضویـت  موفقیـت،  ایـن  کسـب  بـا 
در  خصوصـی  بانـک  اولیـن  بانـک  )WORLDCOBعزیـزی 
افغانسـتان اسـت که می توانـد درکنار دیگر شـرکت های بـزرگ مانند:
بانـک سـوهر )عمـان(، دوبـی دیوتـی فـری )امـارات متحـده عربـی( 
بانـک دوحـه )قطـر(، سـعودی تیلـی کام )عربسـتان سـعودی(، بـی 
بـی کـی بـی اس سـی )بحریـن(، بانـک ملـی کویـت )کویـت(، اداره 
شناسـایی امـارات ) امـارات متحـده عربـی( خطـوط هوایـی ایتوپیـا 
)لبنـان(،  لیبانیـس  کریـدت  )ترکیـه(،  کاربـوک  پوهنتـون  )ایتوپیـا(، 
السـوالیمی گـروپ )عمـان(، یونیـن نشـنل بانـک )امـارات متحـده 

عربـی( روابـط تجـاری برقـرار  کنـد.
پیـش از ایـن، محافـل اهـدا جوایـز )BIZZ( در شـهرهای: هسـتون، 
نیویـارک، پونتا، کانـا، پانامه، کسـکو، روم، ممبیی، اورلندو، بارسـلونا، 
میامی/باهامـس، دوحـه، پاریس، لوسـکابوس، دوبـی، وینیس، هاوایی، 
ابوذبـی، آتـن، الس ویـگاس، موسـکات، واشـنگتن و موناکـو برگزار 

گردیده اسـت.
ورلـد کـوب )WORLDCOB( یـک سـازمان تجارتـی پیشـتاز در 
جهـان اسـت که در شـهرهای هوسـتون و تکزاس موقعیـت دارد. این 
سـازمان، معرف توسـعه و انکشـاف بیش از 3300 کمپنی  در بیشتر از 
120 کشـور جهان بوده، رشـد و توسـعه شـرکت ها وتجاران برجسـته 
را رسـمأ مـورد شناسـایی قـرار داده همچنـان بـه ترویـج مسـوولیت 
پیشـتاز در عرصـه   از شـرکت های  اجتماعـی شـرکت ها می پـردازد. 
تجـارت، بـا اعطـای جوایـز )BIZZ( تقدیـر و تحسـین بـه عمـل 

می آورد.

نیروهـای  عمومـی  فرمانـده  نیکلسـون  جـان  جنـرال 
ناتـو و امریکایـی در افغانسـتان تاکیـد کـرده اسـت که 

وضعیـت جنگـی در افغانسـتان تغییـر خواهـد کـرد.
نیـوز  سـی  بـی  ان  بـا  گفتگـو  در  نیکلسـون  جنـرال 
گفتـه اسـت کـه هنـوز بن بسـت جنـگ در افغانسـتان 
شکسـتانده نشـده اسـت، امـا تاکیـد کـرده اسـت کـه 
راهبـرد تازه امریکا بـرای افغانسـتان وافزایش نیروهای 

نظامـی ایـن وضعیـت را تغییـر خواهـد داد.
وی، افزایـش فشـارها برحامیـان بیرونـی هـراس افگن 
را بخشـی از پیـروزی در امرمبارزه با هـراس افگنی در 

افغانسـتان عنوان کرده اسـت.
نیکلسـون گفتـه اسـت: »مـا هنـوز در یـک وضعیـت 
ناپایدار هسـتیم چون فقط ۹0 روز از اعالم راهبرد تازه 
امریـکا برای افغانسـتان وجنوب آسـیا می گـذرد، اما با 
آمـدن نیروهـای تـازه نفـس امریکایـی، صالحیت های 
بیشـتری کـه به مـا داده شـده اسـت وافزایش فشـارها 
بر کسـانی کـه از هراس افگنـان حمایت می کنـد زمینه 
را بـرای پیـروزی مـان در جنگ افغانسـتان رقم خواهد 

زد«.
در  امریکایـی  و  ناتـو  نیروهـای  عمومـی  فرمانـده 
افغانسـتان تاکیـد کـرده کـه شـماری از سـربازان تـازه 
نفس امریکایی وارد افغانسـتان شـده اند و شـمار دیگر 
آنـان در آینده نزدیک به افغانسـتان اعزام خواهند شـد.

عزیزی بانک عطیه یی موسوم به 
)THE BIZZ 2017( را جهت ویژگی 

و برتری در تجارت  بدست آورد
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