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در حالی که حتا در شرایط کنونی هم قسمت اعظمی 
حکومت داری  از  قسمتی  و  محلی  حکومت داری  از 
توسط  کشور  عالی  دادگاه  اعضای  کنار  در  مرکزی 
سرپرستان اداره می شود، به سرپرستی کشانیده 
با  مستقیم  گونۀ  به  که  دولت  تقنینِی  رکن  شدِن 
خورده،  رقم  ملی  وحدت  حکومت  سران  دستان 
در  دیگر  سیاسِی  نوستالوژی  یک  از  حکایت 
کشور می کند. رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل 
توافق نامۀ  امضای  با  ملی  وحدت  حکومت  سران 
سیاسی تشکیل این حکومت، هرچند برای رهایی 
و  انتخاباتی  سهمگیِن  بن بست  یک  از  افغانستان 
ملی،  وحدت  حکومت  توافق نامۀ  تطبیق  به شرط 
اما  کردند؛  عبور  اساسی  قانون  قرمز  خطوط  از 
همان  از  حتا  که  می شود  دیده  کنونی  شرایط  در 

توافق نامه هم عدول شده است

که  کرد  اعالم  امریکایی  ارشد  سناتور  مک کین،  جان 
با خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، گروه 
نفوذ خود را  تروریستی داعش فرصت می یابد دامنه  
در این کشور گسترش دهد و عراقی دیگر در منطقه 

ایجاد کند.
جان مک کین، سناتور امریکایی روز شنبه در »کنفرانس 
جهانی امنیت« در سنگاپور اعالم کرد که خروج کامل 
ورود  برای  را  راه  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای 

»داعش« به این کشور می گشاید.
او افزود: پس از ایجاد خأل امنیتی ناشی از عدم حضور 
نیروهای امریکا، »ما در افغانستان شاهد همان فیلمی 

خواهیم بود که در عراق به نمایش درآمد«.
او تاکید کرد که تا پایان درگیری ها در افغانستان »هنوز 
راه درازی در پیش است«. در حال حاضر، حدود ۱۰ 

هزار سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند.

ماموریت جنگی ۱۳ ساله  نیروهای آیساف به رهبری 
ناتو در افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴خاتمه یافت و 
مسوولیت اصلی حفظ امنیت این کشور از آغاز سال 
۲۰۱۵، به عهده  ارتش و پولیس افغانستان گذاشته شده 
است. این نیروها، در حال حاضر از ۳۵۰ هزار سرباز 
جدید  ماموریت  می شوند.  تشکیل  پلیس  مامور  و 

واحدهای نظامی ناتو...                   ادامه صفحه 6
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مسایل تغییر نمي کنند؛ این ما هستیم که نحوة نگرِش خود را تغییر مي دهیم.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

سفیر تازۀ بریتانیا در کابل در دیدار با رییس اجرایی دولت 
وحدت ملی گفته که برای تکرارنشدن بحراِن ناشی از تقلب 
انتخاباتی افغانستان به  در انتخابات باید اصالحات در نظام 

وجود آید. 
براساس خبرنامۀ ریاست اجرایی، داکتر عبداهلل رییس اجرایی 
دولت وحدت ملی دیروز با کارین پیرس سفیر تازۀ بریتانیا 

در کابل مالقات کرده است.  
سفیر بریتانیا با اشاره به...                         ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
که  شده  سبب  افغانستان  در  داعش  نفوذ  گسترش 

مذاکره  زمینۀ  فراهم سازی  تالش  در  منطقه  کشورهای 
میان طالبان با دولت افغانستان شوند.

شماری از آگاهان سیاسی می گویند، تهدید داعش سبب 
برای  و...  ترکمنستان  چین،  ایران،  کشورهای  که  گردیده 

آوردن صلح در افغانستان پا درمیانی کنند.
برای  افغانستان  در  داعش  حضور  چون  آنان،  گفتۀ  به 
دلیل  همین  به  است،  خطرآفرین  همسایه  کشورهای 
در  ثبات  حفظ  با  تا  هستند  تالش  در  منطقه  کشورهای 

افغانستان پای داعش را از کشورهای شان دور نگه دارند. 
ناکام  را  تالش  ها  این  تحلیلگران  برخی  حال،  این  در 
می خوانند؛ زیرا به گفتۀ آنان، حکومت افغانستان عالقه مند 

گفت وگوهای صلح نیست.
معین مرستیال آگاه مسایل سیاسی می گوید، حضور داعش 
همان طور که برای کشورهای عرب خطرآفرین بود، بدون 

نهایت  نیز  افغانستان  همسایه  کشورهای  برای  شک 
خطرآفرین است، بنابراین کشورهای منطقه در تالش 
اند تا با حفظ ثبات در افغانستان پای داعش را از 

کشور خودشان کوتاه کنند.
و....  ترکمنستان  چین،  روسیه،  گفت:  مرستیال 
به  را  افغانستان  در  داعش  حضور  و  ناامنی 
برای  دلیل  همین  به  می کنند،  تلقی  خود  زیان 
فراهم سازی زمینه مذاکره میان طالبان و دولت 

افغانستان تالش می کنند.
این که  اصلی  دلیل  سیاسی،  آگاه  این  باور  به 
خواهان  جهان  و  منطقه  کشورهای  اکثریت 
در  صلح  آوردن  و  طالبان  با  مذاکرۀ  زمینه  سازی  فراهم 
افغانستان اند این است که ناامنی...            ادامه صفحه 6

سفیر بریتانیا در دیدار با داکتر عبداهلل:

نظام انتخاباتی اصالح گردد 
تا بحران تکرار نشود

تعویق انتخابات پارلمانی 
و تکمیل پازِل حکومت 

سرپرستی

هشدار جان مک کین از خروج کامل نیروهای امریکایی: 

داعش افغانستان را عراقی دیگر می سازد
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تالش های منطقه یی برای تأمین صلح در افغانستان 
به شکست می انجامد

»داعش ده ها کودک اسماعیلیه را با خود برده است«
فرماندهامنیۀبدخشاناظهاربیخبریمیکند
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نامۀ  یک  از  پرده  کشور  رسانه های  به تازه گی 
به  ریاست جمهوری  ارگ  محرمانۀ  به اصطالح 
در  برداشتند.  پاکستان  ارشِد  مقام های  نشانِی 
جمهوری  رییس  اشرف غنی  محمد  نامه،  این 
افغانستان، خواست های مشخصی از پاکستان در 
کرده  مطرح  هراس افکنی  و  تروریسم  با  مبارزه 
است. در این نامه، آقای غنی از رهبران پاکستان 
خواسته است که رهبران طالبان و شورای کویته 
نامه  این  در  دهند.  قرار  قانونی  پیگرد  را تحت 
کشور  دو  امنیِت  علیه  افراد  این  که  رفته  تأکید 
قانونی  برخورد  آن ها  با  باید  و  دارند  قرار 
آقای  نامه،  این  دیگِر  بخش  در  گیرد.  صورت 
از  که  است  خواسته  پاکستان  مقام های  از  غنی 
آن  شفاخانه های  در  طالبان  زخمِی  افراد  درمان 
کشور خودداری کنند. در همین حال، آقای غنی 
انتظار  افغانستان  مردم  که  نوشته  خود  نامۀ  در 
این  مفاد  نتایج  آینده،  دارند که ظرِف سه هفتۀ 
با  مقابله  پاکستان در  نامه را در رویکرد دولت 

هراس افکنان شاهد باشند. 
آن گونه که معلوم می شود، نامۀ آقای غنی آن قدر 
هم سّری نمی نماید، چون به احتمال بسیار قوی 
می توان حکم کرد که محتوای این نامه از سوی 
ارگ ریاست جمهوری در اختیارِ برخی رسانه ها 
قرار گرفته است. مسلمًا ممکن نبود که محتوای 
رسانه های  در  زودی ها  این  به  نامه یی  چنین 
مقام های  که  شده  دیده  اکثراً  کند.  درز  کشور 
کشور برای این که ندانم کاری های خود را توجیه 

کنند، دست به چنین افشاگری هایی می زنند. 
نامۀ آقای غنی به جز همان التیماتومی که در آن 
وجود دارد، به هیچ صورت حاوی نکاِت تازه 
نیز  و قابل توجه نیست. هرچند که در گذشته 
چنین التیماتوم هایی به پاکستان از سوی رهبراِن 
آقای  التیماتومِ  نحوۀ  اما  بود،  شده  داده  کشور 
غنی، مقداری با گذشته متفاوت به نظر می رسد. 
و  مشترک  مبارزۀ  بر  تأکید  همواره  گذشته  در 
صادقانه با تروریسم می رفت، اما زماِن مشخص 

برای عملی شدِن آن مطرح نبود. 
به  توجه  با  را  نکته  این  پیشین،  رهبران  شاید 
سیاست های پاکستان مد نظر داشتند که به آسانی 
تمام پل های عقبی را ویران نکنند. به گفتۀ زلمی 

خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان، میان 
گفتار و رفتارِ پاکستانی ها فاصله یی بزرگ وجود 
دارد و نباید فریِب حرف های سیاست مداراِن این 
کشور را خورد. آقای خلیل زاد که این سخنان را 
میان  اطالعاتی  تفاهم نامۀ  امضای  به  در واکنش 
دو کشور بر زبان می آورد، تأکید ورزید که در 
تمام کشورها یک نوع فاصله میان حرف و عمِل 
سیاست مداران دیده می شود، اما در پاکستان این 

فاصله به صورِت فاجعه باری زیاد است. 
سیاست مداراِن پاکستانی در مناسباِت خود نشان 
خود  صداقِت  می توانند  به آسانی  که  داده اند 
سیاست مداراِن  سازند.  خود  منافِع  قربانی  را 
از  بارها  گذشته،  سال  سیزده  ظرف  پاکستانی 
مبارزۀ مشترک با تروریسم حمایت کرده اند، اما 
آن  تروریسم و هدف های  در عمل در خدمِت 
قرار داشتند. نمونه روشِن این حمایت، حضور 
دیگر  کشورهای  و  طالبان  جنگ جوی  هزاران 
هدف  که  است  کشور  این  مختلِف  مناطق  در 
افغانستان است. آیا  اصلِی آن ها ادامۀ جنگ در 
مقام های پاکستانی از حضور بن الدن در نزدیکی 
اسالم آباد بی خبر بودند؟ آیا همین حاال رهبران 
و  داعش  حقانی،  شبکۀ  طالبان،  فرماندهان  و 
صدها جنگ جوی خارجی در این کشور حضور 

ندارند؟ 
این باور که گویا دولت مرداِن پاکستانی از حضورِ 
اند،  بی خبر  خود  خاِک  در  مسلح  گروه های 
این همه  بارِ  پاکستان  است.  ساده لوحانه  باوری 
مهماِن خوانده یا ناخوانده را به دلیل منافِع خود 
تحمل می کند و آه هم نمی کشد. این کشور به 
شکِل بیمارگونه یی باور کرده است که افغانستان 
به  منافِع آن در تضاد قرار دارد و  با  صلح آمیز، 
همین دلیل، گاهی عوارض جانبِی آن را تحمل 
می کند، مثل آن چه که در مدرسۀ نظامی پشاورِ 

این کشور به وقوع پیوست. 
به  کشور  این  رهبران  عنوانی  غنی  آقای  نامۀ 
وضعیت  در  تغییری  نمی تواند  صورت  هیچ 
نامه را  این  به آسانی مفاد  پاکستان  ایجاد کند و 
نادیده می گیرد؛ اما معلوم نیست که پس از سه 
هفته آقای غنی چه حرفی برای مردم افغانستان 
خواهد داشت. آیا به گزینه های پس از این نامه 

نخواهند  پاکستانی ها  اگر  است؟  کرده  فکر  هم 
که در عملی کردِن خواست های آقای غنی گام 
بردارند، او از چه ابزارهایی استفاده خواهد کرد؟
به نظر می رسد آقای غنی یا به این مسایل فکر 
فرستادن  با  نیز  او  که  کرده  تالش  یا  و  نکرده 
شاید  بپاشد.  خاک  مردمش  چشم  به  نامه  یک 
سران  به  نامه یی  چنین  ارساِل  دالیل  از  یکی 
پاکستان، الپوشانِی اشتباهی باشد که آقای غنی 
و همدستاِن او در امضای تفاهم نامۀ اطالعاتی با 

پاکستان مرتکب شدند. 
بحث جدِی  یک  به  زمانی  امضاشده  تفاهم نامۀ 
از  آن  مفاد  که  شد  تبدیل  رسانه یی  و  سیاسی 
برخی منابع در اختیار رسانه ها قرار گرفت. پس 
بود  تفاهم نامۀ اطالعاتی  از رسانه یی شدِن مفاد 
از  موجی  برابِر  در  جمهوری  ریاست  ارگ  که 
شد  مجبور  و  گرفت  قرار  انتقادی  واکنش های 
مسأله را به شکِل دیگری تبارز دهد. ورنه اصِل 
شورای  امنیت،  ریاست  که  است  این  مسأله 
این سند را  امنیت و ریاست جمهوری، آگاهانه 
امضا کرده بودند و امیدوار بودند که محتوای آن 

به بیـرون درز نکند. 
مورد  این  در  تحلیل گران  از  یکی  با  که  زمانی 
صحبت می کردم، او با صراحت اذعان کرد که 
برای نخستین بار متن تفاهم نامه از سوی نزدیکان 
اختیارِ  در  پیشین  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
برخی رسانه ها و اعضای مجلس نماینده گان قرار 
گرفت. آقای غنی با ارسال این نامه می خواهد 
تفاهم نامۀ اطالعاتی را از تیتِر خبری بیرون کند 
و به حاشیه براند؛ زیرا به صورت عادی پس از 
این، افکار عمومی متوجه نامۀ آقای غنی خواهد 
شد و به نتایج آن، چشم خواهد دوخت. آقای 
غنی این نامه را به مقام های پاکستانی فرستاده تا 
لبۀ تیِز انتقادها را به سمِت هدِف تازه یی متوجه 
سازد. اگر قرار باشد که وضعیِت دو کشور تغییر 
با تروریسم  مبارزه  پاکستانی ها صادقانه،  کند و 
را در عمل بپذیرند، باید نگاه استراتژیست های 
این کشور دیگرگون شود. تا زمانی که در نگاه 
منطقه  مسایل  و  افغانستان  به  نسبت  پاکستان 
همین  روی  در  این  است،  نشده  رونما  تحولی 

پاشنه خواهد چرخید! 
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احمـد عمران

ارگ و نامه نگاری های 
بـی نتیجـه

 

بیشتِر  حضور  و  اخیر  ناامنی های  ادامۀ  که  می رسد  نظر  به 
نیروهای داعش و القاعده در شمال سبب شده است که این 

بخش کشور از کنترل کامِل دولت خارج شود.
در نشستی که دیروز به منظور هماهنگِی عملیات های نظامی 
مقِر  مارمل  پایگاه  در  مسلح  مخالفاِن  برابِر  در  مبارزه  برای 
روی  بود،  شده  برگزار  کشور  شمال  در  آیساف  نیروهای 
موضوعاِت امنیتی و راه های مبارزه با ناامنی های اخیِر شمال 
بحث صورت گرفت. در این نشست تأکید شد که نیروهای 
خارجی یک بارِ دیگر در عملیات های نظامی وارد می شوند 
و جبهات جنگی  که به اشتراِک نیروهای داخلی و خارجی 
پیش از این در جنوب و شرِق کشور وجود داشت، حاال در 

شمال کشور باز می شود. 
اگرچه در نشسِت دیروز مطرح شد که اوضاع امنیتِی شمال 
وجود  زیادی  رویدادهای  و  شواهد  اما  نیست؛  نگران کننده 
ناامن  به شدت  کشور  از  بخش  این  می دهد  نشان  که  دارند 
و خطرناک شده است. حملۀ دیروزِ طالبان بر پایگاه پولیس 
در سمنگان نشان می دهد که نیروهای داعش و القاعده سعی 

می کنند که با قوِت تمام شمال را ناامن سازند. 
والیت  از  داعش  توسط  نوجوان  و  کودک  ده ها  ربودِن   
بدخشان و نیز خیزش نیروهای مسلِح بومی در برابر طالبان 
در چندین والیت کشور نشان می دهد که وضعیت برخالف 
آن چه گفته می شود، بدتر شده است. ناامن شدِن شمال کشور 
در راستای سیاست انتقاِل جنگ و ناامن کردن آسیای میانه، 
ایجاد  بنابراین  دارد.  منطقه  این  بیشتر  شدِن  ناامن  از  نشان 
زمینۀ همکاری و هماهنگِی صادقانه میان نیروهای خارجی و 
داخلی، یکی از نیازهایی ست که می تواند که باعث بازگشِت 

امنیت به شمال کشور شود.
 البته یکی از نکاِت مثبت در شمال این است که خیزش های 
امنیتی گردیده و  نیروهای  رفتِن روحیۀ  بلند  باعث  مردمی، 
هراس عجیبی را در میان مخالفان ایجاد کرده است. چنین 
وقتی  مسلمًا  است.  نداده  رخ  کشور  جنوب  در  اتفاقی 
آنان  از  مردم  که  مطمین  می شوند  کشور  امنیتی  نیروهای 
برابر  در  و  می گردد  دوچندان  توان شان  می کنند،  حمایت 

نیروهای دشمن مصمم تر می جنگند. 
اگرچه حاال مقام ها در شمال کشور از اتخاذ تدابیر تازه در برابر 
تهدیدهای امنیتی خبر داده اند و نیز دیروز در یک عملیات 
تصفیه یی که زیر نظر والی بلخ صورت گرفت، تروریستان 
در چندین ولسوالِی این والیت شکست هایی متحمل شدند؛ 
اما به نظر می رسد که شمال در روزهای آینده وضعیت شدیِد 
ناامنی را شاهد خواهد بود. بنابراین تالش شود که نیروهای 
ارتش و پولیس کشور در والیت های شمالی به گونۀ درست 
مخالِف  نیروهای  از  هراسی  هیچ  تا  تمویل شوند  و  تجهیز 
دولت در شمال وجود نداشته باشد. البته اگر این نیروهای 
مسلح حمایت و اداره نشوند، در کوتاه مدت در برابِر طالبان 
خود  می توانند  درازمدت  در  ولی  می شوند،  ارزیابی  مفید 
خطرساز باشند. بنابراین باید مسووالن در شمال به خصوص 
آنانی که قوت و اقتدار و نفوذ مردمی دارند، این مسأله را به 
گونۀ جدی مورد توجه قرار دهند. در کنار این که می دانیم 
تا زمانی که مردم افغانستان خود در برابر طالبان ایستاده گی 
حمالت  قطع  برای  عزمی  عنوان  هیچ  به  پاکستان  نکنند، 

بهاری طالبان ندارد. 
نتوانند شمال کشور  طالبان  که شاید  باید گفت  را هم  این 
را با سقوط کامل مواجه کنند، اما می توانند این والیت ها را 
به والیت های ناامن تبدیل سازند؛ ناامنی یی که تأثیراتش را 
بر زنده گی مردم به شکِل عمیقی می گذارد. ولی اگر دولت 
اراده کند و تصمیمی برای ایجاد ثبات در شمال داشته باشد 
و عزمی برای ناامن کردِن شمال نیز در دستور کار حلقاتی 
امن شدِن شمال کاری  باشد؛  نداشته  نظام وجود  در داخل 
یک ماهه است، زیرا هنوز فرصت هایی برای سامان دادن به 

اوضاع باقی مانده است. 
یا  طالبان  حضور  برای  مناسبی  بستر  عنوان  هیچ  به  شمال 
داعشیان نیست و از گذشته تا اکنون به عنوان نقطه یی برای 

زمین گیر کردِن طالبان محسوب شده است. 

ناامنی های شمال 
و فرصت های باقی مانده
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دیدگاه نخبه گان 
در کنفـرانس آجنـدای ملـی

است«،  روان  مسیر  کدام  به  »افغانستان  یادداشت: 
کشور  نخبه گان  از  بزرگی  جمع  نشست  عنوان 
روز  که  بود  جاری  نگران کنندۀ  وضعیت  پیرامون 
کنفرانس  طرف  از  جوزا(   ۴( گذشته  هفتۀ  دوشنبۀ 

آجندای ملی در کابل برگزار گردید.
تحلیل گران،  و  سیاسی  نخبه  گان  نشست،  این  در 
بررسی  و  نقد  به  را  ملی  ماهه گی دولت وحدت   ۹
بازی کالن  ناحیۀ  از  را  نگرانی های خود  و  گرفتند 
نوظهور  پدیدۀ  افراط گرایی،  موج  بزرگ،  پروژۀ  و 
داعش، نقش آی اس آی و موقعیت نامعلوم افغانستان 
در  کشور  نخبه گان  برجستۀ  نقش  داشتند.  ابراز 

معادالت جاری نیز مورد گفتمان قرار گرفت.
بر  تأکید  ضمن  کنفرانس  این  اشتراک کننده گان 
حکومت داری،  نحوۀ  در  تغییرات  اما  نظام  تقویت 
لویه جرگۀ  اما دعوِت  تفاهم نامه  به موی  مو  تطبیق 
تهیۀ یک  به ضرورِت  اضطراری در مدت شش ماه، 
ملی،  آجندای  چارچوب  در  ملی  مدوِن  استراتژی 
سرتاسری ساختِن کنفرانس های دایم الفعال آجندای 
ملی، تشخیص مشکالت و یافتن راه حل ها و سایر 

مسایل ملی پرداختند.
این  نخبه گان  توسط  شده  مطرح  دیدگاه های  اینک 

کنفرانس را می خوانید: 

بخش  چهارم
نماینده گان:  مجلس  عبدالقیوم سجادی عضوی  دکتر   
با تشکر از جناب احمدولی مسعود. این بحث ها در یک 
جلسه جمع بندی نمی شود و باید این گونه جلسات ادامه 

داشته باشد.  
اساسی  مشکل  که  بگوییم  واضح  باید  کنونی،  بحث  در 
دارد.  و جود  دولت مشکل  بخِش  کدام  در  و  است  چه 
در دولت وحدت  ملی یک فضایی که تحمل پذیری وجود 
ندارد. اما این که ما بگوییم دست آوردی داریم، واقعًا بسیار 
مشکل است؛ یعنی حکومت وحدت ملی فعال عمل نکرده 
است و این که چرا فعال عمل نکرده، دالیل مختلف دارد:
یک: نظام سیاسی حد اقل در چهار حوزه باید تأمین کنندۀ 
نظام های اجتماعی خود باشد تا کار آمد شود؛ در غیر آن 
و  توزیع  استخراج؛ در عرصۀ  است. در عرصۀ  ناکارآمد 
برآورده ساختن امکانات کاری؛ در عرصۀ تنظیم یا وضع 
قوانین دموکراتیک برای مشارکت بیشتر مردم در عرصۀ 
فرهنگی و خلق بیشتر انگیزه های درونی و باالخره پاسخ 
امثال  امنیتی و اقتصادی و  نیازها و اولویت های  دادن به 

این ها. 
چالش ها،  با  مقابله  و  اهداف  این  آورده ساختن  بر  برای 
دولت وحدت ملی زمانی می تواند موفق باشد که منابع ما 
بسیج شود. در عرصۀ بحث قانونی دولت، در برگزاری 
متسفأنه  ولسوالی ها  انتخابات  و  پارلمانی  انتخابات 
موقع  به  نتوانست  و  بوده  ناکام  وحدت ملی  حکومت 
از  بعضی  در  باور  حق  عرصۀ  در  کند؛  فراهم  را  زمینه 
کشورهای عربی و بعضی از کشورهای دیگر، هنوز هم 
اقل  حد  نمی دانند؛  اسالمی  نظام  یک  را  افغانستان  نظام 
هنوز هم افغانستان کشوری است که حق جهاد کردن را 
در این سرزمین مشروع می دانند. پس ما نتوانسته ایم در 
عرصه های مذکور که زمینۀ باور دینی و ملی ما است و با 

آن سازگاری دارد، خود را عیار بسازیم.
چرا این ناکامی ها وجود داشته؟ سه نکتۀ بسیار کوتاه را 

در این مورد اشاره می کنم:
ملی  وحدت  دولت  رهبران  بین  در  توافق  و  تفاهم   -۱
وجود ندارد. وقتی تفاهم و توافق نظر وجود ندشته باشد، 

دست آوردی هم نیست.
دربارۀ  ما  است.  کنونی  چالش های  با  مقابله  فقدان   -  ۲
آن  به  حاضر  حال  در  که  می کنیم  صحبت  چالش هایی 

دست وپنجه نرم می کنیم. 
نبود فرهنگ ملی گرایی؛  رهبزان حکومت وحدت   - ۳
ملی دوست دارند با ارادۀ شخصی خود حکومت کنند و 
سیاست را امری شخصی تلقی کنند و نه یک کار جمعی 
و مردمی که خواست شهروندان است. این سه مؤلفه در 
بنًا عواملی  بین عواملی که مطرح می شود،  وجود دارد. 

خارجی را می توان در پهلویش اضافه کرد. 
راه حل چیست؟ 

این  اولی  راه  دارد:  وجود  حل  راه  دو  می کنم  فکر  من 

است که چون گزینه و بدیل و جود ندارد؛ بنًا حکومت 
نخبه گان سیاسی تحت  و  مدنی  نهادهای  را  وحدت ملی 
و  دولت  نامه یی که  توافق  مبنای  بر  که  دهند  قرار  فشار 

حدت ملی شکل گرفته عمل کنند. 
راه حل دومی این است که ما با راه انداختن چنین جلسه ها 
و بحث ها، بین نخبه گان سیاسی همسویی ایجاد کنیم و 
ملی  منافع  مسیر  در  برای حرکت  را  وحدت ملی  دولت 
افغانستان وادار سازیم. چهار اال پنج مسأله یی که خطوط 
قرمز برای دولت است،  روی این ها باید توافق نظر ایجاد 
شود. حکومت و نهاد حکومتی را باید مکلف بسازیم که 

در این راستا عمل بکند.
موضع گیری هایی  بیگانه  کشورهای  مقابل  در  روز  هر 
اعالم می شود و بعداً دیده می شود که دیدگاه یک یا چند 
خود  از  را  آن ها  وحدت ملی  رهبران   که  است  بود  نفر 
نمی دانند. چنین برخوردهایی،  به جای  این که حکومت 
وحدت ملی را مؤثر سازد، روز به روز ناکار آمد می سازد.
مسعود  احمدولی  از جناب  تشکر  با  عبدالقهار سروری: 
که بعد از دوازده سال، این راه را  ادامه دادند. حکومت 

وحدت ملی دست آوردها و مشکالت بسیار زیاد دارد. 
و  آشفته  فضای  در  ملی  وحدت  دولت  گیری  شکل 
دولت  رهبران  اما  بود.  آورد  دست  یک  خود  نابسامان 
وحدت ملی نتوانستند انتظارات مردم را برآورده سازند. 
آنها به وعده های شان عمل نکردند. متأسفانه میان رهبران 

و مردم یک نوع بی اعتمادی به وجود آمده است. 

حکومت  که  اساسی  فکتورهای  از  یکی  من  دیدگاه  از 
وحدت ملی را نگذاشت تا موفق به درآید عدم موجودیت 

اعتماد مدون و موفق در سیستم این حکومت است.
در تشکل اساسی دولت وحدت ملی، دوتیم داریم. این 
آن  طریق  از  که  را  ارتباطی  پل  یک  اند  نتوانسته  دوتیم 
بتوانند مشکالت دولت را حل کنند، ایجاد کنند و تیم هایی 
فکتورهای  از  استند،  شریک  ملی  وحدت  دولت  در  که 
درجه دو تشکیل شده اند که هرکدام برنامه های خود را 
شبکۀ  یک  تیم  رأس  از  که  اند  نتوانسته  متسفأنه  دارند. 
عدم  که  می توان گفت  کل  در  و  کنند  ایجاد  را  ارتباطی 
موجودیت یک پروسۀ ارتباطی شفاف و برابر با شعار ملی 
در افغانستان باعث شد تا افراد استفاده جو و استخباراتی 
به  نادرست  معلومات  ارایۀ  و  شوند  سیتم  داخل  نابکار 
و  بکنند  اخفا  را  این ها  غنی  دکتر  و  عبداهلل  داکتر  آقایان 

چهرهای ناکار آمد را در بین این ها و مردم قرار بدهد.
اگر در همین زمینه ارتباط برقرار نشود و آقای عبداهلل یک 
طرف و آقای غنی طرف دیگری اغفال شوند، چهره های 
نابکار میان این دو نفر و مردم قرار بگیرند و میان اعضای 
برجستۀ این دو تیم خال به وجود آید؛ در حالی که اگر 
ما بخواهیم یا نخواهیم در رأس مردم قرار دارند با این 

خالها دولت به طرف بحران خواهد رفت. 
بنًا ما می توانیم اگر از یک نقطه هم باشد؛ سیتم ارتباطی را 

در بین دولت وحدت ملی ایجاد کنیم. 
»لویه جرگه«  که  است  این  من  پشنهاد  ناصری:  فرخنده 
تاریخی پس از یک ونیم سال بسیار  ناوقت است. دولت 
وحدت ملی در 9 ماه کدام نتیجه یی نداد و حالت مردم 
بدترشد؛ خوب  نشد. اگر این جرگه اضطراری پیشتر از 
سیاسی  نخبه گان  این  و  شود  برگزار  شده  تعیین  موعد 

بتوانند یک اصالح را بیاورند بهتر خواهد شد.
هارون میر آگاهی مسایل سیاسی: در بحث نخست و در 
موضوع جهانی شدن و پیشرفت تکنالوژی و کم رنگ شدن 
حکومت   در  بحث  این  جهان،  در  جعرافیایی  مرزهای 
مرزهای  این  از  خیلی  و  است  توجه  مورد  بیشتر  داری 
داخلی و خارجی قابل بحث نیست و در دنیا تکنالوژی  
است.  بین المللی  جهان  بحث های  در  ارتباطی  پل  یک 
به  رابطه  افغانستان در مسأله خارجی و در  در وضیعت 

موضوع بین المللی می توان ارتباط جدی ایجاد کرد. 
این یک طرز دید دوستان است که مشکالت در چه است 
و راه های حل پیشنهادی ما و شما در کدام عرصه قابل 
پیش بینی است. تا از تمام راه ها و پشنهادها ما بتوانیم یک 

جمع بندی بهتر برای حل بحران های کنونی بیابیم.
استاد زیوری استاد دانشگاه: تنها راه حل را اگر بخواهیم، 
بهتر است. در افغانستان دو راه کاری وجود دارد؛ چنانچه 
آقای کرزی گفته است در سیزده  سال امریکا ما را بازی 
است  بازیچه  یک  )دربارۀ صلح(  پاکستان  داد. حکومت 
در دست یک کشور دیگر. اگر صبحت کنیم بهتر است 
مستقیم صحبت کنیم. امروز چین و پاکستان خط و مرز 
انگلیسی  تعیین می کنند و کار پاکستان چینی و پاکستان 
و امریکایی است، نه خود پاکستان که در گفت وگوهای 

صلح با ما همکار باشد. 
 حکومت وحدت ملی یک دست  آورد است و یک وظیفه 
جرگه  لویه  که  است  این  آنهم  دهد؛  انجام  می تواند  را 
اضطراری را دایر کند. چیزی با ارزش تر از قانون اساسی 
روشن  را  اساسی  قانون  هم  لویه جرگه  که  ندارد  وجود 
بسازد  روشن تر  جهان  قدرت های  با  را  روابط  و  ساخته 
که آنهم یکی امریکا است، انگلیس است، اتحادیه اروپا 
و کشورهای عضو دیگری مانند چین، روسیه، هندوستان 
و... است. این کشورها استند که در منطقه سخن دارند و 
لویه جرگه باید موضع خود را در بعد خارجی در قبال این 

کشورها روشن بسازد. 
 احمد سعیدی کارشناس سیاسی: حکومت وحدت ملی 
در ضعف وناتوانی قرار دارد. این حکومت حرف ناشنو 
است. وحدت در بین رهبران وجود ندارد و بدون برنامه 
است؛ دروغ گو و فریب کار است. به آنچه که برای مردم 
وعده داده بودند، عمل نکردند. در قدم اول شخصیت های 
جهادی، فرهنگی و شخصیت های برجستۀ دیگری را در 

نظر نگرفتند. 
 ما طرف دار سقوط نظام نیستیم؛ چون این نظام خون بهای 

هزارها شهید و زخمی، بچه های این سرزمین است.

در قدم نخست، با این دو شخصیت آقایان عبداهلل و اشرف 
غنی باید بحث شود و راه های حل برای شان گفته شود که 
این راهی  که انتخاب کرده اید، راه درست نیست؛ بل به 
ترکستان روان استید  و اگر باز با خیره سری عمل نکردند 
باز این ملت افغانستان برخواهد خاست و رایی که برای 
این  ها داده اند، دوباره طلبان خواهد شد. و اگر باز حرف 
ناشنوی کردند، آن وقت به طریق دیگری باید پیش رفت. 
است  درست  نماینده گان:  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا 
نیاز  افغانستان یک  که حکومت وحدت ملی برای مردم 
نام وحدت ملی؛ واقعًا  از  استفاده کردند  اما سوء  است؛ 
خسته  جنگ  از  دیگر  ما  چون  است.  ملی  خیانت  یک 
هر  می خواهند  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  و  شدیم 
انجام دهند؛ ولی این درست نیست.  تنهایی  کاری را به 
نباید  است؛  نیاز  ملی  وحدت  حکومت  اینکه  خاطر  به 
ما خاموشی اختیار کنیم و خاموشی ما به تباهی دیگران 
منجر شود. از این پس باید خاموش نباشیم و در بحث 
بلندکردن صدای خود و ملت باید جدی عمل کنیم. سه 
بحث و طرح شد: بحث اول بحران های داخلی و خارجی 
و همچنان در نتیجه گیری نظر خود را بگوییم. در بحث 
اینکه بحران  ها چگونه به وجود میاید.  هرکاری که به در 

ستی انجام نشود، بحران زا است.
علت دست آورد  کدام  به  ملی   این که حکومت وحدت 
و  می کنند  عمل  اساسی  قانون  این ها خالف  اول  ندارد، 
رییس جمهور صالحیت های وزرا و پارلمان را به خود 
اختصاص داده و هم آهنکی در بین حکومت وحدت ملی 
وجود ندارد. این موضوع را عماًل در امضای تفاهم نامۀ 
رییس  و  نیست  آگاه  امنیت  رییس  وقتی  دیدیم؛  امنیتی 
جمهور با هر کس دیگری این تفاهم نامه را امضا می کند، 
دیده می شود که در بین حکومت هم آهنگی وجود نداد. 

به  که  داده اند  را  ملی  وحدت  حکومت  طرح  کسانی که 
وجود آمد، باید راه هایی را به خاطر نجات از بحران را نیز 
نشان دهند. هرگاه از این بحران اگر این حکومت نجات 
داده نشود؛ این بحران دامن گیر همۀ ملت خواهد شد و 

دشمن نیز بالی حکومت غالب خواهد شد.
شما می بینید که القاعده اول به طالب تبدیل شد و طالب 
امروز به داعش تبدیل شده است. ما کم طالع نیستیم، بل 
رهبرانی  که در نصیب ما شده اند، ما را کم طالع ساخته 

اند. 
کسی  هیچ  امروز  تا  افغانستان  استراتیژیک  موقعیت  از 
موقعیت خود خوب  از  پاکستان  نتوانسته؛  کرده  استفاده 
هیج  خود  موقعیت  از  ما  رهبران  ولی  می کند؛  استفاده 

استفاده کرده نتوانستند.  
در اخیر پشنهاد من به طراح آجندای ملی آقای احمدولی 
بسازد  سرتاسری  را  کنفرانس  این  که  است  این  مسعود 
و از حوزه کابل بیرون کند و به جنوب، شرق، غرب و 
از  بیرون  در  را  مردم  نظریات  و  بروند  افغانستان  شمال 

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

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

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

شود.

دید  از  حداقل  هند،  منطقه یی  دیگِر  رقیبان 
اقتصادی، کشورهایی چون ایران و ترکیه استند 
که با توجه به زمینه های بزرِگ اقتصادی که در 
دهه های آینده در منطقۀ ما فراهم خواهد شد، 
میدان  از  را  بیشترین سود  کرد  تالش خواهند 
بردارند. در این صورت ادامۀ تالش هند با هدِف 
روابط  در  اخالل  طریق  از  پاکستان  تضعیف 
فرصت های  می تواند  پاکستان،  و  افغانستان 
کالنی را از دست هند بیرون کند. به این ترتیب 
این که هند در کوتاه مدت همچنان  با وجود  و 
خواهد  پاکستان  و  افغانستان  روابط  اخالل  به 

راهی  درازمدت،  و  میان مدت  در  پرداخت، 
معنی  به  که  منطقه  ثبات  از  بردن  سود  جز  به 
ثبات افغانستان و پاکستان نیز می باشد، نخواهد 
می تواند  که  مسیری ست  مهم ترین  این  داشت. 
بلندپروازانۀ  و  درازمدت  اهداف  به  را  هند 

جیوستراتژیک و جیوایکانومیکش برساند.

2-2 بازیگران منطقه یی:
1-2-2 کشورهای عربی

1-1-2-2 عربستان سعودی:
سعودی  عربستان  عربی،  کشورهای  میان  از 
افغانستان  مسایل  در  دور  بسیار  سال های  از 
سهیم بوده است. سعودی در جریان سال های 
جهاد، یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده 
در  بود.  افغانستان  پناهنده گان  و  مجاهدین  به 
سال های حکومت مجاهدین، در حالی که عماًل 
گروه های  از  حمایت  در  پاکستان  مواضع  از 
افراطی تر پیشتیبانی می کرد، رابطۀ نسبتًا خوبی 
با دولت مجاهدین داشت؛ ولی در زمان اشغال 
از  عماًل  سعودی  طالبان،  دست  به  افغانستان 
کشوری  سه  از  یکی  و  کرد  حمایت  طالبان 
به عنوان دولت رسمی  را  نظام طالبان  بود که 

افغانستان به رسمیت شناخت.
شد،  سرنگون  طالبان  رژیم  آن که  از  پس  حتا 
سلطنت  بیرون  و  درون  در  حلقاتی  بازهم 
ادامه  طالبان  از  مالی شان  حمایت  به  سعودی 

دادند.
مورد  در  مدارکی  و  اسناد  که  است  واضح 
حمایت های شیخ های سعودی از طالبان وجود 
سازمان های  اختیار  در  این که  مگر   - ندارد 
عام  اختیار  در  آن هم  که  باشد  استخباراتی 
در سال های  اما چنان که   - نمی شود  داده  قرار 
اخیر در مورد حمایت های سعودی از مواضع 
پاکستان علیه دولت مجاهدین و جبهۀ مقاومت، 
بازنشستۀ  و  برحال  مقامات   از سوی  اسنادی 
مدارک  بعد،  سال های  در  شد،  فاش  پاکستانی 
حمایت سعودی ها از طالبان پس از ۲۰۰۱ نیز 

افشا خواهد شد.
اما پس از سرنگونی رژیم طالبان، نقش سعودی 
یافت.  ادامه  متفاوت  به دو گونۀ  افغانستان  در 
شدۀ  ایجاد  تازه  دولت  با  یک سو  از  سعودی 
افغانستان رابطه ایجاد کرد و از سویی همچنان 
به حمایت گروه های افراطی از طریق پاکستان 
سعودی  رابطۀ  همین  دلیل  به  شاید  داد.  ادامه 
افغانستان  دولت  که  بود  پاکستان  و  طالبان  با 
به  را  سعودی  پای  تا  کرد  تالش  پیوسته 
گفت وگوهایی که تالش داشت با طالبان انجام 
بر  نفوذ سعودی  از  نحوی  به  و  بکشاند  دهد، 
وادار ساختن طالبان به آمدن روی میز مذاکره 

استفاده کند؛ تالش هایی که تا هنوز نتیجه ای در 
پی نداشته است.

باور  این  به  افغانستان  هنوز حکومت   هرچند 
صلح  پروسۀ  در  می تواند  سعودی  که  است 
ازجمله   - تروریستی  گروه های  با  افغانستان 
حکمتیار  اسالمی  حزب  حقانی،  گروه  طالبان، 
این  موفقیت  در  و  کرده  میانجی گری   –  ... و 
پروسه موثر باشد؛ اما در حقیقت درگیری های 
کشانده  آن  به  هم  سعودی  پای  که  خاورمیانه 
شده، پس از این از دل مشغولی ِ اصلی سعودی 
خواهد بود و تهدیدهایی که به پشت دروازه های 
این سلطنت رسیده، حاکمان سعودی را فرصت 
نخواهد داد تا در مسایلی چون صلِح افغانستان 
و  وقت  ندارد،  چندانی  اهمیت  برای شان  که 

منابِع خود را ضایع کنند.
در  سعودی  مشغولیت  دیگر  سوی  از 
شد  خواهد  سبب  خاورمیانه،  درگیری های 
از  سعودی  پنهان  و  آشکار  حمایت های  تا 
گروه های افراطی یی که سبب بی ثباتی و ناامنی 

در افغانستان می شوند نیز کاهش یابد.
خود  سعودی  این که  بدون  ترتیب،  این  به   
بازی  نقش  ما  منطقۀ  ثبات  در  باشد،  خواسته 
مشغول شدن  با  که  معنی  این  به  کرد؛  خواهد 
در مسایل خاورمیانه، حمایتش را از گروه های 
کاهش  پاکستان  و  افغانستان  در  فعال  افراطی 
را  گروه ها  این  حمایت،  کاهش  و  داد  خواهد 
از لحاظ مالی به مضیقه هایی دچار، و در کنار 
را  گروه ها  این  شکسِت  زمینۀ  عوامل،  دیگر 

فراهم خواهد کرد.

2-1-2-2 دیگر کشورهای عربی:
در تحوالِت نزدیک به نیم قرن افغانستان، گه گاه 
نقش پای شماری از کشورهای عربِی دیگر نیز 
دموکراتیک  یمن  می تواند. حمایت  سراغ شده 
حمایت های  افغانستان،  در  شوروی  از حضور 
قطری ها و بحرینی ها از مجاهدین افغانستان و 
از گروه های  این کشورها  از  تا حمایِت برخی 
تروریست و افراطی در افغانستان، نمونه هایی از 

این نقش هاست.
کشورها  این  همۀ  این  از  پس  حال  این  با 
مانند کشورهای در حال جنگ عربی، مشغول 
نقش  و  شد  خواهند  خاورمیانه  تازۀ  تحوالت 
بارز یا بااهمیتی در تحوالت افغانستان و منطقۀ 
ما نخواهند داشت. از این میان تنها قطر است 
که میزبانی نماینده گان طالبان را بر عهده دارد 
و آن هم بیشتر از این که به میل خود قطری ها 
امریکایی ها  فشار  زیر  را  میزبانی  این  باشد، 
پذیرفته اند و خود نقشی بیشتر از میزبانی ندارند 
و به نظر نمی رسد که در آینده هم فراتر از این 

نقشی داشته باشند.

حیدر نظري
از طرف مجمع  تاریخی است که  از روزهای  اوِل جون، یکی  با  برابر  ۱۱ جوزا 

عمومی سازمان ملل متحد به نامِ روز جهانی کودک نام گذاری شده است. 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار در تاریخ ۱6 اکتوبر ۱989 مطابق 
با ۱۱ جوزای ۱۳68 هـ ش برای حفاظت از کودکان در برابر حوادث طبیعی و 
بعد،  به  تاریخ  این  از  رساند.  تصویب  به  را  کودکان  حقوِق  کنوانسیون  روحی، 
به  را  تصویب شده  کنوانسیوِن  مواد  که  سازمان مصمم شدند  این  اعضای  تمامی 
اجرا بگذارند و در کنار رسیده گی به مشکالت کودکان، به آماده سازی بیشتِر آن ها 

در ابعاد گوناگون همت گمارند.
به  او  از  اسالمی  روایات  در  چنان که  دارد،  باالیی  تربیت پذیرِی  ظرفیِت  کودک، 
»زمین خالی« تعبیر شده است که می توان هر بذری را در وجودش کاشت. کودک 
چنان که  دارد،  والدین  به  بی حد  وابسته گی  دلیل  همین  به  است،  محبت  تشنۀ 
حضرت محمد)ص( می فرماید: »کودکان را دوست بدارید و به آن ها محبت کنید و 
هرگاه به آن ها وعده دادید، به وعدۀ خود وفا کنیـد، زیرا آن ها شما را روزی رسان 

می دانند.«
فقِه پویا و غنی دربارۀ کودک و مسایل مرتبط با او، احکام مخصوص صادر می کند؛ 
احکامی که با عمل به آن می توان کودکانی شاد و سرشار از توانایی ها را پرورش 
داد. چه گونه گی ارتباط با کودک، شیردهی به نوزاد، مراقبت های رفتاری در نحوۀ 
تماس با کودک و نوع پوشش در خانه و تمرین دادِن کودکان به عبادت، پرهیز از 
تنبیه بدنی شدید، توجه به زنده گی کودک از نظر تغذیه، پوشاک و مسکن با واجب 
کردن نفقه و مخارج زنده گی به پدر و مادر و بسیاری از مسایل دیگِر فقهی که 
برخاسته از قرآن و روایات است؛ نشان دهندۀ دقِت ژرف و اهمیت واالی تربیت 

کودکان در آموزه های دینِی ماست. 
کودک یعنی تحرک، امیـد به آینده و کوشش برای تحول و تکامل. کودک یعنی 
زیبایی برخاسته از فطرت پاک. داشتن کودک یعنی داشتن ُدرِ گرانبها و آغاز یک 

مسوولیت سنگین. یعنی شروع یک امانت داری بزرگ در آموزش و پرورش!
نمایشی دارد و هنوز  از روز کودک جنبۀ  بزرگداشت  افغانستان همه ساله  اما در 
وضعیِت کودکان در این کشور، رقت بار و تکان دهنده است. عوامل زیادی کودکاِن 
افغانستان را آسیب پذیر ساخته است. اولین عامل، جنگ است که از لحاظ روحی 
و روانی کودکان را تحت تأثیر قرار داده؛ آن هم جنگی که چهار دهه است ادامه 

دارد و هر روز بر شمارِ کودکاِن بی سرپرست و بی خانمان می افزاید.
کردن  پیدا  برای  فقیر  خانواده های  کودکاِن  است.  بی کاری  و  فقر  عامل،  دومین 
لقمه نانی، از تحصیل باز می مانند و مورد سوءاستفاده های مختلف قرار می گیرند. 
این کودکان به کارهای شاق با دستمزد ناچیز گماشته می شوند و حتا مورد آزار 
و  سرخورده گی ها  انواع  با  کودکانی  چنین  این که:  نتیجه  می گیرند.  قرار  جنسی 
عقده ها کالن می شوند و در آینده، خشونت های تجربه کردۀ خود را در اجتماع به 

اشکال مختلف )سرقت، تجاوز، بزه کاری و...( بازتولید می کنند.
و  آموزش  تا  دارد  نیاز  فساد  از  عاری  و  سالم  رهبرِی  و  مدیریت  به  افغانستان 
پرورِش کودکان و تأمین حقوق اساسِی آنان را در اولویت قرار دهد. دولت باید 
زمینۀ آموزش و پرورش را برای همۀ کودکاِن کشور مساعد کند تا آن ها در آینده 
به جای بار دوش شدن، آینده سازِ کشور باشند و چرخ های مملکت را به نیروی 

دانش و کماِل خود به گردش درآورند.
میلیون  افغانستان، سه  بسیار خوشحالی ست که در کشورِ جنگ زدۀ  اگرچه جای 
کودک و نوجوان اعم از پسر و دختر، در حال فراگیرِی علم و دانش هستند؛ اما 
باید این زمینه )آموزش و پرورش( در دو جهِت کمی و کیفی انکشاِف بیشتر یابد. 
اگر مردم و  پُرکیفیت، رمز موفقیِت همۀ ملت ها و دولت هاست.  آموزِش  مسلمًا 
دولت مداراِن افغانستان به این امِر مهم همت گمارند، بی هیچ تردیدی آینده از آِن 

ماست و کودکاِن امروز، فردای روشِن افغانستاِن را رقم خواهند زد.
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روز جهانی کودک و بی پناهی 
کودکاِن افغانستان

بخش بیست وسوم

فهیم دشتی
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       علی پورزارع
در روزگاری که نام آوران و بلندآوازه گان بنامِ فارسی زبان 
سینا،  پور  فارابی،  نصر  بیرون، خوارزمی،  ابوریحان  مانند 
موالنا و ... از سوی بیگانه گان به تاراج رفته و سرافرازی ها 
جز  کاری  ما  و  می دانند  خود  آِن  از  را  آن ها  آوازۀ  و 
تازشی همه جانبه  که  زمانی ست  نمی کنیم، چند  خاموشی 
شیریِن  و  شیوا  دبیرۀ  و  زبان  برابر  در  و سازمان دهی شده 
از  برگرفته  را  پارسی  دبیرۀ  و  نویسه  و  داده  رخ  پارسی 
نویسۀ تازی می دانند و شوربختانه در بسیاری از تارنماها و 
نوشتارهای پارسی گسترش یافته تا آن جا که برای بسیاری 

از ما فارسی زبانان پذیرفته شده و به یک باور درآمده!
تازی  را  پارسی  زباِن  نویسۀ  و  دبیره  اشتباه  به  بسیاری 
می دانند و بر این باورند که پس از فروپاشی شاهنشاهِی 
ساسانی و چیره گی تازیان بر ایران، این دبیره از تازیان و 
گرفته  وام  پارسیان  سوی  از  قرآن  دست نوشت  و  َسمیره 
این  شده و جایگزیِن نویسه و دبیرۀ پهلوی گشته است. 
باور تا آن اندازه گسترش یافته است که نه تنها بسیاری از 
ما فارسی زبانان آن را پذیرفته و نویسه و دبیرۀ نوشتاری 

می دانیم،  تازی  را  خود 
در  دیدگاه  این  بسا  چه  که 
و  بن مایه  تارنماهای  بسیاری 
رایاتاری  دانش نامه های  حتا 
نگارش  همین گونه  به 
که  است  بس  است.  شده 
یافتِن  هستی  چه گونه گی 
پارسی  دبیرۀ  و  تازی  دبیرۀ 
را در این دانش نامه ها بررسی 
چه گونه  ببینیم  تا  نماییم 
داورِی این را دارند که دبیرۀ 
دارد  تازی  ریشه یی  پارسی 
می باشد.  آن  از  برگرفته  و 
می توانید  آنگاه  شوربختانه 
گسترده یی  اندازۀ  چه  ببینید 
دستکاری  و  دستبری  این  از 
سوی  از  کهن نگاری  آگاهانه 
ما  خود  بسا  چه  و  آن ها 
که  جا  آن  تا  شده  باورپذیر 
را؛  کژروی  این  نیز  خودمان 
خود  آیین مند  کهن نگاری 

ساخته ایم.
چالش  و  پرسش  اکنون 
چنین  این  آیا  که  است  این 
می باشد و این که دبیرۀ پارسی 
داشته  تازی  دبیرۀ  در  ریشه 
یا  است  آن  از  برگرفته  و 
نوشتار  این  در  نگارنده  خیر. 
اُستانش  با  تا  دارد  کوشش 

گردش  به  نگاهی  پارسی،  دبیرۀ  راستینه گی  و  سزاواری 
این  و  باشد  داشته  آن  پیشرفِت  و  فرگشته گی  پخته گی، 

چفته را رد کند.
بر همه گان روشن است که تازیاِن آن زمانه بی دانش بوده 
همین  به  بودند،  نبرده  شهری گری  و  دانش  از  بویی  و 
ایران، فارسی زباناِن فرهیخته و  بر  از چیره گی  شوند پس 
دانش آموخته به دربار تازیان راه یافتند و دارای پیشه های 
توانایی  و  دانش  نیازمند  که  شدند  باارزش  و  برجسته 
گفت  می توان  هم رفته  روی  می بوده.  نوشتن  و  خواندن 
و  ایران  بر  چیره گی  از  پس  تازیان  شکوفایی  روزگار 
راهیابی ایرانیان به دربارِ آن ها هستی یافته است و کارسازی 
پارسیانی مانند هرمزان و ... بر پیشرفت و پخته گی تازیان 
بسیار چشمگیر می باشد و چه بسا که اگر یاری و هستی 
تازیان  فرهنِگ  و  زندگی  دانش،  اکنون  نمی بود،  ایرانیان 

سده ها پس افتاده تر از این چیزی که هستند می بود.
از  پس  زمانی  در  قرآن  که  می دانیم  همه گان  نمونه  برای 
از پژوهش گران  بسیاری  به دیدگاه  بزرِگ اسالم و  پیامبر 
و کهن نگاران در زمان عثمان به نگارش درآمده و پس از 
درگذشت پیامبر که باارزش ترین خاستگاه َفرِهش بوده، 
نزدیکان وی قرآن را یاد داشتند و نسک نوشته شده یی به 
نام قرآن نداشتیم. پس از چیره گی بر ایران و روبه رو شدن 
و  فارسی زبانان  نوآوری  و  هوشمندی  و  دانش  دریای  با 
به کارگیری دانایِی آنان بود که تازیان با به کار بردن نویسۀ 
پارسی آغاز به نوشتن آن نموده اند و به گفتۀ کهن نگاری 
نخستین قرآن پس از چیره گی بر ایران و در زمان عثمان 

نوشته شد.
شاید بسیاری بگویند که قرآن در آغاز به کوفی نوشته شده 
بوده، در پاسخ باید گفت که دبیرۀ کوفی در زمان نوشتن 
َفرِهش قرآن، هستی نداشته، چرا که دبیرۀ کوفی نخست 
از آن که مسلمانان  بود و پس  دبیرۀ حیری سرشناس  به 
کوفه را در زمان عمر، نزدیک شهر حیره و انبار بنا نمودند، 
که حیره  داشت  نگرش  باید  کوفی گرفت.  نام  دبیره  این 
همان بخشی است که به دست ایرانیان فرمانروایی می شد 
و بخشی از خاک شاهنشاهی پارسیان بوده. بنا به گفتۀ ابن 

عباس: »مردم انبار از مردم حیره نوشتن آموخته اند، و یکی 
از آن ها دبیره را به عبداهلل بن جدعان و او به حرب بن امیه 
آموخته و دبیرۀ حجازی قریشیان از این راه پدید آمده« و 
تازیان حجاز گواه و دستکی برای اُستانش داشتن دبیره و 
توانایی خواندن و نوشتن داشتن در آن روزگار ندارند و 
گسترش دانش و آموزش پس از چیره گی بر ایران و دیدن 
شیوه های آموزسی ایران و برخورداری از دریای بی کران 

خرد و دانِش پارسی زبانان هستی یافت.
و  ریشه  که  دریافت  می توان  گفتار  این  به  نگرش  با 
مردمانی  دبیرۀ  از  برگرفته  حجاز  مردمان  دبیرۀ  سرچشمۀ 
است که پارسیان بر آن ها فرمانروایی می کردند و بخشی 
از خاک شاهنشاهی ایران بوده است. باید یادآور شوم که 
دارد،  واالیی  ارج  و  ارزش  ما مسلمان ها  برای همۀ  قرآن 
ولی نباید فراموش نمود که فارسی زبانان یاری شایانی به 

نوشته شدن و پاسبانی از آن نمودند. 
امروزه از بسیاری پژوهش گران می شنویم و می خوانیم که: 
»پس از آن که تازیان ایران را به چنگ آوردند، چون بیشتر 
برای  را  پارسیان  نمی دانستند،  نوشتن  و  خواندن  تازیان 
نیز  دیوان ساالر  ایرانیان  کردند.  کارگزینی  دیوانی  کارهای 
که پی به کمبودهای » دبیرۀ تازی ]![ برده بودند، کوشش 
کردند شیوۀ نگارش را بهبود بخشند.« چه گونه مردمانی که 
دارندۀ  ندارند، می توانند  نوشتن  و  دانش خواندن  و  توان 
دانش آموخته تر  مردمانی  به  را  آن  بتوانند  که  باشند  دبیره 
کهن تر  و  پربارتر  شهرنشینی  و  پیشینه  دارای  و  خود  از 
داشتند  نوشتن  و  خواندن  یارای  اگر  که  بدهند،  خود  از 
دارای  اگر  و  نمی گرفتند  به کار  را  فارسی زبانان  دیگر 
کار می گرفتند  به  را  آن  آن زمان  تا  بودند  نویسه  دبیره و 
و نشانه هایی از آن روزگار به جا می ماند. این درست می 
باشد که ایرانیان دانشمند و خردمند بسیاری در دربار تازیان 
کارهای ارزشمندی داشتند، ولی این به این َشوند بود که 
اگرچه  بودند،  آنان  دانایی های  توانایی ها و  نیازمند  تازیان 
نگارنده نمی گوید که هیچ توانایی خواندن و نوشتن دانش 
و دبیره یی در میان تازیان نبوده، وانگهی شاید دبیره یی در 
آن بخش هستی داشته و شماری اندک آن را می دانسته اند. 
به هر روی هر چه که بوده، بسیار ساده، آغازین و نارسا 

بوده و توانایی، سزاواری و شایسته گی این را نداشت که 
بتواند فراگیر شود.

پارسی  دبیرۀ  نماید که  تا روشن  آن است  بر  نوشتار  این 
نه برآمده از دبیرۀ نبطی و نه برآمده از دبیرۀ کوفی است، 
پیشینۀ  در  رواَمند  دبیره های  فرگشتۀ  گونۀ  آن  جای  به 
دراز خواندن و نوشتن و دانش در ایران است و فرگشتۀ 
دبیره های پیشین خود به مانند: دبیرۀ ایالمی، که از ۲9۰۰ 
نیاایالمی،  گونه های های  به  مسیح  زایش  از  پیش  سال 
ایالمی باستان و میخی ایالمی دگرش یافت، دبیرۀ پهلوی 
که نام یک دستۀ فراگیر از دبیره هایی است که برای نوشتن 
به  اشکانی(  پهلوی  )دربرگیرندۀ  میانه  پارسی  زبان)های( 
کار می رفته اند. این دبیره از ویرایش دبیرۀ پارتی برپا شده 
است که واژۀ پارتی وابسته به »پهلوه« که از گونۀ باستانی 
روزگار  در  که  )اوستایی(  دبیره  دین  است.  آمده  »پرثوه« 
اوستا  و  ساخته شد  پهلوی  نویسۀ  از  نویسه یی  ساسانیان 
بدان نوشته شد، این نویسه را به شوند نوشته شدن اوستا 
دبیرۀ  و  نامیده اند،  نیز  دبیره  دین  و  اوستایی  نویسۀ  آن  با 
مانوی که به دست مانی برای نوشتن آموزه های خود پدید 
پیش  نویسه های  در  ریشه  این ها  از  کدام  و هر  بود  آمده 
از خود دارند و در هنگام زمان های دراز پخته گی یافته و 
پیشرفت نمودند و واهشته یی به نام دبیرۀ پارسی را برای 
ما همچو یادگاری ماندگار به جا گذاشته اند، باید به این 
نکته نگرش داشت که دیل و خال گذاری و نشانه گذاری 

نیز از نوآوری های فارسی زبانان می باشد.
پس از راهیابی تازیان به ایران، پارسی زبانان با شور و پسند 
خود و با نیم نگاهی به دبیره های پیشین، دبیرۀ نوشتاری را 
فرگشته گی بخشیدند. به راستی دبیرۀ تازی و پارسی کنونی، 
فرگشت  و  رسایی  پیوسته گی  راستای  در  است  دبیره یی 
نویسه های  روی  از  که  ایران  پهنۀ  و  سرزمین  در  نویسه 
مانوی و اوستایی و پهلوی ساخته شده است. اینک تازیان 
که خواندن و نوشتن نمی دانستند و انگشت شماری از آن ها 
و  دبیره  دارندۀ  چه گونه  بنویسند،  و  بخوانند  می توانستند 
دیگر  بن مایۀ  و  سرچشمه  بخواهد  که  بوده اند  نویسه یی 

دبیره ها باشد؟!!
باید نمارش نمود که پیشینۀ دبیرۀ امروز ما »دبیرۀ پارسی« 

بی گمان نمود نوین همان دبیره های رواَمند در ایران کهن 
بوده است. در ایران زمین از گونه های گوناگون دبیره های 
پارسی نوشته های بی شمار به دست آمده است که هر یک 
در گردش کهن نگاری کهن ایران پدید آمد و فرگشتۀ دبیره 
دانست  باید  به هر روی،  بودند.  از خود  پیش  نگارش  و 
آن  زادگاه  که  دبیره یی  هیچ  از  نوشته یی  و  نشان  هیچ  که 
سرزمین تازیان و تازیان خود پدیدآوندۀ آن باشند به دست 
نیامده است. پس چه گونه می توان پذیرفت که دبیرۀ پارسی 
امروز که آشکارا پیوندش را با دبیره های پیشین در ایران 
خاستگاهی  است،  داشته  پاس  امروز  تا  کهن  روزگار  از 
بیرون از پهنۀ ایران داشته باشد و در سرزمینی پدیدارشده 
باشد که به دشواری چند نمونۀ انگشت شمار از دبیرۀ نبطی 
پیشتر  که  همان سان  و  است  شده  یافت  آن  در  کوفی  و 
گفته شد، تنها در بخش هایی که به دست ایرانیان و به ویژه 
)در  حیره  مانند  می شد  سرپرستی  یونانیان  یا  و  ساسانیان 
نویسه  از  نمونه  چند  تنها  آن  در  کنونی(،  نجف  نزدیکی 

پیدا شده است.
دیدگاه برخی پژوهش گران دانسته و یا ندانسته به نادرستی 
دربارۀ دبیرۀ پارسی این ست که این 
دبیره بازمانده یی ست از دبیره یی که 
این  بر  و  می خوانند  تازی  را  آن 
بازماندۀ  تازی  دبیرۀ  که  باورند 
می باشد.  کوفی  یا  نبطی  دبیرۀ 
باستان شناسی  یافته های  دید  از 
نیست  این باره  در  گمانی  کمابیش 
نوشتن  حجاز  سرزمین  تازیان  که 
نمونۀ  هیچ  زیرا  نمی دانسته اند، 
این  از  نشانه  یک  حتا  دبیره یی 
هیچ  و  است  نشده  یافت  بخش 
دبیره  بودن  از  امروز  تا  نشانه یی 
از  نوشتن  و  خواندن  دانش  و 
تازیان حجاز به دست نیامده است. 
گونۀ  اسالم  از  پس  پارسی  دبیرۀ 
خود  از  پیش  دبیره های  فرگشتۀ 
اشکانیان  زمان  شاهنشاهی های  در 
و ساسانیان و برآیندی از پهلوی و 

اوستایی بود.
دست نویسی  بودن  آن که  کنون 
جای  خود  تازی«  »دبیرۀ  نام  با 
تا  پرسش و شگفتی دارد، چرا که 
پیش از اسالم نشانی از به کارگیری 
میان  در  آموزش  و  دیوان  و  دبیره 
تازی های  میان  در  به ویژه  تازی ها 
هرچند  است.  نشده  دیده  حجاز 
آبخوست  باالدست  تازی های  از 
یکی  که  غسان  و  )حیره  عربستان 
و  ایران  شاهنشاهی  فرمان  زیر 
و  دستک  پنج  بود(  روم  شاهنشاهی  فرمان  زیر  دیگری 
گواهی که کهن ترین آن ها به ۱۵۰۰ سال پیش باز می گردد، 
به دست آمده است. از تازی های پایین دست نیز نشانه هابی 
به دست آمده است که پیوند با مردم یمن دارند و آنان نیز 

همانند مردم حیره زیر فرمان شاهنشاهی ایران بودند.
واژه های  و  وات ها  که  است  این  دیگر  پرسِش  و  چالش 
تازی که که پژوهش گراِن داوی بر گسترده گی آن دارند، 
مگر می شود که در درازای یک چرخۀ زمانی کوتاه نمود 
پیدایش و گسترش یک  یابد؟ همه گان می دانند که روند 
رفته  هم  روی  می باشد.  زمان بر  و  دراز  فرایندی  دبیره 
به  شباهتش  َشَوند  پس  است؟  زمانه یی  چه  از  ریشه اش 
هنگامی  است؟  روی  از چه  پهلوی  و  اوستایی  وات های 
که واج  های پهلوی و اوستایی بسیار کهن تر هستند؟ مگر 
می شود چیزی نوین تر ریشه و سرچشمه و بن مایۀ چیزی 
کهن تر از خود باشد؟ باید نگرش به این که نویسۀ پارسی 
بی خرده تر می باشد و واج های بیشتری دارد که در نویسۀ 

تازیان جایی ندارند.
آغاز پیشینۀ دبیره در ایران باستان که بر پایه سنگ نبشته یی 
پیرامون  به  است،  شده  هویدا  ایران  دسِت  پایین  در  که 
نمونه  برای  و  می رسد  پیش  سال  هزار  هفت  تا  پنج 
پنجصد  و  سه هزار  پرستشگاه  سنگ نبشته های  از  می توان 
پیشینۀ  شناختن  بهتر  برای  ولی  برد.  نام  زیگورات  سالۀ 
سنگ نبشتۀ   ۲۰ بند  به  نگاهی  است  بهتر  پارسی  دبیره 
دیدگاه  از  باارزش  بسیار  گواهی  که  باشیم  داشته  بیستون 
کهن نگاری است. این سنگ نبشته و رونوشِت آن از این رو 
می توانند ارزشمند باشند که در آن داریوش شاه به روشنی 
آگاهانه  شاید  و  گسترده  گونۀ  به  که  را  دست نویسی 
بر  خود  و  می خواند  آریایی  است،  شده  نامیده  �آرامی� 
این پافشاری می ورزد که به دستور او سلمها به این دبیره 
پارس  شاهنشاهی  یک پارچۀ  کشورهای  و  سرزمین ها  در 
گسترش یافت و این می تواند آغاز به چالش کشیدن این 
باشد  یافته  نادرست ولی گسترش  دانشین  از دید  دیدگاهِ 
از آرامیان وام گرفته و دبیره  که هخامنشیان این دبیره را 

سازمانی خود ساخته اند.
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نظام انتخاباتی اصالح...
در  اصالحات  ایجاد  در  بریتانیا  راسخ  عزم 
کشورش  که  گفته  افغانستان  انتخاباتی  نظام 
از  )ناشی  بحراِن  تکرار  از  جلوگیری  برای 
نظام  اصالح  خواهان  انتخابات(  در  تقلب 

انتخاباتی در افغانستان است.
همچنان، داکتر عبداهلل ضمن اسقبال از سفیر 
تازۀ بریتانیا گفته است: بریتانیا کشور دوست 
افغانستان  استراتیژیک  متعهدان  از  یکی  و 
این  مردم  و  ملی  وحدت  حکومت  است. 
کشور از نقش سازنده قربانی ها و کمک های 
در  افغانستان  برای  این کشور  سخاوتمندانه 
سالیان گذشته تقدیر می کنند و خواهان ادامه 

و گسترش این دوستی و روابط نیک اند.
عنوان  به  شما  برای  افزود:  اجرایی  رییس 
موفقیت  آرزوی  افغانستان  در  بریتانیا  سفیر 
ملی  وحدت  حکومت  و  دارم  کامیابی  و 
آماده است از نزدیک با شما و در راه تحقق 
بهبود  و  افغانستان  برای  بریتانیا  برنامه های 

وگسترش هرچه بیشتر روابط میان دو کشور 
کار نماید.

به  کشورش  گفت:  پیرس  خانم  سپس، 
کشورهای  از  یکی  عنوان  به  افغانستان 
به  و  می کند  نگاه  هم پیمان  و  دوست 
مردم  و  حکومت  به  خویش  کمک های 
افزود:  پیرس  می دهد. خانم  ادامه  افغانستان 
بریتانیا از شکل گیری حکومت وحدت ملی 
حمایت می کند و آماده است این حکومت 

را طبق اولویت های آن کمک نماید.
از  نشست  این  در  همچنان  بریتانیا  سفیر 
مسلح  قوای  نفس  به  اعتماد  و  توانایی 
آنان  تالش های  و  نموده  تقدیر  افغانستان 
ناکام  ارضی و  تمامیت  را در راستای حفظ 

سازی حمالت دشمنان این کشور ستود.
روابط  امنیتی   وضعیت  نشست  این  در 
پاکستان   با  به خصوص  افغانستان  منطقه یی 
به مردم  ارایه خدمات  اقتصادی و  وضعیت 
افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

داعش، ده ها کودک اسماعیلیه  را در بدخشان با خود برده 
است.

یک منبع آگاه به روزنامه ماندگار گفته است که داعش این 
کودکان و نوجوانان را از مناطق اسماعیلیه نشین بدخشان، 
مناطق  به  افراطی،  مذهبِی  و  دینی  آموزش های  منظور  به 
قبایلی پاکستان و تعدادی از آنان را به ولسوالی راغستان 

انتقال داده است.
اما فرمانده امنیۀ بدخشان در این باره اظهار بی خبری می کند 
و می گوید که داعشی در بدخشان وجود ندارد؛ طالبان خود 

را به نام داعش در بدخشان جا زده اند. 
منبع گفت که داعش فضا را در بخش هایی از بدخشان برای 

اسماعیلیه ها تنگ کرده است. 
این منبع گفت: »افراد مربوط به گروه داعش، درولسوالی 
که  همجوار  سایرقریه  های  و  قریۀدولت شاهی  ارغنجخوا، 
در کل اسماعیلیه نشین هستند، ده ها کودکی را که مربوط 
نزد  از  زور  به  مي باشند  اسماعیلیه یی  خانواده های  به 

خانواده های شان گرفته وبه مدارس پاکستان فرستاده اند.«
داعش، شماری  گروه  به  منسوب  گفت:«افراد  او همچنان 
از کودکان را به ولسوالی راغستان فرستاده اند تا علوم دینی 
در  باشند  ابزاری  آینده  در  و  فراگیرند  افراطی  به شیوۀ  را 

دست داعش در بدخشان تا برعالوۀ سایر اهداف شان، از 
اسماعیلیان و در کل بدخشانیان  برابر  تندرو در  کتلۀ  این 

استفاده کنند.«
این منبع خاطرنشان ساخت که این یک زنگ خطر بزرگ 

برای تمام مردم بدخشان است.
اقدامی  هیچ  زمینه  این  در  اکنون  تا  او، حکومت  گفتۀ  به 
نکرده است و یا شاید هم فراموش کرده باشد که در این 

وطن جغرافیایی به نام بدخشان وجود دارد!
مناطق  در  دیگر  مشکل  یک  از  همچنان  منبع  این 
افراد  که  گفت  و  برداشت  پرده  بدخشان  اسماعیلیه نشین 
استفاده جو و توظیف شده از سوی استخبارات کشورهای 
شیوۀ  به  را  گزارشات  تمام  آقاخان،  دفترهای  در  همسایه 
افغانستان  به رهبر اسماعیلیهان جهان وحکومت  نادرست 
است؛  داعش  تهدید  از  نگران کننده تر  که  مي کنند  ارایه 
چون این افراد به صورت مشخص نزاع های تازه یی را به 
گونۀ عمدی در بین خود اسماعیلیه ها به وجود آورده اند و 
برعالوه زمینه را در بعضی از مناطق به گونۀ فراهم کرده اند 

تا مردم را در یک تاریکی محض قرار داشته باشند. 
اسماعیلیه ها  مشکالت  به  که  خواست  حکومت  از  او 
بدخشان به گونۀ جدی توجه کرده و به داد این مردم برسند. 

به  بدخشان  امنیه  فرماندۀ  بابه جان  جنرال  حال،  این  در 
که  اند  مسلح  طالبان  افراد  این  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ 

حاال به نام داعش خود را جا زده  اند. 
او گفت که مردم بدخشان فقیر هستند و به همین منظور 
صدها کودک خود را به منظور آموزش های دینی- مذهبی 

به پاکستان فرستاده اند. 
او افزود که طالبان واضح است که در بدخشان نفوذ دارند؛ 
اما دربارۀ این که آن ها این کودکان را ربوده باشند، اطالعاتی 

در دست ندارند. 
جنرال بابه جان گفت که در میان طالبان بدخشی شهروندان 
خارجی وجود دارند؛ اما اسناد و شواهدی که نشان بدهد 
آنان با داعِش سوریه و عراق در ارتباط باشند، در اختیار 

آنان قرار نگرفته است. 
و  مشکالت  شک  بدون  که  گفت  بدخشان  امنیۀ  فرمانده 
دولت  اما  دارد؛  وجود  اسماعیلیه ها  برابر  در  چالش هایی 
عماًل کنترل ولسوالی ارغنجخو را که یکی از ولسوالی های 

اسماعیلیه نشین است را در دست دارند.
اسماعیلیه ها از اقلیت های مذهبی در افغانستان هستند که 
بیشتر در والیت های شمال شرقی بغالن و بدخشان سکونت 

دارند. 
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داعش افغانستان را...
در   ،۲۰۱6 سال  پایان  تا  زمان  آن  از 
طریق  از  افغان  نیروهای  از  پشتیبانی 
خالصه  آن ها  به  مشاوره  و  آموزش 

می شود.
و  هزار   ۱۲ حدود  حاضر  حال  در 
این  در  کشور   ۴۰ از  سرباز   ۵۰۰
ارتش  سهم  دارند.  شرکت  برنامه 
آلمان، حدود 8۰۰ سرباز است که در 
این  شده اند.  داده  اسکان  مزارشریف 
سربازان، تنها در صورت دفاع، مجاز 

به استفاده از اسلحه  خود هستند.
هنوز معلوم نیست که پس از پایان این 
دوره، چه تعداد سرباز و تا چه زمان 
فعالیت های  به  این واحدها می توانند 

خود در افغانستان ادامه دهند.
جان مک کین، همچنین در »کنفرانس 

چگونگی  درباره   امنیت«  جهانی 
عراق  در  داعش  نیروهای  با  مبارزه 
و سوریه گفت که از وضعیت کنونی 
را  امر  این  دلیل  نیست. وی  »راضی« 
نیروهای  پیروزی  و  پیشروی  عدم 

ائتالفی دانست.
کرد  تاکید  امریکایی  سناتور  این 
باید  پیروزی  به  دست یابی  برای  که 
و  افزود  هوایی  عملیات  شمار  به 
بیشتر  را  زمینی  نیروهای  واحدهای 

تقویت کرد.
او گفت: ما باید از برتری های مختلف 

نظامی خود بهتر استفاده کنیم.
مک کین همچنین هشدار داد که خطر 
از  پس  افغانستان  به  داعش  حمله  
خروج نیروهای امریکایی، »تهدیدی« 

جدی است.

تالش های منطقه یی برای...
 در افغانستان امنیت منطقه را با چالش مواجه کرده است.

مرستیال بُعد دیگر جنگ در افغانستان را جنگ اقتصادی دانسته 
می گوید، شاهراه ابرایشم که از شمال افغانستان عبور کند، انتقال 
برق از تاجیکستان به افغانستان، انتقال گاز ترکمنستان به هند و 

پاکستان از جمله پروژه هایی اند که تنش باالی آن جریان دارد.
اختالفات  ایجاد  سبب  اقتصادی  پروژه های  این  کرد،  تاکید  وی 
سیاسی میان کشورها و باالخره سبب ناامنی در افغانستان گردیده 
صلح  برنامه های  زمینه  سازی  فراهم  با  منطقه  کشورهای  و 
شریک  افغانستان  اقتصادی  برنامه های  در  نحوی  به  می خواهند 

باشند.
مسالۀ  کردن  مطرح   « می گوید:  سیاسی  مسایل  آگاه  مژده  وحید 
خراسان از سوی گروه داعش سبب نگرانی شدید در میان شماری 

از کشورهای منطقه گردیده است«.
وی تاکید کرد، طالبان در هنگام حضورشان برنامه یی برای حمله 
از حضورش  داعش پس  اما گروه  نداشتند،  دیگر  به کشورهای 
اعالم کرده که برای کل منطقه برنامه دارند و مسالۀ خراسان را 

نیز مطرح کرده است.
ایجاد همگرایی  »مطرح کردن مساله خراسان سبب  افزود:  مژده 
برگزاری  میان کشورهای منطقه گردیده واین کشورها در صدد 
دولت  با  طالبان  میان  مذاکره  زمینۀ  سازی  فراهم  و  کنفرانس ها 

افغانستان شدند«.
به گفتۀ این آگاه سیاسی، در حالی که جنگ در افغانستان در ۱۳ 
یک  و  حربه  یک  منطقه  کشورهای  اکثریت  برای  گذشته  سال 
وسیله بود و آنان ادامه جنگ در افغانستان را به نفع خود تلقی 

می کردند.
مژده گفت: »بعضی از کشورها به این باور بودند که امریکا سرگرم 
جنگ در افغانستان با نیروهای القاعده و طالبان است و کاری با 
ناامنی ها  نبود، زیرا  بد  ندارد. همین طور برای روس ها هم  آنان 
و جنگ در افغانستان سبب شد تا چین نتواند به آسیا میانه راه 

پیدا کند.
گذشته  سال   ۱۳ در  افغانستان  از جنگ  »پاکستان  کرد:  تاکید  او 
نهایت استفاده را برده؛ اما پس از به وجود آمدن بعضی از گروه 
بنیادگرا در منطقه برای اکثریت کشورهای منطقه از جمله روسیه، 

چین و ایران نگرانی های جدیی ایجاد شده«.
مژده می گوید، اما از یک سو امریکا خواهان صلح در افغانستان 
نیست و از سویی هم  در درون حکومت جدید کسانی اند که 
بنابراین  شدند؛  ثروتمند  طریق  این  از  و  می برند  بهره  جنگ  از 
عالقمندی برای مذاکره با طالبان وجود ندارد؛ پس نمی توان زیاد 
امیدوار بود که در آینده های نزدیک ما شاهد مذاکره میان دولت و 

طرف اصلی درگیر جنگ باشیم.
نماینده گان  مجلس  پیشین  عضو  گیالنی  سیداسحاق  همچنان، 
در  افغانستان  چرا  و  چگونه  که  می کنیم  تعجب  »من  می گوید: 
پیدا  منطقه  در  مادر  از  مهربان تر  و  بی شمار  دایه های  اواخر  این 

کرده است؟«.
یکی  منطقه  کشورهای  اکثریت  اینکه  جالب تر  گفت،  گیالنی 
پشت سردیگر اعالم می کنند که برای فراهم سازی زمینه مذاکره 
میان دولت افغانستان و طالبان آماده گی دارند؛ اما کشورهایی که 
اتباع شان کشته شدند، همه  در افغانستان پول مصرف کردند و 

ساکت و آرام اند.
وی تاکید کرد، پس باید مطالعه و بررسی صورت گیرد که این 
افغانستان  افغانستان اند و امنیت  کشورها چرا خواهان صلح در 

برای شان مهم است.
آسیا  قلب  به  افغانستان  چون  مجلس،  پیشین  عضو  این  باور  به 
و  است  بیمار  نهایت  حاضر  حال  در  قلب  این  و  شده  مشهور 
بیماری این قلب یک سلسله مشکالت را برای سایر اعضا ایجاد 
کرده، بنابراین شاید شماری از کشورهای منطقه برای نجات خود 

در صدد درمان آن هستند.
تالش  کشورها  از  شماری  این که  وجود  با  هم  شاید  افزود،  او 
آسیا  قلب  بیماری  اما  کنند؛  درمان  را  بیماری  این  تا  کردند 
صعب العالج شده و درمان نتیجه نداشته؛ اما مسالۀ مهم این است 
آگاهی  اساسی  نسخه  از  عالقه مند شدند،  تازه  کشورهایی که  که 
صلح  گفت وگوهای  عالقمند  افغانستان  حکومت  زیرا  ندارند، 

نیست.
را در  افغانستان  گیالنی گفت: »هر روز یک کشور پرچم صلح 
دست می گیرد؛ اما متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان که همین 
اکنون نه رییس دارد و نه رییس دبیرخانه، درطی چند سال گذشته 
نتوانسته حد اقل زمینه چند مذاکره را با سران اصلی طالبان فراهم 

سازد«.
گیالنی اضافه کرد، همیشه برنامه های صلح ما در دست شماری 
از اشخاص و گروه های استخباراتی بوده و شاید به همین دلیل تا 

اکنون راه حل مناسب پیدا نشده است.
در ۱۳ سال گذشته شماری از کشورهای منطقه مانند ترکیه، قطر، 
مذاکره  زمینه  تا  کردند  تالش  همواره  و چین  عربستان سعودی 
میان دولت افغانستان و طالبان را فراهم کنند؛ اما هیچ کدام از این 
نتیجه مثبت نداشته و در هیچ یک از مذاکرات  تالش ها تاکنون 
حاضر  مذاکره  میز  در  افغانستان  در  جنگ  درگیر  اصلی  طرف 
مذاکرات  در  حضور  برای  خود  های  برشرط  همواره  و  نشدند 

تاکید کردند.
طالبان برای حضور در مذاکرات صلح خواهان خروج بدون قید 
و شرط نیروهای خارجی از افغانستان و تغییر قانون اساسی بوده 

اند.

»داعش ده ها کودک اسماعیلیه را با خود برده است«
فرماندهامنیۀبدخشاناظهاربیخبریمیکند

تعویق انتخابات پارلمانی و تکمیل پازِل حکومت سرپرستی
علی پارسـا

زمان به سرعت می گذرد و چیزی تا پایان موعد قانونِی کار 
مجلس نماینده گاِن کنونی نمانده است. با این حال آن چه 
در این زمان می توان به قطع دربارۀ آن سخن گفت، عدم 
برگزاری انتخابات پارلمانی در وقِت آن و بن بسِت سیاسِی 
دیگری است که این بار در قالب قوۀ مقننه تجلی می یابد. 
نماینده گان  سرپرستی  نوبت  این بار  که  می رسد  نظر  به 
بالمنازِع  حکمرانی  کنار  در  باید  حاال  و  رسیده  مجلس 
بازوی اجرایی و قضایی، شاهد ریشه  نظام سرپرستی در 
این در حالی  باشیم.  مقننۀ کشور هم  قوۀ  دوانیدِن آن در 
نابساماِن جدید هم کسی  این وضعیِت  که مسوول  است 

جز سران حکومت وحدت ملی نیست. 
حکومت وحدت ملی از آغاز کارش از هشت ماه پیش تا 
کنون، همواره در عرصه های مختلف مورد انتقاد بوده است. 
برخی از این انتقادها ریشه در وضعیت نابهنجاری دارد که 
از حکومِت پیشین تا کنون استمرار و تداوم یافته است و به 
عبارتی باید گفت که قدری از این آب، از سرچشمه هایش 
گل آلود  است،  کرزی  حکومت  از  مانده  به جا  میراِث  که 
بوده؛ اما بخشی از این مشکالت و نابسامانی ها هم از دِل 
همین حکومِت پُرتنِش وحدت ملی آب می خورد و به این 
ترتیب، زاییدۀ ناتوانی های مدیریتی و ندانم کاری های سراِن 

این حکومت است. 
به سرپرستی انجامیدن هر سه قوا، تقدیری ست که به دست 
حکومت وحدت ملی رقم خورده و ریشه در اندام پُرریِش 
این حکومت دارد. شاید بتوان گفت که بخشی از این آفت، 
ِّی« بودِن آن و خاستگاه نامیمون آن  ریشه در »وحدت عل
انکاری  امر بخش غیرقابل  این  نیست که  اما شکی  دارد؛ 
ناتوانِی مدیریتی سراِن آن دارد. حکومتی که قرار  هم در 
بود »حکومت وحدت ملی« باشد و بنا به ادعاهای سران 
آن، ممثل ارادۀ همۀ مردم کشور و آیینۀ تمام نمای جامعۀ 
پلورال مان؛ انگار تنها خاستگاه »ِعّلی«ِ آن سبب حضور و 
ظهور شده و علی رغم میل سران آن، تن به دایرۀ هستی 
داده است. ورنه در حکومتی که به راستی بر اصل وحدت 
ملی استوار باشد، نه »نظام سرپرستی« و نه بازی های دیگِر 

این چنینی جایی ندارد. 

عماًل  که  شد  سبب  حکومت  این  سراِن  مدیریتِی  ضعف 
نظام  با  کاماًل  نخست،  شش ماه  در  نظام  اجرایِی  بازوی 
وضعیت  همین  تداوم  شود.  اداره  سرپرستی  ناکارامِد 
به  بسته  چشم  با  هم  نماینده گان  مجلس  که  شد  سبب 
شاید  تا  دهند،  رای  حکومت  این  دومِ  دور  نامزدوزرای 
با این سهل انگاری و اغماض، گرهی از کار کورِ این نظام 
امنیتی  ارگان  مهم ترین  هم  هنوز  این،  وجود  با  شود.  باز 
و دفاعِی کشور یعنی وزارت دفاع، والیات و بسیاری از 
ادارات کلیدِی دیگر از جمله بانک مرکزی، دادستانی کل 
نظام سرپرستی  دروازۀ  پاشنۀ  بر  عالی هنوز هم  دادگاه  و 

می چرخد! 
در حالی که حتا در شرایط کنونی هم قسمت اعظمی از 
مرکزی  از حکومت داری  قسمتی  و  محلی  حکومت داری 
در کنار اعضای دادگاه عالی کشور توسط سرپرستان اداره 
می شود، به سرپرستی کشانیده شدِن رکن تقنینِی دولت که 
به گونۀ مستقیم با دستان سران حکومت وحدت ملی رقم 
خورده، حکایت از یک نوستالوژی سیاسِی دیگر در کشور 
می کند. رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل سران حکومت 
این  تشکیل  سیاسی  توافق نامۀ  امضای  با  ملی  وحدت 
بن بست  از یک  افغانستان  رهایی  برای  حکومت، هرچند 
حکومت  توافق نامۀ  تطبیق  به شرط  و  انتخاباتی  سهمگیِن 
وحدت ملی، از خطوط قرمز قانون اساسی عبور کردند؛ اما 
در شرایط کنونی دیده می شود که حتا از همان توافق نامه 

هم عدول شده است. 
به این ترتیب با تأسف باید گفت که قانون شکنی و پای 
گذاشتن بر روی قانون اساسِی کشور در این حکومت، به 
بدعتی سیئه بدل شد که در آغاز به بهانۀ توافق نامۀ سیاسی 
کلید خورد و حاال بی هیچ عذری تکرار می شود. به تعویق 
تلخ  تکرار  همان  پارلمانی،  انتخابات  بی  موجِب  انداختِن 
عبور از خطوط سرخ قانون اساسی است که 8 ماه پیش 
طعم تلِخ آن را چشیدیم و به نظر می رسد که پس از این 

قرار است بارها و بارها این جام زهر را سر بکشیم.
در توافق نامۀ حکومت وحدت ملی به صراحت تأکید شده 
بالفاصله  ملی  وحدت  حکومت  رییس جمهور  که  است 
فرمان  که  است  موظف  خود،  کرسی  بر  نشستن  از  پس 

و  کند  صادر  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  تشکیل 
انتخابات  تا  بیاورد  انتخاباتی  نظام  در  را  الزم  اصالحات 
و  شفاف  به صورت  و  آن  تعیین شدۀ  وقت  در  پارلمانی 
عادالنه برگزار شود. با وجود این دیده می شود که پس از 
چند ماه کشمکش بر سر ترکیب این کمیسیون و پس از 
آن جنجال بر سر ریاست آن، در حال حاضر هیچ بخاری 
از این قضیه بلند نمی شود و انگار مسالۀ انتخابات پارلمانی 

کاماًل به فراموشی سپرده شده است.
این در حالی است که در آن سوی دیگر، کمیسیون های 
انتخاباتی موجود که یک بار امتحاِن خود را پس داده اند، در 
این شرایط نه توان مدیریتِی برگزاری انتخابات را دارند و 
نه توان اقتصادی آن را. بنا به اظهارات مقام های کمیسیون 
برگزاری  برای  دالر  میلیون   8۰ که  حالی  در  انتخابات، 
کشورهای  بوده،  ضرورت  امسال  پارلمانی  انتخابات 
تمویل کننده کمک های شان را تنها مشروط به اصالح نظام 
نظام  نه  کنونی  در شرایط  نتیجه،  در  و  کرده اند  انتخاباتی 
مخارج  که  تمویل کننده یی  نه  و  داریم  شفافی  انتخاباتی 

سنگیِن این انتخابات را متقبل شود.
از تن  اوضاع، گریزی  این  نتیجه دیده می شود که در  در 
دادن به تعویق انتخابات پارلمانی نداریم. با به تعویق افتادن 
انتخابات که به احتمال زیاد باید امسال به کلی از آن دست 
شست، الجرم باید از بین دو گزینۀ »خالی بازوی تقنینی« 
و یا »تداوم غیرقانونی پارلمان کنونی« یکی را انتخاب کرد. 
گزینۀ اول از آن جا که به گونۀ بنیادین در تقابل با پایه های 
یک نظام دموکراتیک قرار می گیرد، امری محال و غیرقابل 
ناخواسته  که  می رسد  نظر  به  نتیجه  در  است؛  پیش بینی 
به  کنونی  نماینده گان  کار  تداوم  یعنی  دوم  گزینۀ  به  باید 
گونۀ سرپرستی تن داد و به این ترتیب، قطعۀ نهایی پازل 
حکومت سرپرستی را تکمیل کرد. این در حالی است که 
این حکومت هم  دیده شود، حتا رییس جمهور  نیک  اگر 
از آن جا که برآمده از دل صندوق های رای نیست و تنها 
با امضای یک توافق نامۀ سیاسی روی کار آمده، تا تعدیل 
قانون اساسی و تشکیل یک دولت وحدت ملی راستین، 

خود سرپرستی بیش نیست! 
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ورزش
نایب رییس رئال:  

بنیتس مربی ما می شود

کلوپ:

 رها کردن دورتموند درد آور است

سـرمربی فرانسـوی توپچی هـا بـا تأکیـد بـر اینکـه هنـوز برنامه ای بـرای خرید 
بازیکـن جدیـد نـدارد، گفـت هـدف تیمـش در فصـل آینـده فتـح مهمتریـن 

تورنمنـت باشـگاهی فوتبـال انگلیـس اسـت.
پـس از درهـم کوبیـدن اسـتون ویال در فینـال جـام حذفـی انگلیـس و کسـب 
ششـمین قهرمانـی در جـام حذفـی انگلیس، آرسـن ونگـر حاال تمرکـز خود را 
روی تحقـق هدفـی بزرگ تـر، یعنـی فتـح لیگ برتـر انگلیـس قرار داده اسـت، 
افتخـاری کـه از سـال ۲۰۰۴ بـه بعد آن را کسـب نکرده اسـت. او کـه تیمش با 
۱۲ قهرمانـی اکنـون رکـورددار قهرمانی در جام حذفی انگلیس اسـت، همچنین 
تأکیـد کـرد کـه فعاًل برنامـه ای بـرای فعالیـت در بـازار نقل وانتقاالت تابسـتانی 

ندارد.
ونگـر گفـت: مـن فعـاًل حـس و حـال حـرف زدن دربـاره 
خرید هـای باشـگاه را نـدارم. به جـای خریـد بازیکن فعاًل 
ترجیـح می دهـم بـرای بازیکنانـم نوشـیدنی بخـرم. ببینیـم 
شـرایط بـازار چگونه پیـش می رود امـا واقعیت این اسـت 

کـه تیم مان زیرسـاخت خوبـی دارد.
ونگـر ادامـه داد: مـا بـرای آمـاده شـدن جهت از سـرگیری 
رقابت  هـا زمـان داریـم چـون این فصـل )برخـالف فصول 
گذشـته( مجبـور نیسـتیم در مرحله مقدماتی لیـگ قهرمانان 
قبولـی  قابـل  اعتمادبه نفـس  از  مـا  کنیـم.  شـرکت  اروپـا 
برخورداریـم. بگذاریـد ببینیم در تابسـتان چقـدر می توانیم 
هوشـمندانه عمـل کنیـم. بـدون شـک می توانیـم کارهایـی 
کـه  زمانـی  در گذشـته  مـا  نـه؟  کـه  دهیـم. چـرا  انجـام 
پتانسـیل کافـی داشـتیم، قهرمان لیـگ برتر شـده ایم و حاال 
ایـن کار را تکـرار کنیـم. می خواهیـم نشـان  می خواهیـم 
دهیـم کـه فصـل آینـده می توانیـم بـا همـه تیم هـا رقابـت 
کنیـم امـا نمی دانیـم کـه سـایر تیم هـا در فصل بعـد چقدر 
پیشـرفت خواهنـد کرد. مهم داشـتن ثبـات در باالترین سـطح از رقابت هاسـت 
و فکـر می کنـم کـه در این فصـل توانسـته ایم نشـانه  هایی از وجود ثبـات را در 

تیم مـان بـه نمایـش بگذاریـم.
سـرمربی فرانسـوی توپچی هـا در پایـان تأکیـد کـرد: در گذشـته هـر زمـان که 
ثبـات داشـتیم قهرمـان لیـگ شـده ایم. در یـک مقطـع مـا در ۴9 بـازی تـن بـه 
شکسـت ندادیـم، کاری کـه از عهـده هیـچ تیمـی برنیامـده اسـت. زمانـی کـه 
اعتمادبه نفس مـان در سـطح قابـل قبولـی قـرار داشـته باشـد و ثبـات داشـته 

باشـیم، هـر کاری می توانیـم انجـام دهیـم.

قهرمانی بارســـلونا در جام حذفی اســـپانیا، کاپیتان کهنه کار کاپیتان کهنه کار 
آبی واناری پوشـــان کاتالونیا را بـــه پرافتخارترین بازیکـــن در تاریخ فوتبال 

تبدیل کرد. اســـپانیا  باشگاهی 
ژاوی هرناندس شـــنبه شـــب به بارســـلونا برای کسب بیســـت و هفتمین 
قهرمانی اش در جام حذفی اســـپانیا موســـوم به کوپـــا دل ری کمک کرد و 
در مجمـــوع برای بیســـت و  چهارمین بار بـــه همراه کاتاالن ها جـــام برد تا 
از ایـــن حیـــث از »خنتو«، بازیکن پیشـــین رئال مادرید که تـــا پیش از این 
در کنـــار او به عنـــوان موفق ترین بازیکن تاریخ فوتبال باشـــگاه اســـپانیا 

شـــناخته می شد، ســـبقت بگیرد.
ژاوی پیـــش از این با قهرمانی بارســـلونا در فصل ۱۵-۲۰۱۴ اللیگا شـــمار 
قهرمانی هایـــش را بـــه عدد ۲۳ رســـانده بود تا بـــا خنتو برابر شـــود اما 
پیـــروزی بارســـلونا مقابل اتلتیک بیلبائـــو در فینال جام حذفی اســـپانیا در 
ورزشـــگاه نیوکمپ، کاپیتـــان ۳۵ ســـاله کاتاالن ها را کـــه در پایان فصل 
جـــاری از آنها جدا می شـــود در صدر جـــدول رکـــوردداران فتح جام  در 
میـــان تمام بازیکنان فعلی و پیشـــین شـــاغل در فوتبال اســـپانیا قرار داد.

ژاوی شـــنبه هفته آینـــده حتی می توانـــد جایگاه خـــود را در این جدول 
مســـتحکم تر هم کند اگر بارســـلونا در فینـــال لیگ قهرمانـــان اروپا بتواند 

یوونتوس را شکســـت دهد.
خنتـــو، یکـــی از مهره های کلیـــدی اکثـــر موفقیت های رئـــال مادرید در 
فاصلـــه ســـال های ۱9۵۳ تا ۱97۱ بود کـــه به همراه سفیدپوشـــان مادرید،  
۱۲ بار در اللیگا، شـــش بـــار در جام باشـــگاه های اروپا، دو بـــار در جام 

حذفـــی و دو بار در جـــام بین قاره ای قهرمان شـــد.
ژاوی نیـــز چنین نقشـــی را برای بارســـلونا ایفـــا کرده اســـت و به همراه 
کاتاالن ها ســـه بار در لیگ قهرمانـــان اروپا، دو بار در ســـوپرجام اروپا، دو 
بار در جام باشـــگاه های جهان،  هشـــت بار در اللیگا، ســـه بـــار در جام 

حذفی اســـپانیا و شـــش بار در ســـوپرجام اســـپانیا قهرمان شده است.
ژاوی: کار مسی غیرطبیعی است

در ایـــن حال، کاپیتـــان آبی-اناریهـــا می گوید آنچه لیونل مســـی در میدان 
انجـــام می دهد غیر طبیعی اســـت. او به ســـتایش از این ســـتاره آرژانتینی 

پرداخت و او را بهتریـــن بازیکن تاریخ فوتبال جهان دانســـت.
بارســـلونا در شـــبی که مســـی بار دیگر هنرنمایی کرد توانســـت در فینال 
جـــام حذفی برابـــر حریف خود به پیروزی ســـه بر یک دســـت یابد. این 
ســـتاره آرژانتینی بازی بســـیار خوبی را به نمایش گذاشـــت و توانست دو 

گل به ثمر رســـاند تا زمینـــه را برای پیروزی تیمـــش مهیا کند.
ژاوی به ســـتایش از مســـی پرداخت و او را بهترین بازیکـــن تاریخ فوتبال 

جهان دانســـت. کاپیتـــان آبی-اناریها گفت: آنچه مســـی در میـــدان انجام 
می دهد غیر طبیعی اســـت. بـــه گل نخســـت او نگاه کنیـــد. فکر می کنم 
کـــه این گل یکـــی از بهترین گل هایی اســـت که مســـی به ثمر رســـانده 
اســـت. واقعًا صحنـــه لذت بخش و بســـیار جالبی بود. مســـی نـــه تنها 
بهتریـــن بازیکن حـــال حاضر فوتبال جهان اســـت، بلکـــه می توانم بگویم 

کـــه او بهترین بازیکـــن تاریخ فوتبال جهان اســـت.
آخرین ســـال حضور ژاوی در بارســـلونا برای او بســـیار خوش یمن بوده 
اســـت. او دومیـــن قهرمانی خود در ســـال جاری را به دســـت آورد و این 

شـــانس را دارد تا قهرمانی در لیـــگ قهرمانان اروپا را نیز کســـب کند.
اســـطوره آبی-اناریها در میانـــه میدان درباره دیدار حســـاس برابر یوونتوس 
در فینـــال لیگ قهرمانـــان اروپا گفت: باید بســـیار مراقب باشـــیم، چرا که 
یوونتوس تیم بســـیار بزرگی اســـت. بایـــد ببینیم چه اتفاقاتی قرار اســـت 
کـــه در این دیـــدار رخ دهد. ما به خـــود ایمان داریم . مـــی خواهیم تاریخ 
ســـاز شـــویم و باردیگر قهرمانـــی در لیـــگ قهرمانان اروپا را به دســـت 
آوریـــم تا بـــرای دومین بار ســـه گانه فوتبال اســـپانیا و اروپـــا را به خود 

دهیم. اختصاص 

عنوان  به  بنیتس  رافائل  مادرید  رئال  باشگاه  رییس  نایب  گفته  به 
کارلو  جانشین  تا  شد  خواهد  انتخاب  سپید  قوهای  جدید  سرمربی 

آنچلوتی در این تیم شود.
ادواردو فرناندز در گفت وگویی تاکید کرد که رافائل بنیتس به عنوان 
سرمربی جدید رئال مادرید انتخاب شده است و هفته آینده رسما به 
رسانه ها معرفی خواهد شد. او گفت: تنها یک چیز درباره آنچلوتی 
می توانم بگویم و آن این است که او یک پدیده بود و باید از او تشکر 
تاثیر  ما را تحت  او  بود.  باشخصیتی  بکنیم. آنچلوتی مربی بزرگ و 
قرار داد. تا چند روز پیش آنچلوتی بهترین مربی جهان بود؛ همچنانکه 
رافائل  بود.  جهان  مربی  بهترین  ما  برای  پیش  سال  دو  نیز  مورینیو 

بنیتس هم هفته آینده مربی ما می شود و او هم بهترین است.
بازیکن  یک  بیل  گفت:  بیل  گرت  ماندن  یا  جدایی  درباره  ادواردو 
استثنایی است. او در رئال مادرید باقی می ماند و این باعث خوشحالی 

همه است.
رئال مادرید چند روز پیش کارلو آنچلوتی را از کار برکنار کرد.

بنیتس فصل قبل هدایت ناپولی را بر عهده داشت اما نتوانست در این 
تیم انتظارات را برآورده کند. این مربی اسپانیایی عالوه بر ناپولی در 
تیم های چلسی، والنسیا و لیورپول نیز مربیگری کرده است اما بهترین 
دوران حضورش به لیورپول برمی گردد که توانست با این تیم قهرمانی 

در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کند.

تیمش در  از شکست  تأسف  ابراز  با  فوتبال دورتموند  تیم  سرمربی 
آخرین بازی که تحت هدایت او انجام داد، اعتراف کرد که جدا شدن 

از زردپوشان وستفالن برای او کار بسیار سختی است.
برابر  دورتموند  یک  بر   ۳ شکست  تماشای  از  پس  کلوپ  یورگن 
بی نهایت  ما  داشت:  اظهار  آلمان،  حذفی  جام  فینال  در  ولفسبورگ 
ناراحت هستیم. عملکرد خوبی داشتیم و در واقع توانستیم در تمام 
طول مسابقه ریتم بازی را حفظ کنیم اما در برخی مقاطع به خصوص 
از بازی از نظر دفاعی ضعیف بودیم. گل های ساده ای دریافت کردیم. 
قبل از پایان بازی می توانستیم نتیجه را ۳ بر ۲ کنیم. شاید داور باید 
یک پنالتی هم باید به ما می داد اما این دلیل شکست مان در این بازی 

نبود.
کلوپ ادامه داد: در نیمه دوم ما یک فرصت دیگر داشتیم که به بازی 
برگردیم. بین دو نیمه احساس می کردم که هنوز شانس بازگشت به 
بازی  این  داریم. در کل فکر می کنم که در  را  نتیجه  بازی و کسب 
شانس خیلی با ما یار نبود. در نهایت ما متحمل شکستی شدیم که 
تبریک  ولفسبورگ  به  می خواهم  من  اما  کرد  اجتناب  آن  از  می شد 

بگویم. زندگی همچنین ادامه دارد.
سرمربی زردپوشان وستفالن تأکید کرد: درد ترک تیم کم کم دارد بر 
من غلبه می کند و این واقعًا دردآور است. من فقط تالش کردم که 
لذتی  آنها  کنار  کار کردن در  کنم، چون  بازیکنانم تشکر  از تک تک 
فوق العاده داشت و برایم مایه افتخار بود. برای من رها کردن آنها کار 
بسیار سختی است. حاال خبری از جشن نیست اما در عوض اش یک 
مثبتی  نکته  این شکست  اگر  برگزار خواهد شد.  جشن خداحافظی 
برای ما داشته باشد این است که سطح توقعات از ما برای فصل آینده 
کنند،  زود شروع  باید  را  فصل  بازیکنانم  متأسفانه  بود.  نخواهد  باال 
چون باید در مرحله مقدماتی لیگ اروپا بازی کنند. من دوست داشتم 

که چنین اتفاقی رخ نمی داد.

ونگر:

 حاال وقت قهرمانی در لیگ برتر است

پرافتخارترین بازیکن تاریخ اسپانیا:

کـار مسـی غـیرطبیعـی است! 
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تاجران و بخش اقتصاد آلمان از عدم اشتراک والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در اجالس »جی 7« انتقاد کردند. این نشست روزهای 7 و 8 ماه جون 

در ایالت باواریای آلمان برگزار می شود.
هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه »جی 7« پس از الحاق روسیه در سال 
۱998 تبدیل به گروه »جی 8« گردید؛ اما این گروه شمولیت این عضو جدید 

را به دلیل الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه لغو نمود.
اکهارد کوردز، رییس »کمیته روابط اقتصادی شرق اروپا« در آلمان روز یکشنبه 
به روزنامه راستگرای »ولت ام زونتگ« گفت که پوتین باید واقعا به نشست 
»جی 7« دعوت شود. او گفت: »نشستی متشکل از گروه »جی 7« و روسیه می 
تواند به حل بحران کمک کند و روسیه را به سوی گام های سازنده در بحران 

اوکرایین ترغیب کند«.
متیاس پالتزیک، وزیر سابق ایالت براندنبورگ که اکنون رئیس مجمع »آلمان 
� روسیه« است، به نظر می رسد که با این ارزیابی آقای کوردز موافق است. 
این سیاستمدار سوسیال دموکرات می گوید که مسائل از تجارت تا امنیت فقط 
می تواند با همکاری روسیه بهبود یابند. او به آتش بس »مینسک« اشاره کرد 
که در آن از والدیمیر پوتین خواسته شد تا در آوردن صلح در اوکرایین یاری 
رساند. او در همین راستا، به اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست، توافق منع 
گسترش صالح اتومی و وابستگی اتحادیه اروپا به منابع طبیعی روسیه نیز اشاره 

نمود. پالتزیک گفت: »روسیه باید به گروه »جی 7« برگردد«.
هفت کشور صنعتی جهان به شمول کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا 
از  به »جی 7« تحریماتی را علیه روسیه پس  امریکا موسوم  ایاالت متحده  و 
الحاق شبه جزیره کریمیا به این کشور وضع کردند. جامعه جهانی این اقدام 

روسیه را غیر قانونی می داند.
این  مالیه  وزیران  آلمان،  باواریای  ایالت  در   »7 »جی  گروه  نشست  از  پیش 
کشورها ناخشنودی خود را نسبت به اقدامات صرفه جویانه یونان که از بیرون 

بر این کشور تحمیل شده، ابراز داشتند.

انتقاد از »لیست سیاه« روسیه
در ارتباط با تحریمات غرب، روسیه نیز ورود 89 مقام اتحادیه اروپا را منع کرده 
است. آلمان و مقامات اتحادیه اروپا از این اقدام روسیه به شدت انتقاد کرده اند.
روسیه روز پنجشنبه هفته پیش، فهرستی از سیاستمداران و سران نظامی اتحادیه 
اروپا را به سفارتخانه های این کشورها تحویل داد که بر اساس آن 89 تن از 

مقامات این اتحادیه از ورود به روسیه منع شده اند.
در همین حال، روزنامه »بیلد« خبر داده است که روسیه برای هفت شهروند 
آلمان نیز محدودیت عبور و مرور وضع کرده است. میشائیل فوکس، معاون 
گروه پارلمانی »سی. دی. یو – سی. اس. یو« و دانیل کوهن بندیت، عضو سابق 

پارلمان اروپا در فهرست سیاه روسیه قرار دارند.

وزیر خارجه امریکا در شهر سیونزیه فرانسه، در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق مرز 
سوئیس هنگام دوچرخه سواری دچار مصدومیت شد.

روز  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان  سی،  بی  ای  خبری  شبکه  گزارش  به 

یکشنبه در پی حادثه یی هنگام دوچرخه سواری در شرق فرانسه با هلی کوپتر به 
بیمارستانی در سوئیس منتقل شد.

وزارت خارجه امریکا اعالم کرد که حال کری در حال حاضر خوب است و به 
احتمال زیاد وی از ناحیه ساق پا دچار آسیب دیدگی شده است.

جان کربی، سخنگوی کری گفت: وزیر خارجه با هلی کوپتر امداد به بیمارستان 
و  است  باثبات  حاضر  حال  در  وی  شرایط جسمانی  شد.  منتقل  ژنو   HUG

هوشیاری خود را از دست نداده است.
کری برای انجام مذاکرات هسته ای در ژنو سوئیس به سر می برد.

به گفته کربی، معلوم نیست که آیا کری می تواند به برنامه خود برای سفر به 
دیگر کشورها که قرار بود از اواخر بعداز ظهر امروز آغاز شود ادامه دهد یا 
پادشاه و نخست وزیر اسپانیا راهی مادرید  با  خیر. کری قرار بود برای دیدار 
شده و سپس برای شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با داعش دو روز در 

پاریس باشد.
دوچرخه سواری کری بخشی از برنامه های وزیر خارجه امریکا در سفرهای 
دیپلماتیکش محسوب می شود و وی اغلب دوچرخه اش را با خود همراه دارد.

آلمان:

 روسیـه بـه »جـی 7« بـرگـردد

جـان کـری راهـی بیـمارستـان شـد

چین خواهان همکاری بین المللی برای جلوگیری از گسترش تروریسم

ابراز نگرانی روسیه نسبت به سیاست های 
امریکا و گسترش تروریسم در جهان

معاون وزیر دفاع روسیه ضمن اعالم اینکه قرار است کشورش در یک 
رزمایش ضدتروریستی در دریای چین جنوبی در سال ۲۰۱6 شرکت 
کند، به شدت در مورد سیاستهای امریکا در منطقه آسیا- اقیانوسیه و 

همچنین گسترش تروریسم ابراز نگرانی کرد.
دفاع  وزیر  معاون  آنتونف«،  »آناتولی  راشاتودی،  شبکه  گزارش  به 
روسیه در نشست دفاعی در سنگاپور گفت: روسیه در ۲۰۱6 و در کنار 
شرکای دیگر در منطقه آسیا- اقیانوسیه در رزمایش مشترک دریایی در 

دریای چین جنوبی شرکت می کند.
وی در جریان نشست »شانگری ال« در سنگاپور و در جمع وزرای 
امنیت  نگران  شدت  به  مسکو  گفت:  شرکت کننده  کشورهای  دفاعی 
تروریسم و  امریکا،  پیشرفته دفاع موشکی  استقرار سپرهای  خودش، 
انقالب های رنگین است. ما نگران سیاست های امریکا در منطقه هستیم 
به ویژه از آن زمانی که به صورت سیستماتیک از اقدامات روسیه و 
چین انتقاد می کند. با وجود نگرانی های ما درباره سپر دفاع موشکی 
امریکا، آنها همچنان به سیاست مخدوش کردن ثبات استراتژیک خود 

ادامه می دهند و به استقرار این سامانه در آسیا- اقیانوسیه می پردازند.
تبدیل  حال  در  تروریسم  گفت:  همچنین  روسیه  دفاع  وزیر  معاون 
از کشورهای جهان است و  تهدیدکننده در بسیاری  نیرویی  به  شدن 
کنار  در  اقیانوسیه  آسیا-  برای کشورهای حوزه  تهدیدی  به  همچنین 
دزدان دریایی، جرایم رایانه ای و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. 
این واقعًا نگران کننده است که تروریست ها در بسیاری از کشورها در 
حال تبدیل شدن به یک نیروی جدی هستند و در برخی کشورها هم 
مشکل  عنوان  به  همچنان  طالبان  هستند.  قدرت  به  دستیابی  در حال 
اصلی باقی مانده چون ائتالف بین المللی نتوانست این گروه را شکست 
داده ها، هم اکنون ۵۰ هزار شبه نظامی طالبان در  براساس برخی  دهد. 

افغانستان هستند.
رنگین  انقالب های  داد:  ادامه  روسیه  دفاع  وزارت  مسوول  مقام  این 
تحت حمایت و سازماندهی غرب می تواند در هر زمانی راه خود را به 
حوزه آسیا- اقیانوسیه باز کند. انقالب های رنگین فراگیر در خاورمیانه 
این  درنوردید.  را  منطقه  این  کشورهای  از  بسیاری  طوفانی  همانند 
بیماری به برخی از کشورهای اروپایی هم سرایت کرد؛ انقالب های 
رنگینی که تمامًا تحت کنترل خارج بود. به عنوان مثال، در پی کودتای 
اوکراین، این کشور به ورطه جنگ داخلی سقوط کرده و حامیان جنگ 
به دنبال سوق دادن کشور به یک ماجرایی و نظامی هستند. در حال 
حاضر فاجعه انسانی این کشور را در بر گرفته و تاکنون بیش از 6۰۰۰ 

تن کشته شدند.
کردن  ممنوع  برای  پیشنهادی  بسته های  روسیه  نشست  این  در 

رزمایش های نظامی نزدیک مرز با کره شمالی و ژاپن اعالم کرد.

افزایش  خواهان  متحد  ملل  سازمان  در  چین  فرستاده 
گسترش  از  جلوگیری  برای  بین المللی  همکاری های 

روزافزون تروریسم شد.
دائم  نماینده  لیو جیی،  به گزارش خبرگزاری شینهوا، 
شورای  نشست  یک  در  متحد  ملل  سازمان  در  چین 
زمینه  منطقه ای  مناقشات  گفت:  سازمان  این  امنیت 
و  افراطی  سازمان های  فعالیت های  پیشرفت  برای  را 
تروریستی مهیا ساخته و ساختار سازمانی این گروه ها 

بیش از پیش گسترش یافته است.
فعالیت های  حوزه  روزافزون  گسترش  داد:   ادامه  وی 
تروریست ها به چالشی جدید برای تالش ها در راستای 
مبارزه با تروریسم تبدیل شده است که مناقشات محلی 

این چالش را دوچندان می سازد.
براساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 
۲۵ هزار تروریست از ۱۰۰ کشور جهان به کشورهای 
دیگر سفر کرده اند تا به گروه های تروریستی بپیوندند.

گسترش  نوع  این  از  جلوگیری  راستای  در  لیو 
افزایش  خواهان  خارجی،  تروریست های  فعالیت های 
همکاری های بین المللی از طریق مکانیزم های دوجانبه 

و چندجانبه شد.
خواست  بین المللی  جامعه  اعضای  از  همچنین  وی 
و  متقابل  اعتماد  مبنای  بر  تمدن ها  میان  گفت وگو  از 

گشاده رویی حمایت کنند.


