
همکاری های 
افغانستان و 
هند در بخش 

انرژی های تجدید 
پذیر گسترش 

می یابد

سعید حقیقی نویسنده و روزنامه نگار 
به حیث مشاور فني وزارت معارف 
و مجیب مهرداد شاعر و نویسنده، 
وزارت  این  سخنگوی  حیث  به 

گماشته شده اند. 
است  کرده  اعالم  معارف  وزارت 
از  که  مهرداد  و  حقیقی  آقایان  که 
کشور  برجستۀ  فرهنگی  چهره های 
هستند، به حیث مشاور و سخنگوی 
تازۀ این وزارت گماشته شده اند. 

آموزش  رشتۀ  در  حقیقی  سعید 
از  و  خوانده  درس  پرورش  و 

نویسنده گان چیره دست کشور محسوب می شود. از او 
صدها مقاله در رسانه های داخلی و خارجی به چاپ 

رسیده است. 

دانشگاه  در  را  ادبیات  رشتۀ  مهرداد  مجیب  همچنان، 
کشور  مطرح  و  جوان  شاعران  از  و  خوانده  کابل 
دانشگاه  در  استاد  حیث  به  اکنون  هم  او  می باشد. 

البیرونی تدریس می کند.
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هیچ اندیشۀ زیبایی بدون قالب زیبا، و هیچ قالب زیبایی بدون اندیشۀ 
زیبا وجود ندارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اسد، روز استرداد استقالل کشور فرخنده باد

از بانی استقالل تا حامی استقالل

گزارش ها از والیت شرقی کنر می رسانند که مرزبانان 
پولیس  پاسگاه  دو  بر  دیروز  پس  از چاشت  پاکستانی 
سرحدی در منطقۀ »دوکالم« ولسوالی ناری این والیت 

حمله کرده اند.
ملک شیرزمین، یکی...                     ادامه صفحه 6

ده ها تن از اعضای شبکۀ فعاالن جوان برای اصالح و تغییر، 
در یک گردهمایی، نفرت و انزجارشان را نسبت به مداخالت 

پاکستان در امور افغانستان ابراز کردند.
امور  در  پاکستان  مداخالت  برابر  در  اعتراضات  سلسلۀ  به 
افغانستان، این بار شبکه فعاالن جوان برای اصالح و تغییر با 
راه اندازی یک کمپاین در کابل، انزجار و نفرت شان را در برابر 

این کشور و حامیان تروریزم ابراز کردند.
را  موترها  از  کاروان  یک  که  نهاد  این  اعضای  از  تن  ده ها 
و  رفته  کابل  مختلف  نقاط  به  داشتند  خود  با  کمپاین  برای 

خواست های شان را با مردم شریک نمودند.
آنان شعارهای »مردم دردمند...                    ادامه صفحه 6

وزیر مالیه می گوید که این وزارت در جمع آوری عواید 
در سال مالی جاری به هدف تعیین شده نرسیده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه که در جمع رؤسای گمرکات 
می گفت  سخن  کشور  والیت   ۳۴ مستوفیت های  و 
از  افغانی  میلیارد   ۷ تا   ۶ وزارت  این  که  شد  یادآور 
در  کشور  عواید  جمع آوری  برای  شده  تعیین  هدف 

سال جاری پس مانده است.
حکومت  پالیسی  اساس  »بر  افزود:  حکیمی  آقای 
وحدت ملی و تعهد افغانستان به دنیا، ما باید در دخل 
و خرج خود، خودکفا شویم؛ اما چیزی که با دنیا تعهد 
کرده ایم ۶ تا ۸ میلیارد افغانی پس مان هستیم و هدف 

تعیین شده را بر آورده نشده است«.
او مسووالن عواید برخی والیت را متهم به غفلت کرد؛ 

اما مشخص از کسی نام نبرد.
در همین حال، اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی 
وزارت مالیه گفت که در سال مالی جاری در »حدود 
هدف  عواید  آوری  جمع  برای  افغانی«  میلیارد   ۱۲۰

تعیین شده است.
مالیه  وزارت  که  ورزید  تاکید  زی  عبدالرحیم  آقای 
تالش دارد تا پایان سال جاری میالدی به هدف تعیین 

شده جمع آوری عواید خود را برساند.
حدود ۴ ماه از سال مالی ۱۳۹۴ باقی مانده است.

رؤسای  به  خطاب  مالیه  وزیر  حال،  همین  در 
روسایی که  شد،  یادآور  گمرکات  و  مستوفیت ها 
درصدی عواید والیات شان باال باشد مکافات خواهند 
از  تر  کم  عوایدشان  درصدی  که  رؤسایی  ولی  شد؛ 

هدف تعیین شده برای هر والیت باشد سه ماه وقت 
دارند که خود را به هدف برسانند در غیر آن »بدلیل 

اغفال، دیگر مامور وزارت مالیه نخواهند بود«.
پیش از این، از فساد...                    ادامه صفحه 6

حملۀ مرزبانان پاکستانی 
بر پاسگاه های پولیس 

سرحدی در کنر

برخی از فعاالن مدنی در کابل:

در بـرابـر پـاکسـتان
 جنایت کار بایستیم

سعیـد حقیقی مشـاور و مجـیب مهرداد

سخنگوی وزارت معارف تعیین شدند

کــدام روز 
روِز اسـتقالِل 
افغـانستان 
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وزیر مالیه:

سـرمایۀ کشور را یک تعـداد به یغـما مـی برند
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بلندباالِی  ادعاهای  برخالِف  امروزی  افغانستاِن 
آن  برای  که  درباری  و  سرکاری  تاریخ سازاِن 
جدید  کشوری  می سازند،  پنج هزارساله  تاریِخ 
عمدتًا  ـ  آن  مرزهای  که  است  جهان  نقشۀ  در 
و  انگلیس  توسط  عبدالرحمن  امیر  زمان  در  ـ 
گردیده  تعیین  حایل  منطقۀ  یک  به حیث  روس 
 -  ۱۹۱۹( امان اهلل  امیر  زمان  در  آن  استقالِل  و 

۱۹۲۹( حاصل شده است. 
 ،۱۹۳۲ در  نازی ها  رسیدِن  قدرت  به  از  پس 
مسافرت هاشم خان صدراعظم به آلمان و مالقات 
با هیتلر، ایجاد انجمن تاریخ و آغاز تاریخ سازی 
جعلی و اسطوره سازِی دروغین برای یک قوم؛ 
استقالل  استرداد  گویا  تاریِخ  و  روز  مورد  در 
افغانستان از انگلیس نیز جعلیاتی صورت گرفته 

که انسان را به حیرت می اندازد:
خط غلط، امال غلط، انشا غلط       

چون به معنی بنگری، جمله سر تا پا غلط!
مورد  این  در  تلویزیونی  بحث های  از  یکی  در 
تذکر به عمل آمد که در زمان امان اهلل ۹ حوت 
در  می گرفتند.  استقالل جشن  روز  به حیث  را 
زمان نادرشاه و اوایل ظاهرشاه، ۶ جوزای ۱۲۹۸ 
به حیث روز استقالل شناخته می شد)روزی که 
اما  است(.  نموده  تسخیر  را  تل  نادرخان  گویا 
اسد   ۲۸ اکنون،  تا  ظاهرشاه  سال های  اواخر  از 
تجلیل  افغانستان  استقالل  روز  حیث  به   ۱۲۹۸
می گردد. در این ارتباط، جناب عبدالحمید مبارز 
اکادمی  و  فرهنگ  وزارت  از  مقاله یی  طی  نیز 
تاریخ  دقیِق  اعالم  خواهان  افغانستان  علوم 
استقالل کشور شده و ۲۴ فبروری ۱۹۱۹ را روز 

استقالل افغانستان دانسته است. )۱( 
افغانستان  استقالِل  روز  دانستن  و  اثبات  جهت 
قابل  تقریبًا  تاریخِی  اثر  به دو  باشد  شاید کافی 
اعتبار میرغالم محمد غبار )افغانستان در مسیر 
)افغانستان  فرهنگ  صدیق  میرمحمد  و  تاریخ( 
نمود  درک  تا  کرد  مراجعه  اخیر(  قرن  پنج  در 
استعمار  از  افغانستان  استقالل  دقیق  تاریخ  که 
انگلیس کدام روز است )از بحث سیاسی دربارۀ 
مفهوم و ارزش استقالل واقعی و پیامدهای آن 
افغانستان کشور مستقلی هست یا نه،  و این که 
آثار  این  در  آن چه  به  اگر  می شود(.  صرف نظر 
آمده باور کنیـم، کرونولوژی حوادث به ترتیب 

زیر بوده است)۲ و ۳(:
 ۱۹۱۹ فبروری   ۲۱ شب  در  حبیب اهلل  امیر  »ـ 

کشته می شود ...
را  فبروری سلطنت خود  امان اهلل در ۲۳  امیر  ـ 

اعالم می دارد ...
اجتماع مردم  فبروری در  امان اهلل در ۲۴  امیر  ـ 
کابل و قشون پایتخت در میدان مرادخانی نطق 
مشهور تاریخِی خویش را ایراد نموده، استقالل 
داخل  در  فردی  آزادی  و  افغانستان  خارجی 

کشور را اعالن می کند ...
امان اهلل در ۲۸ فبروری )۹ حوت ۱۲۹۷  امیر  ـ 
مردم  چاپی  مفصل  اعالمیه های  توسط  ش( 
افغانستان را مخاطب قرارداده و می گوید: ...من 
عهد بستم که بایستی دولت افغانستان مانند سایر 
خارج  و  داخل  در  جهان،  مستقل  قدرت های 

کشوری آزاد و مستقل باشد ...
ـ  امیر امان اهلل در ۳ مارچ نامه یی به نایب السلطنۀ 
معاهدۀ  در  بایستی  که  می فرستد  هند  انگلیسی 
به  نظر  تجدید  انگلیس  و  افغان  دولتین   ۱۹۰5
عمل آید... امیر طی این نامه از کشته شدن امیر 
حبیب اهلل، بر تخت نشستن خود، استعفا و بیعت 
معرفی  ضمن  در  و  داده  خبر  نصراهلل  سردار 
و  آزاد  دولت  یک  عنوان  به  افغانستان  نمودِن 
عهدنامۀ  انعقاد  جهت  را  آماده گی اش  مستقل، 

جدیدی اظهار می دارد ...
ـ دولت شوروی توسط اعالمیه یی در ۲۷ مارچ 
۱۹۱۹ به حیث نخستین دولت جهان، استقالل 

افغانستان را به رسمیت می شناسد ...
حرارتی  با  نطق  اپریل   ۱۳ در  امان اهلل  امیر  ـ 

اعالن  با  آن  و طی  نموده  ایراد  عام  محضر  در 
بر  مبنی  اصالحات  به  را  مردم  استقالل کشور، 
آزادی و مساوات و رفع ظلم و رشوت و سایر 
قبایح اداری مژده داد... نمایندۀ انگلیس در کابل 
خود  حکومت  به  می شد،  نامیده  واقعه نگار  که 
اپریل ۱۹۱۹ و  بیانیۀ ۱۳  در  امیر  داد که  اطالع 
اعالن استقالل به سوی او رو آورده تأکید کرد 
که موضوع را به اطالع حکومت خود برسانم ...
حکومت  بین  مکاتبات  سلسله  ازیک  بعد  ـ 
افغانستان و حکومت انگلیسی هند، باالخره یک 
وزیر  علی احمد خان  ریاست  به  هیأت صلحیه 
داخله ... در ۲5 جوالی وارد راولپندی گردیده با 
سر هملتن گرانت فارن سکرتری و رییس هیأت 
انگلیسی داخل مذاکره می شود... در نتیجه در ۸ 
اگست ۱۹۱۹ معاهدۀ صلح دولتین در 5 ماده به 
امضا می رسد ... مطالب عمدۀ عهدنامه برقراری 
مجدد صلح بین دو کشور، منع تورید اسلحه به 
افغانستان و  به  امداد پولی هند  افغانستان، قطع 
افغانستان  ازجانب  دیورند  خط  مجدد  تصدیق 
میل  به  تورخم  درحصۀ  سرحد  خط  تعیین  و 

انگلیس می باشد ...
ـ بعد از معاهدۀ صلح راولپندی دولت افغانستان 
با حکومت انگلیسی هند راجع به یک معاهدۀ 
شناخت  )و  مساوی  حقوق  اساس  بر  کامل 

محمود  می کند...  زیادی  مکاتبات  استقالل( 
طرزی در ۱۲ اپریل ۱۹۲۰ عازم منصوری هند 
می شود... پس از مذاکرات تقریبًا ۴ ماهه بدون 
آن که قراردادی امضا کرده باشد، در اول اگست 

۱۹۲۰ به کابل برمی گردد ...
نامه یی  توسط  امان اهلل  امیر   ۱۹۲۰ اکتوبر  در  ـ 
را  هیأتی  تا  می کند  پیشنهاد  ویسرا  به  خطاب 
دولت  بفرستد...  کابل  به  مذاکرات  ادامۀ  جهت 
انگلیس هیأت سیاسی به رهبری سرهنری دابس 
را به افغانستان اعزام نموده و راه مذاکره را باز 
می کند. این هیأت در ۹ جنوری به کابل می آید... 
مذاکرات تقریبًا ۱۱ ماه در کابل طول می کشد... 
 ۱۴ معاهدۀ   ۱۹۲۱ نومبر   ۲۲ تاریخ  به  باالخره 
هیأت  رییس  دابس  سرهنری  بین  کابل  ماده یی 
و محمود طرزی وزیرخارجه به امضا می رسد. 
مناسبات  این عهدنامه دوستی و  هرچند عنوان 
تجارتی است، اما در واقع فقط معاهدۀ تصدیق 
مادۀ  در  چنان که  می باشد.  افغانستان  استقالل 
و  برتانیه  علیتین  دولتین  می شود:  گفته  آن  اول 
افغانستان بالمقابل تمامی حقوق استقالل داخلی 
نموده  تصدیق  را  یکدیگر خودشان  و خارجی 
نیزحکومت  دوم  مادۀ  در  می شمارند.  محترم 

افغانستان با الفاظ واضح و صریح خط دیورند 
را به عنوان سرحد دو کشور تأیید نموده و به 
از تمام مدعیاِت خود در ماورای  این صورت، 

خط مذکور منصرف می گردد.«
به  را  قضاوت  فوق،  اسناد  ذکر  از  پس 
خواننده گان گرامی می گذارم که تاریخ استرداد 
استقالل افغانستان از انگلیس را )هرچند از نگاه 
از  یک  کدام  ظاهری(  یا  شکلیات  رسمیات، 

روزهای زیر می دانند:
۲۴ فبروری ۱۹۱۹ - نطق در میدان مرادخانی و 

اعالن استقالل
به  چاپی خطاب  اعالمیۀ   -  ۱۹۱۹ فبروری   ۲۸

مردم و اعالن استقالل
۳ مارچ ۱۹۱۹ - نامه به نایب السلطنۀ انگلیسی 

هند و خواهان تجدیدنظر در معاهدۀ ۱۹۰5
افغانستان  استقالل  شناخت   -  ۱۹۱۹ مارچ   ۲۷

توسط شوروی
۱۳ اپریل ۱۹۱۹ - نطق در محضر دیپلمات های 

خارجی )انگلیسی( و اعالن استقالل
۸ اگست ۱۹۱۹ - معاهدۀ صلح در راولپندی

استقالل  شناخت  معاهدۀ   –  ۱۹۲۱ نومبر   ۲۲
افغانستان توسط انگلیس در کابل

مهم این است که اساس یا معیار حصول استقالل 
یک کشور مستعمره را چه چیزی می دانیم؟

اگر این معیار را امضای معاهدۀ شناخت استقالل 
مستعمره  مالک  با  )افغانستان(  مستعمره  کشور 
)انگلیس( قبول نماییم، ۲۲ نومبر ۱۹۲۱ )مطابق 
استقالل  استرداد  روز  ش(   ۱۳۰۰ عقرب   ۳۰
سر  بر  می توان  آن،  غیر  در  می باشد.  افغانستان 
اولین نطق شفاهی به مردم )۲۴ فبروری ۱۹۱۹(، 
یا اولین اعالمیۀ تحریری به مردم )۲۸ فبروری 
۱۹۱۹(، یا اولین ارسال نامه به انگلیس )۳ مارچ 
یک  توسط  رسمی  شناخت  اولین  یا   ،)۱۹۱۹
کشورخارجی )۲۷ مارچ ۱۹۱۹(، یا اولین نطق 
شفاهی در محضر خارجی ها )۱۳ اپریل ۱۹۱۹( 
اگست   ۸( انگلیس  با  معاهدۀ صلح  اولین  یا  و 

۱۹۱۹( به بحث پرداخت.
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دكتر لعل زاد

کــدام روز 
روِز اسـتقالِل افغـانستان است؟

 

سرانجام بعد از جدال های بسیار بر سِر توزیع شناس نامه های 
برقی، روز ۲۸ و ۲۹ اسد آغاز توزیع شناس نامه های برقی از 
طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی اعالم شده است. 
قوم پرست  گروه های  و  افراد  از  برخی  حال،  عین  در  اما 
تالش دارند که با راه اندازی تظاهرات، مانع آغازِ این روند 

مهِم ملی ـ میهنی شوند. 
از زمان مطرح  شدِن توزیع شناس نامه های برقی تا کنون، این 
پروسه با فراز و فرودها و دشواری های فراوان همراه بوده 
است؛ از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمۀ افغان به 
عنوان ملیِت همۀ افغانستانی ها، همواره جنجال آفرین بوده 
است. ولی به هر رو، پس از ماه ها جنجال میان نماینده گان 
شورای ملی بر سر ذکر کلمۀ افغان، باالخره این قانون بدون 
افغان از سوی هر دو مجلس پاس شد و به  نوشتن کلمۀ 
توشیح رییس جمهور رسید. مسلمًا هرگاه یک قانون توشیح 
اصل  به  توجه  با  رسد،  نشر  به  رسمی  جریدۀ  در  و  شود 
قابل اجرا بوده و هیچ کس نمی تواند جلو  قانون  حاکمیت 
شناس نامه های  توزیع  وقتی  بنابراین،  بگیرد.  را  آن  تطبیِق 
متوجه  نیز  آن  مالمتی ِ  بارِ  بیشتِر  می افتـد،  تأخیر  به  برقی 

مجریاِن قانون می گردد.  
هم  نه  و  توزیع  رونِد  در  نه  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
مانع  که  ندارد  وجود  مشکلی  هیچ  آن،  قانونی  روند  در 
گذشته  روز  چنان که  شود؛  برقی  شناس نامه های  توزیع 
برخی از خبرنگاراِن کشور به گونۀ غیر رسمی و نمادین، 
بنابرین،  آوردند.  به دست  را  برقی شان  شناس نامه های 
آغاز  را  این روند  حکومت مکلف است که هرچه زودتر 

کند.
توزیع  از  حکومتی  مقام های  بارها  این،  از  پیش  البته   
شناس نامه های برقی خبر دادند، اما هر بار این وعده ها به 
بود که  از دیگران گفته  قبل  ماندگار  افتاد. روزنامۀ  تعویق 
اراده یی به توزیع شناس نامه های برقی ندارد و حتا  دولت 
بودجۀ این اداره نیز قطع خواهد شد. بعدتر همه دیدند که 
دونرها و حمایت کننده گان به دلیل آغاز نشدن پروسۀ توزیع 

این شناس نامه ها، تهدید به قطع کمک های شان کردند. 
توزیع  معطل  شدِن  دلیل  که  برده اند  پی  مردم  اکنون 
شناس نامه های برقی، فقط سلیقه های سیاسی و قومی بوده 
مسایل  از  بسیاری  شناس نامه ها،  این  توزیع  با  زیرا  است؛ 
مبهم مانند میزان جمعیت اقوام و جمعیت والیات مشخص 
و روشن می شود. بارها گفته شده است که اگر تذکره های 
برقی توزیع و جمعیت تمامی والیات و ولسوالی ها مشخص 
اجتماعی  عدالت  تأمین  برای  الزم  و  جدی  تدابیر  شود، 
سرمایۀشان  تنها  که  حلقات  برخی  اما  می شود.  گرفته 
رییس جمهور  که  دارند  تالش  است،  برتری خواهی  قومی 
غنی را زیر فشار قرار دهند و از توزیع شناس نامه ها به هر 

بهانه یی جلوگیـری کنند. 
مسلمًا با توزیع شناس نامه های برقی، قاعدۀ اقلیت و اکثریت 
در افغانستان برهم می خورد و این مسأله مایۀ نگرانِی جدِی 
دیگر،  طرف  از  است.  شده  کشور  در  سلطه طلب  حلقاِت 
با توزیع شناس نامه های برقی، جلو تقلب در انتخابات نیز 
گرفته می شود؛ زیرا از آن پس، رأی توسط نشانِی انگشت 
با تأییِد سیستم بایمتریِک ادارۀ شناس نامه های برقی لحاظ 
می گردد. این هم برای آنانی که فقط تقلب را ابزار رسیدن به 

قدرت می دانند، قابل قبول نیست. 
به هر صورت، حاال که ریاست اجرایی و ریاست جمهوری 
وعدۀ توزیع شناس نامه های برقی را تا یکی ـ دو روز دیگر 
داده اند، هر نوع سنگ اندازی و مخالفت با این روند، خیانت 
مخالفاِن  این  تأثیِر  زیر  نباید  حکومت  و  می شود  شمرده 

خیانت پیشه قرار بگیرد. 
و  دستاورد  یک  برقی،  شناس نامه های  توزیع  شک  بدون 
افتخارِ بزرگ برای دولت وحدت ملی شمرده می شود که به 
هیچ قیمتی نباید از دست رود. اگر این بار تأخیری در این 
پروسه ایجاد شود، به معنای آن است که ریاست جمهوری 
خود مخالِف این رونِد ملی و میهنی ست؛ آن گاه حساسیت ها 

غلیان می کند و برخوردِ مردم با قضیه متفاوت می گردد. 

توزیع شناس نامه های 
برقی را به تأخیر نیندازید
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همکاری های افغانستان و هند در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر گسترش می یابد

مشترک  نشست  برگزاری  با  هند  و  افغانستان 
همکاری های  تا  دارند  قصد  دهلی نو  در  تخصصی 
خود را در بخش انرژی های تجدید پذیر گسترش 

دهند.
دهلی نو میزبان اجالس تخصصی دو روزه »انرژی 
میان  اگست   ۱۷ و   ۱۶ تاریخ  در  پذیر«  تجدید 

افغانستان و هند بود.
و  آب  و  انرژی  وزارت  روزه  دو  اجالس  این  در 
و  افغانستان  از  پذیر  تجدید  انرژی های  اتحادیه 
تجارت  اطاق های  همراه  به  کابل  در  هند  سفارت 
حضور  کشور  دو  از  نماینده گی  به  هند  صنایع  و 

داشتند.
افغانستان  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی  احمد  علی 
به  را  پایدار  توسعه  ملی  وحدت  حکومت  گفت: 
رشد  پیشبرد  جهت  درازمدت  حل  راه  یک  عنوان 

پایدار اقتصادی می داند.
زمینه  تا  دارد  قصد  افغانستان  کرد:  تأکید  وی 
دست اندرکاران  میان  درازمدت  و  موفق  همکاری 
داخلی و خارجی را ایجاد نماید تا در گسترش و 
ترویج فناوری انرژی های تجدید پذیر در این کشور 

فعالیت کنند.
امر سینا سفیر هند در کابل نیز اظهار داشت: رشد 
صنعت و ارتقای سطح زندگی در افغانستان نیازمند 
دسترسی به انرژی برق است و برای این منظور با 

افغانستان همکاری خواهد کرد.
وی گفت: هند بیش از 5۰ سال است که در زمینه 
همکاری ها و کمک های بشردوستانه فعالیت می کند.
پذیر  تجدید  انرژی های  بخش های  نماینده گان 
بخش،  این  در  افغان  و دست اندرکاران  تجار  هند، 
مقامات  افغانستان،  برشنا  شرکت  مالی،  نهادهای 

ملی،  وحدت  حکومت  مختلف  وزارتخانه های 
در  جدید  انرژی های  سنگ،  ذغال  انرژی،  وزارت 
اجالس دو روزه انرژی تجدید پذیر که در دهلی نو 

برگزار شد، حضور داشتند.
همچنین دست اندرکاران بخش انرژی تجدید پذیر 
هند از فرصت های سرمایه گذاری در این بخش در 
افغانستان با نماینده گان این کشور به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.
مورد  در  نشست  این  در  نیز  افغانستان  نماینده گان 
پروژه نیروی برق آفتابی والیت قندهار که جایگزین 
برنامه های  می باشد  والیت  این  دیزلی  ژنراتورهای 

خود را به همکاران هندی خود بازگو کردند.

میان  که  پذیر«  تجدید  »انرژی  تخصصی  نشست 
افغانستان و هند در دهلی نو برگزار شد، نشان از 
انرژی  عرصه  در  کشور  دو  همکاری های  افزایش 

می باشد.
برای  فراوانی  عالقمندی  زمینه  این  در  نیز  هند 
همکاری با افغانستان از خود نشان داده و خواستار 
حضور و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش است.

فرصت  اسالم آباد  و  کابل  میان  تنش ها  افزایش  با 
مناسبی برای هند فراهم شده تا حضور خود را در 
افغانستان  در  انرژی  خصوصًا  مختلف،  عرصه های 

گسترش دهد.

گفت وگوی افغانستان و ایران 

روی استراتژی بازگشت مهاجرین

وزیر داخله برای بررسی
 امنیت راه ها به غزنی رفت

تصحیح یک گزارش
 از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در  گروگانگیری  موارد  افزایش  دنبال  به 
علومی،  نورالحق  غزنی،  والیت  راه های 
وزیر داخله به این والیت سفر کرده است.
غزنی  والی  معاون  احمدی،  محمدعلی 
سفر  این  در  علومی  آقای  که  گفت 
وضعیت راه ها را در صحبت با مقام های 
که  داد  دستور  و  کرد  ارزیابی  محلی 
شمار نیروهای امنیتی در مسیرهای ناامن 

افزایش یابد.
این  اساس  بر  احمدی،  آقای  گفته  به 
پاسگاه در مسیر شهر غزنی- دستور ۱۰ 
دیگر در مسیر شهر  پاسگاه  قیاق و چند 
مامور   ۲۰۰ و  احداث  غزنی-جاغوری 

پلیس محلی مستقر در آنها خواهند شد.
همزمان با سفر آقای علومی به شهر غزنی، 
سوی  به  راکت  دو  دستکم  طالبان  گروه 
آقای احمدی  پرتاب کردند که  این شهر 
پی  در  تلفاتی  راکت ها  این  شلیک  گفت 

نداشته است.

موارد  که  گفت  غزنی  والی  معاون 
شدت  به  مسیر  دو  این  در  گروگانگیری 
تا  یافته و حتی گاه در یک روز  افزایش 
افتاده  اتفاق  هم  گروگانگیری  مورد  سه 

است.
در  ناامنی  مسوول  را  طالبان  گروه  او 
از  راه ها دانست و گفت که شماری  این 
»کماندوی  عنوان  زیر  دسته های شورشی 
اسالمی« و شماری دیگر زیر نظر شورای 

کویته در این مناطق فعالیت می کنند.
قره باغ  در  غیرنظامی   ۱۲ پیش  روز  پنج 
ربوده شدند و پیشتر از آن چهار نفر دیگر 
ربوده شده بودند که بعدا اجساد این چهار 

نفر پیدا شد.
این گروگانگیری باعث اعتراض مسافران 
آنها  و  بود  شده  غزنی  والیت  اهالی  و 
به  نسبت  بی توجهی  به  متهم  را  دولت 

امنیت راه ها در این والیت کردند.

افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده گان 
نشستی را به منظور برنامه ریزی برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از 
در  مهاجران  برای  بیمه  و  آموزش  فراهم شدن  کردند.  برگزار  ایران 

ایران نیز بخشی از گفت وگوها است.
این نشست در کابل دو روز دوام می کند. افغانستان حدود دو و نیم 
میلیون مهاجر در ایران دارد. بیش از ۸۰۰ هزار تن از این مهاجران 
کارت مهاجرت دارند و 5۰۰ هزار تن دیگر دارای پاسپورت و اقامت 

هستند، ولی بقیه بدون مدرک در آن کشور زندگی می کنند.
حکومت وحدت ملی بازگشت داوطلبانه مهاجران از کشورهای ایران 
و پاکستان را در اولویت خود قرار داده و تالش دارد تا زمینه عودت 

آبرومندانه میلیون ها مهاجر را فراهم سازد.
ناامنی  این در حالیست که در ماه های اخیر به دلیل بیکاری، فقر و 
روزها  این  گرفته اند.  پیش  در  را  مهاجرت  راه  دوباره  افغان  هزاران 
قرار  و  است  مزدحم تر  دیگر  زمان  هر  به  نسبت  پاسپورت  ریاست 

گزارش ها، روزانه دو هزار تن از این ریاست پاسپورت می گیرند.
در همین حال، سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت 
کننده گان افغانستان در این نشست گفت: »ثبت نام مجموعی فرزندان 
مهاجر، اعم از کسانی که مدرک دارند یا ندارند در مکتب های ایران 
و بیمه صحی که تمامی مهاجرین به خاطر حل مشکالت صحی شان 
مسایلی  مدرک  فاقد  مهاجران  نام  ثبت  و  می گیرند  قرار  بیمه  تحت 

است که ما کوشش می کنیم در این جلسه به تفاهم برسیم.«
وزیر مهاجرین از ایران خواست تا دست به اخراج اجباری مهاجرین 
نزند. او تاکید کرد که اقدام به اخراج اجباری جز ضایع کردن وقت و 

نیروی انسانی، فایده یی ندارد.
افزایش بازگشت کنندگان

براساس اظهارات وزیر مهاجرین، شمار مهاجرانی که در سال جاری 
بوده  افزایش  به  رو  بازگشته اند،  افغانستان  به  از کشورهای همسایه 
است. آقای بلخی گفت در سال ۲۰۱۴ در مجموع حدود ۱۷ هزار 
نفر از کشورهای همسایه به افغانستان باز گشته اند، در حالی که در 
سال جاری تاکنون بیش از ۴5 هزار تن به افغانستان عودت کرده اند.

سال  آخر  تا  که  است  امیدوار  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  وزارت 
به  از کشورهای همسایه  مدرک  دارای  مهاجران  از  تن  جاری ۱۰۰ 

افغانستان برگردند.
مقام های ایرانی در این نشست تاکید کردند که افغانستان بر حضور 
قانونمند مهاجرین در ایران تمرکز کند. محمدی فر، مدیر کل اتباع 
همه  گفت  شنبه  یک  روز  جلسه  در  ایران  در  خارجی  مهاجرین  و 
تالش ها برای حضور قانونمند مهاجرین متمرکز خواهد بود: »انتظار 
ما از دولت افغانستان این است که روی حضور قانونمند مهاجرین با 
جمهوری اسالمی همکاری کند. ما بنا بر این داریم که حضور همه 
مهاجرین به صورت قانونمند باشد و ما هم سیاست های خود را در 

همین جهت قرار می دهیم.«
برنامه های اسکان در افغانستان

حکومت افغانستان در نظر دارد برنامه های مشخصی را برای جذب 
و اسکان مهاجران تدوین کند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 
می گوید چندین وزارت خانه روی اسکان مجدد مهاجرین کار می کنند 

تا عودت داوطلبانه بار دیگر سبب مهاجرت های تکراری نگردد.
این وزارت می گوید براساس پالن برگشت و اسکان مهاجرین، آن ها 
حق انتخاب زندگی در شهر و دهات را خواهند داشت و براساس 
افغانستان مسکن گزین خواهند  مختلف  نقاط  در  خواست خودشان 

شد.
اما  است  توجه شده  نیز  کنندگان  برگشت  اشتغال  به  برنامه  این  در 
و  خارجی  کمک های  کاهش  دلیل  به  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
سرمایه گذاری در افغانستان، زمینه کار برای برگشت کنندگان فراهم 
سایر  و  شهری  خدمات  صحت،  تعلیم،  به  دسترسی  شد.  نخواهد 

نیازمندی های مهاجرین نیز در این پالن مدنظر گرفته شده است.
مسووالن کمیشنری عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد گفتند که پس 
از دو و نیم سال این نخستین بار است که مقام های ایرانی و افغانی 
امیرتونگا مسئول »یو  مایا  بر سر مهاجرین گفت وگو می کنند. خانم 
ان اچ سی آر« در افغانستان در این نشست گفت حکومت افغانستان 

استراتژی جامعی را برای برگشت مهاجرین آماده کرده است.
بازگشت  برای  راه  نقشه  استراتژی  این  که  افزود  امیرتونگا  خانم 

داوطلبانه و عزتمندانه مهاجرین را ترسیم می کند.

ماندگار  روزنامه  اسد(   ۲۶  ( یکشنبه  روز  گزارش  در   
خواهان تصحیح موراد ذیل می باشیم:

۱.  در عنوان »کمیسیون ملی تدارکات« ذکر شده است؛ 
اما درست آن کمیسیون تدارکات ملی می باشد.

۲.  در عنوان ذکره شده که چهارده قرارداد کالن تصویب 
قرار  تصویب  مورد  قرارداد  چهار  حالیکه  در  گردید، 

گرفته است.
۳.  در بخش اخیر گزارش، از منظوری ۲5۰ قرارداد تذکر 
رفته است، در حالیکه این رقم باید ۲۱۹ باشد. البته قابل 
ذکر است که این اشبتاه از سوی ما در گزارش صورت 

گرفته است که در زمینه معذرت خواه می باشیم.

.
محمد سهیل کاکر

مشاور ارشد استراتژیک ادارۀ تدارکات ملی ریاست 
عمومی اداره امور

ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1603   سه       شنبه          27   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394    3  ذو القعد  ة  ا لحر ا م    y 1436   18ا  گست       2015 گزارش



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1603   سه       شنبه          27   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394    3  ذو القعد  ة  ا لحر ا م    y 1436   18ا  گست       42015 www.mandegardaily.com

احمدشــاه مســعود فکــر می کــرد کــه امکانــات مالــی و 
سیاســی پاکســتان در تجهیــز طالبــان، بی پایــان نیســت و 
ــت مداران  ــردد و سیاس ــام می گ ــات تم ــن امکان روزی ای
پاکســتان حوصلۀ جنگ را از دســت خواهنــد داد. بنابراین 
او بــه دوامِ جنــگ می اندیشــید و هرگــز در فکــرِ آن نبــود 
کــه بــا قبــول خطــر، یــک ضربــت قاطــع و فیصله کــن 
بــاالی طالبــان وارد نمایــد؛ چــون این مســاله را غیرعملی 
می شــمرد. تجربــه نشــان داده بــود کــه فرماندهــان دیگــر 
ــی  ــتم، حاج ــرال دوس ــان، جن ــماعیل خ ــون اس هم چ
عبدالقدیــر کــه بــا ایــن مفکوره بــا طالبــان روبه رو شــدند، 
تمــام نیــرو و امکانــات جنگــی خــود را از دســت دادنــد. 
بــر اســاس همیــن طــرز فکــر، وقتــی در ســال ۱۳۷۸ پس 
از دو مــاه درگیری شــدید، مســعود شــهر تالقــان را تخلیه 
ــار دیگــر تبصــره  ــان ب ــی جه ــران نظام ــود، تحلیل گ نم
کردنــد کــه مســعود نیروهــای خــود را از خطــر نابــودی 

نجــات داد.

در بُعــد سیاســی، مســعود کارِ خــود را بــر چند اصل 
ــتوار کرد:  اس

۱. اختالفــات قبلــی تنظیمــی را از یــاد بــرد. بــه توســعۀ 
ــامِ  ــیج تم ــرای بس ــت و ب ــود پرداخ ــی خ ــۀ سیاس جبه
نیروهــا، از همــۀ کســانی کــه عالقــه بــه مقابلــه در برابــر 
ــی  ــویی و هماهنگ ــه هم س ــوت ب ــتند، دع ــان داش طالب
بــه عمــل آورد. بــر همیــن اســاس، ابتــدا شــورای عالــی 

دفــاع و ســپس جبهــۀ متحــد اســالمی 
بــرای نجات افغانســتان تشــکیل شــد و 
حتــا از جنــرال دوســتم کــه در گذشــته 
جنگ هــای ســختی بــا او داشــت، 
بــرای این کــه جبهــۀ جدیــدی در 
مقابــل طالبان گشــوده شــود، بــه گرمی 
ــود. مســعود می خواســت  ــتقبال نم اس
ایــن تبلیغــات منفــی را کــه ایــن 
علیــه  پشــتون ها  جنــگ  جنــگ، 
تاجیک هاســت، خنثــا ســازد. بنابرایــن 
بــا زمینه ســازی و همدســتی فرماندهان 
ــوام مختلــف، خواســت  ــه اق ــق ب متعل
طالبان را از لحاظ سیاســی در افغانســتان 
تجریــد نمایــد. او یــک تشــکل ملــی و 
فراگیــر را در برابــرِ طالبــان ایجــاد نمود 
ــارِ او  ــه اعتب ــن پالیســی، ب ــاً ای و طبیعت
در میــان کشــورهای همســایه و جهــان 

ــزود.  اف
۲.  کرســی افغانســتان در ملــل 
ــی  ــت سیاس ــل فعالی ــه به دلی ــد ن متح
جبهــۀ متحــد در اختیار دولت اســالمی 
بــود، بلکــه عملکردهــای ضــد بشــری 
طالبــان، جهــان را واداشــت کــه از 
شناســایی آن گــروه ابــا ورزد. بــا وجــود 
آن، احمدشــاه مســعود تــالش داشــت 
کــه ســفارت های افغانســتان در اختیــار 
ــی  ــد؛ در حال ــی بمان جبهــۀ متحــد باق
کــه حــدود ۲5 درصــد قلمــروِ کشــور 
را تحــت کنتــرول خــود داشــت. طالبان 
فقــط در ســه کشــور پاکســتان، امــارات 
ــعودی،  ــتان س ــی و عربس ــدۀ عرب متح

ــتند. ــی داش ــی سیاس نماینده گ
ــد  ــه بتوان ــرای این ک ــعود ب ــاه مس ۳.  احمدش
جبهــۀ طالبــان را از نظــر سیاســی بشــکافد، راهــی جــز 
ــد و  ــود نمی دی ــش روی خ ــه را در پی ــر لویه جرگ تدوی
بــرای به ســر رســانیدِن موفقانــۀ ایــن کار، شــاه ســابق را 
بهتریــن چهــره می شــمرد و بــه خاطر همین مســاله بــا او 
در تمــاس شــد و گفت وگوهایــی در میــان نماینده هــای 

ــت.  ــن صــورت گرف طرفی
ــود  ــه ب ــن نکت ــهِ ای ــران و متوج مســعود، نگ  .۴
کــه وقتــی جبهــۀ متحــد در ســطح جهــاْن دولتی مشــروع 
شــناخته می شــود، بایــد اداره هــای فعالــی نیــز در داخــل 
کشــور داشــته باشــد. بــرای ایــن منظــور، کمیته هایــی را 
در ســطح معــارف، مالــی، صحــی، فرهنگــی، بازســازی و 
مهاجریــن فعــال نگــه داشــت، تــا از یک ســو بــرای مــردم 
ــد و از جانــب  ــوان را عرضــه نماین خدمــات در خــورِ ت
دیگــر، جبهــۀ متحــد اعتمــاد جهــان را از دســت ندهــد. 
وقتــی مــن از او پرســیدم کــه روی چــه دالیلــی، امیــد بــه 
شکســتاندِن قــوای برتــرِ طالبــان و القاعــده دارد، در حالی 
ــه عمــل  کــه جهــان از جبهــۀ متحــد حمایــت الزم را ب
ــم،  ــام می دهی ــا انج ــه م ــخ داد: “کاری ک ــی آورد، پاس نم
حفــظ و گســترش مقاومت اســت؛ ولی برای شکســتاندن 
طالبــان، جهــان بایــد متوجــه شــود. و مــن فکــر می کنــم 
افراطی گــری، اعمــال تروریســتی و پای مال کــردِن حقوق 
بشــر توســط ایــن گــروه، بــه زودی جهــان را متوجــه این 
ــی دارد. و آن گاه  ــل وا م ــه عکس العم ــد و ب ــده می کن پدی

اســت کــه بایــد طالبــان از میــان برونــد”.

ــار  ــه ب ــل، س ــینی از کاب ــس از عقب نش ــوع، پ در مجم
ــد: ــت آم ــۀ مقاوم ــراغ جبه ــه س ــاک ب ــی خطرن حالت

ــان شــمالی را  ــه طالب ــود ک ــزان ۱۳۷5 ب ــار اول در ۸ می  ب
مکمــل متصــرف شــدند و بــه تاریــخ ۱۳ میزان جلســه یی 
مشــتمل از موی ســفیدان، علمــا و فرماندهــان در پنجشــیر 
تدویــر یافــت و در آن، همــه بــه مقاومــت و ایســتاده گی 

در برابــر طالبــان رأی دادنــد.
بــار دوم، معاملــۀ جنــرال عبدالملــک بــا طالبــان در ثــور 
ــد و در  ــان درآم ــه اشــغال طالب ــه شــمال ب ــود ک ۱۳۷۶ ب
شمال شــرق پرچم هایــی بــه عنــوان تســلیمی بــه طالبــان، 

بلنــد گردیــد.
ــات  ــان و والی ــغال بامی ــس از اش ــان پ ــوم، طالب ــار س ب
ــه اســتثنای بدخشــان و مــاورای کوکچــه،  شمال شــرق ب
ــد،  ـ هجــوم آوردن ـ عقــب پنجشــیر  ــق خــاواک  از طری
ــی کــه در شــمالی جنــگ در پنــج جبهــۀ دیگــر  در حال
به شــدت دوام داشــت. ایــن تهاجــم از آن جهــت بســیار 
خطرنــاک بــود کــه مجاهدیــن بــرای دفــاع از آن طریــق، 

ــتند. ــی نداش ــچ آماده گ هی

مرگ بارها از او فرار کرد 
وقتــی از احمدشــاه مســعود ســخن به میــان می آوریــم، او 
نــه رســتم اســت کــه ســاخته و پرداختــۀ ذهــن و قریحــۀ 
حکیــم طــوس فردوســی باشــد، نــه قهرمــان فیلــم کــه 
ــر  ــه وزی به طــور نمایشــی، نقــش ایفــا کــرده باشــد، و ن

اکبرخــان کــه در عمــرش یک بــار تفنگچــۀ خــود را بــه 
چاالکــی بکشــد و مکناتــن را هــدف قــرار دهــد و اوالد 
ایــن ســرزمین بــر او مباهات کننــد. بلکه او قهرمانی ســت 
ــی  ــارزۀ واقع ــک مب ــه ۲۳ ســال از عمــر خــود را در ی ک
ــروز  ــا پی ــام صحنه  ه ــود و از تم ــپری نم ــر س و نابراب

به درآمــد.
امــا ایــن پیروزی هــا بــر روی فــرش مخملیــن به دســت 
ــان  ــد بســیاری از فرمانده ــز مانن ــه مســعود نی ــده ک نیام
ــر قشــون خویــش  ــزرگ، از دوردســت ها ب ارتش هــای ب
ــنگ ها  ــود فرس ــه خ ــد درحالی ک ــرد داده باش ــتورِ نب دس
از محــل حادثــه فاصلــه دارد؛ بلکــه مســعود تمــام مــدِت 
مبــارزه اش را در متــن حــوادث خطرنــاک کــه پیوســته بیِم 

مــرگ در آن وجــود داشــت، پشــت ســر گذاشــت.
مســعود مــرد خودســاخته یی بــود، بــدون این کــه از کــدام 
دانشــکدۀ نظامــی ســند فراغــت به دســت آورده باشــد. او 
بــا اســتعداد و نبــوغ ذاتــی اش، جنــراالن معروف جهــان را 
در عرصــۀ کارزار بــا شکســت مواجه کــرد و نیرومندترین 
ســربازان جهــان را کــه مجهــز بــه پیشــرفته ترین وســایل 
جنگــی و اســتخباراتی بودنــد، در برابــر خویــش بــه زانــو 
درآورد. بــه یقیــن کــه چنیــن مبارزه یــی در هــر گام خطــر 
مــرگ بــه همــراه داشــت، از ایــن رو مســعود بــرای رهبری 
و تشــجیِع افــراد الزم می دیــد خــود تــن بــه خطــر بدهد؛ 
آن گاه کــه شــجاع ترین فرماندهــان در بیــم و هــراس 
ــخ، خــود  ــد، هم چــون ســرداران افســانه یی تاری می افتادن
ــن  ــاز و دل روش ــمان ب ــا چش ــت و ب ــه می رف ــه مهلک ب

بــه ســوی 
مــرگ می شــتافت؛ ولــی مــرگ بــار بــار از او فــرار کــرد.
احمدشــاه مســعود در ســال ۱۳5۴ بــر اثر دسیســۀ گلبدین 
حکمتیــار در پاکســتان بــه باالحصــارِ پشــاور بــرده شــد. 
امــا بنــا بــه گفتــۀ خــودش، از آغــاز عادتــش بــر ایــن بوده 
کــه دو تفنگچــه بــا خود حمــل کنــد؛ از ایــن رو محافظین 
فقــط یک تفنگچــۀ وی را گرفتند و هرگز انتظار نداشــتند 
کــه او تفنگچــۀ دیگــری هــم با خــود داشــته باشــد. وقتی 
او در داخــل باالحصــار وضــع را وخیــم تشــخیص داد )با 
توجــه بــه آن کــه پیــش  از ایــن، بــا چنیــن دسیســه یی دو 
همــکارش را بــه نام هــای انجنیــر جان محمــد و شــیرولی 
ــرد و  ــار ک ــود را عی ــۀ خ ــد(، تفنگچ ــرده بودن ــهید ک ش
افســران پاکســتانی را تهدیــد نمــود. ایــن تهدیــد موجــِب 

آن شــد کــه از باالحصــار پشــاور ســالم خــارج گــردد.
مســعود بــه نویســنده حکایــت کــرد: »وقتــی در پنجشــیر 
ــاالی  ــن ب ــۀ مجاهدی ــد حمل ــد، چن ــاز ش ــگ آغ جن
عالقــه داری حصــۀ اول پنجشــیر نتیجــه نداد و یــک عراده 
زره پــوش کــه در موضــع جابه جــا شــده بــود، مقاومــت 
کــرد. از ســه طــرف موضــِع آن پوشــیده بــود و تنهــا یــک 
راه وجــود داشــت کــه روبــه روی زره پــوش قــرار داشــت 
ــرد. در  ــر می ک ــن فی ــاالی مجاهدی ــیر ب ــان مس و از هم
ایــن حــال، یــک مرمــی راکــت در دســترس مجاهدیــن 
قــرار داشــت. بــا همــکاران خــود مشــورت کردیــم کــه 
یــا زره پــوش زده شــود و یــا این کــه دوبــاره بــه پاکســتان 

ــک ایثارگــری واقعــی  ــه ی ــط ب ــم... فق عقب نشــینی کنی
نیــاز بــود. چنــد بــرادر از جملــه کفایــت اهلل و قومانــدان 
ابراهیــم بمــب دســتی داشــتند و مــن بــا راکت روبــه روی 
زره پــوش حرکــت کــردم؛ امــا ارادۀ خــدا بــر ایــن رفتــه 
بــود کــه در همیــن لحظــه شــرید مرمــی زره پــوش تمــام 
ــًا  ــوش دقیق ــه زره پ ــی به دســت داد ک ــن فرصت شــود. ای
هــدف قــرار گیــرد و آن عالقــه داری بــا یــک فیــر راکــت 

تســلیم گــردد.«
بــاری دیگــر در ابتــدای دوران جهــاد، در ارتفاعــات 
مشــرف برجبل الســراج در یــک درگیــری از ناحیــۀ پــای 
مجــروح گردیــد و چیــزی نمانــده بــود کــه در همان جــا 
ــم تره کــی اســیر  ــد و به دســت نیروهــای رژی ــی بمان باق
گــردد. حیــن فــراْر احمدشــاه مســعود کــه نمی توانســت 
خــود راه بــرود، ســوار بــر اســپی در حــال عزیمــت بــه 
ســوی حصــۀ اول پنجشــیر مورد تعقیــب نیروهــای رژیم 
کمونیســت واقــع شــد، امــا بــا مهــارت خــود را در میــان 
کشــتزار جــواری پنهــان نمــود و ســربازان رژیــم از چنــد 

متــری او گذشــتند.
ــل  ــپ حام ــتان ۱۳5۹، جی ــب های تابس ــی از ش در یک
احمدشــاه مســعود در ســریچۀ پنجشــیر از فاصلــۀ 
ــرار  ــلح ق ــوان مس ــک ج ــارِ ی ــدف رگب ــری ه چهارمت
ــش مســعود در  ــید. واکن ــه وی نرس ــیبی ب ــت و آس گرف
ــردی او را  ــن مهاجــم، اوج بزرگــواری و جوان م ــر ای براب
بــه نمایــش گذاشــت و بــه مجــردی کــه از موتــر پاییــن 
ــه او را  ــدون این ک ــت، ب ــم رف ــوی مهاج ــه س ــد و ب ش

مــورد ضــرب و شــتم و یــا مالمــت قــرار دهــد، بــا لحــن 
ــرزد، خــوب  ــن دار دســتت می ل ــت: »وط ــزی گف طنزآمی

نشــان زدن بلــد نیســتی!«
ارتــش شــوروی دقیقــاً فعالیت هــای احمدشــاه مســعود را 
زیــر نظــر داشــت. در ســالیاِن نخســت بســیار کوشــیدند 
ــت وی  ــل اقام ــی، مح ــان هوای ــیلۀ بمباردم ــه به وس ک
ــا  ــد. ام ــره کنن ــد و کارش را یک س ــرار دهن ــدف ق را ه
مســعود در مــدت ده ســال، دو شــب پی هــم در یک جــا 
نخوابیــد و همیشــه در حــال حرکــت از یک جــا بــه جایی 
دیگــر بــود و در مــوارد زیــادی، قریه هــا بــه نــام این کــه 
احمدشــاه مســعود ســاعاتی در آن جــا دیــده شــده بــود، 
هــدف حمــالت هوایــی قــرار گرفتند و ویــران شــدند. اما 
در ســال ۱۳۶۱ کــه قشــون شــوروی تهاجــِم خــود را بــا 
یــک حملــۀ کوماندویی در پنجشــیر آغــاز کرد، احمدشــاه 
مســعود کــه بر اثــر بمباردمــان پی هــِم روزانــه، در آن موقع 
اکثــراً شــب ها کار می کــرد، در “ملســپه” درحالی کــه 
خوابیــده بــود، در محاصــرۀ کوماندوهــای شــوروی قــرار 
گرفــت؛ در آســماِن پنجشــیر ده هــا هلیکوپتــر در پــرواز 
بــود و در بســیاری از نقــاط کوماندوهــای شــوروی پاییــن 
شــده بودنــد. مســعود دو راه بیشــتر نداشــت؛ اســارت یــا 
شــهادت. معلــوم اســت کــه چنیــن مردانــی شــهادت را 
نســبت بــه اســارت، بــا جبیــِن گشــاده ترجیــح می دهنــد. 
ــرۀ  ــتاندِن محاص ــرای شکس ــال ب ــن ح ــعود در ای مس
روس هــا بــه ســوی کــوه یــورش می بــرد. در ایــن زمــان، 
ــش،  ــی از محافظین ــاه نیاز” یک ــا “ش تنه

ــت. ــراهِ او اس هم
و  می شــود  پیــش  خــود  مســعود 
ــِب خــود  ــری عق ــاه نیاز را در چندمت ش
ــب  ــا راهِ او را تعقی ــد ت ــه می ده وظیف
ــد می دهــد؛  ــه وی دســتور اکی ــد و ب کن
در صورتــی کــه احتمــال دســتگیری او 
بــرود، از عقــْب وی را مــورد رگبــار قرار 
ــا  ــیر روس ه ــده اس ــذارد زن ــد و نگ ده

ــردد. گ
وقتــی حملــۀ روس هــا بعــد از ۹ مــاه به 
شکســت انجامیــد و قــرارداد آتش بــس 
میــان مجاهدین و شــوروی در پنجشــیر 
برقــرار گردیــد، مســعود از علمــای 
منطقــه پرســید؛ از آن جایــی کــه رازهای 
زیــادی بــا خــود دارد، آیــا مطابــق احکام 
شــرعی، در صــورِت اســارت می توانــد 
دســت بــه خودکشــی بزنــد. همــۀ علما 
ــه  ــد و از آن ب ــازه را دادن ــن اج ــه او ای ب
بعــد، مقــداری “ســیانایت” بــا خــود نگه 

می داشــت. 
روس هــا در ســال آتش بــس، بــرای 
تــرور احمدشــاه مســعود دو اندیشــه را 
ــد؛ یکــی کشــانیدِن وی  ــال می کردن دنب
بــه داخــل گارنیزیون شــان در “اعنابــه”ی 
پنجشــیر بــه بهانــۀ مذاکــره و گفت گــو 
ــتگیری  ــد دس ــع قص ــه در واق ــود ک ب
وی را داشــتند. ایــن پــالن توســط یــک 
مترجــم تاجیکــی افشــا گردیــد. دوم آن 
ــی از  ــار” یک ــادر ناچ ــه “عبدالق ــود ک ب
ــر ســاخته  ــن را اجی مســوولین مجاهدی
بودنــد تــا در غــذای مســعود زهــر بریزد 
و وی نیــز دســتگیر گردیــد، امــا مســعود او را بــدون کدام 

ــرار داد. ــو ق ــورد عف ــری م انتقام گی
در همیــن ســال داکتــر نجیــب اهلل رییــس خــاد وقــت، از 
رفاقــت دوران کودکــی مســعود بــا “کامــران” )دروازه بــاِن 
تیــم ملــی فوتبال( اســتفاده بــرد. نجیــب اهلل به خوبــی آگاه 
بــود کــه مســعود بــا دوســتانش از نیکــی و جوان مــردی 
کار می گیــرد؛ از ایــن رو کامــران را اســتخدام نمــود تــا بــا 
ــن آشــنایی و دوســتی، به وســیلۀ تفنگچــۀ  اســتفاده از ای
بی صــدا احمدشــاه مســعود را مــورد هــدف قــرار دهــد 
وخوش بختانــه کامــران خــود پــرده از ایــن راز برداشــت و 
تفنگچــۀ خــود را به احمدشــاه مســعود تســلیم داد و خود 
بــه آلمــان غــرب پناهنــده شــد. و همین گونــه بــه ســخن 
عبدالمحمــود دقیــق آمــر جبهــۀ پنجشــیر، ســه تفنگچــۀ 

بی صــدا توســط موظفیــن امنیــت دســتگیر گردیــد.
در جریــان حملــۀ هفتــم قــوای شــوروی، باری احمدشــاه 
مســعود بــا جمعــی از یارانــش در “ســفیدچهر” پنجشــیر 
ــاِل آن ۱۲ جــت بمب افگــن  ــه دنب ــد و ب شناســایی گردی
منطقــه را مــورد بمباردمــاِن متواتــر قــرار دادنــد. در حالــی 
کــه در ارتفاعــات کــوه نیــز نیروهــای پیاده نظــام شــوروی 
ســنگر گرفتــه بودنــد، او یکــه و تنهــا در اوج بمباردمــان 
ــش  ــه پی ــن فکــر می شــد، ب ــه ام ــی ک ــه ســوی دامنه ی ب
رفــت و در پاســِخ همکارانــش کــه او را به پنهان شــدن در 
مغــارۀ کــوه راهنمایــی می کردنــد، گفــت: »شــهادت بهتــر 

از اســارت اســت«.

عبدالحفیظ منصور بخش چهل ویکـم
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میالد حسن نیـا 

بخش دوم

خالصۀ رمان بوف کور
روزی راوی از سوراخ رِف پستوی خانه اش منظره یی را 
که همواره نقاشی می کرده  است، می بیند و مفتون نگاه 
دختری اثیری می شود و زنده گی اش به طرز وحشتناکی 
دگرگون می گردد تا این که غروب یک روزی دختر را 
نشسته در کنار در خانه اش می یابد. دختر چندهنگامی 
جان  اسرارآمیزی  طرز  به  راوی  رخت خواب  در  بعد 
می دهد. راوی طی قضیه یی موفق می شود که چشم های 
جاودانه  برای خودش  الاقل  را  آن  و  نقاشی  را  دختر 
داخل  کرده  قطعه  قطعه  را  اثیری  دختر  سپس  کند. 
که  گورکنی  می برد.  گورستان  به  و  گذاشته  چمدانی 
مغاک دختر را حفر می کند، طی حفاری گلدانی می یابد 
که بعداً به راوی به رسم یادگاری داده می شود. راوی 
پس از بازگشت به خانه در کمال ناباوری درمی یابد که 
برروی گلدان یک جفت چشم درست مثل آن جفت 

چشمی که همان شب کشیده  بود، کشیده شده  است.
پس راوی تصمیم می گیرد برای مرتب کردن افکارش، 
تریاک  منقل  جلوی  را  گلدان  نقاشی  و  خود  نقاشی 
اثر  بر  راوی  بکشد.  تریاک  و  گذاشته  روبه روی خود 
عالم  در  و  می رود  خلسه  حالت  به  تریاک،  استعمال 
رویا به سده های قبل باز می گردد و خود را در محیطی 
کاماًل  برایش  بودن  جدید  علی رغم  که  می یابد  جدید 

آشنا است.
راوی در این جا شخص جوان ولی بیمار و رنجوری ست 
که زنش ـ که راوی از او تحت عنوان لکاته یاد می کند 
با  همبستری  به  حاضر  و  نمی کند  تمکین  وی  از  ـ 
ویژه گی های  دارد.  فاسق  ده ها  ولی  نیست،  شوهرش 
ظاهری  ویژه گی های  همانند  درست  »لکاته«  ظاهری 
راوی  است.  رمان  نخست  بخش  در  اثیری«  »دختر 
یک  )که  مادرش  و  پدر  آشنایی  ماجرای  به  همچنین 
از  این که  و  می کند  اشاره  بوده  است(  هندی  رقاصۀ 

کودکی نزد عمه اش )مادر »لکاته«( بزرگ شده است.
و  خود  تقابل  به  رمان  دوم  بخش  طول  تمام  در  او 
می کند.  تنفر  ابراز  ایشان  از  و  می کند  اشاره  رّجاله ها 
وی معتقد است که دنیای بیرونی دنیای رجاله هاست. 
رّجاله ها از نظر او »هر یک دهانی هستند با مشتی روده 
که از آن آویزان شده است و به آلت تناسلی شان ختم 

می شود و دایم دنبال پول و شهوت می دوند«.
پرستار راوی دایۀ پیر اوست که دایۀ »لکاته« هم بوده  
به  راوی(  دید  )از  خویش  احمقانۀ  طرز  به  و  است 
تسکین آالم راوی می پردازد و برایش حکیم می آورد 
وی  به  گونه گون  معجون های  و  می ایستد  فالگوش  و 

می خوراند.

پیرمرد  ـ  مرموزی  پیرمرد  راوی،  خانۀ  مقابل  در 
خنزرپنزری ـ همواره بساط خود را پهن کرده  است. 
این پیرمرد از نظر راوی یکی از فاسق های لکاته  است 
و خود راوی اعتراف می کند که جای دندان های پیرمرد 
معتقد  راوی  عالوه،  به  است.  دیده   لکاته  گونۀ  بر  را 
است که پیرمرد با دیگران فرق دارد و می توان گفت که 
یک نیمچه خدا محسوب می شود و بساطی که جلِو او 

پهن است، چون بساط آفرینش است.
در  می گیرد.  »لکاته«  قتل  به  تصمیم  راوی  سرانجام 
هیأتی شبیه پیرمرد خنزرپنزری وارد اتاق لکاته می گردد 
و گزلیک استخوانی یی را که از پیرمرد خریداری کرده 
 است، در چشم لکاته فرو کرده و او را می کشد. چون 
از اتاق بیرون می آید و به تصویر خود در آیینه می نگرد، 
درست  قیافه اش  و  گشته  سفید  موهایش  که  می بیند 

مانند پیرمرد خنزرپنزری شده است.
 

روابط بینامتنی میان مسخ و بوف کور
همان طور که در خالصۀ رمان بوف کور به آن اشاره 
شد، این رمان از دو بخش تشکیل یافته است که در 
این بررسی تمرکز اصلی بر روی روابط بینامتنی میان 
می باشد.  کور  بوف  رمان  دوم  بخش  و  مسخ  داستان 
بخش  بینامتنی  بررسی  برای  پیش متن  بهترین  شاید 
نخست از رمان بوف کور داستان »ماجرای دانشجوی 
نویسندۀ  آیروینگ]۱5[  واشینگتن  اثر  آلمانی«]۱۴[ 
امریکایی قرن نوزدهم میالدی باشد که در این نوشتار 
داستان  بین  البته  نشد.  نخواهد  پرداخته  آن  بررسی  به 
مسخ و بخش نخست رمان بوف کور می توان روابطی 
عنوان  به  که  زن  یک  از  تصویری  مانند  کرد  مشاهده 
زنده گی  در  امید  از  بارقه یی  و  نجات بخش  عنصری 
نوع  این  می شود.  معرفی  کور  بوف  راوی  و  گره گوار 
نگرش به زن که می تواند دارای بن مایه یی اسطوره یی 
باشد، در هر دو  ـ و روان شناسانه  مادر  بانوی  ایزد  ـ 
داستان  راوی  هست.  توجه  شایان  نقشی  دارای  اثر 
مسخ تصویری از یک زن در اتاق گره گوار را این گونه 

معرفی می کند:
»... گراووری که اخیراً از مجله یی چیده و قاب طالیی 
این تصویر، زنی را  بود، به خوبی دیده می شد.  کرده 
پوستی  یخۀ  و  سر  به  کوچکی  کاله  که  می داد  نشان 
داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپشمی 
را که بازویش تا آرنج در آن فرو می رفت، به معرض 

تماشای اشخاص با ذوق گذاشته بود.«
برای  تصویر  این  که  فراوانی  اهمیت  داستان  راوی 

گره گوار دارد را چنین بیان می کند:
پوست  در  را  که خودش  زنی شد  متوجه تصویر   ...«
به خود  به سزایی  اهمیت  لخت  دیوار  روی  و  پیچیده 
روی  رفت؛  باال  دیوار  از جدار  تعجیل  به  بود.  گرفته 
شیشه تنه داد و شیشه به شکم سوزانش چسبید و به 

طرز گوارایی او را خنک کرد. گره گوار که با تن خود 
اقاًل کسی  تا  بود  پوشانیده  را  تصویر  این  روی  کاماًل 
... گره گوار روی تصویر  بیاید و آن را بردارد  نتواند 

خوابیده بود به آسانی از آن دست نمی کشید؛...«
رمان  اول  شخصیت  همان  که  کور  بوف  راوی  حال 
است، در شرح تأثیری که آن زن اثیری بر زنده گی وی 

گذاشته بود، چنین می گوید:
برای  مسکنت،  و  فقر  از  پُر  پست  دنیای  این  در   ...«
نخستین بار گمان کردم که در زنده گی من یک شعاع 
آفتاب درخشید ـ اما افسوس، این شعاع آفتاب نبود، 
بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستارۀ پرنده بود که به 
صورت یک زن یا یک فرشته به من تجلی کرد و در 
روشنایی آن یک لحظه، فقط یک ثانیه همۀ بدبختی های 
زنده گی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم 
و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود، 
این پرتو گذرنده را  نتوانستم  نه،  ناپدید شد ـ  دوباره 

برای خودم نگه دارم.«
راوی بوف کور در جایی دیگر احساس تملکی را که 
نسبت به زن اثیری را دارد، طی جمالتی نشان می دهد:
این  بیفتد، همۀ  او  به  بیگانه  نگاه  که  نمی خواستم   ...«
کارها را می بایست به تنهایی و به دست خودم انجام 
او چه  از  بعد  زندگی من  اصاًل  به درک،  ـ من  بدهم 
از  هیچ کس  هرگز،  هرگز،  او،  اما  داشت؟  فایده یی 
مردمان معمولی، هیچ کس به غیر از من نمی بایستی که 

چشمش به مردۀ او بیفتد...«
در این جا به این اشاره از رابطۀ بینامتنی داستان مسخ 
و بخش نخسِت رمان بوف کور بسنده می شود و در 
ادامه به بررسی بیشتر رابطۀ داستان مسخ با بخش دوم 
رمان بوف کور پرداخته می شود. در هر دو اثر، قسمت 
اعظم روایت در اتاقی سر بسته، کم نور و بدبو روایت 
میان دو  رابطه  اولین  نشانگر  این می تواند  می شود که 

متن باشد.
چشم  به  اثر  دو  این  میان  که  بینامتنی  روابط  از  یکی 
می خورد، رابطه میان شخصیت های این دو اثر است؛ 
شخصیت اصلی هر دو اثر دچار یک دگردیسی می شود، 
این تغییر در گره گوار به صورتی آنی و یک باره هست:
خواب  از  سامسا  گره گوار  که  همین  صبح  روز  »یک 
آشفته یی پرید، در رختخواب خود به حشرۀ تمام عیار 
عجیبی مبدل شده بود. به پشت خوابیده و تنش، مانند 
ملتفت  کرد،  بلند  که  را  سرش  بود.  شده  سخت  زره 
را  رویش  که  دارد  گنبدمانندی  قهوه یی  شکم  که  شد 
رگه هایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است. لحاف 
نزدیک  بود،  شده  بند  شکمش  باالی  زحمت  به  که 
رقت آوری  طرز  به  که  او  پاهای  و  بیفتد  کلی  به  بود 
پیچ وتاب  می نمود، جلو چشمش  نازک  تنه اش   برای 

می خورد.«
صورت  به  کور  بوف  راوی  در  دگردیسی  این  اما 

چندین  راوی  رمان  طول  در  می دهد،  روی  تدریجی 
تغییرات تدریجی در ظاهرش خبر  این  از  بار  و چند 

می دهد:
نگاه  به صورت خودم  آینه  بخوابم در  این که  از  »قبل 
کردم، دیدم صورتم شکسته، محو و بی روح شده بود. 

به قدری محو بود که خودم را نمیشناختم...«
»رفتم جلِو آینه به صورت خودم دقیق شدم، تصویری 
و  نکردنی  باور  آمد،  بیگانه  نظرم  به  بست  نقش  که 
ترسناک بود. عکس من قوی تر از خودم شده بودم و 

من مثل تصویر روی آینه شده بودم«
چرت  چرمی  سفرۀ  و  منقل  جلِو  که  همین طور   ...«
می زدم و عبا روی کولم بود، نمی دانم چرا یاد پیرمرد 
خنزرپنزری افتادم، او هم همین طور جلِو بساطش قوز 
می کرد و به همین حالت من می نشست. این فکر برایم 

تولید وحشت کرد، بلند شدم، عبا را دور انداختم«
از  مخلوط  حالت  یک  حال  عین  در  که  کردم  »حس 
روحیۀ قصاب و پیرمرد خنزرپنزری در من پیدا شده 

بود«
دچار  کامل  صورت  به  راوی  داستان  انتهای  در  و 

دگردیسی می شود:
را  دست هایم  ترس  شدت  از  ولی  آینه،  جلو  »رفتم 
پیرمرد  اصاًل  نه،  شبیه،  دیدم  ـ  گرفتم  صورتم  جلو 
خنزرپنزری شده بودم. موهای سر و ریشم مثل موهای 
سر و صورت کسی بود که زنده از اطاقی بیرون بیاید 
که یک مار ناگ در آن جا بوده ـ همه سفید شده بود، 
مژه،  بدون  بود، چشمهایم  دریده  پیرمرد  لب  مثل  لبم 
یک مشت موی سفید از سینه ام بیرون زده بود و روح 
دیگر  طور  اصاًل  بود.  کرده  حلول  من  تن  در  تازه یی 
فکر می کردم. طور دیگر حس می کردم و نمی توانستم 
خودم را از دست او ـ از دست دیوی که در من بیدار 

شده بود، نجات بدهم...«
حضور  اثر  دو  این  شخصیت پردازی  در  دیگر  نکتۀ 
مسخ،  در  است،  بی نام  یا  فرعی  شخصیت های 
فرعی چون خدمتکار جوان، خدمتکار  شخصیت های 
که  دارند  حضور  مستأجر  سه  و  معاون  آقای  پیر، 
هیچ یک دارای یک اسم خاص و درنتیجه دارای هویتی 
می توان  را  فرعی  شخصیت های  این  نیستند،  مستقل 
نشانه یی آشکار از طبقات مختلف اجتماع تصور کرد 
تمامی  آن ها  زنده گی  در  روزمرگی  غلبۀ جریان  با  که 
و  خشک  کاماًل  فرمولی  اساس  بر  را  خویش  روابط 
سرد به پیش می برند. شخصیت های فرعی موجود در 
رمان بوف کورـ  پیرمرد خنزرپنزری، نعش کش، حکیم، 
قصاب، یک دسته گزمۀ مست و ... ـ نیز به همین گونه 
و یا حتا شدیدتر از شخصیت های فرعی داستان مسخ 
نمایان گر  رفتاری شان،  و  دلیل شباهت های ظاهری  به 

این عدم وجود هویت فردی مستقل هستند.

اثر صرفاً خالقه نمی تواند باشد هیچ متنی یک 
فرانتسکافکا اثر بینامتنیمیانداستانمسخ بررسیروابط

ورمانبوفکوراثرصادقهدایت
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حملۀ مرزبانان پاکستانی...
از نماینده های شورای والیتی کنر می گوید که پس از حملۀ 
مرزبانان پاکستانی، نیروهای پولیس سرحدی این پاسگاه ها 

با آن ها درگیر شده اند.
به گفتۀ این عضو شورای والیتی کنر، مردم محل به کمک 
مرزبانان افغانستان رفته، اما نیروهای ارتش در این درگیری 

مداخله نکرده اند.
منبعی از فرماندهی پولیس کنر که نمی خواهد نامش گرفته 
جسد  که  شده  آغاز  زمانی  درگیری  که  می گوید  شود، 
یک سرباز مرزی پاکستان در محل یافت شده و مرزبانان 
مرزبانان  سوی  از  سرباز  این  که  اند  کرده  فکر  پاکستانی 

افغانستان کشته شده است.
بزرگ  یک  از  نقل  به  کنر  در  محلی  خبرنگار  ساپی،  سفر 
قومی که خودش در درگیری حضور دارد، می گوید که این 
درگیری حوالی ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر دیروز آغاز شده و 

تا کنون ادامه دارد.
پیش از این نیز درگیری هایی در مناطق مرزی میان سربازان 

افغانستان و پاکستان رخ داده است.

هرچنـد در رابطـه با سـالروز دقیق اسـترداد اسـتقالل 
کشـور امـا و اگرهـای بسـیاری وجـود دارد؛ بـا ایـن 
وجـود مـا بـه تقلیـد از سـنت نـادری و پـس از آن 
مشـی رژیـم کمونیسـتی تا کنـون از ۲۸ اسـد تجلیل 
کرده ایـم. مورخـان بسـیاری هسـتند کـه بـا وجـود 
مطالعـات بسـیار اما هیـچ نقطه عطـف تاریخی یی در 
ایـن روز نیافته انـد و بـر ایـن نظرنـد کـه اگـر قـرار 
باشـد روزی را بـه عنـوان روز اسـتقالل کشـور یـاد 
کنیـم، می تـوان روزی که امان اهلل شـاه جـوان اعالمیه 
تاریخـی مبنـی بـر اسـتقالل کشـور را صـادر کـرد، 
یعنـی نهـم حـوت را روز اسـترداد اسـتقالل کشـور 
عنـوان داد و یـا عـده ای دیگـر چـون محمـد صدیق 
فرهنـگ بـر ۲۴ حمل بـه عنوان روزی که شـاه جوان 
در مرادخانـی کابـل در حالـی کـه شمشـیری برهنـه 
بـر کمـر بسـته بود، بـه نطقـی تاریخـی پرداخـت را 
روز مناسـب تری می داننـد. بـا وجـود همـه این هـا 
نـادر خـان در زمـان زمامـداری خـود بـا تغییـر روز 
اسـتقالل بـه هفتـه اسـتقالل، تاریـخ آن را هـم به ۲۸ 
اسـد انتقـال داد و پـس از آن با تغییراتـی این روز در 
نهایـت بـر جای خـود باقی مانـد. همه ایـن تاریخ ها 
و روزهـای متعـدد هرچنـد ممکـن اسـت تداعی گـر 
اختـالف نظـر در میـان تاریخ نـگاران و یـا دسـتبرد 
برخـی از سیاسـیون در رویدادهـای تاریخـی باشـد، 
امـا از یـک منظر دیگر می تـوان گفت کـه پدیده های 
تاریخـی در جریـان زمـان بـه گونـه تدریجـی بـه 
را  مشـخصی  روز  نمی تـوان  و  می پیوندنـد  وقـوع 
بـرای مناسـبت های بزرگـی چـون اسـتقالل کشـور 

کـرد. انگشت نشـان 
رونـد تکامـل تاریـخ و رویدادهای تاریخـی، روندی 
تدریجـی و زمان بـر اسـت. بـا توجـه بـه ایـن مقوله، 
می تـوان مدعـی شـد کـه دسـتاورد بزرگـی چـون 
اسـتقالل کشـور امـری تدریجـی و جـاری در روح 
زمـان بـوده اسـت. مـا حتـا اگـر امـان اهلل خـان را به 
عنـوان کسـی که اسـتقالل کشـور را رقـم زد، بدانیم 
هـم بـاز باید دسـت یافتن بـه آرمان متعالی اسـتقالل 
را در طـول دوره مبـارزات سیاسـی او جسـتجو کرد؛ 

هرچنـد همـه می داننـد کـه شـاه امـان اهلل غـازی بـه 
عنوان پادشـاه بالمنازع و مشـروع کشـور در آن زمان، 
نقش رهبری این روند را داشـته و چه بسـا بسـیاری 
از سـربازان گمنامی که در راه اسـتقالل کشور شمشیر 
زدنـد و دار و ندارشـان را بـه فنـا دادنـد. پـس به این 
ترتیـب بایـد گفت هرچنـد رمزگـذاری و روزنگاری 
و چهره گرایـی همـواره کلیـدی برای خالصـه کردن 
و فهـم تاریـخ بـوده، اما بدون شـک همیشـه درک و 
مواجهـه درسـت و واقع بینانـه وقایـع تاریخـی را بـه 
بیراهـه بـرده اسـت. در نتیجـه اگر به گونه مشـخص 
بخواهیم به سـالروز اسـترداد اسـتقالل کشور و خالق 
ایـن روز برگردیـم، بایـد گفـت که نـه تنها ۲۸ اسـد 
روز اسـتقالل کشـور اسـت و نه هیچ روز مشـخص 

دیگـری؛ بلکـه تحصـل اسـتقالل کشـور یـک رونـد 
وطن پرسـتان  بسـیار  مبـارزات  طـول  در  تدریجـی 
کشـور بـوده و اسـت. از سـوی دیگـر بـا تبعیـت از 
همیـن قاعـده، خالصـه کـردن چنیـن دسـتاوردهای 
بـزرگ تاریخی یـی بـه پای یـک یا چند فـرد، همواره 
نوعـی فریـب تاریخـی اسـت؛ واقعیت این اسـت که 
اسـتقالل کشـور حاصـل نـه زحمـات فـردی امان اهلل 
خـان اسـت و نـه نـادر شـاه و اخالفـش، بلکـه اگـر 

قـرار اسـت اکلیل ُگلی به پای کسـی گذاشـته شـود، 
بایـد بـه پـای همـه رادمـردان وطن پرسـتی گذاشـته 
شـود کـه در طـول تاریـخ برای اسـتقالل کشورشـان 

تپیـده و خـون داده اند.
سـراغ  بـه  منطـق  همیـن  بـا  بخواهیـم  اگـر  حـاال 
پـس  تاریـخ  طـول  در  کشـور  اسـتقالل  پاسـداران 
کنـار  کنیـم، دیـده می شـود کـه در  از ۱۲۹۸ سـفر 
بـر  کـه  بسـیاری  زبـون  و  وطن فـروش  چهره هـای 
علیـه اسـتقالل و تمامیـت ارضی کشـورمان شمشـیر 
زده انـد، چهره هـای ماندگار بسـیاری هـم بوده اند که 
ایـن جماعـت هرچه دارد از برکت وجود آنها اسـت. 
قهرمـان ملی کشـور، شـهید احمدشـاه مسـعود یکی 
از همیـن خورشـیدهای تابنـاک اسـت کـه همـواره 
بـر تـارک آسـمان این سـرزمین می درخشـد. کسـی 
نمی دانـد کـه اگـر او و همرزمـان مجاهـدش نبـود، 
امـروز ما در قید اسـارت شـوروی می بودیـم و یا در 
دام بازی هـای کثیف پاکسـتان. مبارزه شـهید مسـعود 
اشـغال و تجـاوز  برابـر  در دو مقطـع، نخسـت در 
کشـور از سـوی شـوروری که تحت نام جهاد مسـما 
اسـت و سـپس در برابـر تجـاوز و دسـت اندازی های 
پاکسـتان کـه از طریـق طالبـان انجـام می شـد و بـه 
دوره مقاومـت مسـما اسـت، در یـک تحلیـل عینـی، 
تـالش برای رهایی کشـور از چنگ تجـاوز بیگانگان 
و دفاع از اسـتقالل کشـور بوده اسـت. به این ترتیب 
او را می تـوان نمـاد اسـتقالل طلبی کشـور در دوره 
جهـاد و مقاومـت شـناخت. در ضمن نبایـد فراموش 
کـرد کـه همـواره رهـروان مسـیر اسـتقالل و آزادی 
در طـول تاریـخ از جملـه شـهید مسـعود، نـه تنهـا 
از آن جهـت کـه در راه اسـتقالل کشـور جان نثـاری 
کرده انـد، از اهمیـت برخوردارنـد، بلکـه از آنجـا که 
مانـع خاموشـی چراغ اسـتقالل طلبی در مسـیر تاریخ 
شـده اند، بـه علـّو درجـات ممکـن راه یافته انـد. بـه 
ایـن ترتیب بـه بهانه روز اسـتقالل نه تنهـا باید یاد و 
خاطـره بانیان اسـتقالل کشـور در ۱۲۹۸ را زنده کرد، 
بلکـه باید شـمعی به یـاد بزرگانی چـون قهرمان ملی 

کشـور هـم برافروخت.

نخست وزیر پاکستان درپی حمله تروریستی به وزیر 
نیروی  نظامی  عملیات  که  کرد  تاکید  »پنجاب«  ایالتی 
امنیتی این کشور برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهد 
یافت اما دستورکار آن به روش های عملیاتی پیشگیرانه 

تغییر می یابد.
به گزارش داون نیوز، نواز شریف نخست وزیر پاکستان 
ضمن محکومیت حمله انتحاری به محل اقامت شجاع 
ماده یی   ۲۰ »طرح  گفت:  پنجاب،  ایالتی  وزیر  خانزاده 
اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم« تا از بین بردن کامل 

تروریست ها ادامه خواهد یافت.
دولت پاکستان پس از حمله تروریستی به مکتب غیر 
انتفاعی ارتش پاکستان در شهر پیشاور در دسمبر سال 
با  مبارزه  برای  ملی  اقدام  ماده یی   ۲۰ طرح  گذشته، 

تروریسم با اتفاق آرای همه احزاب سیاسی در پارلمان 
و سنای این کشور تصویب کرد.

بر اساس این طرح، نیروی امنیتی پاکستان بیش از صد 
ده ها  همچنین  و  کرده اند  اعدام  تاکنون  را  تروریست 
تروریست و جنایتکار در شهرهای مختلف دستگیر و یا 
در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شده اند.

نخست وزیر پاکستان افزود: بر اساس دستورکار جدید 
نهادهای مجری قانون این کشور عملیات نظامی علیه 

تروریست ها تا کسب نتیجه کامل ادامه خواهد یافت.
بر اساس بیانیه منتشر شده از محل اقامت نخست وزیر 
پاکستان، نواز شریف تاکید کرد که دستور کار جاری 
عملیاتی  روش های  به  باید  تروریسم  با  مبارزه  برای 
پیشگیرانه تبدیل شود تا نابودی تروریسم در این کشور 

قطعی شود.
وزارت داخلۀ پاکستان اعالم کرد که وزیر ایالتی پنجاب 
لشکر  گروه  رهبر  کشته شدن  از  پس  داخلی  امور  در 
امنیتی  تهدیدات  با  پولیس،  با  درگیری  در  جهنگوی 
روبرو بود و این حمله نیز از سوی این گروه، تالفی 

جویانه بوده است.
گروه  که  می گویند  پاکستان  داخلۀ  وزارت  منابع 
تروریستی لشکر جهنگوی در حمله به دفتر وزیر ایالتی 

پنجاب در امور داخلی دست داشته است.
به گفته مقامات دولتی ایالت پنجاب، حمله تروریستی 
روز یک شنبه انتحاری بود و بر اثر آن، ۱۹ نفر کشته 

همچنین بیش از ۲۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
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در بـرابـر پـاکسـتان...

تروریستی  سیاست های  طالبان،  ضد  بر  افغانستان! 
باالی  را  شوید«  متحد  شان  حامیان  و  پاکستان 
وسایط شان نصب کرده و در شهر به گشت و گذار 

پرداختند.
سید میثم محمود احسانی معاون پالن و پالیسی این 

نهاد در مورد گفت:
»از آقای اشرف غنی و عبداهلل می خواهیم که این ها 
اختالفات درون حکومتی را کنار بگذارند تا بازنگری 
مجدد هر گونه گفت وگو صلح باید به تعلیق در آورده 
به  از سوی کشورهای همسایه  شود، مداخالتی که 
خصوص پاکستان جنایت کار صورت گرفته ما هم 

باید به گونۀ عمل بلمثل را انجام دهیم، بیایید همه 
دست به دست هم دهیم و در برابر دشمن واحد که 
پاکستان خونخوار بین المللی است پالیسی روشن و 

منسجم داشته باشیم.«
قبل از این، شماری از مقامات دولتی، فعالن جامعه 
حکومت  از  عام  مردم  و  سیاسی  احزاب  مدنی، 
خواسته اند تا در روابط اش با پاکستان تجدید نظر 

کند.
بی پشینۀ  موقف  اخیراً  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
اعالم  که  گفت  و  کرد  اختیار  پاکستان  برابر  در  را 
جنگ از خاک پاکستان به ضد افغانستان، در حقیقت 

دشمنی آشکار این کشور با همسایه اش است.
این اظهارات بعد از وقوع حوادث پی هم در نقاط 
مختلف کابل که صد ها کشته و زخمی بر جا گذاشته 

مطرح می شود.
در این حال، اعضای شبکه فعاالن جوان برای اصالح 
موقف گیری  که  کرده اند  امیدواری  ابراز  تغییر  و 
و  مقطعی  پاکستان،  برابر  در  افغانستان  حکومت 

احساساتی نباشد.
تا هر چه  از حکومت می خواهند  نهاد  این  اعضای 

زودتر نام جاسوسان در صفوف دولت را افشا کند.
نهاد  این  داراالنشای  رییس  حکمت  اهلل  احسان 
پرور  تروریست  کشور  یک  پاکستان  که  می گوید 
بوده و همواره از مخالفان دولت افغانستان حمایت 

کرده است.
به  به کمک هایش  اگر جامعه جهانی  به گفته وی، 
پاکستان ادامه دهد به این معنی است که در حقیقت 
تروریستان را حمایت کرده و آنان را تمویل می کند:

با  دالر  ها  میلیون  افغانستان  المللی  بین  »متحدان 
پاکستان کمک کرده است، آیا این به معنی آن نیست 
حامی  کشور  و  تروریست  تولید  فابریکه  آنان  که 
باید  جهانی  جامعه  است،  کرده  کمک  را  تروریزم 

خط مشی کنونی اش را تغییر بدهد.«
تا  گویند:  می  کارشناسان  از  شماری  حال  این  در 
زمانیکه کشورهای غربی به خصوص امریکا حمایت 
مالی اش را به پاکستان قطع نکند و فشارها را بیشتر 
نسازند، این کشور به حمایت اش از تروریزم ادامه 

خواهد داد.
روابط افغانستان و پاکستان پس از آن تا حدی متشنج 
اکثر حمالت  که  گفت  ملی  امنیت  ریاست  که  شد 
اخیر بر کابل از سوی نظامیان پاکستانی سازماندهی 

شده بود.

نخست وزیر پاکستان:

دستور کار مبارزه با تروریسم در پاکستان تغییر می کند

سـرمایۀ کشور را یک تعـداد...
گسترده در جمع آوری عواید به ویژه در گمرکات سخن 

گفته شده است.
همچنین، اکلیل حکیمی در بخشی از سخنان اش گفت که 
هر مامور وزارت مالیه موظف است که ابتدا خود دارایی شان 

را ثبت کنند تا شفافیت کامل به وجود آید.
ملی  وحدت  حکومت  پالیسی  که  ورزید  تاکید  حکیمی 

خودکفایی است.
وزیر مالیه بیان داشت: پول هایی که در چند سال گذشته از 
جامعه جهانی آمده بود؛ اسارت فکری برای افغانستان ایجاد 
کرده است و کشور زمانی به خود کفایی می رسد که بتواند 

از منابع و امکانات خود استفاده بهتر کند.
ولی سرمایه  به جیب خارج هستیم،  ما دست   « او گفت: 
کشور را یک تعداد به یغما می برند«. حکیمی در این زمینه 

نیز از کسی نام نگرفت. 
جیب  به  عامه  دارایی  کالن  بخش  که  است  درحالی  این 

افراد می رود. 
در همین وزارت مالیه، برخی از کارکنان در بدل پول ناچیز، 
صدها هزار دالر مالیۀ کمپنی های داخلی و خارجی را نادیده 

گرفته اند. 

اسد، روز استرداد استقالل کشور فرخنده باد

از بانی استقالل تا حامی استقالل
28
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ورزش
وراتـی از سـال 2016

 در بارسلـونا

رئال مادرید خبر تمدید 

قرارداد راموس را تأیید کرد

رافائل بنیتس معتقد است رئال مادرید باید در زمینه دفاعی بهتر بازی کند اما باید 
بازی را تهاجمی شروع کند.

سرمربی رئال مادرید در گفت وگوی اختصاصی خود با روزنامه ال پائیس درباره 
بازیکنان تیم، ترکیب، ورود بازیکنان جدید و رقیبان خود صحبت کرد.

* می دانید به چه باشگاهی آمده اید؟
من در این باشگاه بازی کرده ام. به مقام دوم رسیدن معنایی ندارد. اهدافی هستند 
که بستگی به شایستگی یک تیم و قراردادهای امضا شده دارد و این تیم، تیم 
خوبی است که باید برای همه چیز بجنگد ولی برای رسیدن به آن باید تعادل 
فصل  پایان  تا  بتوانیم  تا  کنیم  استفاده  تیم  ظرفیت های  تمام  از  باید  و  داشت 

تهاجمی بازی کنیم و بازی های تعیین کننده را ببریم.
* برخورد هواداران در سانتیاگو برنابئو را چطور پیش بینی 

می کنید؟
که  می دانم  دارم.  ورزشگاه مان  در  مناسبی  برخورد  انتظار 
همراه  به  خوب  فوتبال  می خواهند؛  چیزی  چه  هواداران 
پیروزی. از بازیکنانم می خواهم به چیز دیگری فکر نکنند. 
تهاجمی  می خواهیم  ما  هستند.  باهوش  تیم  این  هواداران 
تمام شود  بازی که صفر - صفر  کنیم. من  بازی  و خوب 
را دوست ندارم! هر تیمی یک سطحی دارد و سطح رئال 
مادرید برای گلزنی همیشگی مناسب است. من بر داشتن 
تعادل پافشاری می کنم چونکه هدفم با این تیم همین است 

و هواداران در این راه من را کمک خواهند کرد.
* دوست دارید گرت بیل به عنوان هافبک تهاجمی بازی 

کند؟
ما یک مشکل خوب داریم یعنی ایسکو، خامس رودریگس، 
بازیکنان تهاجمی  ما  اختیار داریم.  بیل، رونالدو و... را در 
خیلی خوبی داریم و مهم این است که ویژگی های هر یک 
فضای  در  بیل  گرت  مثال  طور  به  بشناسیم.  خوبی  به  را 
خالی خوب حمله می کند. خامس یا ایسکو در بین خطوط 
خوب حرکت می کنند و رونالدو دوست دارد از میانه های 
زمین حمله خود را شروع کند. این بازیکنان هرجا که دوست دارند و می توانند 

عملکرد بهتری داشته باشند بازی خواهند کرد.
* با رقیب تان، بارسلونا، چگونه روبه رو می شوید؟

در اسپانیا بارسلونا تنها رقیب ما نیست. اتلتیکو مادرید، والنسیا و سویا خوب 
بازی می کنند ولی واضح است که بارسلونا تیم قهرمان است. اگر در مقابل این 
تیم توپ را در اختیار داشته باشید، تیم اذیت می شود چرا که بارسا عادت به 
تیم  به  بتوانیم  تا  کنیم  منظم عمل  باید  نکنیم  را  کار  این  اگر  دارد.  حفظ توپ 

حریف ضربه بزنیم که این کار آسان نخواهد بود.

چونگ مونگ جون به پاریس می رود تا نامزدی خود 
را برای جانشینی بالتر اعالم کند.

و  کره جنوبی  اهل  که  ساله   ۶۳ چونگ مونگ جون 
در  هتلی  در  دیروز  فیفاست،  افتخاری  رییس  نایب 
بالتر  سپ  جانشینی  برای  را  خود  نامزدی  پاریس 
را  پاریس  گفت:  باره  این  در  وی  می کند.  اعالم 
برگزیدم چون فیفا در این شهر به وجود آمد و باید 

این سازمان همچون سال های اولیه خود شود.
وارث و فعال ترین عضو موترسازی هیوندای معتقد 
است، یکی از مشکالتی که فیفا دارد، این است که 
بیشتر به دست اروپاییان اداره شده و نیازمند تغییر 
از  پیشنهادی  با  که  چونگ  است.  تصویر  این  در 
این  در  شد،  روبه رو  اتحاد  بر  مبنی  پالتینی  جانب 

باره صحبتی نکرده است.
او که شش سال نایب رییس افتخاری فیفا بوده است، 
گفت: می خواهم برای ریاست فیفا نامزد شوم. آسان 
نیست اما مردم کسی را که نقشی در این رسوایی ها 

را داشته است، نمی خواهند. آنها فردی را می خواهند 
که این مشکل را حل کند. نمی توانیم فیفا را به حال 

خود رها کنیم تا شرایطش بدتر شود.
نیاز  مورد  حامیان  از  که  کرد  تاکید  همچین  وی 
برای انتخاباتی که در ۲۶ فبروری در زوریخ برگزار 

می شود، برخوردار است.
برای  بزرگی  رقیب  که  پالتینی  گاردین،  نوشته  به 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  ریاست  انتخابات  در  او 
گروهی  مرحله  قرعه کشی  مراسم  در  بود،  خواهد 
برگزار  شهریور  که ششم  موناکو  در  قهرمانان  لیگ 
می شود، برنامه های انتخاباتی خود را اعالم می کند. 
از میان برنامه های پیشنهادی رییس یوفا می توان به 
از  استفاده  جهانی،  جام  در  کشورها  تعداد  افزایش 
بازیکنانی که  برای  اخراج  دقیقه   ۱۰ ( کارت سفید 
به داور یا تیم حریف بی اعتنایی می کنند(، دو تغییر 
انتقال  برای  کامل  ممنوعیت  و  اضافه  وقت های  در 

بازیکنان زیر ۱۸ سال اشاره کرد.

باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی 
را   ۲۰۲۰ سال  تا  راموس  قرارداد  تمدید  خبر  خود 

تأیید کرد.
با سرخیو راموس،  تأیید کرد که  باشگاه رئال مادرید 
اول  کاپیتان  و  رسیده  توافق  به  خود  میانی  مدافع 
 ۲۰۲۰ سال  تا  خود  قرارداد  تمدید  با  کهکشانی ها 

موافقت کرده است.
باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیه یی در سایت رسمی 
خود اعالم کرد که راموس به همراه فلورنتینو پرس، 
به   ۱۳:۳۰ ساعت  رأس  رئال مادرید  باشگاه  رئیس 
وقت محلی در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو حضور پیدا 

می کند تا به طور رسمی قرارداد خود را تمدید کند.
انتقاالت  و  نقل  فصل  طول  در  ساله   ۲۹ راموس 
از  جدایی اش  شایعه  شدت  به   ۲۰۱5 تابستانی 
رئال مادرید مطرح بود و منچستریونایتد هم به شدت 
این  قبلی  قرارداد  بود.  گرفتنش  خدمت  به  خواهان 

بازیکن تا سال ۲۰۱۷ بود.

در  آینده  تابستان سال  از  پاری سن ژرمن  ایتالیایی  هافبک 
بارسلونا بازی خواهد کرد.

ژاوی  جاری  سال  در  بارسلونا  گل،  سایت  گزارش  به 
هرناندس را از دست داد تا اسطوره این باشگاه با امضای 
است  درست  شود.  قطر  السد  راهی  ساله  سه  قراردادی 
که آبی -اناری ها تابستان گذشته ایوان راکیتیچ را از سویا 
خریدند اما به نظر می رسد این تیم در خط هافبک خود 
خط  در  اینیستا  آندرس  است.  مشکالتی  دچار  همچنان 
آردا  و  گرفت  قرار  بوسکتس  سرخیو  همراه  به  هافبک 
افزوده  کاتاالن ها  ترکیب  به  زمستان  فصل  از  نیز  توران 
می شود. لوئیس انریکه اما دوست دارد بازیکن دیگری را 
برای تیمش بخرد تا بتواند خیالش را از بابت کمربند میانی 

تیمش راحت کند.
آگوستین بندیتو، نامزد ریاست باشگاه بارسلونا اعالم کرده 
تابستان  مارکو وراتی ۲۲ ساله ممکن است در  است که 
جاری به نوکمپ بیاید اما جوزپ ماریا بارتومئو، رییس 
باشگاه بارسلونا اعالم کرده به خاطر محرومیت بارسلونا 
از خرید بازیکن تا جنوری ۲۰۱۶ این باشگاه قصد ندارد 

بازیکن دیگری را به ترکیبش اضافه کند.
اکنون در  منابع خبری در فرانسه اعالم کردند وراتی که 
 5۰ با  آینده  سال  تابستان  می زند،  توپ  پاری سن ژرمن 
انریکه،  لوئیس  می شود.  منتقل  بارسلونا  به  یورو  میلیون 
سرمربی بارسلونا چند ماه پیش در مورد خرید وراتی گفته 
بود: مدل فوتبالی که مارکو بازی می کند را دوست دارم. 
او از آن دست بازیکنانی است که خیلی راحت می تواند 

در بارسلونا جا بیفتد.
یکی  بارسا  بود:  گفته  بارسلونا  از  تمجید  در  هم  وراتی 
این  اگر  دنیاست.  فوتبال  در  باشگاه ها  قدرتمندترین  از 
باشگاه از بازیکنی تمجید کند و برای خریدش اقدام کند، 
آن بازیکن باید به خودش ببالد. حضور یک بازیکن در 
بارسلونا بسته به ابراز تمایل سران باشگاه و مربی این تیم 
دارد. باید اعتراف کنم من هم از مدل فوتبالی که این تیم 

ارائه می کند، خوشم می آید.
هافبک پیشین باشگاه پسکارای ایتالیا از رئال مادرید هم 
مربی گری  دوران  در  اما  است  کرده  دریافت  پیشنهادی 
مادرید  رئال  پیشین  و  ایتالیایی  مربی  آنچلوتی،  کارلو 
وجود  به  اسپانیا  فوتبال  در  بازیکن  این  حضور  فرصت 

نیامد.

بنیتس:

 فقـط بارسلـونا رقیب مـا نیست

نامزد کره یی به ریاست فیفا می اندیشد
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در سال ۱۹۶۱ پس از اعمال تحریم ها علیه دولت سوسیالیستی و انقالبی فیدل 
کاسترو از سوی امریکا، روابط دو کشور قطع شد و پس از نیم قرن دشمنی، 
در پایان سال ۲۰۱۴ روسای جمهور دو کشور برای عادی سازی روابط به توافق 

رسیدند.
در همین راستا روز جمعه گذشته، در سفری تاریخی، جان کری، وزیر خارجه 
امریکا با عصای تاریخی خانواده کندی پرچم این کشور را بار دیگر در سفارت 
روابط  در  فصل جدیدی  ترتیب  بدین  و  آورد  در  اهتزاز  به  هاوانا  در  امریکا 
عمیق  از جمله شکاف  رو  پیش  نشیب های  و  فراز  با وجود  هاوانا-واشنگتن 

ایدئولوژیکی دو طرف، آغاز شد.
شیرین هانتر، استاد دانشگاه جورج تاون امریکا در گفت وگو با ایسنا، درباره 
دالیل عادی سازی روابط امریکا و کوبا پس از 5۴ سال در این برهه از زمان 
می گوید: انتظار می رفت که روابط دو کشور پیش از اینها بهبود یابد؛ یکی از 
امریکایی های  خصوص  به  امریکایی  مخالفان  امر  این  افتادن  تعویق  به  دلیل 
کوبایی تبار و عده ای که کاسترو آنها را اخراج کرده بود، است که بسیار مخالف 
عادی سازی روابط هستند اما در چند سال اخیر تحوالتی رخ داده است که 

دیگر شرایط همانند گذشته نیست.
از صحنه قدرت خارج  کاسترو  فیدل  دیگر  اول  در درجه  ادامه می دهد:  وی 
شده و اندکی هم از سیاستهای سوسیالیستی پیشین آنها در این کشور کاسته 
شده است. هم چنین باگذشت زمان تمام زیرساختهای اقتصادی کوبا تخریب 
شده است و بر همین اساس کوبا احتیاج داشت که روابط خود را با جهان به 
خصوص امریکا گسترش دهد. از سوی دیگر پس از گذشت بیست و اندی 
سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اثرات آن رفته رفته آشکار شده است. 
هم چنین بسیاری معتقد بودند که وضعیت قطع روابط غیر طبیعی است و باید 

روابط عادی شود.
این در حالی است که در هر دو کشور مخالفانی وجود دارند که در این باره 
ساکت ننشسته اند. یکی از چهرهای شاخص مخالفان در امریکا، »جان بوئنر«، 
کرده  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  که  است  کشور  این  نمایندگان  مجلس  رئیس 
بازگشایی سفارت امریکا در کوبا باعث باز شدن در های دموکراسی به روی 

مردم کوبا نخواهد شد.
با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری اوباما، برخی منتقدان بر این 
باور بودند که اوباما هیچ دستاوردی در طول هشت سال ریاست جمهوری اش 
نداشته است، اما برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با کوبا، وی را از این ورطه 
ناکامی نجات داد. به گفته شیرین هانتر، »اگر اوباما در این باره مصمم نبود با 
وجود همه دالیل بازهم عادی سازی روابط رخ نمی داد. یکی از اهداف کلی 
پرونده های طوالنی  که  است  این  سیاست خارجی  در حوزه  اوباما  پرزیدنت 
مدت الینحل مانده را به اتمام برساند که یکی از این پرونده ها مساله کوبا بود 

که به نتیجه رسید و سفارت امریکا در هاوانا بازگشایی شد.«
اما اکنون یکی از سواالت پیش رو این است که آیا بهبود روابط با کوبا می تواند 
بر روابط امریکا با امریکای التین تاثیر بگذارد؟ این استاد دانشگاه اعالم می کند 
امریکای  با  امریکا  بر روابط  تاثیری  اتفاق چندان  این  به نظر نمی رسد که  که 

التین داشته باشد.
هانتر معتقد است: برخی کشورهای امریکای مرکزی مانند مکزیک، کاستاریکا 
و... برای امریکا خطر امنیتی به دلیل قاچاق مواد مخدر و موج مهاجرین دارند. 
اکنون میلیونها مهاجرغیر قانونی در امریکا از این کشورها آمده اند که بیشتر آنها 
در خاک امریکا جرایم مختلفی مرتکب می شوند. به نظر می رسد که در سالهای 
اخیر امریکا چندان توجهی نسبت به امریکای التین نداشته است. البته این نکته 
را هم نباید فراموش کنیم که چندان خطر جدی هم از این سوی منطقه متوجه 

امریکا نبوده است، اما از آنجاییکه در گذشته همواره مساله کوبا سایه ای انداخته 
بود اکنون بهبود روابط می تواند فضای روابط با امریکا التین را هم مثبت کند.

در این میان برخی برقراری مجدد مناسبات امریکا و کوبا را در راستای پیروزی 
گفتمان زور و تحریم می دانند و در مقابل برخی این اتفاق را به منزله پیروزی 
مقاومت در برابر فشارها و تحریم ها از سوی کوبایی ها تلقی می کنند. شیرین 
تحریم ها  اعمال  به خاطر  تنها  که  نمی توان گفت  باره می گوید:  این  در  هانتر 
کوبا خواست که روابطش را با امریکا عادی کند، اگر چنین مساله ای درست 
بود، می بایست روابط دو کشور از مدتها پیش بهبود می یافت. البته نباید این 
نکته را فراموش کرد که تحریم ها در افزایش مشکالت کوبا به خصوص در 
حوزه اقتصادی تاثیرگذار بوده است. اما به اعتقاد من، کمبودها و کاستی های 
سیاست سیوسیالیستی در حوزه اقتصاد و سوء مدیریت باعث بیشتر شدن این 

مشکالت شد.
مورد  بسیار  کاسترو  سیاستهای  ابتدا  در  اگرچه  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
استقبال قرار گرفت اما سوء مدیریتها و خفقان های موجود کوبایی ها را ناراضی 
کرده بود. هم چنین بعد از فروپاشی شوروی دیگر این پارادایم معنایی نداشت 

و دیگر این رویکرد سوسیالیستی برای کوبایی ها قانع کننده نبود.
بیش از 5۰ سال است که امریکا تحریم های تجاری خود را علیه این جزیره که 
در فاصله ۹۰ کیلومتری جنوب فلوریدا قرار دارد، اعمال کرده است و اکنون 
کوبا انتظار دارد که پس از برقراری روابطش با امریکا شاهد لغو کامل آنها باشد 
و بتواند کشورش را از مشکالت اقتصادی نجات دهد که شیرین هانتر وقوع 

چنین اتفاقی را امکان پذیر می داند.
وی ادامه می دهد: البته چندان نمی توان با اطمینان در این باره سخن گفت؛ باید 
دید که انتخابات ریاست جمهوری امریکا به چه شکل پیش می رود. به طور 
در  است،  پذیر  امکان  تاحدودی  تحریم ها  کامل  لغو  که  می رسد  نظر  به  کلی 
مقابل مقامات این کشور توقع اجرای اصول حقوق بشری در کوبا را دارند. اما 
مساله خروج امریکا از خلیج گوانتانامو فعال در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد. به 
نظر می رسد که کوبا نباید انتظار برآورده شدن تمام خواسته هایش دست کم در 

این برهه از زمان را داشته باشد.
خروج  بر  مبنی  کوبا  درخواست  برابر  در  امریکا  ارشد  مقامات  از  بسیاری 
گوانتانامو  کرده اند:«  اعالم  مکرراً  گوانتانامو  خلیج  از  امریکا  دریایی  نیروهای 

جای بحث ندارد.«

تقویت  و  گسترش  منظور  به  هند  نخست وزیر 
این  وارد  امارات  با  دوجانبه  روابط  و  همکاری ها 

کشور شد.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند در سفر رسمی دو 
تفاهم نامه  چند  است  قرار  ابوظبی،  به  خود  روزه 
و  دفاعی  امور  انرژی،  اقتصادی،  های  زمینه  در 

دیپلماتیک با مسئوالن اماراتی امضا کند.
امور خارجه  نهیان، وزیر  شیخ عبداهلل بن زاید آل 
به  هند  نخست وزیر  سفر  خصوص  در  امارات 
کشورش گفت: سفر مودی به امارات برای روابط 
نو  دهلی  و  ابوظبی  بین  دوجانبه  همکاری های  و 
تقویت  راستای  در  زیرا  دارد  راهبردی  اهمیت 
دو  بین  دفاعی  و  اقتصادی  سیاسی،  همکاری های 

کشور صورت می گیرد.

پشتوانه  به  هند  و  امارات  کرد:  نشان  خاطر  وی 
همکاری های  وجود  و  دوجانبه  توافقنامه  چندین 
حیاتی  و  قوی  اقتصادی  روابط  فی مابین،  تاریخی 
دارند؛ به گونه ای که حجم مبادالت تجاری بین دو 
در سال  دالر  میلیارد  از ۶۰  در حال حاضر  کشور 

فراتر رفته است.
امور  وزیر  کویت،  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
تجاری  شریک  دومین  هند  افزود:  امارات  خارجه 
هند  تجاری  شریک  سومین  امارات  و  امارات 
است. شرکت های اماراتی حضور فعال و قوی در 
نیز  بازارهای هند دارند و ۴5 هزار شرکت هندی 

در امارات فعالیت می کنند.
ورود  بدو  در  که  نهیان  آل  زاید  بن  عبداهلل  شیخ 
نخست وزیر هند به ابوظبی سخن می گفت، افزود، 
پرواز   ۹5۰ حدود  کشور  دو  بین  پروازهای  شمار 
استحکام روابط و  نشانه  امر  این  در هفته است و 

همکاری های بین دو طرف است.

ذوب شدن یخ 50 سالۀ روابط امریکا-کوبا

سفر نخست وزیر هند به امارات

هند پاکستان را به نقض آتش بس

 در خط کنترل منطقۀ »جامو« متهم کرد

سیسی قانون بحث برانگیز مبارزه
 با تروریسم را تصویب کرد

یکی از مقام های ارتش هند اعالم کرد، نیروهای ارتش پاکستان 
روز دوشنبه با آغاز تیراندازی و شلیک توپخانه ای در خط کنترل 

در منطقه جامو اقدام به نقض آتش بس در این منطقه کردند.
به گزارش خبرگزاری آسیا، سخنگوی وزارت دفاع هند گفت: 
سالح  و  میلیمتری   ۸۲ و   ۱۲۰ خمپاره های  از  پاکستان  ارتش 
خودکار سنگین برای نقض آتش بس در منطقه جامو و در خط 

کنترل بهره برد.
وی ادامه داد: این تیراندازی ها هشت صبح یکشنبه آغاز و در 
تیراندازی های  همچنین  یافت.  ادامه  دوشنبه  روز  بامداد  یک 
گاه و بیگاه هنوز شنیده می شود. نیروهای مرزی هند در جامو 
نیروهای  به  با شلیک گلوله و آتشبار  نیز دست به کار شده و 

پاکستانی پاسخ دادند.

رئیس جمهور مصر به صورت رسمی قانون جدید مبارزه با تروریسم 
را تصویب کرد.

سخنگوی  یوسف،  عالء  مصر،  الشروق  روزنامه  نوشته  به 
ریاست جمهوری مصری اعالم کرد که عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور 
دوشنبه  دیروز  از  که  را  تروریسم  با  مبارزه  جدید  قانون  کشور  این 

اجرای آن آغاز  شد، به شکل رسمی تصویب کرده است.
براساس قانون جدید، اداراتی در دادگاه های کیفری به بررسی مسائل 
مربوط به تروریسم اختصاص داده شده و همچنین شامل حکم های 

اجرایی درخصوص جنایت های تروریستی می شود.
هدف کلی این قانون تسریع در اجرای احکام قضایی مربوط به مسائل 

تروریستی و ارائه تعریف مشخصی از جنایت های تروریستی است.
این قانون همچنین شامل مجازات اعدام برای کسانی است که رهبری 
گروهی تروریستی را برعهده داشته یا از اقدامات تروریستی حمایت 

مالی به عمل می آورند.
نشر  به  اقدام  که  خبرنگارانی  و  روزنامه نگاران  قانون،  این  براساس 
مخالف  که  کنند  تروریستی  اقدامات  از  غیرواقعی  بیانیه های  یا  اخبار 
با بیانیه های رسمی وزارت دفاع باشد باید جریمه ای از ۲۰۰ هزار تا 
5۰۰ هزار پوند مصری )۲5 هزار دالر تا ۶۳ هزار دالر تقریبًا( بپردازند.
ماده ۲۹ این قانون نیز بر مجازات زندان به مدت پنج سال برای تمامی 
یک  تروریستی  اعتقادات  یا  افکار  ترویج  هدف  با  که  است  کسانی 

پایگاه اینترنتی را تاسیس یا از آن استفاده کنند.
این قانون جدید با انتقادات زیادی از سوی حقوقدانان و سیاستمداران 

مصری مواجه شده است.
قرار  دائم  فوق العاده  وضعیت  در  را  مصر  قانون  این  آنها،  عقیده  به 
می دهد، موجب کاهش آزادی ها می شود و نقض حقوق شهروندان در 
قانون اساسی است. همچنین موجب نفوذ بیشتر دستگاه امنیتی است.

یکی از حقوقدانان مصری اعالم کرد که قانون جدید مبتنی بر ترس و 
خوف است و بیشتر مواد آن در قانون اساسی نیست. این قانون پلیس 

را فرای قوانین قرار داده و قوه قضاییه را کنار می زند.


