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معاون وزارت عدالیه با حضور در کمیسیون شکایات 
حزب   ۱۰ فعالیت  مجوز  که  کرد  اعالم  سنا  مجلس 

سیاسی کشور لغو شده است.
سید محمد هاشمی معاون وزارت عدلیه با حضور در 
کمیسیون شکایات مجلس سنا اعالم کرد: ۱۰ حزب 
سیاسی افغانستان به دلیل عدم اصولی بودن از فهرست 

احزاب کشور حذف شدند.
نیز  دیگر  حزب   2۰ به  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
هشدار  ثبت  مشکالت  برطرف کردن  و  تکمیل  برای 

داده شده است.
در  که  سیاسی  احزاب  اگر  داشت:  اظهار  هاشمی 
را  شده  خواسته  موارد  شده اند  ثبت  عدلیه  وزارت 
حذف  احزاب  فهرست  از  زودی  به  نکنند،  تکمیل 

خواهند شد.
۱. فعاالن صلح افغانستان، 2.ملی هیواد، 3.صلح ملی 
5.دافغانستان  دموکراسی،  و  4.تفاهم  افغانستان،  اقوام 
7.وفاق  افغانستان،  6.آزادگان  گوند،  انقالبی  دخلق 
افغانستان،  ایتالف  9.عدالت  افغانستان،  8.ملی  ملی، 

و  ۱۱.کار  افغانستان،  مردم  حقوق  از  حمایت   .۱۰
وزارت  توسط  آنها  مجوز  که  هستند  احزابی  توسعه 

عدلیه حذف شده است.
بر اساس قوانین وزارت عدلیه؛ ۱۰ هزار عضو و 2۰ 
دفتر والیتی از موارد مهم برای اعطای مجوز به یک 

حزب سیاسی است.
عدلیه  وزارت  در  سیاسی  67 حزب  حاضر  حال  در 
ثبت شده اند اما گفته می شود که برخی از این احزاب 

تنها مجوز ثبت اخذ کرده اند و هیچ فعالیتی ندارند.
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خواسته یي كه با شوخ طبعي، هوشمندي و اندیشه همراه باشد، 
مي تواند درهاي بسته و هم چنین ذهن هاي بسته را بگشاید.
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

به جای تخم مرغ دزدها
 ســِر شــتردزدها را بتـراشـید!

وقتی خط دوست و دشمن روشن نباشد، تعریفی از امنیت ملی 
در دست نباشد، ستون پنجم فعال باشد و یاهم پیمانکار دیگری 
باشد،  نیافته  واقعی تشکل  ملی  عبارت، دولت  باشیم و در یک 

حالت کشور همین است که شاهدش هستیم.
حادثۀ جانکاه جلریز نه اولین حادثه است و نه آخرین خواهد بود؛ 
کشور انتظار حوادث مرگبارتری را خواهد داشت، اگر در دستگاه 
سیاسی نظام تغییراتی رونما نگردد. زماِن کارهای عوام پسند، خط 
و نشان کشیدن، همایش و نمایش، پنهـان کاری و با مردم از در 

دیپلوماسی رویه  کردن گذشته است.
حکومتی که تاهنوز در انجام ماموریت ذاتی خویش که تشکیل 

دولت وحدت ملی است، ناموفق...                ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
احتجاج  هفته  یک  از  بعد  افغانستان  سنای  مجلس 

کاری، امروز دوباره به کار آغاز می کند.
محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار گفت: هیأت اداری مجلس فیصله 

کرده که باید دوباره کارهای خود را از سر بگیرد.
حضور  عدم  به  اعتراض  در  سنا  مجلس  اعضای 
احتجاج  رسم  به  مجلس،  این  در  حکومتی  مقام های 
کارش را از روز یکشنبه تا روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، 

تعطیل اعالم کرد و دروازۀ این اتاق را بستند.
سناتوران پس از آن اقدام به بستن دروازۀ مجلس سنا 
کردند که صالح الدین ربانی وزیر خارجه در جلسات 
این مجلس حضور نیافت تا به سواالت سناتوران پاسخ 

بگوید.

پیوند  در  سنا  مجلس  اول  معاون  ایزدیار  محمدعلم 
ارتباط به وضعیت  به احتجاج سناتوران می گوید: در 
امنیتی و سیاسی کشور سناتوران پیشاپیش یک سلسله 
طرح ها و پیشنهادات را به حکومت سپرده بودند که 
متأسفانه این پیشنهادات در نظر گرفته نشد و دشمنان 

در بسیاری از والیات تجمع کردند.
را  سنا  مجلس  فیصله های  به  اعتنا  عدم  ایزدیار  آقای 
و  می کند  بیان  اتاق  این  دروازۀ  بسته شدن  دیگر  دلیل 
از مسووالن حکومتی را  می گوید: »سناتوران شماری 
این مسووالن  به مجلس عمومی خواسته اند که  بارها 
امنیت  مثاًل رییس عمومی  نیامدند؛  یا  تأخیر کردند و 
ملی به جلسۀ عمومی و کمیسیون امنیت دفاعی نیامده 
بود و به همین گونه وزارت مخابرات و خارجه حاضر 
نشده بودند؛ این کار خشم سناتوران را در پی داشت.«

معاون اول مجلس سنا دوگانه گی در اجراآت حکومت 
در پیوند به هر دو اتاق شورای ملی را از دالیل دیگری 
بر می شمارد که سبب شده تا یک هفته دروازۀ مجلس 
سنا بسته بماند....                          ادامه صفحه 6

استقبال شورای امنیت

 از گفت وگوهای افغانستان و طالبان

جـلریـز
و انتـخاب حکـومت

وزارت عدلیه ۱۰ حزب سیاسی را لغو کرد

مـذاکـرات 
پاکسـتان
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معاون اول مجلس سنا:

رییس جمهور از بی توجهی حکومت به مجلس سنا پوزش خواست
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گفت وگوهای  برقراری  از  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد.

شورای  که  بیانیه یی  در  هند،  خبرگزاری  گزارش  به 
استقبال  با  منتشر کرد،  امنیت سازمان ملل  ۱5 عضوی 
از  شد  عنوان  مذاکرات  در  دخیل  تالش طرف های  از 
برگزاری مذاکرات با حضور خود افغان ها و با رهبری 
خود آنها استقبال شده و...                 ادامه صفحه 6



آغاز مذاکرات به اصطالح صلح در پاکستان میان 
هیأت دولت افغانستان با هیأتی از طالبان، فضای 
ملتهبی را در داخِل کشور رقم زده است. در این 
میان، نزدیکان آقای کرزی نیز در میان ترس و 
امیـد تالش هایی را آغاز کرده اند تا از مواضع و 
سیاست های او در زمان زمامداری اش در برابر 
پاکستان و مذاکراِت صلح دفاع کنند؛ تالش هایی 
اشتباهاتی را  بار  به هیچ صورت نمی توانند  که 
انجام  او  نزدیکاِن  و  حامیان  و  کرزی  آقای  که 

داده اند، ذره یی سبک کنند. 
بگویند  می خواهند  نوشته های شان  در  عده  این 
بر  حکمروایی اش  زمان  در  کرزی  آقای  که 
افغانستان، سیاست هایی را دنبال می کرد که اگر 
امریکایی ها  به ویژه  و  جهانی  جامعۀ  سوی  از 
صلِح  شک  بدون  امروز  می شد،  حمایت 
سراسری در افغانستان تأمین شده بود. به گفتۀ 
حکومت داری  آغاز  از  کرزی  آقای  افراد،  این 
و  بنیادگرایی  تروریسم،  منبع  را  پاکستان  خود، 
که  بود  معتقد  و  می دانست  افغانستان  دشمِن 
این  سیاست های  پنجِم  ستون  عنوان  به  طالبان 

کشور در برابر افغانستان عمل می کنند. 
این افراد برای مستدل نشان دادِن مواضع رهبر 
از  برش هایی  و  یادداشت ها  به  خود،  بالمنازع 
با  که  می کنند  اشاره  کرزی  آقای  صحبت های 

رهبران امریکایی داشته است. 
زماِن  کدام  هیچ  البته  انتقادآمیز  سخنان  این 
را  امریکا  در  بوش  جورج  ریاست جمهورِی 
در بر نمی گیرند. چرا؟!... چون آقای کرزی در 
نداشت ـ  امریکایی ها  با  مشکلی  هیچ  زمان  آن 
امریکایی ها در  هرچند در آن زمان هم مواضع 
قبال مسایل منطقه و پاکستان به روال سال های 
بعدی بود؛ سال هایی که باراک اوباما به ریاست 
جمهوری امریکا رسید. اما از آن جایی که آقای 
سفید  کاخ  جدیِد  رهبرِی  عنایت  مورد  کرزی 
قرار نگرفت، زماِن اوباما برای برحق نشان دادِن 
نظر  به  مناسبی  زماِن  آقای کرزی،  سیاست های 

می رسد. 
یاد  به  را  آقای کرزی چرا زماِن بوش  نزدیکان 
یادداشتی را  از آن زمان هیچ  نمی آورند و چرا 
کرزی  آقای  زمان  آن  در  چون  برنداشته اند؟!... 
بود و می توانست  رهبر مورد توجه کاخ سفید 
برابرشان  در  را  خود  اشتباه آمیِز  سیاست های 

توجیه کند؛ چیزی که پس از آن در زمان اوباما 
دیگر برای آقای کرزی میسر نبود. 

یادداشت ها  این  در  که  است  این  دیگر  مسالۀ 
همواره برش هایی انتخاب می شوند که می توانند 
اما  کنند.  توجیه  را  نویسنده گان شان  استدالل 
کرزی  آقای  مواضِع  و  صحبت ها  آن  به  هرگز 
اشاره نمی شود که در حمایت از پاکستان مطرح 
شده اند. آقای کرزی خالف همۀ رهبراِن کشور 
چنان در حمایت از پاکستان سنِگ تمام گذاشت 
که بعداً انتقادهای او از سیاست های این کشور 
سیاست های  آن  برای  نمی توانستند  هرگز 

برادرخوانده گی  توجیه گر پنداشته شوند. 
 آقای کرزی حتا زمانی در گفت وگو با یکی از 
رسانه های پاکستان گفت که اگر این کشور مورد 
حملۀ امریکایی ها قرار گیرد، او حاضر است از 
پاکستان دفاع کند و در صف سربازاِن پاکستانی 

قرار داشته باشد.
سال های  در  آن  از  پیش  کرزی  آقای  البته   
از  می کرد،  زنده گی  پاکستان  در  که  متمادی یی 
دفاع  کافی  اندازۀ  به  کشور  این  سیاست های 
کرده بود. یکی از دالیلی که پس از سقوط رژیم 
عنوان  به  بن  کنفرانس  در  کرزی  آقای  طالبان، 
رییس دولت موقت انتخاب شد، عماًل حمایتی 

بود که پاکستانی ها از او کرده بودند. 
به  بارها  زمامداری اش،  زمان  در  کرزی  آقای 
کشورِ  را  پاکستان  بارها  و  کرد  سفر  پاکستان 
دوست و برادرِ افغانستان خواند. آقای کرزی در 
آن زمان هم شاهد حضور طالبان در آن سوی 
مرزها بود، اما از آن جایی که حضور این گروه 
منافع شخصِی او را لطمه نمی زد، نسبت به آن 
طالبان  حتا  کرزی  آقای  نمی داد.  نشان  واکنش 
نکنم  فکر  و  می دانست  ناراضی  برادراِن  نیز  را 
وارد  تغییری  دیدگاه  این  در  به روسیه  رفتن  با 

شده باشد. 
افراد  نزدیک ترین  حضور  اما  دیگر  موضوع 
در  کرزی  آقای  کنار  در  پاکستان  آی اس آی  به 
سال های دولت داری اش بوده است؛ افرادی که به 
عنوان نزدیک ترین یاران گرمابه و گلستاِن آقای 
کرزی شناخته می شوند و او بدون مشوره و نظِر 
آن ها حتا آب هم نمی خورد. چرا وقتی در مورد 
پاکستانی در کاخ ریاست جمهوری  جاسوسان 
افراد  این  برابر  آقای کرزی در  سخن می رفت، 

افراد  این  از  برخی  نمی داد؟ چرا  نشان  واکنش 
و  دارند  آقای کرزی حضور  کنار  در  هنوز هم 
بیشتر از همه، نویسنده گاِن دفاعی نامه های آقای 
از  آن ها  کنار  در  و  می شناسند  را  آن ها  کرزی 

حضور گرم پیشوا لذت می برند؟ 
سال ها نزدیک ترین افراد آی اس آی در کنار آقای 
کرزی حضور داشتند و با همۀ بی سوادی شان، از 
بهترین امتیازهای دولتی برخوردار بودند، آن گاه 
کسی نبود که بگوید چرا شما در خدمت منافع 
پاکستان قرار دارید. در مورد یکی از این افراد 
حتا گفته می شد و فکر کنم در یکی از جلسات 
شورای امنیت نیز حرف هایی گفته شده بود که 
این جا روی آن حرف می زنیم،  آن چه را ما در 
یک ساعت بعد روی میز رییس آی اس آی قرار 

دارد. 
وزارت  پیشیِن  معاون  لودین  جاوید  دعوای  از 
کرزی  آقای  دفتر  رییس  خرم  کریم  و  خارجه 
چیزی نگوییم که به اندازۀ کافی اظهرمن الشمس 
آقای کرزی  انتقاد کوچِک  اما حاال چند  است. 
در  نیست  معلوم  که  پاکستان  از  زمان  آن  در 
می توانند  را  معنایی  چه  مشخص  کانتکس های 
مورد  در  کرزی  آقای  برائِت  سند  کنند،  افاده 
گفت وگوهای صلح شده است. هرچند که نباید 
نسبت به چنین مذاکراتی در هیچ کجای جهان 

خوش بین بود. 
سیاست حمایت از طالبان در زمان آقای کرزی، 
بود و  تبدیل شده  او  به سیاست رسمِی دولِت 
از سیاست های  معنای حمایت  به  این می تواند 
در  وقتی  همواره  رود.  شمار  به  نیز  پاکستان 
قبال  در  افغانستان  سیاست های  از  رسانه ها 
کرزی  آقای  می گرفت،  صورت  انتقاد  پاکستان 
فضایی  چنین  از  هم  بار  یک  او  اطرافیاِن  و 
به  حمایت نکردند و حتا برعکس، رسانه ها را 
به  پاکستان  برابر  در  حوصله  و  خویشتن داری 
عنوان کشوری دوست و برادر تشویق می کردند. 
و نکتۀ آخر این که: اگر سیاست های طالب پروری 
و پاکستان محوری آقای کرزی نبود، امروز الزم 
و  تروریستی  گروه  یک  از  را  طالبان  که  نبود 
دهیم  تقلیل  سیاسی  گروه  یک  به  خطرناک، 
آیندۀ  مورد  در  مذاکره  و  گفت وگو  به  آن  با  و 

دموکراسی در افغانستان بنشینیم. 
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احمـد عمران

مـذاکـرات پاکسـتان
 یا دفـاع از کـرزی؟

 

این روزها هم جبهاِت جنگ در برخی والیت های کشور داغ 
است و هم بحِث صلح برای نخستین بار وارد مرحلۀ نخستیِن 

خود شده است. 
مردم افغانستان هنوز نمی دانند که جنگ را باور کنند یا روند 
منافع  و  استخباراتی  بازی های  از  که  جنگی  آیا  و  را  صلح 
بین المللی نشأت می گیرد را  قدرت های بزرگ و رقابت های 
به  دیگر،  جایی  یا  اسالم آباد  در  نشستی  در  یک شبه  می شود 

صلح تبدیل کرد.
جنگ های  و  قدرت ها  بازی  منافع،  جنگ  می بینیم؛  چنان که 
حوادث  دست خوش  را  افغانستان  به سرعت  استخباراتی، 
این  سیاسی،  ثبات  نبود  در  و  گردانیده  خود  ماحوِل  سیاسِی 
از  پس  است.  شده  کشانیده  خطرناک  مسیرهای  به  کشور 
روی کار آمدن حکومت نو؛ آهنِگ صلح با طالبان هم زمان با 
حمالت و خشونت های بی سابقۀ  آن ها و موازی با آن، موج 
وحشت آفرینی به نام داعش، میدانی شدِن یک باره گِی آی اس آی 
و امضای تفاهم نامه، تحرکات منطقه یی و فرامنطقه یی، از جمله 
مولفۀ هایی می باشند که فقط در محور یک بازِی جدید قابل 

جمع اند. 
وجود  تفاوتی  کالن  پروژۀ  این  اهداِف  و  ماهیت  در  هرچند 
افغانستان  در  آن  مدیریتی  نقش  تطبیق،  مرحلۀ  در  اما  ندارد، 
حکومت  زیرا  می باشد؛  کالن  موانِع  و  چالش ها  دچار 
آسیب پذیر است و فاقد توان مندی مدیریِت اوضاع، چه رسد 
به این که بتواند با ایجاد یک مرجعیت ملی، نقش خود را در 
تثبیت جایگاه افغانستان و در راستای منافع کشور، روشن و 

برجسته سازد.  
مشکل رهبری و مدیریت، مشکل آجنداهای مختلف در درون 
توازن قدرت،  تمرکزگرایی و عدم  انحصار و  دولت، مشکل 
مشکالِت  از  بخشی  بی اعتمادی ها،  و  مخفی کاری ها  مشکل 
پروژۀ  این  فراروِی  موانع جدِی  منوال،  به همین  و  حکومت 
کالن پنداشته می شوند. روی هم رفته این تنها مانع نیست، بلکه 
معیشتی  زنده گِی  رکودِ  به  رو  وضعیِت  جدی تر  فکتورهای 
مردم، دوری موقعیِت توده های مجاهدین و نخبه گاِن ملی گرا 
عمیق تِر  بخش  منطقه،  کشورهای  عکس العمِل  پتانسیل  و 

چالش ها به شمار می روند. 
ایجاد  دارد:  راه  یک  فقط  چالش ها  و  موانع  مشکالت،  این 
و  ساختاری  بعد  دو  هر  در  سیاسی،  نظام  در  قدرت  توازِن 
سطح رهبری، و مدیریت در تشکیل دولت نیرومند ملی. در 
در  و  داشت  خواهند  داخلی  مصرف  فقط  پروژه ها  آن،  غیر 

همین جغرافیا دفن خواهند شد. 
پایان تراژیک پروژۀ کالِن شوروی سابق در رسیدن به آب های 
گرم را با رهبری و مدیریت و نظام سیاسی وقت در جغرافیای 
کوتاه سه  فاصلۀ  در  فقط  بودیم.  همین سرزمین، همه شاهد 
دهۀ قبل، شوروی ها زمین گیر شدند، جنگ سرد پایان یافت و 

اما تراژیدی افغانستان تا هنوز ادامه دارد. 
این بار بنا بر تفاوت های زمانی اگر تجدید نظر صورت نگیرد، 
قدرت،  مراکز  جغرافیای  ایجاد  و  محلی  قدرت های  ظهور 
امری اجتناب ناپذیر خواهد گردید و آرزوی رسیدن به دولت 
- ملت و دولت ملی را از ریشه برخواهد کند. به هر صورت، 
نشست شانگهای و فعال شدِن کشورهای حوزۀ بریکس و نیز 
فرصت هایی اند  صلح،  گفت وگوهای  به  پاکستان  دادن  میدان 
که دولِت ما در پیش روی خود دارد و باید از آن ها به هدِف 

کاهش ناامنی ها و نیز تثبیت منافع افغانستان استفاده بَرد. 
حاال ما در شرایطی قرار داریم که می توانیم یک اجماع جدیِد 
جهانی را برای مبارزه با تروریسم) طالب و داعش( به وجود 
را وادار  منطقه  داریم که قدرت های جهان و  نیاز  اما  آوریم؛ 
کنیم که در کنار افغانستان بایستند. ولی این در صورتی ممکن 
این همه  میان  به صلح،  یافتن  برای دست  افغانستان  است که 
منظم داشته باشد و نیز  پیچیده گی، یک خط مشی و راهبردِ 
دولت موجود، آیینۀ تمام نمای مردم و قابل اعتمادِ همه شود. 
مسلمًا بعد از رسیدن به چنین قدرتی، می توانیم به عنوان یک 
طرف، هم با پاکستان و هم با طالبان وارد گفت وگو و مذاکره 
شویم و قدرت های منطقه و جهان نیز ما را جدی بگیرند. در 
غیر آن، دولِت تک قومی فقط می تواند در زیِر سایۀ بازی های 
به  با حفظ وضعیت موجود، برای مدتی محدود  استخباراتی 

دوامِ خود ادامه دهد و بس!

بازی کالن، تمرکز قدرت
 و انتظار صلح
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سه خواست   طالبان در نشست پاکستان
یک تحلیلگر سیاسی: مذاکره با طالبان باید به  دور از چشم جنرال های پاکستانی برگزار گردد

ناجیه نوری
مذاکره با طالبان باید به دور از چشم جنرال های پاکستانی 

در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.  
شماری از آگاهان با ابراز این مطلب می گویند که پاکستان 
تالش می کند تا طالبان تحت تسلط خود را وارد میدان 
مذاکره کند؛ زیرا طالبان بیرون از پاکستان خواهان مذاکره 
با مجاهدین اند و حکومت غنی را به عنوان طرف اصلی 

مذاکره نمی پذیرند. 
در  طالبان  با  صلح  مذاکره  برگزاری  از  انتقاد  با  آنان 
پاکستان تاکید می کنند: برای به دست آوردن نتیجه مثبت 
از مذاکره با طالبان باید مذاکرات صلح به دور از چشم 

جنرال های پاکستانی برگزار گردد.
با  افغانستان  دولت  کننده  مذاکره  هیات  عضو  یک  اما 
طالبان در پاکستان می گوید: در حالی که طالبان اصلی در 
پاکستان حضور دارند و کلید صلح و جنگ افغانستان در 
دست پاکستان است، آیا طالبان خارج از پاکستان، توانایی 

آوردن صلح را افغانستان دارند؟ 
که  می گوید  طالبان  با  دولت  کنندۀ  مذاکره  عضو  این 
ممکن  پاکستان  همکاری  بدون  صلح  به  دست یافتن 

نیست.
می گوید:  سیاسی  نظامی  آگاه  کوهستانی  جاوید 
از  حسن  مال  و  جلیل  مولوی  قطر  و  چین  درمذاکرات 
مذاکرات  در  درحالی که  می کردند،  نماینده گی  طالبان 

پاکستان تنها مولوی جلیل حضور داشت.
این آگاه نظامی گفت، طالبانی که در مذاکرات قطر و چین 
طرف  عنوان  به  را  غنی  دکتر  حکومت  داشتند؛  حضور 
مذاکره کننده نمی پذیرند و خواهان حضور مجاهدین در 

مذاکرات اند.
پاکستان می خواهد طالبانی که خواهان  افزود:  کوهستانی 
صحنۀ  از  را  است  افغانستان  مجاهدین  با  مذاکره 
گفت وگوها خارج کرده و طالبانی را وارد میدان مذاکره 

نماید که تحت تسلط جنرال های پاکستانی قرار دارند. 
این آگاه نظامی به این باور است که برای به دست آوردن 
نتیجۀ مثبت از مذاکره با طالبان باید این مذاکرات صلح به 

دور از چشم جنرال های پاکستانی برگزار گردد.
جنرال کوهستانی گفت: »طرف گفت وگوکنندۀ حکومت 
افغانستان در هر مذاکره تغییر می کند؛ اگر در هر مذاکره 
حقیقت  در  کند،  تغییر  طرف  هردو  گفت وگوکننده های 
مذاکره  مختلف  گروه های  با  بار  درهر  افغانستان  دولت 

می کند که این بدون شک نتیجه نخواهد داشت.«

میان  واحد  دیدگاه  شرایطی  چنین  با  کرد   اوتأکید 
مذاکره کننده   گان به وجود نمی آید و مذاکره به مشاجره 

مبدل شده و بدون نتیجه و ثمره ادامه می یابد.
و  نبود  بین االفغانی  گفت وگو   این  چون  وی،  باور  به 
طالبانی که در این مذاکره حضور داشتند توسط پاکستان 
نظر  به  بعید  بنابراین  اند؛  شده  کشانیده  مذاکره  میز  به 
می رسد که یک نتیجه نسبتًا امیدوارکننده به دست بیاید.

دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  ناطقی  محمد  اما 
افغانستان با طالبان در پاکستان می گوید، خواست ما از 
میز  پای  در  طالبان  کردن  حاضر  سال   ۱3 در  پاکستان 
مذاکره بود، اما حاال چرا باید بگویم که این مذاکرات را 

پاکستان مدیریت می کند؟
وی تأکید کرد، این که طالبان آلۀ دست پاکستان می باشد، 
یک بحث جداگانه است؛ اما باید بدانیم که دست یافتن 

به صلح بدون همکاری پاکستان ممکن نیست.
ناطقی افزود: درحالی که همه می دانند که طالبان اصلی در 
پاکستان حضور دارند و کلید صلح و جنگ افغانستان در 
دست پاکستان است؛ آیا طالبان خارج از پاکستان توانایی 

آوردن صلح را افغانستان دارند؟ 
حرف  سه  مذاکرات  این  در  »طالبان  می گوید:  ناطقی  
صحبت های  از  ما  که  برداشتی  تنها  و  نداشتند  بیشتر 

زندانیان  آزادسازی  داشتیم؛ موضوع  این جلسه  در  آنان 
نیروهای  خروج  و  سیاه  لیست  از  خارج شدن  طالبان، 

خارجی بود«.
وی تأکید کرد: مساله نظام سیاسی، قانون اساسی، حقوق 
زنان، آزادی بیان و فعالیت نهادهای مدنی بحث هایی اند 
اما  آینده روی آن بحث صورت خواهد گرفت؛  که در 

محتوای اصلی جلسه همین سه موضوع بود.
با طالبان در دو  ما  ناطقی گفت: مذاکرات چهار ساعته 
بخش خالصه شد که بخش اول مربوط توافقات و بخش 

دوم مربوط به مسایل جلسات بعدی بود.
او افزود: توافقات شامل محل و زمان مذاکرات و این که 
جلسات در کجا و چه گونه برگزار شود و هردو طرف 
ترتیب  بعدی  جلسات  برای  اجندای  که  کردند  توافق 

گردیده و در آینده روی آن بحث صورت گیرد.
به  افغانستان  پیشین  در حکومت  که  است  درحالی  این 
رییس جمهوری حامد کرزی، پذیرش قانون اساسی این 

کشور از پیش شرط های گفت وگوهای صلح بود.
دولت  نماینده گان  و  طالبان  بعدی  نشست  است  قرار 

افغانستان بعد از عید فطر برگزار شود.
برخی منابع گفته اند که احتمال دارد این نشست در چین 

برگزار شود.

طالبان آرامگاه
 داکتر نجیب را نابود کردند

دشـواری هـای حضـور زنـان در دولت
مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان حتی در حکومت تحت 
رهبری اشرف غنی نیز یک وظیفه دشوار است. نامزدی یک 
زنان برای یک مقام عالی قضایی از جانب پارلمان با اکثریت 

آرا رد گردید.
مدت کوتاهی قبل از رای گیری در ساختمان پارلمان برگه هایی 
توزیع شد که محتوای آن این گونه بود: »نماینده گان پارلمان؛ 

به انیسه رسولی رای ندهید؛ چرا که او یک زن است«.
قرار بود رسولی 4۰ ساله اولین قاضی زن در شورای محکه 
عالی افغانستان ایفای وظیفه کند. اشرف غنی، رییس جمهور 
روز  وی  اما  بود.  کرده  نامزد  مقام  این  به  را  رسولی  کشور 
چهارشنبه گذشته نتوانست اکثریت الزامی آرا را در پارلمان 

بدست آورد.
با  مصاحبه  در  او  آورد.  بدست  مثبت  رای   88 تنها  رسولی 
دویچه وله گفت: »شکی نیست که من انتخاب نشدم چون که 
من یک زن هستم.« رسولی که قباًل قاضی محکمه اطفال بود، 
»زنان  افزود:  او  است.  افغانستان  قاضی  زنان  انجمن  رییس 
دارای این حق هستند که در تمام سطوح حکومت نمایندگی 
کنند. این قانون نه در تضاد با اسالم و نه در تضاد با شریعت 
است.« رسولی قباًل اعالم کرده بود که به ویژه در مبارزه با 
فساد فعالیت می کند. اعالمی که احتماالً در بین بسیاری منجر 

به دادن ری منفی به او گردیده است.
 غیبت نماینده گان زن در مجلس

در  زن  جوان  نسل  »مرکز  بنیانگذار  نعمت،  اشرف  اورزال 
سطح رهبری« در کابل، در مورد روز رای دهی به این بانو 
چنین ابراز نظر کرد: »پارلمان افغانستان بار دیگر ثابت کرد 
که دموکراسی تنها تا زمانی پشتیبانی بدست می آورد که در 
داشته  قرار  نماینده گان  گروهی  و  شخصی  منافع  خدمت 

باشد.« خانم نعمت که تحصیالت عالی اش را در لندن کرده 
و یکی از حقوقدانان معروف است، با انتقاد افزود: »هنگامی 
میدان  یک  به  بحث ها  می گردد،  مطرح  برابری  موضوع  که 
جنگ خویش و قوم پرستی می انجامند. برای زنان در اینجا 

دیگر جایی نیست.«
رسولی تنها 9 رای منفی داشت. اما گفته می شود که در جریان 
رای گیری 2۱ وکیل زن در پارلمان حضور نداشتند. هیتار بار، 
کارشناس حقوق زنان در دیده بان حقوق بشر سازمان ملل 
متحد گفت که در رابطه با رد خانم رسولی گمانه زنی های 
ناامید کننده است.  »این بسیار  افزود:  او  زیادی وجود دارد. 

زیرا شمار زیادی از نماینده گان پارلمان سخت مبارزه کردند 
تا از هر والیت حداقل دو نماینده زن در پارلمان باشد.« بانو 
بار آرزو می کند که رییس جمهور غنی دوباره یک زن را به 
این مقام پیشنهاد کند و توجه داشته باشد که همه نماینده گان 
بار  باشند.  داشته  پارلمان حضور  در  دهی  رای  روز  در  زن 
اضافه کرد: »این واقعیت که تنها 9 رای کم بود، نشان می دهد 

که امکان پذیر است که یک زن برنده شود.«
دومین والی زن

تالش های رییس جمهور غنی برای بلندبردن سهمیه زنان در 
تمام سطوح حکومت و ادارات دولتی اولین ثمرش را داد. 

چهار وزیر زن در کابینه و دو والی زن در والیات افغانستان 
زنان سیما جوینده،  این  از  یکی  می کنند.  انجام وظیفه  فعاًل 
سپاسگزار  »من  می گوید:  جوینده  است.  غور  والیت  والی 
برای  اما  کرد.  وفا  اش  وعده  به  رییس جمهور  که  هستم 
است.«  دشوار  نهایت  غور  والیتی چون  در  کردن  کار  زنان 
والیت غور یکی از والیت های فقیر و عقب مانده افغانستان 
این  جمعیت  از  درصد   2۰ حدود  تنها  شود.  می  محسوب 

والیت با سوادند.
کار  حکومتی  بلند  مقام های  در  که  زنانی  قتل  چه  اگر 
می کنند همانند گذشته ها وجود ندارد، اما با آن هم هیتار بار 
کاستی هایی را در قسمت محافظت از این زنان در افغانستان 
می بیند. او گفت: »پیشرفت هایی وجود دارد؛ اما رییس جمهور 
باور وی  به  است.«  نپرداخته  دیگر  برانگیز  بحث  مسایل  به 
در  یابد.  بهبود  باید  زنان  علیه  خشونت  رفع  از  قانون  مثاًل 
گزارش اخیر سازمان ملل متحد، مشخص شده که مقامات 
های  خشونت  موارد  تمام  از  درصد  پنج  از  تنها  افغانستان 
خانوادگی، آگاهی داشته اند. همچنین در قبال حضور فعال 
زنان در صفوف نیروهای امنیتی باید کارهای عملی بیشتری 

صورت گیرد.
در نهایت، برای هیتا بار نه تنها قضیه فرخنده ملکزاده که در 
ماه مارچ سال روان میالدی یک گروه اوباش او را به شکلی 
فجیح در کابل به قتل رساند ناامید کننده است؛ بلکه پیگرد 
از  رویداد  این  در  مسوول  افراد  و  مجرمان  متهمان،  قانونی 
جانب حکومت نیز زیر سوال قرار دارد و نگران کننده است. 
رییس  حکومت  شکست  اینجا  نعمت  اشرف  و  بار  هیتار 
جمهور غنی را می بیند که به اندازه کافی در قبال این قضیه 

ایستادگی نکرده است.

طالبـــان آرامـــگاه داکتر نجیـــب اهلل رییس جمهور 
ســـابق افغانســـتان را ویران کردند. 

بر اســـاس برخـــی گزارش هـــا، افراد وابســـته 
به گـــروه طالبان در شـــهر گردیـــز مرکز والیت 
پکتیا، بقایـــای داکتر نجیب رییس جمهور ســـابق 
کشـــور را از گور بیرون کشـــیده و نابود کردند.
گروه طالبـــان تاکنون در این مـــورد چیزی نگفته 
و هدف شـــان را از ایـــن اقـــدام هم مشـــخص 

. ند ه ا د نکر
نجیب اهلل  دکتـــر  به  معروف  احمـــدزی  نجیب اهلل 
آخرین  و  افغانســـتان  رییس جمهـــور  هفتمیـــن 

بود. کمونیســـتی  رژیم  جمهـــور  رییس 
دکتـــر نجیب اهلل به دنبـــال ورود طالبـــان به کابل 
به تاریخ 27 ســـپتمبر ۱996 از مرکز ســـازمان ملل 
در کابل بیرون  کشـــیده شـــد و  همـــراه برادرش 
شـــاهپور احمدزی در چهارراه آریانا در کنار ارگ 

گردید.   اعدام  جمهوری  ریاســـت 
جنـــازه داکتر نجیـــب اهلل در شـــهر گردیز مرکز 

والیـــت پکتیا به خاک ســـپرده شـــده بود. 
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دیبا بهادری

 لکه څنګه چې نظافت دایامن یوه برخه ده، 

له نیکه مرغه مونږه هم مسلامنان یو،پدې ښه 

پوهېږونومونږبایدورته له نوروهېوادونوڅخه 

ډېرزیات په پام ونیسو.

نظافت  چې،  خوداده  خربه  ترټولومهمه 

فرهنګ  ولس  دیوهښه  اوپاکوالی 

خلک  دافغانستان  مرغه  بده  ښایې،خوله 

ورته پام نکوي،هرڅوک په خپل السونورسه 

خپل هېواد مرداروي، یعنی خپلکيل،کوڅې 

اوسیمې ته نه ویني،څه چې خوړي،جاروب 

کوی یا کوم بل کارکوی پاتې شوی کثافات 

څه چې وی دباندې واچوي.

ته  مسوولیت  دی  توګه  ځانګړې  په 

ونیيس،ځکه  پام  ډېرپه  باید  ځوانانو 

چې  دي.کله  دهېوادراتلوکي  دوی  چې 

وساتونودناوړواو  پاک  چاپېریال  مونږخپل 

کېږو،  ژغوړل  خطرناکوناروغیوڅخه 

ډېرښکلی  زموږښارهم  رسه  رسه  اولدې 

اونظافت  پاکوالی  له دې چې  ښکاری.رسه 

په  دی،یعنې  ذکرشوی  هم  کې  قرآنکریم  په 

اسالم کې راغلې ده اوزمونږفرهنګ هم یوه 

اسالمي فرهنګ دی!

استفاده  نه  کتاب  مقدس  خپل  مونږله  که 

رالېږل  ته  لخواموږ  دخدای  کووچې 

نوروهېوادونوڅخه  زموږهېوادله  شودی،نو 

په ډېره لوړه کچه رسېدای يش،او ساري یې 

چې  کېږي.ځکه  پیدا  نه  کې  نړۍ  ټوله،  په 

څنګه  لکه  دی.  همدا  هم  رضا یت  دخدای 

دایامن  پاکوالې  چې  وویل،  مو  مخکې 

نه  زمونږښارپاک  چېرې  نوکه  ده،  برخه  یوه 

وي نوداسې به معلومېږي چې زموږ ایامن 

کمزوردی.

لری  اړزښت  دومره  کې  اسالم  په  پاکوالې 

ُه  )اَلَیَمسَّ فرمایلې:  تعالی  خدای  چې 

نه  کې  الس  دی  قرآن  ُرْوَن(،ژباړه:  امُلَطهَّ ااِلَّ

اخيل،مګراودس لرونکي خلک.
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بخش شانزدهـم

عبدالحفیظ منصور
همین که فاجعۀ 6 جدی ۱358 به وقوع پیوست و ارتش سرخ به افغانستان هجوم 
آورد، ارتباط احمدجان با رژیم کابل بیشتر از پیش محکم شد. او دوستی و رفاقت 
قبلی با برخی از سران حزب کمونیست از جمله با عبدالوکیل وزیر خارجۀ رژیم 
داشت. خودش دو بار به کابل سفر نمود و مبالغی جهت جلب و جذب مردم، از 

»خاد« با خود آورد. و باری هم یک کاروان حامل مهمات جبهه را غصب نمود. 
تا  گردانید،  مهیا  را  مردم  ناراحتی  زمینۀ  اعمال خویش  با  احمدجان  ترتیب،  بدین 
شد.  سپرده  جبهه  آمریت  به  و  اسیر  ـ  سفیدچهر  مردم  ـ  نزدیکانش  توسط  این که 
سرانجام پس از مدتی حبس و چند روز قبل از حملۀ اول روس ها به پنجشیر، اعدام 

گردید.
از جملۀ رفقایش، منوکی و یعقوب الکوزی پس از یک سال واندی حبس، به اندراب 
فرار کردند و از طریق »جمعه خان« قوماندان حزب اسالمی، به رژیم کابل پیوستند.

اوضاع اخیر سال 
بعد از این که سیاست جنگِی مجاهدیِن پنجشیر مشخص شد، قرارگاه هایی در قسمت 
علیای آن دره یکی پی دیگری تاسیس گردید و حمالت چریکِی پیاپی باالی قوای 

رژیم کابل صورت پذیرفت.
قوای عالقه داری چارقریه فرار  در اثر حمالت مجاهدین در ظرف دو ماه، مجدداً 
تا  اسیِر مجاهدین گردیدند و  افراد عالقه داری دره،  تمام  بعدتر  نمودند و دو روز 
منطقۀ بازارک، دوباره آزاد گردید و برای رژیم فقط یک پایگاه »رخه« باقی ماند و 

بس.
در جریان این زد و خوردها، کفایت اهلل که سمت معاونیت جبهه را عهده دار بود، 
در برج میزان به عمر 26 ساله گی بر اثر انفجار ماینی که برای مجاهدین می ساخت، 
داعی اجل را لبیک گفت. مدتی بعد به تاریخ ۱9 قوس در اثر شبیخون قوای رژیم 
کابل به بازارک، 2۱ تن از مجاهدین شهید و دو مجاهد دیگر از پغمان اسیر گردیدند 

که روز بعد در منطقۀ »دشتک« به دست کمونیستان تیرباران شدند.
دسته جمعی  حمالت  عالقه داری، خالف  دو  این  آزادسازِی  در  مجاهدین  تاکتیک 
بین  مسیر  در  چریکی  به طور  که  بود  رژیم  اکماالتِی  خطوط  باالی  حمله  گذشته، 
»رخه« و »زنه« صورت می گرفت. مجاهدین با این شیوه، از تلفات خویش جلوگیری 
نموده و برعکس، باالی دشمن ضرباِت کاری وارد می کردند؛ طوری که پس از چهار 
حمله، قوای مستقر در حصۀ اول مجبور به فرار گردیدند و افراد عالقه  داری حصۀ 

دو به طور دسته جمعی دستگیر شدند.

مآخذ:
۱. تحلیلی دربارۀ تحریک اسالمی افغانستان )انگلیسی(، نوشتۀ انجنیر محمد اسحاق، 

جریدۀ افغان نیوز، شمارۀ 3، سال پنجم، چاپ کمیتۀ سیاسی جمعیت اسالمی.
2. با اندک تعدیالت به نقل از چاپ دوم دسایس و جنایات روس در افغانستان، اثر 

دکتر حق شناس، صفحات 425 تا 428
ابتدای  پنجشیری که در  )ناچاپ( مولوی عبداللطیف  یادداشت های شخصی  از   .3

جهاد مسوولیت تبلیغات جبهۀ پنجشیر را به عهده داشت.

حمالت قوای شوروی در سال 1359 ش
تجاوز ارتش سرخ در 6 جدی ۱358 به افغانستان، به عمر رژیم صدروزۀ حفیظ اهلل 
امین پایان داد و از پیروزی عاجِل مردم افغانستان در امر سرنگونی رژیم کمونیستِی 
خطر  با  کابل  رژیم  که  پذیرفت  صورت  وقتی  تجاوز  این  نمود.  جلوگیری  کابل 

رویارویی دوصد جبهۀ مردمی در سراسر افغانستان مواجه بود.
تهاجم قوای شوروی، مبارزۀ مجاهدین را به یک مقاومت آزادی بخش عوض نمود 
و قضیۀ افغانستان را در محراق توجه جهانیان قرار داد، هرچند در ابتدا در خارج از 
کشور کسی به پیروزی ملت افغانستان باور نداشت؛ زیرا قوای سرخ به مثابه ارتشی 
شکست ناپذیر در دنیا پذیرفته شده بود. اخبار جنگ افغانستان در صدرِ اخبارِ جهان 

قرار گرفت و کمک های بشری به جنگ زده گان افغان آغاز یافت.
اما این تهاجم، مردم افغانستان را از پیروزِی سریع ناامید گردانید و مبارزۀشان را از 
شکل »قیام نامنظم همه گانی« به »جنگ چریکی سرتاسری« که مبارزۀ درازمدت را 

ایجاب می کند، تبدیل کرد.
تهاجم  از  ناشی  تحوالت  از  افغانستان،  جبهات  سایر  مانند  پنجشیر  جبهۀ  طبعًا 
قوای روس به افغانستان برکنار نبود و نتیجۀ اولین حملۀ قوای روس را به آن جا، 

تعیین کنندۀ مرگ یا زنده گِی خود می دانست.

کـارنامـۀ
مســعود

قرآنکریم د خدایتعالی کتاب دی، چې پر 

حرضت محمد مصطفی)ص( باندې نازل 

شوی دی، ترڅو چې خلکو ایامن راوړي، 

په  او خلک سمه الړه وښایې.د قرآنکریم 

بوزی.  ته  مخ  ژوند  خپل  کې  روښنایې 

بی له شکه چې قرآنکریم هغه کتاب دی 

چې خلکوته هدایت او د برش د رهنامیې 

لپاره نازل شوی دی، د قرآنکریم په تالوت 

رسه دانسان ذهرنوښانه کېږي. د قرآنکریم 

حقونو  د  باندې  مسامنانو  ټولو  تالوت 

ولوستل  ورځ  هره  باید  چې  دی  حق  یوه 

سړۍ  رسه  کولو  تالوت  په  قرآن  د  يش، 

په  تردی چې  آن  مومی،  آرامتیا  او  سکون 

هغه کور یا ځای کې چې دغه سرت کتاب 

نورو ړېږي،  تعالی  قرائت ويش د خدای 

څخه  بالګانو  له  )ج(   خدای  کور  هغه 

سايت،  ټینګ  لپاره  تل  د  هغوی  ژغوړي. 

کوولو  اوعملی  کولو  تالوت  په  قرآن  د 

نیکمرغی  او  هوساینه  آخرت  او  دنیا  کېد 

اخالص  په  قرآن  چې  څوک  وی.  پروت 

رسه ملګړتیاوې کوی، قرآن هغه انسان تر 

جنته رسوی، یعنې دا د قرآنکریم ژمنه ده، 

هغه رسی چې ترڅو پوري چې دغهانسان 

ته مې جنت ته نه یې رسوم د دی الس نه 

پرېږدم. وایي: څوک چې قرآنکریم تالوت 

په رسګرځېدای  ابو  د  دسمندر  هغه  کوی 

د  خدای)ج(   د  باید  قرآن  مګر  يش، 

خوشحالی لپاره تالوت ويش،نه د ریا او د 

دنیایې ګټې لپاره. ځکه چې پاک پروردګار 

هیلو  خپلو  د  قرآنکریم  دي: چې  فرمایيل 

دی  له  رسه  ګرځوئ  مه  وسیله  رسولو  د 

چې څوک دغه سرتکتاب ته په اخالص او 

تالوت  دحاصلولپاره  رضا  )ج(د  خدای  د 

کوی،بیاهم قرآن دهغه سړۍ دخدای )ج( 

په وړاندې شفاعت کوی، چې ای خدایه! 

هغه هیله چې د دی سړۍ په زړه کې شته، 

ورته یې پوره وکړه.

چاپریال   ساتنه

دقرآن 

دتالوت 

ګټې 

اواغېزې



مهران موّحد 
 

مطالعۀ سرگذشِت اندیشه ها و فرآیند پیدایش و تکامل نحله های فکری 
در جهان اسالم به خوبی این نکته را ثابت می کند که بسیاری از باورهای 
کالمی و دیدگاه های فقهِی گروه های مختلف اسالمی - که بعضی از این 
گروه ها تا هنوز هم به حیاِت خود ادامه می دهند و پاره یی دیگر از آن ها 

انگیزه ها و اهداف سیاسی دارد؛  به از میان رفته اند -، ریشه در 
این معنا که در تاریخ اسالم، وقتی گروهی از آدم ها تصمیم 

گرفته اند به اقدامی سیاسی دست بزنند یا فرقه یی با اهداف 
سیاسی ایجاد کنند، کوشیده اند برای تقویت دیدگاه های 

سیاسِی خود و تحکیم موقعیت خویش، از آرای کالمی 
و نظریاِت فقهی استفاده کنند. شهرستانی به درست 

اسالم،  تاریخ  در  اختالف ها  »همۀ  که:  گفته  است 
الجابری،  عابد  محمد  دارد.«  سیاسی  منشای 

متفکر مراکشی، در کتاب »نقد العقل السیاسی 
العربی« با حوصله مندی و بردباری، نکته های 
این  است.  کرده   این باره عرضه  در  را  نابی 

کتاب، برای کسانی که مشتاق شناخِت علمی تِر 
بارها  ارزش  هستند،  اسالم  تاریخ  نخسِت  چندصدسال 

بازخوانی را دارد. 
و  شقاق  منشای  آغاز،  در  که  همان گونه  اسالم،  جهان  در  سیاست 
اختالف بوده، اکنون نیز و با حّدت و شّدِت بیشتر به کورۀ اختالف ها و 
تنش ها میان مسلمانان می دمد. فضای سیاست زدۀ حاکم بر جهان اسالم، 
موجب شده معضل های کوچکی که بسیار به آسانی می توان برای آن ها 
راه حلی معقول و منطقی پیدا کرد، تبدیل به گره های کور و مشکالت 
الینحل شود و به گونۀ پیوسته، کشمکش و تنش ایجاد کند. پاره یی از 
کشورهای اسالمی، اختالف های سیاسی خود را به حوزۀ مسایل دینی 

سرایت می دهند و کشمکش های زمینی را به آسمان هم می کشانند. 
 یکی از موارد اختالف انگیز، مناسبت های دینی  است. معموالً همه ساله 
اختالف  هم  با  فطر  عید  ماهِ  یا  رمضان  ماهِ  دیدن  مورد  در  مسلمانان 
می کنند. گاهی اتفاق افتاده که کشوری اسالمی، مثاًل امروز را رمضان 
را.  پس فردا  سومی،  کشور  و  را  فردا  دیگر  کشوری  و  کرده  حساب 
بی گمان، این اختالف و چند  دسته گی در مورد دیدن هالل، نمایان کنندۀ 

حالت نکبت بار و اسف باری ست که جهان اسالم به آن دچار است. 
به دلیل اختالف های سیاسی یی که  القذافی  لیبیا در دورۀ معمر  کشور 
از  جدا  را  شوال  و  رمضان  ماه های  آغاز  داشت،  سعودی  عربستان  با 
عربستان سعودی اعالم می کرد. ایران نیز به منظور این که هویت شیعِی 
خود را پُررنگ جلوه دهد،  بر این اختالف اصرار می ورزد و اقلیت های 
شیعی در کشورهای اسالمی نیز از چنین موردی از این کشور پیروی 
می کنند و بدین گونه می خواهند برای خود هویتی مستقل تعریف کنند. 
شیعیان افغانستان هم معموالً از ایران، در رؤیت هالل، پیروی می کنند و 

تقویِم خود را بر اساس محاسبات تهران، عیار می نمایند.   

را اختالف برانگیز  دینِی جهان اسالم  مناسبت های  موضوع دیگری که 
ساخته این  است که بسیاری از علمای مذهبی در جهان اسالم، به ظاهر 
حدیث »صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته« چسبیده اند )این در حالی  است 

در  »رؤیت«  بسیاری  موارد  در  زبان عربی به معنای »علم« می آید. که 
و  فلکی  دستاورهای  از  اسالم،  گرامی  پیامبر  زمان  در  آن که  بر  افزون 
تا  نبود  خبری  یافته اند،  دست  آن ها  به  انسان ها  اکنون  که  ریاضی یی 
اجازه نمی دهند  به خود  بیان کند( و  را  پیامبر دربارۀ آن ها نظر شارع 
که چشم مسلح را معیار در رصد کردن هالل رمضان و هالل عید قرار 
بدهند که این مسأله موجب گشته مسلمانان به تقویم یگانه یی 
در گسترۀ جهان نرسند و گرفتار دو دسته گی و چند 

دسته گی شوند.

 

ر  د
حاضر  حال 

از  استفاده  با  می توان 
حساب های  مدرن،  ابزارهای 

فلکی و ریاضِی دقیقی را به منظور دیدن 
ماه رمضان یا هالل عید تنظیم کرد، اما بسیاری از 

علمای مذهبی در جهان اسالم تا هنوز معتقدند دیدِن ماه با 
چشم عادی، اصل  است و اتکا بر ابزارهای دیگر، بدعت و نارواست. 

دستاوردهای  به  نسبت  است،  هنوز  که  هنوز  تا  مسلمانان  از  بسیاری 
علمی به دیدۀ شک و تردید می نگرند و می خواهند این دستاورها را 
در ذیل »حالل و حرام« تعریف کنند. اگرچه اکنون به نظر می رسد که 

هواداران این دیدگاه، آهسته آهسته در حال در اقلیّت قرار گرفتن اند. 
خانه،  در  رادیو  نگه داری  اسالمی،  جامعه های  از  برخی  در  روزگاری 
تلیفون را حرام  از  استفاده  تلقی می شده و  بی ناموسی  نشانۀ دیوثی و 
می دانسته اند و حتّا بحث و جدل های داغی دربارۀ استفاده از میکروفون 
در مساجد درمی گرفته  است. برای نمونه، ملک بن عبدالعزیر، بنیان گذار 
کشور شاهی عربستان و جانشینانش، وقتی می خواستند پروژه هایی را 
در راستای وارد کردن فناوری و صنایع جدید به عربستان روی دست 
بگیرند، با مخالفت شدید بسیاری از متدینان مواجه شدند چرا که این 
متدینان به این گمان بودند که همۀ این صنایع، از جمله انرژی برق، 
مخالفت  می شوند.  مدیریت  شیطان،  سوی  از  و  شیطان اند  ابزارهای 

بود  به حدی شدید  فناوری های جدید  برابر  در  متدینان  از  این گروه 
آل  عربستاِن  در  سلفی گری  اندیشۀ  اصلی  )مدافعان  نجد«  »اخوان  که 
سعود( برای دفاع ار ارزش های اسالمی! وارد جنگی تمام عیار با ملک 
بن عبدالعزیز شدند که منجر به پیروزی شاه عربستان و شکست قاطع 

»اخوان نجد« شد. 
دانشگاه  در  فیزیک  استاد  قسوم،  نضال  گفتۀ  به  آن که  توجه  جالب 
امریکایی شارقۀ امارات متحدۀ عربی، پژوهش هایی که توسط چند تن 
از محققان مسلمان انجام شده، نشان می دهد که در درازای پنجاه سال 
گذشته، پنجاه تا نود درصد مناسبت های دینی به صورت نادرست اعالم 
شده به جهت این که کسانی که مسوولیّت رصد کردن هالل را داشته اند، 
شده  باصره  خطای  گرفتار  ظاهراً  که  عینی  شاهدان  گواهی  به  تنها 
بوده اند، اعتماد کرده اند و محاسبه های فلکی را مورد اعتنا قرار نداده اند. 
به گفتۀ او، تا وقتی که علمای مذهبی در کشورهای اسالمی نسبت به 
دستاوردهای علمی بی باور باشند و از این دستاوردها در فتواهای فقهی 
خود یاری نطلبند، این اشتباهات، دنباله خواهد داشت و راه دیگری هم 
برای جلوگیری از این اشتباهات نخواهد بود که این امر، باعث خواهد 
شد که میان کشورهای اسالمی- و حتا گاهی در داخل کشور واحد 
اسالمی- در تعیین دقیق آغاز ماه قمری اختالف و ناسازگاری 
پدید آید. به عقیدۀ نضال قسوم، اختالف کشورهای 
نیافتن  راه حل  و  »استهالل«  زمینۀ  در  اسالمی 
ماه  شروع  برای  چند گانه  تقویِم  معضلۀ  برای 
روزه یا عید، ناشی از فروبسته گی ذهنی و اتکای 

صرف بر دیدن ماه با چشم غیرمسلح می شود. 
در عصری که دانش و ساینس، پیشرفت چشم گیری 
پیدا کرده و به خوبی می توان با بهره گیری از ابزارهای 
توسعه یافتۀ فلکی و ریاضی، جزییات حرکت های ماه را 
کاری  هالل«،  »رؤیت  بارۀ  در  کردن  اختالف  کرد،  رصد 

بیهوده و بالهت آمیز است.
گفتنی  است که جنبۀ فقهی موضوع »رؤیت هالل با چشم مسلح 
یا غیر مسلح« از نظر ما اهمیّت و ارزش بررسی و تعمق چندانی 
که صالح  طور  هر  را  خود  تقویِم  می توانند  مسلمانان  که  چرا  ندارد 
می دانند تنظیم کنند و هیچ گناهی را هم از نظرگاه فقهی مرتکب نشوند. 
آن چه برای ما در این زمینه اهمیّت دارد، حفظ یک پارچه گی مسلمانان 
و پرهیز از اختالف و ناسازواری به بهانه های واهی و بی اساس  است. در 
شرایطی که مسلمانان، نیاز شدیدی به وحدت و یک پارچه گی دارند، 
فرزانه گی و  از  به دور  باشد،  که  نامی  به هر  اختالف ها  به  دامن زدن 

حکمت  است و به آسیاب دشمنان، آب می ریزد.
رمضان، ماه نهم در تقویم سال قمری  است. سال قمری در قیاس به سال 
خورشیدی، یازده روز، کوتاه تر است. از همین رو، ماهِ رمضان، در همان 

روزی که سال پارِ خورشیدی شروع شده بود، آغاز نمی شود.  
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چنـد گاهن  یم  تقو گاهن و  ی ّمت  ا

ست؟ کجا لکشم کار 

سیاست در جهان اسالم، همان گونه كه در آغاز، منشای شقاق و اختالف بوده، اكنون نیز 

ِت بیشتر به كورة اختالف ها و تنش ها میان مسلمانان می دمد. فضای 
و با حّدت و شّد

سیاست زدة حاكم بر جهان اسالم، موجب شده معضل های كوچکی كه بسیار به آسانی 

می توان برای آن ها راه حلی معقول و منطقی پیدا كرد، تبدیل به گره های كور و مشکالت 

د. پاره یی از كشورهای اسالمی، 
ش ایجاد كن

الینحل شود و به گونۀ پیوسته، كشمکش و تن

اختالف های سیاسی خود را به حوزة مسایل دینی سرایت می دهند و كشمکش های زمینی را 

به آسمان هم می كشانند
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حاشیۀ  در  مطبوعاتی  کنفرانسی  در  پوتین  والدمیر 
اوفای  در  شانگهای  سازمان همکاری  کنفرانس سران 
گروه  فعالیت های  افزایش  شاهد  ما  گفت:  روسیه 

تروریستی داعش در افغانستان هستیم.
نیروهای  عملکرد  از  همچنان  روسیه  جمهور  رییس 

خارجی در افغانستان انتقاد کرد.
در  خارجی  نیروهای  حضور  سال   ۱4 گفت:  وی 
این  امنیتی  اوضاع  بهبود  در  چندانی  تأثیر  افغانستان 

کشور نداشته است.
پوتین افزود: با این وجود کابل و مسکو در مبارزه با 
تروریسم هم پیمان هستند و روابط افغانستان و روسیه 

در دهه اخیر دوستانه و مسالمت آمیز بوده است.
پیرامون  خود  سخنان  ادامه  در  روسیه  رییس جمهور 
اوضاع امنیتی افغانستان از گسترش و نفوذ گروه های 

تروریستی و افراطی در این کشور ابراز نگرانی کرد.
چهاردهمین اجالس سران کشورهای سازمان همکاری 
شانگهای روز جمعه با حضور کشورهای عضو اصلی 
باشقیرستان  جمهوری  پایتخت  اوفا  در  سازمان  این 

روسیه آغاز شد.
غنی  اشرف  با  اجالس  این  در  بار  اولین  برای  پوتین 

دیدار و گفت وگو کرد.
اشرف غنی نیز چند روز پیش نگرانی خود را از توسعه 

نفوذ داعش در افغانستان اعالم کرده بود.
و  هند،  که چین،  این اجالس  در حاشیه  اشرف غنی 
حضور  آن  در  مرکزی  آسیای  کشورهای  از  تعدادی 
دارند، با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز دیدار 

کرد.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز 
ایجاد  برای  افغانستان  از دولت  جمعه درباره حمایت 
در  این  کردند.  توافق  تروریسم«  از  »خالی  کشوری 
حالی است که افغانستان پس از خروج بخش عمده یی 
از نیروهای خارجی هر روز با خشونت )و تروریسم( 

دست و پنجه نرم می کند.
پوتین )در این اجالس( اعالم کرد که یک دهه حضور 
نظامی ائتالف بین المللی در افغانستان هیچ کمکی به 

بهبود اوضاع امنیتی این کشور نکرده است.
درباره  نیز  مرکزی  آسیای  است جمهوری های  گفتنی 
ورود عناصر مسلح به خاک خود ابراز نگرانی کرده اند.
این  در  ازبکستان  رییس جمهور  کریموف  اسالم 
خصوص گفت: ما به عنوان همسایگان افغانستان نمی 

توانیم این مساله را نادیده بگیریم.
کریموف افزود: خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
از  دعوت  منزله  به  چون  است  نگرانی  مایۀ  فقط 
گروه های تروریستی برای ورود به این کشور محسوب 

می شود.

علی پارسا
حکومت وحدت ملی از همان آوان تولد، مبارزه با فساد 
حتا  می دانست.  مأموریت هایش  بزرگ ترین  از  همواره  را 
زمان  این حکومت و درست در  آمدِن  کار  از روی  پیش 
اگر  گذشته،  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  کمپاین های 
انتخابات  نامزدان  همۀ  زبان  از  واحد  نغمۀ  یک  می شد 
فساد«  با  »مبارزه  آن  بدون شک  شنید،  ریاست جمهوری 
نامزد  پرچِم دو  ناخواسته زیر  یا  ما خواسته  بود. حاال که 
ملی  وحدت  نام حکومت  تحت  دیروز،  انتخابات  پیشتاز 
ایام را پشت سر می گذاریم، همچنان نعره های پیدا و پنهانی 
برای مبارزه با فساد به گوش مان می رسد؛ اما آن چه در این 
نُه ماه همواره جای خالی آن احساس می شده، همین بحث 
پی گیری و به محاکمه کشاندِن فساد و فسادپیشه گان است! 
کمتر کسی پیدا می شود که آغازین روزهای این حکومت 
را به خاطر نیاورد؛ آن روزها را اگر بخواهیم در یک کلمه 
دهیم.  عنوان  »ضرب االجل«  ایام  می توانیم  کنیم،  وصف 
ضرب االجل  یک  فعالیتی  هر  برای  تازه کار  رییس جمهور 
بازبینی  و  بررسی  برای  اساس،  این  بر  و  می کرد  تعیین 
بزرگ ترین پروندۀ اختالس و فساد مالی در تاریخ کشور 
به  با  تعیین کرد.  کابل بانک هم ضرب االجل  پروندۀ  یعنی 
به  قریب  عقیدۀ  به  ضرب االجل  این  مهلت  رسیدن  پایان 
اتفاِق همۀ تحلیل گران و مردم، هیچ تغییر قابل مالحظه یی 
در پرونده رونما نشد و به زعم بسیاری ها، باز کردن این 

پرونده فقط سبب زنده شدِن یادی دوباره از آن شد!
وقتی پروندۀ کابل بانک به سرانجامی قناعت بخش نینجامید، 
به نحوی حساب کار و میزان اراده و عزمِ سراِن این حکومت 
هم به دست مردم آمد. ممنوع الخروج شدن و بلوکه شدِن 
سرمایه های  گرفتِن  بازپس  سبب  نه  تن،  چند  دارایی های 
ربوده شدۀ این بانک از دست غاصبان شد و نه هم فصل 
نوی را هم به قلم سران حکومت وحدت ملی در تاریخ 

مبارزه با فساد در کشور گشود.
 رییس جمهور غنی در حالی فرمان رسیده گی به این پرونده 
از  همچنان  پرونده  این  اصلِی  مظنونان  که  کرد  صادر  را 
مصونیت و معافیِت کامل برخوردار بودند. سرنخ و مادر 

همۀ این اختالس میلیاردی، یعنی حضرت عمر زاخیلوال 
هم همچنان با قامتی استوار و به دور از هر غمی، در مقام 
مشاورِت خود پشت به پشت رییس جمهور چسپانده است.
داد که  نشان  به خوبی  کابل بانک  پروندۀ  نتایج کار  بررسی 
فساد در این سرزمین ریشه های بسی تنومندتر از آن دارد 
بیفتد. در  لرزه  اندام آن  به  با یک فرمان رییس جمهور  که 
طول این ۱4 سال، دامن فساد آن قدر گسترده و شکم آن، 
آن قدر فربه شده است که مقابله با آن »گاو نر می خواهد 

و مرد کهن«! 
پیدا  که  شده  پیچ درپیچ  آن قدر  افغانستان  در  فساد  کالف 
کردن سرنخ آن و باز کردن آن نه تنها اراده یی آهنین، بلکه 
بازویی پوالدین می خواهد. در نتیجه برای رییس جمهوری 
را  او  انتخاباتی  رقابت های  دورۀ  مصارِف  یک سو  از  که 
به جای  دیگر  سوی  از  و  پرداخته  زاخیلوال  چون  کسانی 
توافق نامۀ  یک  دل  از  برآمده  مردم،  رای  با  شدن  انتخاب 
سیاسی است، دشوار است که به چنین اراده و قوتی نایل 

آید.
رییس جمهور غنی به خوبی می داند که اگر بخواهد روزی 
واقعاً به گونۀ جدی در برابر غول فساد قد علم کند، راهی 
ندارد جز این که پیش از همه با شریک دیرینه و یار غارِ 
خود تسویه حساب کند. به این معنا که بسی مضحک است 
کسی که چای صبح و نان شب را با بزرگ ترین متهم به 
فساد در کشور صرف می کند، از مبارزۀ جدی با فساد سخن 
فساد  با  مبارزه  شعار  که  نیست  شکی  که  هرچند  بگوید. 
می تواند بهترین ابزار برای سرکوب کردن مخالفان سیاسی 
موضوع  مقامی،  چنین  در  باشد.  همیشه گی  مزاحمان  و 
قمع  و  قلع  برای  تاکتیکی  عنوان  به  بیشتر  فساد  با  مبارزه 

کردِن مخالفان و بدخواهان می تواند کاربرد داشته باشد. 
چنان که در دست کم دو سه پروندۀ نسبتاً درشِت مبارزه با 
فساد تا کنون، مواردی از استفادۀ ابزاری از شعار مبارزه با 
فساد را می توان یافت. در پروندۀ کابل بانک به عنوان اولین 
و قطورترین پرونده، هرچند مخالفان سیاسی رییس جمهور 
غنی به گونۀ مستقیم مورد محاکمه قرار نگرفت، اما بدون 
چه  و  شدند  بدنام  جامعه  میان  در  کافی  اندازۀ  به  شک 

بسا ممکن است به کرنش در برابر رییس جمهور تازه کار 
واداشته شده باشند. بعد از این پرونده بود که با اختالف 
شهرسازی  وزارت  عالی رتبۀ  مقامات  از  برخی  ماه،  چند 
به  افراد  این  از  برخی  فرار  شدند.  معرفی  دادستانی  به 
حاشیه دارتر شدن آن بیشتر کمک کرد و به نحوی چهره یی 
جدی از حکومت در امر مبارزه با فساد به نمایش گذاشت. 
از  نامی  پرونده،  این  متهمان  از  تن  میان شش  در  هرچند 
پیشین شهرسازی که بدون شک چندان هم بی خبر  وزیر 
از فسادهای کالن اداره اش نبوده، دیده نمی شود. همین امر 
سبب می شود که بازهم تاکتیکی بودن روند مبارزه با فساد 

به ذهن هر کس متبادر شود.
هرچند  بودیم.  مشابهی  روند  شاهد  هم  آیسا  ادارۀ  دربارۀ 
معاونان  از ورود زورگویانه و مسلحانۀ  بعد  آیسا  جنجال 
به هر حال همین جنجال  اما  معرفی شده رونما شد؛  تازه 
به  پیشین  معاون  سه  هر  کردن  معرفی  برای  خوبی  بهانۀ 
دادستانی کل شد. این در حالی است که گفته شده است 
رییس این اداره که یکی از حامیان مالی تیم تداوم و تحول 
محاکمۀ  بدون  پیش تر  کمی  بود،  پار  سال  انتخابات  در 
رسمی مجبور به کناره گیری شد. به این ترتیب، نوع نگاه 
و برخورد سلیقه یی در قبال فسادپیشه گان حکومِت پیشین 

به خوبی هویدا است.
آن چه که در تمام این نمونه ها و موارد دیگِر به وقوع پیوسته 
ناتوانی حکومت  انگشت نشان کرد، بی اراده گی و  می توان 
در امر مبارزه با فساد است. چه این که اگر عزم و توانی برای 
مبارزه با فساد وجود می داشت، شرط عدالت حکم می کرد 
که هرکسی به اندازۀ برف بام خود در قبال فساد انجام شده 
در اداره اش پاسخ گو باشد. همه می دانند که اگر قرار  بود 
روند جدی یی برای مبارزه با فساد آغاز شود، اولین کسانی 
چون  افرادی  می شدند،  کشانیده  محاکمه  میز  به  باید  که 
زاخیلوال یا فاروق وردک بودند که دوسیه های سنگینی به 
پای شان است؛ ورنه با تراشیدن سر مرغ دزدها و تخم مرغ 

دزدها کار به جایی نمی رسد.
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جلریز و انتخاب...
 بوده و قدمی از بن بست سیاسی درون خود بیرون 
نگذاشته است، چه گونه می تواند به مسایل مهم جنگ 
کالن...  بازی های  مردم،  معیشتی  وضعیت  صلح،  و 

بپردازد.
در سیاست  دیروز  طالبانی،  نیروهای  بقای  دلیل  اگر 
علت  اما  بود،  نهفته  کرزی  آقای  ناکام  و  دلجویی 
دفاع  در  پی هم  امروزی شان تالش  پروازی های  بلند 
انظار  در  نیروها  این  از  حکومت  تعجب برانگیز 

بحیث  و قوت  به سرعت  را  آنان  که  است  جهانیان 
یک نیروی برجسته معرفی نموده است.

سودای خام صلح با پاکستان که امروز دیگر مطمین 
را  مورد ضرورت خود  مواد  و  اسناد  که  است  شده 
برای  توافقات  همین  با  می تواند  و  آورده  دست  به 
دعوا  پدری  حق  افغانستان  باالی  طوالنی  مدت های 
عقالنی  غیر  رفتارهای  و  محاسبات  خطای  نماید، 
اینبار  پنهان،  و  پیدا  بازی های  با  یکجا  که  می باشد 
زمان  هر  به  نسبت  را  آن  تاوان  مردم  است  ممکن 

دیگر سنگین تر بپردازند و کشور را به سرعت به آخر 
خط برساند.

ادامه  امروز  تا  که  راهی  به  رفتن  در  حکومت  اگر 
داده است تغیر جهت ندهد، همه بازندۀ این بازی ها 
حکومت  که  است  رسیده  آن  زمان  بود.  خواهیم 
یا  و  مردم  به  مراجعه  دوباره  میان  را  خود  انتخاب 

تسلیمی به ترور و وحشت نماید.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

هالکت رهبر داعش در افغانستان و پاکستان

رییس جمهور از بی توجهی...
خاطر  به  سناتوران  که  می کند  تصریح  ایزدیار  آقای 
به  دست  مردم  نیازهای  و  خواست ها  از  حمایت 

احتجاج کاری زدند.
آقای ایزدیار در ادامۀ سخنانش از دیدار هیأت اداری 
یادآوری کرده می گوید  با رییس جمهور  مجلس سنا 
نشستی  رییس جمهور  هفتۀ گذشته،  دوشنبۀ  روز  که 
داشت در پیوند به گفت وگوهای صلح با هیأت اداری 
هر دو مجلس که در حاشیۀ آن در ارتباط به بسته شدن 

دروازۀ مجلس سنا هم صحبت شد.
از  رییس جمهور  گفت وگو  این  در  می افزاید:  او 
خواست های  و  فیصله ها  به  حکومت  بی توجهی 
مجلس سنا پوزش خواسته و وعده سپرد که مسووالن 
برای پاسخ دهی به مجلس بیایند و به وزیر دولت در 
به  ارتباط  در  نباید  که  داد  پارلمانی هم دستور  امور 
هر هر دو اتاق شورای ملی افغانستان، بر بنیاد فیصلۀ 

شورای وزیران، برخورد دوگانه نباید صورت گیرد.
امروز  جلسۀ  در  می کند:  نشان  خاطر  ایزدیار  آقای 

)دیروز( هیأت اداری فیصله شد که کار مجلس باید 
سر از روز یکشنبه )امروز( دوباره شروع شود؛ چون 
کار سنا مربوط به یک شخص و یک نهاد نیست و 
مربوط مردم افغانستان می شود و ما باید کارهای خود 

را به گونۀ منظم به پیش ببریم.
معاون مجلس سنا هم چنان گفت که هیأت اداری این 
مجلس فیصله کرده تا بعد از عید رمضان مسووالن 
حکومتی را به مجلس نمی خواهند و تنها روی قوانین 
و گزارش های کمیسیون های مجلس کار خواهند کرد.

هشدار جدی پوتین از گسترش 

نفوذ داعش در افغانستان

استقبال شورای امنیت...
از نقش سازنده دولت های چین، پاکستان و امریکا در این 

زمینه تقدیر شده است.
به  گامی  را  مستقیم  گفت وگوهای  امنیت  شورای  اعضای 
سوی صلح و آشتی ملی در افغانستان دانستند. گفت وگوهای 
در  جوالی  هفتم  طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  مستقیم 
پاکستان برگزار شد که اولین گام در مذاکرات اعتماد ساز 

میان دولت کابل و این گروه بوده است.
شورای امنیت سازمان ملل عالوه بر استقبال از این مذاکرات 
همچنین بر ضرورت ایفای نقش کلیدی از سوی زنان در 

روند صلح تاکید کرد.
بر  مجدداً  همچنین  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 
آشتی عمومی،  مسیر صلح،  در  افغانستان  از  حمایت خود 

دموکراسی و توسعه تاکید کردند.

به  که  طالبان  سابق  رهبران  از  یکی  سعید  حافظ 
داعش پیوسته و امریکا پاداش ۱۰ میلیون دالری را 
برای سر او تعیین کرده بود، در حمله هواپیماهای 

بی سرنشین امریکایی کشته شد.
حافظ  که  کرد  اعالم  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
حمله یی  در  دیگر  تروریست   3۰ همراه  به  سعید 
که منطقه اچین در غرب والیت ننگرهار صورت 

گرفته،  کشته شد.
نتیجه تالشی که ریاست  تاکید کرد: در  اداره  این 
داعش  نیروهای  که  مکانی  داد،  انجام  ملی  امنیت 

در آن جمع می شدند، پیدا شد و نیروهای ائتالف 
دست به حمله یی علیه آنها زدند.

این در حالی است که مقام های دولت افغانستان دو 
نیز از کشته شدن شاهداهلل شاهد دیگر  روز پیش 
ننگرهار خبر  در والیت  داعش  گروه  ارشد  عضو 

داده بود.
طالبان  رهبران  از  قباًل  شاهد  هم  و  سعید  هم 

پاکستانی بودند.
فعالیت  که  است  مناطقی  از  یکی  ننگرهار  والیت 
به  رو  اخیر  هفته  چند  در  آن  در  داعش  گروه 

گسترش بوده است.
بین گروه طالبان و  از درگیری های خونینی  اخیرا 
گروه داعش در این والیت گزارش هایی پخش شد.
داعش کشورهای افغانستان و پاکستان را "والیت 
خراسان" می نامد و بیشتر رهبران این شاخه داعش 
قبایلی  مناطق  همچنین  و  افغانستان  شرق  در 

پاکستان مشغول نبرداند.
تشکیل  از  افغانستان  ملی  امنیت  این،  از  پیش 
واحدهای ویژه یی برای مبارزه با گروه داعش خبر 

داده بود.

به جای تخم مرغ دزدها
 ســِر شــتردزدها را بتـراشـید!
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ورزش
شواین اشتایگر

 به منچستریونایتد پیوست

خاطر  به  هم تیمی اش  کرد  تاکید  بارسلونا  مهاجم 
مسایل بسیاری مورد انتقاد قرار می گیرد و سرزنش 

می شود.
لوییس سوآرس و لیونل مسی یک فصل در ترکیب 
بارسلونا کنار هم به میدان رفتند. نتیجه آن کسب سه 

قهرمانی در یک فصل بود.
اکنون سوآرس به تمجید از هم تیمی آرژانتینی خود 
پرداخته و به چند سوال هم پاسخ داده است. او بر 

این باور است که مسی به هیچ وجه نباید به خاطر 
کوپا  در  نتوانست  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  که  آن 

آمه ریکا قهرمان شود، مورد سرزنش قرار گیرد.
سوآرس در این زمینه گفت: مردم همیشه مسی را به 
خاطر همه چیز سرزنش می کنند. من را هم به خاطر 
آن که تیم ملی فوتبال اروگوئه از جام جهانی حذف 
شد، مورد سرزنش قرار دادند. این در حالی بود که 
به جز من، 22 بازیکن دیگر هم در تیم ملی بازی 

می کردند. درست همان اتفاق ها برای مسی در تیم 
ملی آرژانتین افتاد و این زمانی زمانی بود که آنها در 

کوپا آمه ریکا قهرمان نشدند.
در  همیشه  اتفاق ها  دست  این  از  افزود:  سوآرس 
یک  عنوان  به  مسی  اما  می دهند  رخ  فوتبال  دنیای 
کاپیتان و بهترین بازیکن دنیا کسی بود که بیش از 
همه دوست داشت تیمش در کوپا آمه ریکا قهرمان 
شود. می توانم گواهی دهم که مسی و هم تیمی های 
او که آنها را می شناسم، دوست داشتند که آرژانتین 
تیم های  ترکیب  در  بازیکنان  همه  شود.  قهرمان 
ملی شان بهترین بازی ها را انجام می دهند تا بهترین 

نتیجه ها حاصل شود.
کیلینی،  جورجو  گرفتن  گاز  خاطر  به  که  سوآرس 
ایتالیا در جام جهانی 2۰۱4  فوتبال  تیم ملی  مدافع 
شده  محروم  اروگوئه  ترکیب  در  حضور  از  برزیل 
بود، می گوید که از این محرومیت چیزهایی آموخته 

است.
محرومم  که  کسانی  گفت:  زمینه  این  در  سوآرس 
بود.  زیاد  بسیار  این محرومیت  که  می دانند  کردند، 
از انجام آن کار پشیمانم و می دانم که اشتباه کردم اما 
آنها هم مرا زیاد از حد محروم کرده و اشتباه دیگری 

را مرتکب شدند.
جلسه   9 با  کیلینی  گرفتن  گاز  خاطر  به  سوآرس 
در  حضور  ادامه  از  هم  تا  شد  رو به رو  محرومیت 
رقابت های جام جهانی محروم شود و هم در رقابت 

های کوپا آمه ریکای امسال نتواند شرکت کند.

لس آنجلس  فوتبال  تیم  جدید  انگلیسی  هافبک 
او  از  داد  هشدار  تیم  این  هواداران  به  گلکسی 
انتظار نداشته باشند که به اندازه هموطن  و هم تیمی 
تیم  این  بازی  بر  انگلیس  ملی  تیم   در  پیشین اش 

تأثیرگذار باشد.
لس آنجلس  هواداران  که  می گوید  جرارد  استیون 
کنند  مقایسه  بکام  دیوید  با  را  او  نباید  گلکسی 
چون او از نظر تیپ و تأثیرگذاری بر MLS به پای 

هموطن خود نمی رسد.
لس آنجلس  به  رئال مادرید  از   2۰۰7 سال  بکام 
گلکسی پیوست و در پنج فصل حضورش در این 
تیم که با سه قهرمانی در کنفرانس غرب و پلی آف ها 
و نیز دو قهرمانی در MLS کاپ برای او همراه بود، 
بر جایگاه و عملکرد لس آنجلسی ها  تأثیر بسیاری 

گذاشت.
پای  جای  در  پا  که  می رود  انتظار  جرارد  از  حاال 
این  که  می گوید  او  خود  اما  بگذارد  خود  هموطن 
فکر  گفت:   ESPN به  جرارد  نابجاست.  انتظار 
این  است  مهم  هواداران  و  من  خود  برای  می کنم 
نیستم.  بکام  دیوید  من  که  کنند  درک  را  موضوع 
من نه به اندازه دیوید خوش تیپ هستم و نه شاید 
تأثیری که او بر بازی گلکسی داشت را داشته باشم 
اما دوست دارم اینگونه فکر کنم که وقتی به زمین 
بازی می روم در همان سطحی که او بازی می کرد، 

بازی خواهم کرد.
 MLS بازی در  از زمانی که فکر  داد:  ادامه  جرارد 
دادم.  قرار  مطالعه  مورد  را  لیگ  این  افتاد،  سرم  به 
طریق  از  و  کردم  تماشا  را  گلکسی  بازی های  من 
بازیکنان  وضعیت  و   MLS اتفاقات  پیگیر  اینترنت 

این لیگ بودم. 
جرارد 35 ساله که فصل گذشته به دوران 28 ساله  

پایان داد، اعتراف کرد ترک  لیورپول  حضورش در 
آنفیلد برای او یک چالش بوده است. او افزود: برای 
من کار آسان این بود که قراردادم را یک سال دیگر 
با لیورپول تمدید کنم، در منطقه امن و آرام بمانم و 
فقط یکی از بازیکنان تیم باشم و این وضعیت ادامه 
پیدا کند تا اینکه یک روز بازنشسته شوم. با این حال 
من دوست دارم که خودم را به چالش بکشم و فکر 
می کنم که در این سن و سال بازی در گلکسی یک 
فرصت فوق العاده و چالشی بزرگ برای من بود و 

برای آغاز آن دیگر نمی توانم منتظر بمانم.
جرارد درباره انگیزه اش برای ادامه دوران بازیگری  
من  که  کاری  تنها  کرد:  تأکید   MLS در  خود 

بروم و  میدان  به  این است که  انجام دهم  می توانم 
با عملکردم به همه ثابت کنم که هنوز تمام نشده ام 
و وقت بازنشستگی ام فرا نرسیده است. پول هرگز 
انگیزه من برای ادامه دوران بازیگری ام نبوده است. 
بی اهمیت  برایم  پول  که  نمی گویم  هم  را  این  البته 
است  وقت  خیلی  واقع  در  دارم.  امنیت  من  است. 
از بابت زندگی ام آسوده خاطر هستم. سال گذشته 
می توانستم بازنشسته شوم و بقیه عمرم را در سواحل 
بگذارنم اما این با شخصیت من سازگار نیست. من 
تا  می خواهم  و  برنده  یک  هستم،  فوتبالیست  یک 
جایی که امکان دارد به دوران بازیگری ام ادامه دهم.

به  بایرن مونیخ  کاپیتان  پیوستن  شدن  نهایی  از  آلمان  »بیلد«  روزنامه 
منچستریونایتد خبر داد و اعالم کرد که این انتقال ۱8 تا 2۰ میلیون 

یورو برای یونایتد هزینه خواهد داشت.
به  بایرن مونیخ  از  شواین اشتایگر  باستین  بحث جدایی  که  مدتهاست 
گوش می رسد. منچستریونایتد جدی ترین مشتری این ستاره آلمانی به 
شمار می آید. لوئیس فان خال، سرمربی شیاطین سرخ عالقه زیادی به 
شاگرد سابق خود دارد و می خواهد به هر قیمتی او را به اولدترافورد 

ببرد.
کاپیتان 3۰ ساله بایرن مونیخ پیش از این اعالم کرد که از فان خال تشکر 
می کند و بسیار خوشحال است که تیمی چون منچستریونایتد به دنبال 

اوست اما او می خواهد به فوتبال خود در بایرن مونیخ ادامه بدهد.
بایرن جدا می شود  از  به نظر می رسد که شواین اشتایگر  این حال  با 
و پیراهن منچستریونایتد را به تن خواهد کرد. روزنامه بیلد آلمان از 
نهایی شدن توافق ستاره خط میانی بایرن مونیخ با منچستریونایتد خبر 
داد و اعالم کرد که این بازیکن فصل آینده را در لیگ جزیره بازی 
اجرایی  به رومنیگه، رئیس  نوشت: پپ گوآردیوال  بیلد  خواهد کرد. 
باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرده است که می تواند شواینی را به هر تیمی 
که می خواهد بفروشد؛ چرا که این بازیکن در تفکرات او جایی ندارد.
به نظر می رسد که اشتایگر در صورت جدایی از بایرن بهترین تصمیم 
بایرن  اسپانیایی  سرمربی  گوآردیوال،  پپ  که  چرا  گرفت؛  خواهد  را 
ژابی آلونسو، تیاگو آلکانتارا و ژابی مارتینس را در میانه میدان به کار 
دارد که ستاره ای چون شواین اشتایگر  احتمال وجود  این  می گیرد و 
همانند تونی کروس نیمکت نشین بشود و او هم چاره ای جز جدایی 

نداشته باشد.
پایان خواهد رسید و به نوشته  بایرن تابستان 2۰۱6 به  با  قرارداد او 
روزنامه »بیلد« انتقال این ستاره از بایرن به یونایتد با رقم ۱8 الی 2۰ 
میلیون یورو خواهد بود. این در حالی است که حقوق ساالنه او هم 

۱۰ میلیون یورو خواهد بود.
رسانه های انگلیسی پیش از این از معاوضه بزرگ بین شیاطین سرخ و 
بایرن مونیخ خبر داده بودند تا جایی که توماس مولر و شواین اشتایگر 
باید به منچستریونایتد می رفتند و در عوض این دو بازیکن دی ماریا، 
ستاره آرژانتینی یونایتد باید پیراهن بایرن را به تن می کرد اما به نظر 
می رسد که گوآردیوال با جدایی مولر مخالف است؛ هر چند خبرهای 

زیادی درباره درگیری و اختالف این دو به گوش می رسد. 

سوآرس: 

مسی به خاطر همه چیز سرزنش می شود

جرارد: 

من مثل بکام خوش تیپ و تأثیرگذار نیستم

سرمربی منچستریونایتد اعالم کرد به هیچ وجه از استراتژی هایی که 
تیمش دارد پرده برداری نمی کند، زیرا ممکن است سایر تیم ها زودتر 

با بازیکنان مورد نظر آنها توافق کنند.
به عنوان  به هواداران منچستریونایتد  به شکل رسمی  ممفیس دیپای 
مورد  در  فان خال  لوییس  مراسم  این  در  شد.  معرفی  جدید  بازیکن 

قضیه انتقال داوید دخیا به رئال مادرید صحبت کرد.
فان خال در این مورد گفت: دخیا بازیکنی حرفه ای است که تاکنون 
رفتاری مناسب از خود به نمایش گذاشته است. برای هر مربی، بودن 

در چنین شرایطی بسیار مشکل است.
دیپای  از  تمجید  به  ادامه  در  هلند  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی 
بهترین  از  یکی  ممفیس  داشت:  اظهار  هم  دراین باره  او  پرداخت. 
است.  سال هایش  و  سن  هم  سطح  در  و  معاصر  دوره  در  بازیکنان 

او اعتماد به نفس باالیی دارد و می تواند از آن به خوبی استفاده کند.
وقتی از فان خال در مورد آمدن متئو دارمیان، بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایتالیا به منچستریونایتد سوال شد، وی در پاسخ گفت: نمی توانم هیچ 
از  یا مسایلی  استراتژی هایمان  باشگاه،  نقل وانتقال های  مورد  چیز در 
این دست در رسانه ها حرفی بزنم. ممکن است سایر تیم ها از فرصت 

استفاده کنند و بازیکنان مورد نظر ما را زودتر بخرند.

فانخال:
 استراتژی هایمان را لو نمی دهم
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نخست وزیر یونان در پی رای قاطع پارلمان کشورش به بسته اصالحات جدید 
که شامل تدابیر ریاضتی است، گفت که وی حاال حکم محکمی برای تکمیل 

مذاکرات با وام دهندگان بین المللی دارد.
در  یونان  وزیر  نخست  سیپراس،  الکسیس  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
برای  محکمی  حکم  من  حال  گفت:  پارلمان  در  گیری  رای  از  پس  بیانیه یی 
تکمیل مذاکرات با وام دهندگان برای رسیدن به توافق اقتصادی پایدار و توافق 

منصفانه اجتماعی دارم.
سیپراس در این رای گیری توانست حمایت احزاب اپوزیسیون حامی اروپا را 
جلب کند اما برخی از شورشیان حزب چپ گرای خودش موسوم به سیریزا، 
از این تدابیر ریاضتی حمایت نکردند. سیپراس گفت: تمرکز خود را بر روی 
از  مثبتی  نتیجه  که  است  این  ما  اولویت  االن  می دهم.  قرار  مذاکرات  تکمیل 

مذاکرات به دست آوریم.
براساس طرح دولت سیپراس که به پارلمان ارایه و تصویب شد، دولت آتن 
می تواند از آن به عنوان پایه ای در مذاکرات با وام دهندگان بین المللی استفاده 
کند. این طرح با 25۱ رای موافق و 32 رای مخالف و هشت رای ممتنع در 

پارلمان 3۰۰ عضوی یونان تصویب شد.
قانونگذارانی که به این پیشنهاد رای ممتنع یا مخالف دادند جزو حزب حاکم 
تدابیر  می برد.  سوال  زیر  را  وی  دولت  در  ثبات  امر  همین  و  بودند  سیریزا 
پیشنهادی مذکور شامل افزایش مالیات ها و کاهش بودجه بازنشستگی است که 
قطعا یونان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد؛ خصوصا که آنها در رفراندوم 
پنجم ژوئیه قاطعانه به چنین طرحهای مشابهی رای منفی داده بودند. اما این 
پیشنهاد جدید اگر از سوی وام دهندگان بین المللی پذیرفته شود، حمایت بلند 
مدتی را از این کشور به عمل می آورد تا دوران رکود شش ساله را پشت سر 

بگذارد. اما اگر توافقی صورت نگیرد، یونان با خروج فوری از حوزه یورو رو 
به رو می شود و به اولین کشوری تبدیل می شود که از این حوزه پولی خارج 
ارزش  به  ساله ای  سه  وام  بسته  یونان  برسد،  تایید  به  بسته  این  اگر  می شود. 
حدودی 6۰ میلیارد دالر )5 / 53 میلیارد یورو( و نیز نوعی کمک برای پرداخت 
بدهی هم دریافت می کند. این رقم بسیار بیشتر از 2 / 7 میلیارد یوروی باقی 

مانده از بسته حمایتی پیشین یونان است.

نخست وزیر هند دعوت همتای پاکستانی خود را برای سفر به این کشور در 
سال آتی میالدی به عنوان نخستین بار پذیرفت که این امر نخستین نشانه 

در بهبود روابط میان این دو رقیب محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از مدت ها بن بست و ناکامی در بهبود 
روابط میان هند و پاکستان، »نارندرا مودی« و »نواز شریف«، نخست وزیران 
هند و پاکستان در جریان سفر به اوفا در روسیه موافقت کردند تا نخست وزیر 

هند سال آتی میالدی در نشست منطقه یی در اسالم آباد شرکت کند.
دو طرف در بیانیه یی مشترک اعالم کردند که نخست وزیران هند و پاکستان 

به دنبال یک توسعه پایدار و تضمین صلح جامع هستند.
در حالی که نخست وزیر پاکستان در مراسم تحلیف مودی در می 2۰۱4 
کشمیر  مرز  در  خشونت ها  پی  در  طرف  دو  روابط  بود،  کرده  شرکت 

مخدوش شد.
مقام های دهلی نو پیشتر حضور مودی در نشست همکاری منطقه یی مجمع 

جنوب آسیا در 2۰۱6 در اسالم آباد را تایید نکرده بودند.
اما در بیانیه یی آمده است که شریف از سفر به روسیه به عنوان فرصتی برای 
تاکید مجدد درخواستش از مودی برای حضور در این نشست استفاده کرده 
و مودی هم دعوت وی را پذیرفته است. این نخستین بار است که مودی 

به پاکستان می رود.

نخست وزیر هند دعوت همتای پاکستانی خود را برای 
سفر به این کشور در سال آتی میالدی به عنوان نخستین 
بار پذیرفت که این امر نخستین نشانه در بهبود روابط 

میان این دو رقیب محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از مدت ها بن بست 
و ناکامی در بهبود روابط میان هند و پاکستان، »نارندرا 
مودی« و »نواز شریف«، نخست وزیران هند و پاکستان 
تا  کردند  موافقت  روسیه  در  اوفا  به  سفر  جریان  در 
نخست وزیر هند سال آتی میالدی در نشست منطقه یی 

در اسالم آباد شرکت کند.
که  کردند  اعالم  مشترک  بیانیه یی  در  طرف  دو 
توسعه  یک  دنبال  به  پاکستان  و  هند  نخست وزیران 

پایدار و تضمین صلح جامع هستند.
تحلیف  مراسم  در  پاکستان  نخست وزیر  که  حالی  در 
مودی در می 2۰۱4 شرکت کرده بود، روابط دو طرف 

در پی خشونت ها در مرز کشمیر مخدوش شد.
نشست  در  مودی  حضور  پیشتر  دهلی نو  مقام های 
در   2۰۱6 در  آسیا  جنوب  مجمع  منطقه یی  همکاری 

اسالم آباد را تایید نکرده بودند.
اما در بیانیه یی آمده است که شریف از سفر به روسیه به 
عنوان فرصتی برای تاکید مجدد درخواستش از مودی 
برای حضور در این نشست استفاده کرده و مودی هم 
دعوت وی را پذیرفته است. این نخستین بار است که 

مودی به پاکستان می رود.

حمایت قانونگذاران یونانی از طرح نجات مالی

مودی برای نخستین بار به پاکستان می رود

رهبرکوریای شمالی تاکنون 7۰ مقام را اعدام کرده است

مـاهاتیـر محـمد
 9۰ ساله شد

ماهاتیر محمد که این روزها سخت درگیر انتقاد از نخست 
وزیر کنونی مالیزیا است، 9۰ ساله شد.

به گزارش ایسنا، ماهاتیر محمد که بسیاری مالیزیای نوین 
را به تالش ها و سیاست های او نسبت می دهند در حالی 
فعالیت های  به دهمین دهه زندگی خود گذاشت که  قدم 

سیاسی خود را تشدید کرده است.
نخست وزیر پیشین مالیزیا در روز ۱۰ جوالی سال ۱925 
در شهر آلور ستار ایالت کداه در شمال مالیزیا متولد شد. او 
چهارمین نخست وزیر مالیزیا بود و از سال ۱98۱ تا 2۰۰3 
به مدت 22 سال این پست را برعهده داشت و از این نظر 

هیچ نخست وزیری در مالیزیا به پای او نرسیده است.
که  است  مانده  جای  بر  فرزند  هفت  محمد  ماهاتیر  از 
فعالترین و شناخته ترین آنها مخریز ماهاتیر و مارینا ماهاتیر 

هستند.
انتقادات شدید ماهاتیر محمد به نجیب تون رزاق، نخست 
وزیر کنونی مالیزیا جنجالی ترین خبرهای رسانه های مالیزیا 
طی هفته های گذشته را تشکیل داده است و کار به جایی 
رسیده است که ماهاتیر محمد بارها از نخست وزیر مالیزیا 

خواسته است تا از سمت خود استعفا دهد.


