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رییس  جمهور افغانستان در دیدار با سفیر سویدن در کابل 
با توجه به روند مذاکرات صلح از تعهد خود برای تحقق 
وعده های حکومت وحدت ملی در قبال جامعه جهانی خبر 

داد.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد: 
سمنیبی  پیتر  و  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی  محمد 

سفیر سویدن دیروز در کابل دیدار کردند.
گذشته  ماه   10 در  گفت:  دیدار  این  در  اشرف غنی  محمد 
منطقه و  دیگر کشورهای  با  ملی  روابط حکومت وحدت 
جهان تازه ایجاد شده و برای تحقق وعده های خود در قبال 

جامع جهانی متعهد است.
وی ضمن اشاره به پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان و 
مالکیت آن در کشور افزود: احداث سد مولد انرژی برق 
ماه  شش  تا  شده  خواهد  باعث  هرات  والیت  در  »سلما« 
آینده شهروندان این والیت بتوانند به نیروی برق 24ساعته 

دسترسی داشته باشند.
افغانستان و شرایط  اخیر  به تحوالت  با توجه  غنی گفت: 
امنیتی حال حاضر، مذاکرات صلح دولت کابل و طالبان با 

رهبری حکومت افغانستان به پیش خواهد رفت.
باید شرایط و اوضاع  پاکستان  اذعان داشت:  ادامه وی  در 
افغانستان را درک کند و تعریفی را که برای تروریسم در 
داخل آن کشور ارائه کرده، در افغانستان نیز همان تعریف 

را داشته باشد.
پیتر سمنیبی سفیر سویدن در افغانستان نیز با ابراز خرسندی 
تجربیات  از  که  کرد  خاطرنشان  کابل  در  حضورش  از 
استفاده خواهد  افغانستان  در بخش های مختلف  کشورش 

کرد.
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جنگید، اما در جنگ جهانی چهارم، سالح آن ها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس  قریب الوقوع  سفر  از  ترکمنستان  خارجه  وزیر 
رتبه  عالی  هیئت  یک  صدر  در  کشور  این  جمهوری 

سیاسی-اقتصادی به »کابل« خبر داد.
خبرگزاری دولتی ترکمنستان روز شنبه در گزارشی به 
نقل از رشید مرداف وزیر امور خارجه این کشور عنوان 
کرد: مالقات سران و هیأت همراه و نیز امضای بسته 
اسناد همکاری از برنامه های...             ادامه صفحه 6

رییس جمهور تحت فشار حلقاتی در درون و بیرون ارگ قرار دارد. 
مجلسین  است.  برقی  تذكره های  در  افغان  واژة  نشدن  درج  حلقات،  این   مشکل 
شورای ملی تصویب كرد كه در تذكره  های برقی واژة افغان درج نشود. اعضای مجلس 
است،  كشور  در  ساكن  اقوام  از  یکی  به  متعلق  افغان  واژة  كه  كردند  استدالل 
بنابراین، نباید این واژه بر اكثریت اتباع كشور تحمیل شود. رییس جمهور غنی در 
روزهای  نخست كارش قانون ثبت احوال نفوس را توشیح كرد؛ اما سپس با اشارة 
برخی از چهره های فاشیست، از اجرایی كردن آن خودداری ورزید. این قانون در 

جریدة رسمی چاپ شده و نافذ می باشد. 

رییس جمهور ترکمنستان 
به کابل می آید

اشرفغنی:
پاکستان تعریف واحد از تروریسم داشته باشد
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توزیع نشدن شناسنامه اجندای جلسۀ نخست ما خواهد بود
رییس مجتمع جامعۀ مدنی:

 از دست پارلمان کاری ساخته نیست
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رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

90 درصد مردم خواهان محاکمۀ تقلب  کاران هستند
هشت میلیون کارت رای دهی بی صاحب است

اصالح نظام انتخاباتی 
و یک عالمت سواِل بزرگ

كمیسیون های انتخاباتی تنها به خانه تکانی نیاز 
ندارند، بل باید در عملکرد و نوع گزینش اعضای 
آن نیز تغییراِت اساسی رونما شود. در حال حاضر 
كمیسیون های انتخاباتی بیشتر به كمیسیون های 
غیرمستقل شبیه اند كه تحت ادارة یک شخص 

واحد قرار دارند. رییس جمهوری به اندازة كافی در 
كمیسیون های انتخاباتی نفوذ دارد و تا زمانی كه تغییر 

در مکانیزم گزنیش اعضای كمیسیون ایجاد نشود، 
بدون شک نمی توان نسبت به انتخاباِت شفاف و 

عادالنه در كشور مطمین بود



شاهزادۀ  خان  امان اهلل  امروز،  از  پیش  سال   96
قدرت،  اریکۀ  بر  تکیه  دنباِل  به  تجددخواه 
از  و  کرد  اعالن  مستقل  کشوری  را  افغانستان 
دیگِرِ جهان  کشورهاي  و  کبیر  بریتانیاي  دولت 
خواست تا استقالِل آن را به رسمیت بشناسند. 
بوده  انگلیس  مستعمرۀ  واقعًا  افغانستان  این که 
یا نه، جاي بحث دارد و روایت رسمي از آن، 
به  نوشتار  این  در  من  نیست.  روایت  آخرین 
امان اهلل به عنوان شاهي نوگرا و تجددخواه نگاه 

مي کنم نه باني استقالل!
و  غربي  مدرنیتۀ  تأثیر  تحت  خان  امان اهلل 
و  آزادي خواهانه  و  استقالل طلبانه  جنبش هاي 
حرکت هاي مشروطیت در کشور هاي آسیایي و 
شرقي، مي خواست افغانستان را کشوري مستقل 
و آزاد در کنار کشورهاي متمدِن جهان ببیند و 
این آرماِن او در همۀ سخنراني ها و بیانیه هایش 
به  دست یابي  براي  او  است.  یافته  بازتاب 
فرهنگ،  زمینۀ  در  را  اصالحاتي  آرمان هایش، 
سیاست، اجتماع و اقتصاد آغاز کرد و گام هاي 
لرزاني را به سوي عدالت اجتماعي، کثرت گرایي 
برابري  اجتماعي،  و  فردي  آزادي هاي  سیاسي، 

حقوق زنان و مردان و... برداشت.
سر  در  را  بلنـدي  آرزوهاي  چنین  که  او 
حاکم  ستبِر  سنت  که  نبود  متوجه  مي پرورانید، 
سدي  مؤلفه هایش،  تمامي  با  سرزمین  این  بر 
او  برنامه هاي تجددطلبانۀ  برابِر  سخت شکن در 
مدرنیتۀ  را  او  اندیشه هاي  بن مایۀ  بود.  خواهد 
استقالل طلبانه  جنبش هاي  و  مي ساخت  غربي 
تمدني یي  و  فرهنگي  حوزۀ  در  تجددگرا  و 
بود.  او  الهام بخِش  بود،  خاسته  بر  آن  از  او  که 
جنبش استقالل طلبانه در هند به رهبري گاندي، 
به  ترکیه  و  ایران  در  تجددطلبي  و  نوگرایي 
رهبري رضاخان و آتاترک او را تشویق مي کرد 

تا در این راستا در کشورِ خودش گام بردارد.
امان اهلل کشوري را مي خواست در مسیِر پیشرفت 
و ترقي و عزت و آزادي سوق دهد که قرن ها 
و  محرومیت  و  فقر  و  استبداد  و  ستم  شالِق 
و  بود  کرده  تحمل  گرده هایش  بر  را  ارتجاع 
را  آن   که  نمي دانست  رهایي  نه تنها  را  آزادي 
انحراف از مسیر طبیعي مي پنداشت. او دغدغۀ 
رسیدن به اهدافش را در کوتاه ترین وقِت ممکن 
به سرعت  را  برنامه هایش  بنابراین،  داشت. 
برآمد که در  تطبیِق آن ها  تدوین کرد و در پي 
نماینده گان  که  ارتجاعي  نیروهاي  با  اصطکاک 
به  بودند،  وسطایي  قرون  سنت هاي  و  افکار 
بن بست خورد و دیري نگذشت که جا را براي 
آن ها خالي و افغانستان را به پرتگاه انحطاط و 

عقب گرد و جنگ هاي داخلي پرتاب کرد. 
در  خان  امان اهلل  اصالحي  برنامه هاي  شکست 
فقر  لجنزار  در  افغانستان  که  زمان  از  برهه  آن 
مي زد  دست وپا  اقتصادي  و  علمي  و  فرهنگي 
خود  زنده گي  به  قبیله یي  نظم  یک  در  مردم  و 
و  استبدادي  زمینه ساز حاکمیت  مي دادند،  ادامه 
تسلط  مردم  بر  دهه ها  که  شد  لگام گسیخته یي 

داشت و اثرات ناهنجارِ آن تاهنوز باقي ست.
شاه امان اهلل با موضع سرسختانه و شتاِب بیش از 
حد از بهِر تطبیق برنامه هاي اصالحي اش، خشم 

هسته هاي عقب گرا و تاریک اندیش را که پاسدار 
برانگیخت.  بودند،  کهن  ارزش هاي  و  نظم 
بنابراین، قیام هایي که در برابر حکومِت او شکل 
گرفتند، حامل همۀ مؤلفه هاي سنت کهن حاکم 
بر این جامعه بودند و دین به عنوان فربه ترین 
بازي  آن ها  در  را  نقش  بیشترین  سنت،  مؤلفۀ 
کرد. البته عوامل بیروني هم از جمله مداخالت 
نقِش  امان اهلل خان  انگلیس در شکست حرکت 
عنوان  به  زمان شوروي  آن  در  داشت.  را  خود 
نخستین  منطقه،  در  انگلیس  رقیب  قدرت 
افغانستان و حکومت  استقالل  بود که  کشوري 
کار،  این  و  به رسمیت شناخت  را  امان اهلل  شاه 

خشم دولت انگلیس را به دنبال داشت.
اماني  اصالحاِت  در  که  برجسته یي  نکتۀ 
احساسات مذهبِي عوام را تحریک کرد و زمینۀ 
مهیا  آن  از  را  سنت گرا  جریان هاي  بهره برداري 
ساخت، آزادي و برابري زنان با مردان بود. او 
با دادن آزادي به زنان بر حیطۀ تسلط تاریخي 
و سنتِي مردان تاخت و محیط زیسِت امِن آنان 
را نشانه گرفت. زنان که در طول تاریخ مایملِک 
در  اولین بار  براي  مي شدند،  محسوب  مردان 
براي  مالِک خود مي شدند که  افغانستان  جامعۀ 

جامعۀ سنتي  پذیرفتني نبود. 
روحانیون که طالیه دار مقاومت در برابر حرکت 
بودند،  قدرت رسیده  به  تازه  شاهِ  اصالح طلبانۀ 
او  فرهنگي  و  اجتماعي  اصالحات  با  نه تنها 
علم  و  تکنولوژي  برابر  در  که  کردند،  مخالفت 
جدید هم که توسط او به این کشور وارد مي شد، 
با یک خبرنگار  او در مصاحبه یي که  ایستادند. 
آلماني انجام داد گفت که »من خیال پرداز نبودم 
آن ها  اما  کنم  مصالحه  مالها  با  مي خواستم  و 
خواستم  وقتي  نمي پذیرفتند.  را  تغییري  هیچ 
خط تلیفون ایجاد کنم، گفتند که اختراع شیطان 
است. گفتم تلیفون در مکه و مدینه وجود دارد. 
کشانیده  انحراف  به  آن جا  در  اسالم  که  گفتند 
شده است. نمي توانستم بیمارستان بسازم، چون 
تعویذ  امراض،  عالج  راه  یگانه  که  مي گفتند 
به  را  مردم  و  کردم  وضع  مالیات  وقتي  است. 
خدا  که  گفتند  خواندم،  فرا  آن  منظِم  پرداخت 
توزیع  برابر  در  است.  نکرده  حکمي  چنین 
شناس نامه مقاومت کردند و به مردم گفتند که 
یا سه روز  بگیرد، در یک دو  هر کسي عکس 
پاسگاه هاي  به  دسته  دسته  مردم  مرد.  خواهد 
پولیس مي آمدند و مي گفتند که حاضرند تا پنجاه 
ضربه شالق بخورند اما عکس نگیرند«)نقل به 

مضمون(. 
که  نواندیش  و  جوان  شاه  عنوان  به  امان اهلل 
کشورش را بیرون از دایرۀ تمدِن جدید مي دید، 
بي صبرانه مي کوشید تا آن را در قطار کشورهاي 
متمدِن جهان قرار دهد تا سهِم خود را از رفاه 
و آسایش و آباداني و معرفت در جهاِن جدید 
داشته باشد. اما فرهنگ سنتي، جامعۀ خوگرفته 
در  کرخت شده  ذهن هاي  اسارت،  و  استبداد  با 
زیر شالق ستم و تاریِخ جور، کوه یخي بود که 
او در ابتدا قلۀ آن را دیده بود و بدنۀ ضخیم آن 
در الي هزاران پوشش پنهان شده بود که ناگهان 
خود را نشان داد و برنامه هاي او با سرعتي که 

داشت، با آن برخورد کرد و درهم شکست. 
شکست رویکرد امان اهلل به سیاست و اجتماع و 
فرهنگ، در واقع محصول رویارویي خشم آلود و 
خونیِن سنت و تجدد بود که به شکست دردآورِ 
انجامید و تالش هاي  این سرزمین  نوگرایي در 
حاکمیت  ماند.  بي نتیجه  آن  احیاي  براي  بعدي 
ایجاد  انحصارگرایي،  قبیله یي،  ناسیونالیسم 
اقوام و نژادهاي مختلف،  حفره هاي کالن میان 
حذِف دگراندیشان و جلوگیري از عقالني شدِن 
سیاست از پیامدهاي ناگوار آن شکسِت هولناک 

است. 
اعالم  از  قرن  یک  تقریبًا  از  پس  امروز  ما 
زنده گي  کشوري  در  افغانستان،  »استقالل« 
از مشکالت دست وپنجه  انبوهي  با  مي کنیم که 
نرم مي کند. فقر، بي کاري، مرض، جنگ، تفرقه، 
کینه و عداوت، افراط گرایي دیني، خشونت هاي 
مخدر،  مواد  پاشیده،  فرو  اقتصاد  مذهبي، 
ده ها  و  جنسیتي  و  نژادي  تبعیض  بي عدالتي، 
بیماري مهلِک پیدا و پنهاِن دیگر تمامي الیه های 
جامعه را فراگرفته و هر روز از انساِن این سر 

زمین قرباني مي گیرند.
مي کنیم  تجلیل  کشوري  استقالِل  از  امروز  ما 
درمانده  و  بیچاره  استعمار،  زماِن  از  بیش  که 
یک  براي  نتوانسته  هنوز  تا  و  است  وابسته  و 
خود  سرمایه هاي  و  داشته ها  به  متکي  هم  روز 
امروز  نماید.  لمس  را  استقالل  و  کند  زنده گي 
از بیداد روزگار، هزاران انساِن این دیار با زنان 
جست وجوي  در  خود،  خردساِل  فرزنداِن  و 
به دریاها  امنیت، تن  نان و یک روز  لقمه  یک 
مي اندازند و چه بسا خود و جگرگوشه هاي شان 

طعمۀ امواج بي رحِم آن ها مي شوند.
از  رستن  معناي  به  آزادي  و  استقالل  اگر   
و  ستم  و  جور  و  محرومیت  و  بي چاره گي 
سرمایه هاي  به  اتکا  با  وابسته گي،  و  بي عدالتي 
مادي و معنوي خودي است، ما تا امروز هرگز 

مستقل نبوده ایم.
دیگران  از سلطۀ  مفهوم رهایي  به  استقالل  اگر 
و مداخلۀ بیگانه گان و باز گرداندِن حاکمیت و 
اقتدار ملي به مردم یک سرزمین است، ما آن را 

تا حال تجربه نکرده ایم.
نیروهاي  حضور  عدم  مفهوم  به  استقالل  اگر 
خارجي در قلمرو یک کشور است، بازهم ما از 

آن نصیبي نداریم. 
این  شهروند  یک  عنوان  به  من  براي  بنابراین، 
آزادي  و  استقالل  که  طبقه یي  نمایندۀ  و  کشور 
را به مفهوم اولي آن، یعني رهایي از اسارت در 
افغانستان  استقالل  مي داند،  زنده گي  ابعاد کالن 
درد  به  تنها  که  است  مفهوم  از  تهي  مقوله یي 
احساسات  تحریک  عوام پسندانه،  شعارهاي 
توده و بزرگداشت هاي رسمي مي خورد، نه چیز 

دیگري! 
***

من  دید  از  خان  امان اهلل  کارنامۀ  دربارۀ  آن چه 
آن   بودِن  بي نقص  معناي  به  است،  شده  گفته 
و  ناعادالنه  منفي،  نکاِت  او  کارنامۀ  در  نیست. 
دیگر  جاي  در  که  دارند  وجود  غیردموکراتیک 

باید روي آن ها انگشت گذاشت. 
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حبیب حکیمی

استقالِل مستجعل و تجدِد مستعجل  

پس از اظهاراِت ضد پاکستانِی جنرال دوستم در شمال 
به  پاکستان  اگر  که  است  گفته  نیز  حکومت  کشور، 
گزینه هایی که به عنوان ضرب االجل از سوی کابل به این 
سیاست های  از  افغانستان  نکند،  عمل  شده  ارایه  کشور 
دوگانه و عدم همکاری پاکستان با این کشور، به شورای 

امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد. 
مان  ساز  امنیت  شورای  به  پاکستان  از  کردن  شکایت   
ملل متحد، یکی ابزارهای موثری ست که دولت افغانستان 
که  حاال  اما  می کرد؛  مطرح  را  آن  باید  قبل  سال ها 
گفت وگوهای صلح معنایش را از دست داده و افغانستان 
قرار  پاکستان  استخباراتی  سازمان  شدیِد  حمالِت  مورد 
دارد، باید از پاکستان به دفتر سازمان ملل قاطعانه شکایت 

کرد. 
روزنامۀ ماندگار در چند سال گذشته بارها مطرح کرده 
بود که باید از سیاست ها و مداخالِت دولِت پاکستان در 
امور افغانستان و شعله ور کردِن آتش جنگ در این کشور، 
از  اما حاال ضمن استقبال  به سازمان ملل شکایت کرد؛ 
شکایت نامه  این  که  می کند  تأکید  تصمیِم حکومت  این 
باید بسیار صریح و روشن ترتیب شود و در صورتی که 
و  بگذارد  تأثیِر خاصی  نمی تواند  باشد،  دوپهلو  و  گنگ 

توجهی را به خود معطوف کند. 
در  هرگز  دهه  چند  این  طی  پاکستان  حکومِت  مسلمًا 
برابِر افغانستان صادق نبوده و این کشور هنوز هم عامل 
بدبختی در کشور است؛ بنابراین دولت مداراِن افغانستانی 

دیگر نباید شکار دیپلوماسی حبابِی این کشور شوند. 
اگرچه حاال همۀ مقام ها در دولت وحدت ملی سخنانی 
در  کشور  آن  برنامه های  و  پاکستان  سیاست  برابر  در 
افغانستان دارند، اما هنوز هم این امیدواری وجود ندارد 
بتواند شکایت نامه یی را مطابق  که دولِت غنی و عبداهلل 

خواسِت مردم افغانستان به شورای امنیت پیش کند. 
افغانستان(  مردم  خواست  )مطابق  شکایتی  چنین  اگر 
نخستین  باید  ارایه شود،  ملل  امنیت سازمان  به شورای 
از  پس  پاکستان  برابر  در  افغانستان  دولت  رسمِی  اقدام 
سال ها شمرده شود. بارها انتظار داشتیم که آقای کرزی به 
سازمان ملل متحد از پاکستان شکایت کند، اما علی رغم 
نیافت.  سامان  اقدامی  چنین  برداشت ها  و  انتظارها  همۀ 
از  برای شکایت  فرصِت خوبی  غنی  آقای  که  هم  حاال 
پاکستان دارد، نیرنگ های پاکستان و ناگزیری هایی او را 
اصاًل  یا  که  نهایت سبب می شود  در  که  کرده اند  احاطه 
شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل مطرح نشود و یا 
اگر هم شود، در حِد یک شکایِت نرم و منعطفانه باشد. 
زیرا پاکستان مهره های توان مندی در بدنۀ تصمیم گیرندۀ 

ارگ ریاست جمهوری دارد. 
 به هر صورت، آقای غنی می تواند در شرایطی که پرده 
قانون  اساِس  بر  برافتاده،  پاکستان  سیاست های  روی  از 
اساسی کشور، به حیث فرمانده کل نیروهای مسلح دست 
به این اقدام تاریخی بزند. اما اگر این فضا فروکش کنـد 
و پاکستان با سیاست های اغوا کننده اش بتواند بارِ دیگر 
و  می رود  از دست  نیز  فرصت  این  بزند،  گول  را  کابل 
بعدتر این پاکستان خواهد بود که از دولت افغانستان به 

شورای امنیت شکایت می کند. 
پاکستان و مداخالِت  از سیاست های  افغانستان  شکایت 
نظامی اش در افغانستان به شورای امنیت، می تواند مانع 
پاکستان  تروریسِم  از  و حمایت  مداخله  و  تجاوز  ادامۀ 
در افغانستان شود. زیرا این شکایت می تواند کشورهای 
مقتدرِ جهـان را در برابر پاکستان قرار دهد و پاکستان را 
به عنوان یک نقطۀ غیرمطمین در نقشۀ بین الملل برجسته 

کند.

فریب سیاست های حبابِی 
پاکستان را نخورید
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بیانیهمشترکروسایجمهورتاجیکستانوترکمنستان:

بحران افغانستان با مذاکرات گستردۀ سیاسی حل می شود
ترکمنستان  و  تاجیکستان  جمهور  روسای 
از  حمایت  ضمن  مشترک  بیانیه یی  انتشار  با 
بحران  حل  برای  جهانی  جامعه  کمک های 
سیاسی  شیوۀ  که  کردند  اعالم  افغانستان 
صلح آمیز با رویکرد مذاکرات گسترده تنها راه 

حل بحران افغانستان است.
تاجیکستان  ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر 
رییس جمهور  رحمان  علی  امام  کرد:  اعالم 
محمداف  بردی  قلی  قربان  و  تاجیکستان 
رییس جمهور ترکمنستان به اتفاق نظر رسیده اند 
بحران  از  افغانستان  رفت  برون  حل  راه  که 
با  صلح آمیز  سیاسی  شیوه های  تنها  کنونی، 

رویکرد مذاکرات گسترده است.
حل  برای  نظامی  راه کارهای  می گویند:  آن ها 
به  معکوس  نتایج  افغانستان  داخلی  مشکالت 
همراه دارد و از دورنمای قابل قبولی برخوردار 

نیست.
بیانیه مشترک می افزاید: ترکمنستان و تاجیکستان 
از جامعه جهانی در کمک به حکومت افغانستان 
روند  در  بتواند  کشور  این  تا  می کنند  حمایت 

اقتصاد منطقه یی و بین المللی حضور یابد.
در  ترکمنستان  و  تاجیکستان  جمهور  روسای 
حالی این بیانیه را منتشر می کنند که در ماه های 
ناامنی  های  با  افغانستان  شمالی  مناطق  اخیر 
تهدیدی  مسئله  این  و  است  مواجه  وسیعی 

بالقوه برای مرزهای دو کشور نیز می باشد.

با این وجود نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان 
اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  رهبری  به 
رییس جمهور مدتی است که با مخالفان مسلح 
حال  در  فاریاب  والیت  در  خارجی  و  داخلی 

جنگ هستند.
تاجیکستان و ترکمنستان نیز بخشی از نیروهای 
ارتش خود را در مرزهای مشترک با افغانستان 
خطرهای  بروز  صورت  در  تا  کرده اند  مستقر 
احتمالی بتوانند ابتکار عمل را در اختیار بگیرند.
اجرایی  برای  تالش  در  ترکمنستان  همچنین 

خاک  طریق  از  تا  است  تاپی  پروژه  کردن 
هندوستان  به  را  گاز  پاکستان،  و  افغانستان 
برساند، اما عملی شدن این موضوع نیازمند بهتر 

شدن شرایط امنیتی در افغانستان است.
برای  زیادی  عالقه  میانه  آسیای  کشورهای 
از  افغانستان  اقتصادی  پروژه های  در  مشارکت 
خود نشان می دهند و در همین راستا چندین بار 
اعالم کرده اند که مایل به همکاری در حوزه های 

مختلف تجاری و اقتصادی با کابل هستند.

رییسپیشینامنیتملی:

مالمنصور می خواهد ثابت کند که توانایی 
حفظ قابلیت بی رحمی و خشونت را دارد

رییس سابق امنیت ملی افغانستان با اشاره به حمالت گسترده 
افزایش  و  طالبان  از  حمایت  با  پاکستان  که  گفت  کابل  در 

خشونت به دنبال گسترش نفوذ در افغانستان است.
امراهلل صالح رییس سابق امنیت ملی افغانستان در گفت وگو با 
مجله اشپیگل هدف از حمالت اخیر گروه طالبان در کابل را 

تحکیم قدرت رهبر جدید این گروه عنوان کرد.
وی افزود که این حمالت از سوی پاکستان پشتیبانی می شوند.
طالبان  که  گفت  کابل  حمالت  دیگر  اهداف  مورد  در  صالح 
رهبر  منصور  اختر  مال  دارند.  بیرحمی  و  به خشونت  شهرت 
را  قابلیت ها  این  می تواند  که  کند  ثابت  آنها می خواهد  جدید 

حفظ کند.
این در حالی است که تمامی حمالت گروه طالبان مستلزم منابع 
با همکاری و  بنابراین طالبان  اقتصادی فراوان است  نظامی و 
کمک سازمان اطالعاتی پاکستان )آی.اس.آی( این حمالت را 
برنامه ریزی و عملی کرده است و مهمترین هدف این حمالت 
معرفی منصور به عنوان یک مرد قدرتمند است. همچنین این 
خشونت ها بیانگر این است که طالبان هنوز هم وجود دارند و 

متحد و قدرتمند می باشند.
مخفیانه  مرگ  مورد  در  افغانستان  ملی  امنیت  سابق  رییس 
مالعمر رهبر سابق طالبان نیز بیان کرد که نمی دانیم که به طور 
دقیق مال عمر 2 یا 5 سال قبل مرده است اما رهبر سابق طالبان 
تحت حمایت آی اس آی بود. هرچند که پاکستان این اتهام را 
رد می کند. چگونه می توان روند صلحی را با پاکستان رهبری 

کنیم که از رییس ارتش تا رییس جمهور آن دروغ می گویند؟
طالبان  جدید  رهبر  که  این  دلیل  مورد  در  ادامه  در  امراهلل 
افغانستانی است و اما با پاکستان همکاری می کند، تصریح کرد 
که طالبان تنها می تواند با جنگیدن در این راه با کمک سازمان 
اطالعاتی پاکستان پیش برود. منابع ضروری برای مال منصور 
نظر مخالفان  تثبیت کند و  را  مقام خود  تا  فراهم خواهد شد 

خود را جلب نماید.
وی همچنین در مورد چرایی پاکستان برای تسلط به افغانستان 
گفت که پاکستان از زمان تاسیس در سال 1947 میالدی یک 
نامطمین  خود  به  نسبت  که  است  مانده   باقی  نمادین  دولت 
قرار  بسیاری  ژئوپولیتیکی  فشارهای  تحت  کشور  این  است.. 

دارد که بیشتر به دلیل رقابت با هند می باشد.
بنابراین گسترش نفوذ این کشور در افغانستان از اهمیت خاصی 
برخوردار است و به این کشور »احساس قدرت« می دهد. البته 
پاکستان تا حدودی به هدف خود رسیده است. نیروهای ناتو 
خارج شدند و ماموریت امریکا به فعالیت های سفارتی کاهش 

یافته است.
رییس سابق امنیت ملی افغانستان در پاسخ به احتمال برگشت 
نظامیان ناتو به این کشور نیز اظهار داشت: خواستار بازگشت 
نیروهای غربی نیستیم بلکه خواهان حمایت سیاسی و شناخت 
کافی اتفاقات در افغانستان هستیم: هدف از جنگ پاکستان با 
کمک مزدوران خود در مقابل دولت کابل و مردم کشور باید 

شناسایی و بررسی شود.
امراهلل صالح همچنین تاکید کرد که در صورت تمایل پاکستان، 

صلح در افغانستان نیز برقرار خواهد شد.
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مناینده گان مجلس:

توزیع نشدن شناسنامه اجندای جلسۀ نخست ما خواهد بود
رییس مجتمع جامعۀ مدنی:

 از دست پارلمان کاری ساخته نیست
ناجیه نوری

نماینده گان مجلس تصمیم دارند در اولین جلسه 
رهبران  از  خویش،  تابستانی  تعطیالت  از  بعد 
حکومت بخواهند که هرچه زودتر دستور آغاز 

روند توزیع شناسنامه های برقی را بدهند.
شماری از نماینده گان مجلس می گویند: برخی 
شناسنامه های  توزیع  روند  برابر  در  مشکالت 
برقی عمداً ایجاد شده تا این پروسه آغاز نشود؛ 
بنابراین مجلس نماینده گان درآغازین روزهای 
مساله  این  روی  جدی  بحث های  خود  کاری 

خواهد داشت.
اما شماری از نهادهای مدنی می گویند: با توجه 
به چند دسته گی در درون مجلس و معامله گر 
زیاد  نمی توان  نماینده گان،  از  شماری  بودن 
امیدوار بود که مجلس بتواند رهبران حکومت 

را وادار به آغاز این روند کند. 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت در نشست 
آزمایشی  روند  که  کرد  فیصله  وزیران  شورای 
توزیع شناسنامه های برقی 28 اسد آغاز شود؛ اما 
نبود آماده گی تخنیکی،  بهانۀ  به  رییس جمهور 

این پروسه را بار دیگر به تأخیر انداخت. 
آگاهان می گویند که رییس جمهور تحت فشار 

حلقاتی در درون و بیرون ارگ قرار دارد. 
نشدن  درج  حلقات،  این  مشکل  آنان،  باور  به 
واژۀ افغان در تذکره های برقی است. مجلسین 
شورای ملی فیصله کرد که در تذکره  های برقی 
واژۀ افغان درج نشود. آنان استدالل کردند که 
در  ساکن  اقوام  از  یکی  به  متعلق  افغان  واژۀ 
کشور است. بنابراین، نباید این واژه بر اکثریت 
تحمیل شود. رییس جمهور نخست قانون ثبت 
احوال نفوس را توشیح کرد؛ اما سپس با اشارۀ 

برخی از چهره های فاشیست، از اجرایی کردن 
جریدۀ  در  قانون  این  ورزید.  خودداری  آن 

رسمی چاپ شده و نافذ می باشد. 
نماینده گان  مجلس  عضو  شاه  اعتمادی  چمن 
تعطیالت  از  بعد  جلسۀ  اولین  در  می گوید: 
مساله  این  روی  نماینده گان،  مجلس  تابستانی 

بحث خواهد شد.
این  تا  دارند  نماینده گان تصمیم  تاکید کرد:  او 
مساله را در اولین اجندای مجلس گنجانیده و 
زودتر  هرچه  که  بخواهند  رهبران حکومت  از 

دستورآغاز این روند را بدهند.
به گفته این عضو مجلس، بعضی از مشکالت 
ایجاد  عمداً  برقی  شناسنامه های  توزیع  روند 

شده تا این روند اصاًل آغاز نشود.
را  قضیه  این  پارلمان  کرد:  اضافه  اعتمادی 
تعطیالت  از  بعد  و  می کند  دنبال  همچنان 
مسووالن  از  و  کرده  پی گیری  را  آن  تابستانی 
آن در خصوص توقف این روند پاسخ خواهد 

خواست. 
عضو  مجروح  فاروق  غالم  حال،  همین  در 
تصمیم  »ما  می گوید:  نماینده گان  مجلس  دیگر 
داریم که این مساله را در اولین جلسه بعد از 
مسووالن  از  و  کنیم  مطرح  مجلس  تعطیالت 
مربوط بخواهیم که چرا این روند تاکنون آغاز 

نشده است«.
در  را  مساله  این  این که  ضمن  ما  گفت:  او 
آن  روی  تا  می گنجانیم  مجلس  اجندای  اولین 
بحث صورت گیرد، از مسووالن این روند نیز 
این  تاکنون  چرا  که  دهند  پاسخ  تا  می خواهیم 

روند آغاز نشده.
برای  مجلس  نماینده گان  مجروح،  گفته  به 

و  کردند  بسیار  تالش  قانون  این  تصویب 
به  روند  این  اجرای  برای  گزافی  پول های 
مصرف رسید؛ اما تاکنون این روند آغاز نشده؛ 
بنابراین باید رهبران حکومت دراین خصوص 

به نماینده گان مردم پاسخگو باشند.
می گوید:  مدنی  رییس جامعه  رفیعی  عزیز  اما 
»چون پارلمان ما یک پارلمان معامله گر است؛ 
بنابراین بیشتر از اینکه به منافع ملی فکر کنند، 
برای کسب منافع شخصی شان معامله خواهند 

کرد«.
چند  به  توجه  با  گفت:  مدنی  جامعۀ  رییس 
بودن  معامله گر  و  مجلس  درون  در  دسته گی 
امیدوار  زیاد  نمی توان  نماینده گان،  از  شماری 
بود که مجلس بتواند رهبران حکومت را وادار 

به آغاز این روند کنند. 
لحاظ  از  تذکره ها  این  »توزیع  رفیعی،  گفته  به 
آمار دقیق نفوس، تشکیالت قومی، تعداد نفوس 
در  قومی  تشکیالت  ولسوالی ها،  و  والیت  در 
والیات و ولسوالی ها و ده ها مورد دیگر حایز 

اهمیت است«.
او تاکید کرد: »چون تعداد اقوام مشخص نیست 
و تمام اقوام در افغانستان اکثریت اند، بنابراین 
این معضله  به  این شناسنامه ها می تواند  توزیع 

نقطه پایان بگذارد«.
را  واقعیت ها  که  اندازه  یی  هر  به  افزود:  رفیعی 
کتمان کنیم و برای آشکار شدن واقعیت ها مانع 
ایجاد کنیم، به همان اندازه زیان خواهیم کرد؛ 
با  بدهیم  اجازه  که  بود  بنابراین خوب خواهد 
توزیع این شناسنامه ها حقیقت روی پرده بیاید.
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ــن  ــک چنی ــت در پنجشــیر ی ــرای دوام مقاوم مســعود ب
ــود:  ــرح نم ــی را مط طرح

ــران  ــیر در ک ــی پنجش ــای عقب ــدو راه ه ــۀ کومان 1. قطع
ــمن از  ــا دش ــد، ت ــن کاری نمای ــاواک را مای ــان و خ منج

ــد. ــه نکن عقــب حمل
2. قرارگاه هــای دوران جهــاد کــه در عمــق دره هــای 

ــوند. ــال ش ــاره فع ــتند، دوب ــت داش ــی موقعی فرع
ــیر  ــد از پنجش ــه می توانن ــه داوطلبان ــی ک 3. خانواده های
خــارج شــوند، بایــد تشــویق گردنــد؛ تــا بدیــن ترتیــب 

ــود. ــرف ش ــر مص ــی کم ت ــواد خوراک م
4. پــل کوکچــه در والیــت تخــار منفجر گــردد تــا طالبان 
نتواننــد به ســوی مناطــق مــاورای کوکچه پیشــروی کنند.
بــا علمــا و  5. بــرای دوام مقاومــت در پنجشــیر، 
موی ســفیدان مشــوره صــورت گیــرد؛ چــون در صورتــی 
کــه مــردم خواســتار دوام جنــگ نباشــند، بایــد راه 
دیگــری ســنجید. از همیــن رو، فــردا جلســه بــا اشــتراک 
نماینــده گان سراســر پنجشــیر تشــکیل شــد و همه گی به 
یک صــدا گفتنــد: “همــه می میریــم، ولــی تســلیم طالبــان 
نمی شــویم” و بــه احمدشــاه مســعود پیشــنهاد کردنــد که 
جوانــان دســت بــه حملــه در شــمالی بزننــد و راه طالبــان 
بــه ســوی مناطــق شــمال را قطــع کننــد و موی ســفیدان 

ــد. ــاع می کنن ــز همــه از داخــل پنجشــیر دف نی
هفته نامــۀ پیــام مجاهــد در آن شــماره، در برابــر آماده گــی 
جانبازانــۀ مــردم چیــزی بهتــر از شــعر عبدالقهــار عاصــی 

نیافــت و بــه ســتایش از ایــن فیصلــۀ 
ــی، نوشــت: مردم
خیال من یقین من

جناب کفر و دین و من
بهشت هفتمین من

دیار نازنین من
...

کوه و کمر غالم شان
چه آفتاب و آتشی

قیامتی قیام شان
چه مردمان سرکشی
به خانه خانه رستمی
به خانه خانه آرشی

برای روز امتحان
دالور کمان کشی

...
چه سرفراز ملتی

چه سربلند مردمی
که خاک راه شان بود

شرافت جبین من
...

شهادت و مراد را
به گوش سنگ سنگ خود

چه سخت نعره می کشد
گلوی سرزمین من

...
ــه  ــرال عبدالملــک تمــاس گرفت ــا جن 6.  ب
شــود و پیــش از این کــه طالبــان نفــوذ خود 
را در شــمال محکــم نماینــد، وی بــه قیــام 
ــود  ــن ب ــل ای ــردد؛ چــون تحلی تشــویق گ

کــه ملــک بــه اثــر دشــمنی بــا دوســتم دســت بــه چنیــن 
کاری زده اســت و بــه ســلطۀ طالبــان راضــی نیســت و از 
این کــه امیــر اســماعیل خان را بــا 600 تــن از مجاهدیــِن 
تحــت فرمانــش بــه طالبان تســلیم داده، شــرمنده اســت و 

او نمی توانــد بــا ایــن جنــاح تمــاس بگیــرد.
ــاه مســعود در صــدد  ــه، احمدش ــن فیصل ــر اســاس ای ب
تمــاس بــا عبدالملــک برآمــد و غفــورزی ایــن تمــاس را 
برقــرار نمــود و مســعود او را بــه قیــام تشــویق نمــود و 
از وی پشــتیبانی خــود را اعــالم داشــت کــه در نتیجــه، 
فــردای آن روز حــدود ســه هزار نفــر از افــراد طالبــان در 

شــمال کشــور تــار و مــار شــدند.
ایــن تصامیــم در هیچ مؤسســۀ تحقیقاتــی اتخــاذ نگردید 
ــار ســاحل ها از ســوی متخصصیــن طرح ریــزی  و در کن
نشــد؛ بلکــه در شــرایطی از جانــب مســعود اتخــاذ شــد 
کــه شــرِح آن گذشــت و ایــن نــه تنهــا ثبــات و پایــداری، 
ــان را در  ــی ایش ــدرت واقع بین ــه، ق ــر از هم ــه مهم ت بلک
دشــوارترین اوضــاع بــه نمایــش گذاشــت. آن جــا بــود که 
ــم و آن، یکــی از  ــی را دریافت ــی مفهــوم واقع بین ــه خوب ب
عطایــای الهــی بــه مســعود بود کــه نظیــرش دیگر ســراغ 

نمی شــود.

استراتژیست بزرگ
احمدشــاه مســعود در میــان فرماندهــان افغانســتان، یگانه 
کســی بــود کــه از دید اســتراتژیکی برخــوردار بــود و حتا 
برخی هــا او را یکــی از استراتژیســت های بــزرِگ عصــر 

ــد.  می خوانن
وقتــی از او خواســتم رابطــۀ جنــگ و سیاســت را تعریف 

کنــد، ســخن کالزویتســن نویســندۀ اثــر معــروف “دربارۀ 
ــی از  ــگ جزی ــت: “جن ــت و گف ــان داش ــگ” را بی جن
سیاســت اســت و آن گاه ضــرور می افتــد کــه راه دیگــری 
ــه  ــد”. ب ــته باش ــود نداش ــدف وج ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
مصــداق همیــن گفتــه، احمدشــاه مســعود در تشــکیالِت 
خــود بخش هــای مختلفــی داشــت کــه هماهنــگ بــه کار 

می پرداختنــد.
ــید و  ــعت می بخش ــش را وس ــت کنترول ــروِ تح او قلم
بــرای ایــن کار، نخســت یــک جبهــۀ نمونــه در پنجشــیر 
ایجــاد نمــود و ســپس بــرای مــردم رفــاه و آســایش به بــار 

آورد. 
ــرد  ــاد ک ــی ایج ــات اجتماع ــر خدم ــی به خاط کمیته های
و مــردم را عمــالً بــه گونه یــی در مقاومــت علیــه  قــوای 
شــوروی ســهیم نمــود و حتــا از افــراد کارمنــدی کــه در 
ســاحات تحــت کنتــرول قــوای شــوروی کار می کردنــد، 
ــود.  ــذ می نم ــان را اخ ــد از معاش ش ــج درص ــوار پن ماه
ایــن پــول بــه هیچ وجــه مصــارف جبهــه را تأمیــن کــرده 
ــان  ــول می ــن پ ــه ای ــی ک ــی رابطه ی ــت؛ ول نمی توانس
ــت  ــرد، از اهمی ــاد می ک ــت ایج ــدان دول ــه و کارمن جبه
ــس  ــه هیچ ک ــوری ک ــود؛ ط ــوردار ب ــی برخ ــیار باالی بس
خــود را از مقاومــت بیگانــه حــس نمی کــرد و همــکاری 
بــا مجاهدیــن بــا گذشــت هــر روز ابعــاد بیشــتر کســب 
می نمــود و از همین جــا بــود کــه مســعود گســترده ترین 
شــبکۀ اطالعاتــی را در برابر قــوای شــوروی و رژیم کابل، 

تشــکیل داد و حتــا بــه گفتــۀ خــودش، افســران عالی رتبــۀ 
ارتــش ســرخ نیــز کــه از روس ها دل خوشــی نداشــتند، با 
فرســتادن اطالعــات ارزشــمند، او را کمــک می رســاندند.
در دوران آتش بس پنجشــیر، شــبکۀ اســتخباراتی مســعود 
ــراالن شــوروی درز ایجــاد  ــان جن ــا می فرصــت یافــت ت
ــو و  ــداران چرنینک ــتۀ طرف ــه دو دس ــا را ب ــد و آن ه نمای
اندروپــوف تقســیم کنــد. البتــه دادن هدایــا از جملــه زمرد 
بــه برخــی از ایــن افســران، در ایــن معاملــه بســیار مفیــد 

تمــام شــد.
ــا اســرای  ــاه مســعود ب ــم و انســانی احمدش ــار مالی رفت
جنگــی در آغــاز هرچنــد میــان مجاهدیــِن عــادی کریــه 
بــه نظــر می رســید؛ امــا ایــن سیاســت بــا گذشــت هــر 
روز وجهــه و اعتبــار احمدشــاه مســعود را از یــک فرمانده 
محــض جنگــی بــه حــد یــک رهبــر خردمنــد سیاســی 
ارتقــا بخشــید و ایــن نکتــه را قــوت داد کــه مســعود نــه 
یــک قومانــدان خون ریــز، بلکــه رهبــر مجاهــدی اســت 
ــد؛  ــش می اندیش ــن خوی ــات وط ــه نج ــاً ب ــه صرف ک
ــت:  ــتیا گف ــا ایزویس ــی ب ــود در مصاحبه ی ــه خ چنان ک
“یــک نفــر اســیر را بــه امــر و بــه مرمــی نکشــته ام”. حتــا 
گاهــی در مــدت یک ســال یــک ســرباز ســه بــار در جبهۀ 
پنجشــیر دســتگیر گردیــد و رها شــد. او هیــچ گاه در مورد 
اســرا شــخصاً بــه قضــاوت نپرداخــت و ایــن کار را بــه 

کمیتــۀ قضــا محــول نمــود.
در ســالیان پس از خروج ســربازان شــوروی از افغانســتان، 
اســتخبارات پاکســتان بــار بــار از مســعود تقاضــا نمــود تا 
جــادۀ ســالنگ را کــه شــاهرگ پایتخت افغانســتان اســت، 
مســدود نماید؛ اما احمدشــاه مســعود جنبۀ انســانی قضیه 

اهمیــت  را 
ــم  ــگاران گفــت، رژی ــه خبرن ــی داد و خــود صریحــاً ب م
ــد اکمــال  ــه هــر طریقــی می توان ــراد خــود را ب ــل اف کاب
نمایــد، ولــی بــا ایــن کار مــردم عــادی صدمــه می بیننــد. 
لــذا از ایــن کار اجتنــاب ورزیــد. در نتیجــۀ این سیاســت، 
مســعود در واقــع رهبــر و امیــد همــۀ شهرنشــینان کابــل 
شــد و محبــت او روز تــا روز در کابــل افزایــش  یافــت؛ 
امــا در مقابــل، آی.اس.آی از طریــق مطبوعات، مســعود را 
بــه همــکاری بــا رژیــم داکتــر نجیــب اهلل متهــم می نمــود.
احمدشــاه مســعود عمده تریــن شــرط موفقیــت در یــک 
ــردم  ــتیبانی م ــت و پش ــه را، حمای ــارزۀ آزادی خواهان مب
می دانســت و بنابریــن مــردم را از طریــق نماینده گان شــان، 
پیوســته در جریــان قضایــا قــرار مــی داد. از مــردم مشــوره 
می گرفــت و در مــوارد الزم از مجمــع علمــا بــرای انجــام 
ــن ترتیــب، او  ــوای شــرعی می خواســت و بدی کاری، فت
در نقــش یــک رهبــر مردمــی عمــل می نمــود. ایــن روش 
چنــان میــان مــردم و مســعود رابطــه ایجاد کــرد که مــردمِ 
محــل بــه جنگیــدن در زیــر فرمــاِن وی افتخــار می کردند 
و فرزنــداِن خــود را یکــی پــس از شــهادت دیگــری، بــه 

جبهــه می فرســتادند.
در تعییــن فرماندهــان تنهــا شــجاعت در میــدان، معیــار 
ــه، اخــالق و  ــم و تربی ــه شــمار نمی رفــت؛ بلکــه تعلی ب
دانــش دینــی )تجویــد قــرآن مجیــد و فقــه( نیــز در ایــن 
ــد از  ــزی” بع ــات مرک ــت و “قطع ــت داش ــتا اهمی راس

تشــکیل شــورای نظــار، ایــن آموزش هــا را پشــت ســر 
ــای  ــر ج ــت ب ــر مثب ــان اث ــر چن ــن ام ــتند. ای می گذاش
نهــاد کــه از والیــات مختلــف افغانســتان دســته دســته از 
قوماندانــان، علمــا و موی ســفیدان بــه احمدشــاه مســعود 
مراجعــه می کردنــد و از وی می خواســتند تــا چنــد نفــر 
از افــراد آموزش دیــده اش را بــرای تأمیــن نظــم و امنیــت 

بــا آن هــا بفرســتد.
در اســتراتژی نظامــی مســعود، دو نکتــه از همــه بارزتــر 
ــگ؛  ــدارا در جن ــه نظــر می رســید: یکــی، تحمــل و م ب
ــات خــودی. او از دشــمن  ــری از تلف و دیگــری، جلوگی
ــوای  ــه ق ــه ن ــت ک ــت و می دانس ــق داش ــِل دقی تحلی
ـ پاکســتانی و  شــوروی و نــه نیروهــای مشــترک طالبــان 
عــرب را بــا چنــد حملــۀ فیصله کــن می تــوان شکســت 
داد و هــر آن کــه چنیــن بیاندیشــد، خــود را بــه نابــودی 
ــتر  ــِن بیش ــرف زمی ــرای تص ــن رو ب ــاند؛ از ای می کش
هیچ گاهــی حــرص نشــان نــداد، بلکــه او کســِب زمــان 
ــدن  ــر ش ــه طوالنی ت ــا هرچ ــه ب ــد ک ــع می دی ــه نف را ب
ــی،  ــی و سیاس ــاظ نظام ــاوز از لح ــمِن متج ــگ، دش جن
متحمــل ضربــات می گــردد و بــا ایــن شــیوه، بــه ســتوه 
ــی از  ــول یک ــد رس ــی محم ــاره صوف ــد. در این ب می آی
فرماندهــان شــمال کابــل، لطیفه یــی گفــت و کار مســعود 
را بــه آن تشــبیه کــرد. لطیفــه چنیــن اســت کــه شــخصی 
ــا دو  ــود، گفــت: ب ــاالی درخــت ب ــه دیگــری کــه در ب ب
لگــد تــو را از درخــت پاییــن مــی آورم. دیگــری گفــت: 
نمی توانــی. ســرانجام هــر دو شــرط بســتند. اولــی یــک 
ــت و  ــش گرف ــه درخــت زد و راه خــود را در پی لگــد ب

رفــت. دومــی گفــت: چــرا مــی روی، بیــا لگــِد دومــت را 
ــاه  ــی در پاســخ گفــت: لگــد دوم را یک م ــزن. اول ــم ب ه

ــم. ــد می زن بع
ــهِ آن  ــاز متوج ــری، از آغ ــرز فک ــن ط ــا چنی ــعود ب مس
بــود کــه حمــالت خــود را بــا کم تریــن تلفــاِت ممکــن 
راه انــدازی نمایــد؛ زیــرا دادن تلفــات ســنگین در درازمدت 
ــۀ  ــی آورد و روحی ــن م ــردم را پایی ــکاری م ــطح هم س
ــه  ــن، در حمل ــت. بنابرای ــم می شکس ــن را دره مجاهدی
بــاالی گارنیزیون هــای رژیــم کابــل کــه احتمــال مقاومت 
بیشــتر در آن هــا متصــور بــود، مســعود قطعــات حملــه را 
از افــراد مناطــق مختلــف انتخــاب می کــرد تــا در صورت 
تلفــات، ایــن رقــم متوجــه یــک منطقــه و محــل نگــردد. 
عــالوه بــر بُعد نظامــی آن، احمدشــاه مســعود در ایــن کار 
یــک هــدف انســانی نیــز داشــت کــه جزئــی از فطــرِت او 
بــود؛ قطعــاً برای کســب پیــروزی در جنــگ، راضــی نبود 

کــه جــان افــراد تحــت امــرِ خــود را بــه خطــر انــدازد.
ــت  ــده اس ــناخته ش ــر ش ــک ام ــن، ی ــان مجاهدی در می
ــه در صــورت فشــار دشــمن، مســعود خــود دســتور  ک
در  نویســنده  بــاری  می کــرد.  صــادر  عقب نشــینی 
جلســه یی واقــِع وزیــر اکبرخــاِن شــهر کابــل حاضــر بــود 
کــه یکــی از حاضریــِن مجلــس به مســعود پیشــنهاد نمود 
کــه هــزاران مجاهــد آمــاده وجــود دارنــد و در صــورت 
حملــه بــه چهلســتون بــاالی افــراد حــزب اســالمی، اگــر 
ــل  ــرب کاب ــه غ ــوند، بقی ــم کشــته ش ــا ه ــه هزار آن ه س
ــه  ــل ب ــهر مکم ــد و ش ــه می کنن را تصفی
ــد. مســعود در پاســخ  تصــرِف وی درمی آی
ــن  ــه ای ــا ب ــی اســت، ام ــر خوب ــت: نظ گف
شــرط کــه در میــان گــروِپ حملــه خــودت 
یــا پســرت شــامل باشــد؛ ایــن جوانانــی که 
ــاه نیســتند  ــگ کشــته می شــوند، گی در جن
کــه در بهــار دیگــر ســر بزننــد؛ خانواده یــی 
متالشــی می شــود و قریه یــی بــه ماتــم 
ــرای  ــان ب ــن جوان ــود ای ــیند و کمب می نش
نســل ها اثــرات منفــی بــر خانــوادۀ آن هــا بر 

جــای می گــذارد.
ــی  ــای کار نظام ــر از ویژه گی ه ــی دیگ یک
ــق  ــه مطاب ــود ک ــعود آن ب ــاه مس احمدش
شــرایط و زمــان، دســت بــه ابتــکار جدیدی 
مــی زد و قطعــات تازه یــی ایجــاد می نمــود. 
ــور  ــا به ط ــن در قرارگاه ه ــاز مجاهدی در آغ
عمومی دســته بندی شــدند، ســپس”قطعات 
متحــرک” از افــراد داوطلــِب ایــن قرارگاه هــا 
ـ البتــه پــس از گذرانــدِن یــک دورۀ تعلیمی 
ــۀ  ــه گون ــگ ب ــت. دوام جن ــکیل یاف ـ تش
خــودکار مجاهدیــن را طبقه بنــدی می کــرد 
و برخــی چهره هــا را برجســته می ســاخت 
ــا اســتفاده از ایــن امــر، در هــر  و مســعود ب
ــات  ــده “قطع ــِن ورزی ــرارگاه از مجاهدی ق
ضربتــی” تشــکیل داد کــه وظیفــۀ جنــگ را 
بــه عهــده داشــتند و بقیــه نیــز بــه کارهــای 

ــد. عقــِب جبهــه توظیــف می گردیدن
ــری شــورای نظــار در شمال شــرق  ــا پاگی ب
کشــور، قطعــات مرکزی ایجــاد گردیــد و با 
عقب نشــینی قــوای شــوروی از افغانســتان، 
اســاس یــک ارتــش منظــم گذاشــته شــد. 
اگــر از یک ســو ایــن تغییــر و تحول تشــکیالت، رکــود را 
می شکســت و امیــد مجاهدیــن را تجدیــد می داشــت؛ اما 
از جانــب دیگــر، عمــق فهــم و درایِت احمدشــاه مســعود 
را نیــز بازگــو می کــرد کــه چه گونــه مطابــِق شــرایط گام 

ــه پیــش می گــذارد. ب
احمدشــاه مســعود جنگ هــای چریکــی ســایر کشــورها 
را دقیقــاً مطالعــه کــرده و از آن بهــره  گرفتــه بــود. او میــان 
اراضــی چیــن و افغانســتان مشــابهت هایی را تشــخیص 
ــًا  ــور عمدت ــهرهای دو کش ــه ش ــی این ک ــود و یک داده ب
در محاصــرۀ کوه هــا قــرار دارنــد. از ایــن رو بــه کار 
پایگاه ســازی در مناطــق کوهــی ارجحیــت قایــل شــد و با 
تطبیــق ایــن برنامــه، شــهرها خــود بــه خــود در محاصــرۀ 

مجاهدیــن قــرار گرفــت.
مســعود بــرای جنــگ چریکــی افغانســتان در برابــر ارتش 

ســرخ، چهــار مرحلــه قایــل بود:
مرحلۀ نطفه گذاری  .1
2.  مرحلۀ دفاع فعال

3.  مرحلۀ تعرض
4.  مرحلۀ بسیج عمومی.

ــه  ــورت گرفت ــم ص ــن ه ــی در چی ــن مرحله بندی ی چنی
ــن  ــه چنی ــت ک ــان می داش ــود اذع ــعود خ ــود و مس ب
ــیج  ــۀ “بس ــا مرحل ــد و تنه ــود دارن ــباهت هایی وج ش
عمومــی” در افغانســتان ایجــاب مــی دارد که قبــالً در جای 
ــل ضعــف کار  دیگــری تکــرار نشــده اســت و آن به دلی

ــد. ــن می باش ــران مجاهدی ــازمانی رهب س

عبدالحفیظ منصور بخش چهل وسوم
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کامو به نقل از نیچه گفته بود: آن کس که طرِح بزرگی 
بزرِگ  طرح  بزید.  هم  همان  با  باید  است،  انداخته  در 
از نظرش  نوشتن دربارۀ جهانی که  نه  بود.  نوشتن  کامو 
دربارۀ  نوشتن  بلکه  بود،  فهم  قابل  غیر  و  پیش بینی نشده 
انسان که گرچه او نیز غیر قابِل درک اما الاقل ملموس 
بود. کامو در روزهای پایانِی عمرش در نامه یی به کاترین 
نمی خواهم  چون  بمیرم.  بگذار  »پس  می نویسد:  سلرز 
بدون کار و نوشتن زنده گی کنم«.  خیال مرگ در روزهای 
پایانی زنده گی کامو در ذهِن او جای می گیرد تا به آن جا 
که از اتفاق های پیش بینی نشده سخن می گوید. در آخرین 
زیاد  احتمال  »به  می نویسد:  کاسارس  ماریا  به  نامه اش 
در  که  پیش بینی نشده یی  اتفاق های  احتساب  با  سه شنبه 
 1960 جنوری  چهارم  در  می دهد«.  سرانجام  رخ  جاده 
از  اثر تصادف در جاده کشته می شود. متن زیر  بر  کامو 
آخرین مصاحبۀ کامو با ژان کلود بریس ویل در سال 1959 

از les nouvelles litteraires است.
***

استعداد  که  بردید  پی  زنده گی تان  از  دوره یی  چه  در 
نویسنده گی دارید؟

اما از 17ساله گی میل  شاید استعداد کلمۀ مناسبی نباشد 
داشتم نویسنده شوم و همان موقع هم فهمیدم که خواهم 

شد.
به فکر کار دیگری هم بودید؟

داشته  هم  دومی  شغِل  تا  داشتم  نیاز  حقیقتش  تدریس، 
باشم تا آزاد بودنم تضمین شود.

موقع نوشتن »پشت ورو« چه؟ بازهم به شغل دوم فکر 
کردید؟

اما  زدم  را  نویسنده گی  قید  »پشت ورو«  از  پس  اصال 
به یک باره نیروی حیاتِی شگفت آوری در من پدید آمد که 

منجر به نوشتن کتاب »عیش« شد.
در تلفیق خلق اثری و در همان حال نقش اجتماعی یی 
که به ناگزیر عهده دار شدید چه، از این نظر مشکلی هم 
حس می کردید؟ این موضوع چه قدر برای تان مهم بود؟
البته مهم بود اما در عین حال زمانۀ ما اندک اندک چنان 
»اشتغاالت  قبیل  این  به  بدی  حتا  یا  مضحک  چهرۀ 
اجتماعی«  داد که به ما کمک می کند تا کمی خودمان را 
رها کنیم. اما این را هم باید به یاد داشت که هر نویسنده یی 

در هر حال به خاطر زنده گی و آزادی ها مبارزه می کند.
آیا در کاراکتر نویسنده گی تان احساس راحتی می کنید؟

جنبۀ  در  اما  راحتم  خیلی  خودم  خصوصی  روابط  در 
عمومی کارم که هیچ وقت هم آن را دوست نداشته ام، گاه 

برایم غیرقابل تحمل می شود.
آن  بردارید،  دست  نویسنده گی  از  باشید  مجبور  اگر 
وقت بازهم فکر می کنید که بتوانید راضی و خوشبخت 

باشید؟
می توانستم  هم  نویسنده گی  بدون  بودم  جوان تر  وقتی 
برای خوش  زیادی  استعداد  امروز هم  باشم حتا  خوش 
نخواهم  دیگر  که  کنم  اعتراف  باید  اما  دارم،  آرام   بودن 

توانست بدون نویسنده گی زنده گی کنم.
فکر نمی کنید که موفقیت زودهنگام تان پس از کتاب 
به عنوان  را  شما  به یک باره  که  سیزیف«  »اسطورۀ 
آثار  به  ویژه یی  معرفی کرد، جهت گیری  لیدر جوانان 
بعدی تان داده باشد؟ منظور آن است که اگر در گمنامی 
نسبی مانده بودید، باز هم می توانستید همین کتاب هایی 

را بنویسید که بعداً نوشتید؟
واضح است که شهرت، خیلی چیزها را تغییر می دهد از 
همیشه  کارم  شیوۀ  اما  نمی کنم،  کمبودی حس  نظر  این 
بود،  ممکن  کردنش  رد  که  هرچه  است.  بوده  ساده 
را  این  باید  شهرت  دربارۀ  اما  می کردم.  رد  بی سروصدا 
در  اصراری  نه  و  می روم  شهرت  پی  در  نه  که  بگویم 
را  آن  هم  و  این  هم  شاید  و  آن  یا  این  دارم.  گمنامی 
وقتی که می رسند، پذیرا می شوم. ولی لیدر بودن مرا به 
خنده می اندازد باالخره هر کاری آدابی دارد. برای تدریس 
باید درسی بلد بود، برای هدایت کردن باید خود هدایت 
اما این را بگویم، تا قبل از نوشتن کتاب هایم،  شده بود 
گرفتار برده گی »مشهور شدن« بودم، یعنی به شهرت فکر 
می کردم االن اما ناچارم با جامعه بجنگم تا دوباره فرصتی 
به دست آورم تا خودم شوم و وقت نوشتن داشته باشم. 
در هر صورت در این زمینه )شهرت( توفیقی نصیبم شد، 

اما این کار برایم گران تمام شد!
آیا تصور می کنید که آثار اصلی و عمدۀ خودتان را به 

پایان رسانده اید؟
هنوز 45 سالم است و دارای نیروی شگفت انگیزی هستم.

آیا نوشتن تابِع یک طرح کلی است که آن را از پیش 
برنامه ریزی کرده اید یا  این که به تدریج می نویسید و در 

این حال طرحش را هم پیدا می کنید؟
یک سو  از  موقعیت ها  اما  است.  طراحی  اول  دو،  هر 
تغییرش  گاه  دیگر  سوی  از  هم  آن  اجرای  و  نوشتن  و 

می دهند.
روش کارتان چه گونه است؟

یادداشت برداری و تلنبارکردن ورق پاره ها، خیال بافی های 

گنگ و همۀ اینها طی ماه ها و سال ها، اما روزی اندیشۀ 
اساسی اثر از راه می رسد و ذهن را باردار می کند، آن وقت 
از همۀ  را جمع می کند پس  پراکنده  اجزای  اندیشه  این 
می شود،  شروع  تنظیم  دشوار  البته  و  طوالنی  کار  اینها 
این کار به خصوص از این بابت طوالنی است و به درازا 

می کشد که بی نظمی ژرف درونم حدومرزی ندارد.
هیچ وقت نیازی احساس نکردید که دربارۀ اثر در حال 

نوشتن تان با کسی صحبت کنید؟
نه و گاهی هم که استثنائًا پیش می آید، از خودم احساس 

رضایت نمی کنم.
وقتی کارتان به پایان می رسد چه؟ مثاًل عقیدۀ دوستی 
بسنده  عقیدۀ خودتان  همان  به  آن که  یا  پرسیده اید  را 

کرده و از کارتان خشنود بوده اید؟
می خوانند  را  دست نوشته هایم  که  دارم  دوست  سه  دو- 
 10 هر  از  و  می کنند  یادداشت  نپسندند،  را  هرچه  و 
اظهارنظری که می کنند، 9 بار حق را به آن ها می دهم و 

متن را اصالح می کنم.
در نوشتن کدام لحظه را ترجیح می دهید؟ ورود اندیشۀ 

اولیۀ طرح ـ الهام ـ یا پشتکار را؟
ورود اندیشه را.

آیا رابطه یی میان حیات جسمانی هنرمند و الهامش یا 
همان ماهیت کارش می بینید، اگر که اینطور است این 

ارتباط نزد شما چه گونه است؟
زنده گی جسمانی، هوای آزاد و آفتاب، ورزش و تعادل 
البته  است؛  فکری  کار  بهترین  الزمۀ  من  برای  بدنی 
از  خودش  این  که  ـ  حسابی  و  درست  برنامه ریزی  با 
به ندرت  راستش  اما  ـ  است  زنده گی جسمانی  لوازمات 
همۀ این ها در یک جا جمع می شود، ولی در هر حال این 
انضباط روحی و  آفرینِش چیزی یک  را هم می دانم که 
جسمی می طلبد و در واقع نوعی نبرد است. هرگز هیچ 
انجام  کاری را در بی نظمی، بی حالی و ضعف جسمانی 

نداده ام.
پس منضبط هستید؟

تالش می کنم که باشم، وقتی همه چیز مهیا باشد، چهار یا 

پنج ساعتی در آغاز روز کار می کنم.
ناراحت  چه،  می کنید  موکول  فردا  به  را  کاری  وقتی 

نمی شوید؟
چرا، خودم را مقصر حس می کنم، از خودم بدم می آید.

 در میان شخصیت های داستان های تان کدام پیش شما 
محبوب تر است؟

ماری، دورا، سه لست.
دو  به  داستان های تان  شخصیت های  می رسد  نظر  به 
خانواده تعلق دارند؛ خانوادۀ اول که کاگیلوال نمایندۀ آن 
اراده است و  اعمال  نیرومند و  به فردیت  متمایل  است، 
نظر  در  آن  نمایندۀ  می توان  را  مورسو  که  دوم  خانوادۀ 
این  آیا  هستند.  گوشه گیری   و  گمنامی  مشتاق  گرفت، 
ناخودآگاه  ضمیر  در  می توانید  را  متضاد  خانوادۀ  دو 

خودتان تشخیص دهید؟
آن چه  از  اما  هستم،  چیزی  کردِن  تغییر  شیفتۀ  من  بله. 
این  می کنم.  دل  و  می شوم  خسته  زود  می کنم  تسخیر 
و  گمنامی  خواهان  طرفی  از  است،  من  بزرِگ  ضعف 
گوشه گیری هستم، اما شوق زیستن باز مرا پیش می راند. 

خالصه آن که از این دو حال خارج نمی شود.
می کند؟  راضی تان  بیشتر  کدام یک  آفریننده،  به عنوان 

داستان، مقاله یا نمایش؟
تلفیق همۀ اینها در خدمت یک اثر.

 از بعضی از نوشته های تان چنین برمی آید که نمایش از 
نظرتان هنر زنده گی  کردن می نماید، آیا حدسم درست 

است؟
کمی اغراق است ولی گاه فکر می کنم می توانستم هنرپیشه 

شوم و به آن اکتفا کنم.
 در اثر هنری و البته در این جا اثر ادبی به کدام ارزش 

وفادارید؟
حقیقت و آن ارزش های هنری که حقیقت را نشان بدهد.

 به نظرتان در آثار شما درونمایۀ مهمی وجود دارد که 
تا کنون از طرف مفسران مورد کم لطفی قرار گرفته؟

هزل.
 نوشته های چاپ شدۀ تان را چه گونه ارزیابی می کنید؟

نوشته هایم را دوباره نمی خوانم، چون همۀ شان تمام شده 
به نظر می آیند. می خواهم کار دیگری انجام دهم.

چه چیزی سبب امتیاز آفریننده است؟
ُفرم ها  اما  می گوید  را  چیز  یک  آفریننده  مسلمًا  تازه گی، 
به صورتی  آن هم  می کند  نوبه نو  و  می دهد  تغییر  را 

خسته گی  ناپذیر، هنرمند از قافیه سازی بیزار است.
شما  به  یا  داشته اند،  تأثیر  شما  در  نویسنده هایی  چه 

کمک کرده اند که به حرف های تان باور داشته باشید؟
کالسیک ها:  از  مونترالن.  مالرو،  گرونیه،  معاصران:  از 
و  روس  نوزدهم  سدۀ  ادبیات  البته  و  مولیر  پاسکال، 

نویسنده گان اسپانیا.
  چه اهمیتی برای هنرهای تجسمی قایلید؟

نظرم  در  شوم،  مجسمه ساز  می خواست  دلم  خیلی 
مجسمه سازی واالترین است.

  موسیقی چه؟
در جوانی با موسیقی مست می شدم اما امروز آثار کمی 
موزارت  اما  می دهد  قرار  تحت تأثیرم  موسیقی دان ها  از 

همیشه.
 نظرتان راجع به سینما چیست؟
شما خودتان چه نظری دارید؟

قرار  تحسین  مورد  سوءتفاهم  روی  از  غالبًا  هنرمندان   
می گیرند، کدام سوءتفاهم همۀ شما را ناراحت می کند؟

که  کلیشه هایی  خالصه  انسان  بودن  و  وجدان  درستی، 
امروز ورد زبان همه است.

شخصیتی تان  ویژه گی  مهم ترین  خودتان  نظر  به   
چیست؟

نوعی  بیشتر  اما  دارد،  روز  احوال  و  اوضاع  به  بسته 
سماجت سنگین و کورکورانه.

  به کدام خصلت آدمی بیشتر احترام می گذارید؟
آمیزه یی از هوش و شجاعت که باهم بودن شان تقریبًا نادر 

است و من البته خیلی دوست دارم.
است،  سقوط  قصۀ  قهرمان  منظور  قهرمان تان،  آخرین   
نومید می نماید، آیا او در بر دارندۀ اندیشه فعلی تان است؟
بله. درست می گویید، قهرمان من نومید است به همین دلیل 
آیا  را می ستاید.  برده گی  امروزی  به عنوان یک هیچ انگار 

شما فکر می کنید من هم برده گی را می ستایم؟

 یک بار نوشته بودید »راز جهان من، تصور خدابودن 
را  این  می توانید  آیا  است«  روان  استمرار  بدون  اما 

روشن تر توضیح دهید؟
بله. من به جنبۀ قدسی اعتقاد دارم اما نه به ادامۀ زنده گی 

پس از مرگ.
 آیا به نظر شما لذت سادۀ زنده بودن و پراکنده گی که 
مستلزم آن است، نباید از ذوقی مثاًل هنری و انضباطی 

که الزمۀ آن است، هراسی داشته باشد؟
را  آزاد  زنده گی  و  آفتابی  روزهای  من  چرا،  متأسفانه 
دوست دارم، به همین دلیل هم انضباط هم دشوار است و 
هم الزم؛ بنابراین گاه الزم می شود که جلو آزادی خودم 

را بگیرم.
یک  به  که  بگویم  است  آن  بهتر  یا  ُفرم  یک  به  بیشتر 
برحسب  آن که  یا  هستید  پای بند  زنده گی  از  سبک 

موقعیت ها و در لحظه تصمیم می گیرید؟
برنامه ریزی  خود  برای  را  دقیقی  چارچوب  ابتدا  در 
می کنم تا طبیعت خود را اصالح کنم، نتیجۀ کار چندان 
خودم  طبیعِت  از  نهایت  در  چون  نیست،  رضایت بخش 

پیروی می کنم.
از  پس  مطبوعات  که  حمالتی  برابر  در  بزنم،  مثالی 
برنده شدن جایزۀ نوبل به شما کردند، نخستین واکنش تان 

چه بود؟
کسی  از  را  چیزی  عمرش  تمام  در  که  کسی  رنج،  اول 
ناسزاهای  و  بی حدوحصر  ستایش  نکرده،  درخواست 
بی دلیلی که به ناگاه بر سرش می ریزد، از نظرش به یک 
خود  در  را  حسی  بالفاصله  اما  است،  دردناک  اندازه 
بازیافتم که در یک چنین موقعیت هایی به آن تکیه می زنم 
مرد  آن  کلمات  این  آیا  است.«  بازی  جزو  هم  »این  که 
مشهور و به زعم خود گوشه گیر به گوش تان خورده است 
که »مردم دوستم نمی دارند، درست؛ ولی آیا این می تواند 
دلیلی باشد که ستایش شان نکنم؟« نه به یک معنا هرچه 
بر سر من بیاید خیر است، تازه، این اتفاقات پُرسروصدا 

که چندان جدی نیستند.

 در این برهه از زنده گی تان چه آرزویی دارید؟
زنده گی،  نیروهای  سرشاری  »در  می گوید:  نیچه 
تابش  دارای  هم  مصیبت ها  ترمیم کننده،  و  حیات بخش 
خود  با  را  خویش  ویژۀ  تسالی  و  می شوند  خورشیدی 
این مسأله یی درست  که  به همراه می آورند.« من می دانم 
آرزویم  تنها  کرده ام.  را حس  آن  هم خود  من  که  است 
این است که این نیروها و این سرشاری بار دیگر یا الاقل 

گه گاهی بر من نازل شود.
  منبع: 

 www.persianpersia.com/artandculture

برایم  گران تمام شد!ُشـهرت 
بریسویل باژانکلود آخرینمصاحبۀکامو
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رییس جمهور ترکمنستان...
 محوری سفر رسمی قربانقلی بردی محمداف رییس جمهور 

ترکمنستان به کابل است.
افزود:  ترکمنستان  دولت  خارجی  سیاست  دستگاه  رییس 
فصل  افغانستان  به  ترکمنستان  جمهور  رییس  آتی  سفر 
جدیدی را در تاریخ روابط بین دو کشور دوست و برادر 

ترکمنستان و افغانستان ایجاد خواهد کرد.
حالی  در  کابل  به  ترکمنستان  جمهور  رییس  رسمی  سفر 
جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد  که  می گیرد  صورت 
به   ) میالدی)2015  جاری  سال  جوالی  اواخر  افغانستان 

عشق  آباد سفر کرد.
در جریان این سفر روسای جمهور ترکمنستان و افغانستان و 
مقامات عالی رتبه دو کشور، 5 سند همکاری در موضوعات 
میان  انرژی برق و ورزشی  اقتصادی،  سیاسی، دیپلماتیک، 
»عشق آباد« و»کابل« را امضاء کردند و طرفین بر توسعه و 
گسترش تعامالت همه جانبه در حاشیه طرح های دوجانبه 
و منطقه یی و فرا منطقه  یی به ویژه خط راه آهن ترکمنستان-
افغانستان- تاجیکستان و نیز خط لوله گاز تاپی تاکید داشتند.
به  افغانستان  و  ترکمنستان  روابط  گذشته،  سال  چند  طی 
عنوان 2 کشور همسایه که حدود 800 کیلومتر با یکدیگر 
مرز مشترک دارند، همواره از روابط رو به رشدی برخوردار 

بوده   است.
به  ترکمنستان  نفتی-گازی  فراورده  های  و  برق  صادرات 
افغانستان، همکاری  هایی در زمینه حمل و نقل و ترانزیت 
کاال، ارتباطات، روابط فرهنگی و آموزشی و انساندوستانه 

از مهمترین مقوله در تعامالت بین 2 کشور می  باشد.
که  می شود  گفته  آباد،  عشق  به  غنی  سفر  جریان  در 
افغانستان را  به  ترکمنستان وعده داد، میزان صادرات برق 
تا 500 مگاوات افزایش دهد و این در حالی است که در 
حال حاضر افغانستان 30 مگاوات برق از ترکمنستان وارد 

می کند.
به حدود 3 هزار  افغانستان ساالنه  که  این در حالی است 
مگاوات برق نیاز دارد که اکنون تنها حدود 600 مگاوات 

آن در داخل افغانستان تولید می شود.
انسان دوستانه، طرح های  ارائه مستمر کمک های   در کنار 
ترکمنستان-افغانستان- آهن  راه  خط  همچون  زیربنایی 
از  کاال  ترانزیت  و  نقل  و  داالن حمل  تاجیکستان ساخت 
دیگر طرح های بین  المللی و منطقه  ای هستند که عشق آباد و 

کابل فعاالنه برای تحقق آنها تالش می  کنند.

احمد عمران
اصلی ترین  روزها  این  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
انتخابات  از  دغدغۀ جامعۀ ما به شمار می رود. همه 
کردِن  وارد  بدون  که  دارند  باور  و  می گویند  سخن 
انتخاباِت  برگزاری  انتخاباتی،  نظام  در  اصالحات 
سخت  ولی  نباشد،  ناممکن  اگر  عادالنه  و  شفاف 

دشوار است. 
فرمان  اساِس  بر  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
رییس جمهوری، از یک ماه به این سو کار در عرصۀ 
و  کرده  آغاز  را  کشور  در  انتخاباتی  نظام  بازنگری 
به گفتۀ مسووالِن این کمیسیون، در دو بخش عمده 
فعالیت هایی را انجام داده است. دو کمیتۀ موجود در 
این کمیسیون وظیفه دارند که هم به بررسی قوانین 
را  انتخاباتی  کمیسیون های  هم  و  بپردازند  انتخاباتی 

مورد ارزیابی قرار دهند. 
این  به  ماه  سه  ظرِف  در  دشوار  و  سنگین  کاری 
کمیسیون محول شده است؛ کاری که اگر با صداقت 
و ایمان داری صورت گیرد، بدون تردید فضای جامعه 
کرد.  خواهد  دگرگون  انتخابات  برگزاری  برای  را 
مشکالتی  و  چالش ها  از  نمی توان  هنوز  مسلمًا  ولی 
ساده گی  به  دارد،  وجود  کمیسیون  این  فراروِی  که 

گذشت. 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی بر اساس توافق نامۀ 
و  گرفته  شکل  انتخاباتی  تیِم  دو  میان  سیاسی، 
اکثریِت اعضای آن به گونه یی به یکی از این دو تیم 
را  نگرانی هایی  موضوع  این  می کنند.  تعلق  احساس 
در جامعه به وجود آورده است. برخی ها این نکته را 
برجسته می کنند که تعلق خاطر به یکی از جناح های 
انتخابات، ممکن است عدم جانب داری کمیسیون را 
مورد سوال قرار دهد. هرچند تا هنوز گزارش موثقی 
مبنی بر جانب داری کمیسیون ارایه نشده، ولی بدون 
تصمیم گیری های  در  است  ممکن  افراد  شک عالیِق 

نهایی اثرگذار باشد. 
بوده می تواند، عدم  موضوع دوم که موجب نگرانی 
انتخاباتی  نظام  اصالح  به  جمهوری  ریاست  تمایل 

کمیسیون  تشکیل  بارها  جمهوری  رییس  است. 
اصالح نظام انتخاباتی را به تعویق انداخت و تالش 
کند.  جلوگیری  کمیسیونی  چنین  ایجاد  از  که  کرد 
شاید نگرانی رییس جمهوری عمدتًا بر پایۀ یافته هایی 
باشد که در جریان بررسی ها در اختیار این کمیسیون 

قرار می گیرد. 
در انتخابات گذشته، مشکالت فراوانی به وجود آمد 
انتخابات سخن گفتند. در  و همه از تقلب در روند 
این مورد گزارش ها و اسناد معتبری نیز به نشر رسید. 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی وظیفه دارد که برای 
توجه  یافته ها  این  به  کشور،  انتخابات  حقایِق  یافتن 
نشان دهد و بر اساس این گونه یافته ها، گزارِش خود 
را از وضعیِت انتخابات در کشور ارایه کند. توجه به 
تقلب ها و تخطی های انتخابات گذشته، این احتمال 
را به وجود می آورد که بسیاری از مشکالت انتخاباِت 
کشور برمال شود و این می تواند برخی ها را در مظان 

اتهام قرار دهد. 
ده ماه از ایجاد دولت وحدت ملی در کشور می گذرد 
آشکار  گذشته  سال  انتخابات  حقایق  اگر  حاال  و 
در خصوص  که  را  پرسش هایی  است  ممکن  شود، 
انتخابات گذشته وجود دارد، پاسخ دهد. اما پاسخ به 
این پرسش ها بدون شک می تواند به ضرر برخی ها 
تمام شود که فعاًل بر سکوی قدرت قرار گرفته اند و 

از مشروعیت انتخاباتی سخن می گویند.
امضای  از  پس  که  اشتباهاتی  بنیادی ترین  از  یکی   
شد،  انجام  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  توافق نامۀ 
ارایۀ اعتبارنامه به رییس جمهوری از سوی کمیسیون 
نخستین  همان  از  باید  امر  این  جلِو  بود.  انتخابات 
لحظات گرفته می شد؛ زیرا دولت وحدت ملی بر پایۀ 
انتخابات شکل نگرفته بود و نباید به کمیسیون فاقد 
اعتبارنامۀ  که  می شد  داده  اجازه  اعتبار  و  صالحیت 

انتخاباتی صادر کند.  
صدور اعتبارنامۀ انتخاباتی به یک جناح، عماًل نقض 
اعتبارنامۀ  اگر  می رود.  شمار  به  سیاسی  توافق نامۀ 
انتخاباتی از سوی کمیسیون صادر نمی شد، امروز به 

صورت شایسته تری می شد که به مشکالت انتخاباتی 
رسیده گی کرد. چرا؟! چون با ارایۀ اعتبارنامۀ انتخاباتی، 
کمیسیون انتخابات به دو هدف اصلی خود دست پیدا 
به شکلی  اتهام  از مظان  این کمیسیون  کرد: نخست 
معافیت یافت، و دوم این که توافق نامۀ سیاسی که یکی 
از اصل های آن تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است، 
کمیسیون  برابر  در  حاال  شد.  بیرون  الزم  کارآیی  از 
اصالح نظام انتخاباتی کارِ بسیار دشواری قرار دارد. 
قانون  مواد  بازنگری  و  تعدیل  به  تنها  وظیفه  این 
آن می طلبد  از  فراتر  بل  نمی شود،  انتخابات خالصه 
طی  انتخاباتی  کمیسیون های  عملکرد  به  نسبت  که 
موشکافانه یی  و  دقیق  بررسی های  گذشته  سال های 
تردید  بدون  بررسی ها  چنین  نتیجۀ  گیرد.  صورت 
است؛  انتخابات  از  درست  تصویر  به  یافتن  دست 
در  انتخاباتی  نظام  کارکرد  بر  می تواند  که  تصویری 

آینده تأثیرگذار باشد.
نیاز  خانه تکانی  به  تنها  انتخاباتی  کمیسیون های 
اعضای  گزینش  نوع  و  عملکرد  در  باید  بل  ندارند، 
اساسی رونما شود. در حال حاضر  تغییراِت  نیز  آن 
کمیسیون های  به  بیشتر  انتخاباتی  کمیسیون های 
شخص  یک  ادارۀ  تحت  که  شبیه اند  غیرمستقل 
واحد قرار دارند. رییس جمهوری به اندازۀ کافی در 
کمیسیون های انتخاباتی نفوذ دارد و تا زمانی که تغییر 
نشود،  ایجاد  کمیسیون  اعضای  گزنیش  مکانیزم  در 
و  شفاف  انتخاباِت  به  نسبت  نمی توان  شک  بدون 

عادالنه در کشور مطمین بود.
انتخاباتی آن وابسته است و به  آیندۀ کشور به نظام 
همین دلیل باید نسبت به تغییرات در نظام انتخابات 
دموکراتیک  جامعۀ  داشت.  را  الزم  حساسیت های 
بدون موجودیت نظام انتخاباتی عادالنه، محقق ناپذیر 
است. در چهارده سال گذشته به اندازۀ کافی تجربه 
که  آسیب هایی  و  آمده  به وجود  خصوص  این  در 
افغانستان از ناحیۀ انتخابات غیردموکراتیک و مملو از 
تقلب داشته، کم از حاکمیت های تمامیت خواه گذشته 

نبوده است.
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اصالح نظام انتخاباتی و یک عالمت سواِل بزرگ

رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

90 درصد مردم خواهان محاکمۀ تقلب  کاران هستند
هشت میلیون کارت رای دهی بی صاحب است

حمله انتحاری در کابل ده کشته 

و شصت زخمی برجا گذاشت

پراکنده  می گوید  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
بین مردم  میلیون کارت رای دهی در  بودن 22 
دشوارترین موضوع برای اصالحات در انتخابات 
سبب  اضافی  کارت های  است.  پارلمانی  آینده 

می شود یک فرد ده ها بار رای دهد.
افغانستان  انتخابات جنجالی سال 2014  از  پس 
تالش دارد اصالحاتی را در نظام انتخاباتی وارد 
شده  تشکیل  منظور  این  به  که  کمیسیونی  کند. 
است، نظرپرسی هایی را در کابل و والیات آغاز 
تاکنون توانسته است  این کمیسیون  کرده است. 

نظرات مردم را در هفت زون به دست آورد.
اصالحات  برای  تاکنون  که  مسایلی  مهم ترین 
تغییر  شده،  گرفته  مدنظر  انتخاباتی  نظام  در 
در  افغانستان  است.  افغانستان  انتخاباتی  سیستم 
حال حاضر از سیستم رای واحد غیرقابل انتقال 
استفاده می کند، ولی پیشنهاداتی صورت گرفته تا 

این سیستم تغییر کند.
مسووالن کمیسیون اصالحات انتخاباتی می گویند 
کوچک شدن حوزه های رای دهی خواست دیگر 
مردم است. این در حالیست که فعاًل هر والیت 

یک حوزه انتخاباتی است.
از جمعیت  نفر  تعداد  نیست چه  معلوم  آنکه  با 
دهی  رای  شرایط  واجد  افغانستان  میلیونی   30
رای  کارت  میلیون   22 حاضر  حال  در  هستند، 
باور  به  که  حالی  در  است.  شده  توزیع  دهی 
نفر  میلیون   13 تنها حدود  اصالحات  کمیسیون 

واجد شرایط رای دهی هستند.
اصالحات  کمیسیون  رییس  عاکفی  سلطان  شاه 
انتخاباتی روز شنبه در جلسه مشورتی با اعضای 
از  استفاده  جلو  باید  که  گفت  جرگه  مشرانو 

کارت های اضافی گرفته شود: »حدود 8 میلیون 
در  واقعی  صاحب  بدون  دهی  راهی  کارت 
در  آن  جلو  باید  که  است  شده  ذخیره  والیات 

انتخابات های آینده گرفته شود.«
یکی از پیشنهادها برای جلوگیری از سوء استفاده 
این  همه  که  است  این  رای دهی  کارت های  از 
کارت ها باطل شوند و مردم تنها با تذکره تابعیت 

رای دهند.
پیگرد مجرمان انتخاباتی

انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  مسووالن 
کمیسیون  این  که  مردمی  درصد   90 می گویند 
اصالحات  خواهان  کرده،  نظرخواهی  آن ها  با 
و  عدلی  پیگرد  شده اند.  انتخاباتی  نظام  در 
قضایی و مجازات افرادی که دست به تخطی ها 
این  از  یکی  می زنند،  انتخاباتی  تقلب های  و 

خواست ها بوده است.
در انتخابات های گذشته با وجودی که تقلب های 
وسیعی صورت گرفته بود، اما قانون برای خاطیان 
آقای  است.  نکرده  تعیین  را  مجازاتی  انتخاباتی، 
کسانی  مجازات  مردم خواهان  که  عاکفی گفت 
شده اند که در انتخابات دست به تقلب و تخلف 
اختصاصی  محکمه  خواهان  »برخی ها  می زنند: 
هستند. بعض دیگر می گویند کمیسیون شکایات 
که  دارد  وجود  نیز  نظراتی  ولی  شود،  موقت 
نظر  از  انتخاباتی  شکایات  کنونی  کمیسیون 

ظرفیتی تقویت شود.«
در  است  قرار  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
مدت سه ماه پیشنهادات خود را برای اصالح در 
نظام انتخاباتی افغانستان به حکومت بسپارد. این 
آوردن  برای  اجرایی  صالحیت  خود  کمیسیون 

اصالحات ندارد. این پیشنهاد نیز وجود دارد تا 
برای کسانی که  نیز  این داشتن تحصیل  از  پس 

می خواهند وارد پارلمان شوند، قید شود.
نقش احزاب

برجسته شدن نقش احزاب سیاسی در انتخابات 
و پارلمان، خواست دیگری است که این روزها 
مطرح می شود. در حال حاضر نمایندگان پارلمان، 
بیشتر نقش فردی دارند تا حزبی. آگاهان مسایل 
سیاسی تاکید می کنند که به احزاب سیاسی باید 
سهم بیشتری داده شود، ولی برخی دیگر به این 
نظر اند که همه احزاب قومی هستند و در نبود 
پارلمان  تشکیل  فراقومی،  و  سراسری  احزاب 

حزبی ناممکن است.
محمد علم ایزدیار معاون مشرانو جرگه در این 
نشست گفت تا زمانی که احزاب سیاسی نقش 
برجسته تری در پارلمان نداشته باشد، اصالحات 
ایزدیار  آقای  است.  ناممکن  حکومت داری  در 
گفت در همه کشورها احزاب برنامه هایی را برای 
اصالحات ارایه می کنند و همین برنامه ها منجر به 
بهبود وضعیت حکومت داری می شود: »راه هایی 
سنجیده شود که نقش احزاب و جایگاه احزاب، 
و به وجود آمدن چند حزب قوی سیاسی در نظر 

گرفته شود تا سیستم انتخاباتی نیز تغییر کند.«
پیشنهاد  کمیسیون  این  توسط  که  اصالحاتی 
انتخابات  برگزاری  از آن در  قرار است  می شود 
شود.  استفاده  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی 
مهم ترین عاملی که می تواند از تقلب در انتخابات 
الکترونیکی  تذکره های  توزیع  کند،  جلوگیری 
است ولی اختالف برسر این تذکره ها به دردسر 

بزرگی تبدیل شده است.

یک حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر مواد انفجاری 
همراه اش را ظهر روز شنبه در ساحه مکرویان چهارم شهر 
کابل منفجر ساخت که در نتیجه دست کم ده تن کشته و 

شصت تن دیگر زخم برداشتند.
تائید کرده  مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه  وحیداهلل 
به شمول سه  انفجار  این  اثر  در  تن  ده  اقل  که حد  است 

قراردادی سازمان ناتو و یک زن کشته شده اند.
گفته می شود که پنج طفل و پنج زن در میان زخمی شده 

گان این رویداد هستند.
سه  که  اند  کرده  تائید  نیز  ناتو  مقام های  حال،  همین  در 
کارمند خارجی در اثر این انفجار کشته شده اند، اما ناتو تا 

هنوز هویت کشته شده گان خارجی را افشا نکرده است.
جا  به  نیز  را  هنگفتی  مالی  خسارات  انفجار  این  ظاهراً 

گذاشته و چندین موتر در این حادثه تخریب شده اند.
کاروان  کننده  انتحار  هدف  که  دارد  وجود  های  گزارش 
موترهای نیروهای خارجی بود که از این محل میگذشت. 
نیروهای امنیتی افغان دقایق بعد از انفجار در محل رویداد 

رسیدند و ساحه را برای عبور و مرور بستند.
مقام ها می گویند که بیشتر کشته شده گان این رویداد غیر 
نظامیان هستند. این حادثه درست زمانی رخ داد که مامورین 

دولت و شاگردان مکتب در حال برگشت به خانه بودند.
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ورزش
گواردیوال:

 کاتاالن هستم و رویکرد آلمانی ندارم

لوییس انریکه نسبت به قهرمانی تیم خود در این فصل خوشبین است.
سرمربی بارسلونا لوییس انریکه در کنفراس مطبوعاتی پیش از بازی امروز در 
سن مامس حضور یافت. این سومین رویارویی دو تیم اتلتیکو بیلبائو و بارسلونا 

در این فصل است و برای این مربی اولین پیروزی در این فصل در مقابل تیم 
باسکی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در مورد آغاز فصل گفت: راه طوالنی در پیش داریم. آغاز خوب همیشه 
کمک می کند. ما مدافع عنوان قهرمانی هستیم و باید از عنوان خود دفاع کنیم. 

در اللیگا سه یا چهار تیم برای قهرمانی تالش خواهند کرد.
خواهان  پدرو  کرد:  اظهار  پدرو  خروج  و  تیم  بازیکنان  شرایط  درباره  انریکه 
جدایی از تیم بود و من باید آن را قبول می کردم. باید تالش کنیم تا از بازیکنان 
موجود بهترین استفاده را ببریم. تا جنوری از بازیکنان جدید نمی توانیم استفاده 
کنیم. آلبا نمی تواند 90 دقیقه بازی کند اما در بازی امروز حضور خواهد داشت 
و نیمار به تازگی تمرینات خود را شروع کرده و باید دید روند آمادگی او چطور 

پیش می رود.
محرومیت  که  می دانیم  گفت:  فیفا  توسط  بارسلونا  محرومیت  مورد  در  وی 

سنگینی است. به این موضوع عادت کرده ایم و برای رقابت آماده هستیم.
انریکه شرایط تیم خود را نسبت به حریف بهتر عنوان کرد و گفت: در حال 
حاضر نسبت به تیم حریف آماده تر هستیم چون آنها در لیگ اروپا بازی کرده اند. 
اتلیتیک تیم مقابل را تحت فشار قرار می دهد و در ضدحمله ها و دفاع خوب 

عمل می کند.
سرمربی  است.  پیش بینی  قابل  اغلب  دروازه بان  جز  به  بارسلونا  اصلی  ترکیب 
بارسلونا در این رابطه گفت: انتخاب دروازه بان بستگی به شرایط موجود دارد و 
سپس گزینه مناسب برای این پست انتخاب می شود. بهتر است یک دروازه بان 

در همه بازی ها در ترکیب اصلی حضور داشته باشد.

به  خود  هموطن  از  یوونتوس  فوتبال  تیم  پیشین  مهاجم 
خاطر انتقاداتی گسترده یی که از عملکردش در آلبی سلسته 

می شود، به شیوه ای جالب دفاع کرد.
کارلوس توس به انتقاداتی که از لیونل مسی به خاطر نتیجه 
برزیل   2014 جهانی  جام   در  آرژانتین  ملی  تیم  نگرفتن 
را  آنها  و  داد  پاسخ  شده،  شیلی   2015 آمه ریکای  کوپا  و 

ناعادالنه دانست.
توس در دفاع از هموطن 28 ساله خود به شبکه تلویزیونی 
مسی  که  انتقاداتی  همه  این  با  گفت:  آرژانتین  امه ریکای 
مجبور بوده بشنود، اگر من جای او بودم می گفتم، آرژانتین 
که  باشد  آرژانتین  عاشق  باید  واقعًا  مسی  جهنم.  به  برو 

حاضر شود برگردد و دوباره پیراهن این تیم را بپوشد.
انتقاد  بازیکن  یک  از  می توانید  زمانی  شما  داد:  ادامه  وی 
نبوده  آماده  بازی  برای یک  یا  نکنید  بازی  کنید که خوب 
کم  کاری  او  که  بگویید  نمی توانید  مسی  درباره  اما  باشید 

کرده است یا اتهاماتی غیر فوتبالی به او نسبت دهید، واقعًا نمی توانید. به عنوان 
باشید، شاید هم  موافق  کنید. شاید  تهیه  باید هر روز خبر  یک خبرنگار، شما 
نباشید. شاید یک بازیکن را دوست داشته باشید یا دوست نداشته باشید اما این 

دلیل نمی شود که اینطور او را بُکشید.
آلبی سلسته  اخیر  ناکامی های  خاطر  به  هموطنانش  سوی  از  شرایطی  در  مسی 
به  فراوانی  تیم  رکوردهای  این  انتقاد واقع شده که در  برای کسب جام، مورد 

ثبت رسانده است.

این نامه به خاطر پیش گیری چالش های خیلی حیاتِی محیط 
زیستی باشنده گان مکروریان اول نگارش می یابد، تا باشد 
وجدان و احساس مسوولیِت مقامات ذیربط در قضیه را 

بیدار و تحریک نماید.
جریان  پیپ  کردن  وصل  مورد  در  قبل  سال  دو  تقریبًا 
باغچۀ  در  البرز«  »کوه  مربوط شرکت  فاضالب بالک های 
محترم حاجی صاحب عبادی گردهمایی با اشتراک وکالی 
زون و یک عده از نماینده گان بالک ها با فراخوانی خبرنگار 
اتصال  بود.  گردیده   برگزار  خورشید،  تلویزیون  محترم 
بدرفِت  به شبکۀ  مذکور  شرکت  بالک های  فاضالب  پیپ 
شاروالی  محترم  ریاست  امر  از  به تأسی  اول  مکروریان 
مراقبت  و  محترم حفظ  ریاست  از  آن صرفًا  در  که  کابل 
گرفته  صورت  بود،  شده  خواسته  همکاری  مکروریان ها 
نظرداشت  در  با  مراقبت  و  حفظ  ریاست  بایست  است. 
امکانات و ظرفیت واترپمپ های چاه و مجتمع بدرفت و 
عقد پروتوکول فی مابین ریاست مذکور و شرکت کوه البرز 
در زمینه اجراآت می کرد. اگر شرایط فنی و وضعیتی  که 
نام برده،  شرکت  فاضالب  پیپ  وصل  در  می بود،  مناسب 
اقدام می گردید. البته در مورد موافقۀ وکالی بالک ها حتمی  
و ضروری می بود. مسوولین بخش فنی و تخنیکی در مورد 

چنین ابراز نظر نموده اند:
مدت  از   ،2-1 مکروریان  کانالیزیسیون  استیشن  »پمپ 
و  داشته  فعالیت  ساعت   24 طور  این طرف  به   چهل سال 

نموده  طی  را  خویش  استهالک  دورۀ  آن،  واترپمپ های 
صورتی که  در  را  اضافی  فاضالب  گنجایش  و  است 

واترپمپ های جدید نصب نگردد، ندارند.«
و همچنین با وصف عقد پروتوکول طبق هدایت ریاست 
از  آن هم  که   1389/9/4 به  تاریخ  کابل  شاروالی  محترم 
به فیصلۀ  نظر   1390/12/29 تاریخ  الی   ،1390/1/1 تاریخ 
طرفین مدار اعتبار بوده و بر  اساس موافقۀ ایشان، باید بعد 
از پیاده شدن مواد پروتوکول فوق، در عمل پیپ فاضالب 
محلۀ رهایشی مذکور وصل می گردید. مادۀ دوم پروتوکول 
شرکت را به  تهیۀ دو پایه واترپمپ 45 کیلومتر به  ُقطر 6 
انچ یک پایه جمعًا دو پایه مکلف نموده است. علی رغم 
زمان  در  متذکره  پروتوکول  مادۀ  یک  حتا  نکردن  تطبیق 
معین، فاضالب بالک های موصوف مدت مدیدی است به 

شبکۀ مکروریان وصل است.  
هرچه  کردند:  موافقت  به یک صدا  جلسه  محترم  حاضران 
عاجل تر پیپ مذکور فطع شود تا سبب سقوط شبکه نشود. 
ملحوظی،  به کدام  بنا  تلویزیون،  محترم  خبرنگار  متأسفانه 
خواست مبرم و اصلی باشنده گان را مبنی بر قطع فاضالب 

محلۀ رهایشی البرز نشر نکرد. 

فوق  مشکل  رفع  به خاطر  اهالی  مکرر  شکایات  وجود  با 
صاحب  مولوی  توسط  آن،  فاجعه بار  آیندۀ  از  هشدار  و 
مسجد جامع مکروریان اول که جریان موضوع را به تاریخ 
هنوزهم  است،  رسانیده  نمازگزاران  به سمع   1394/1/28
مسوولین ذیربط در مورد وقعی نگذاشته اند. فاضالب های 
که  اولی  پروتوکول  مواد  آن که  بدون  مذکور  بالک های 
بدون  است،  شده  سپری  قبل  مدت ها  آن  اجرایی  میعاد 
در نظرداشت دالیل فنی و تخنیکی همچنان بی اثر است. 
امکان دارد در آیندۀ نه چندان دور واترپمپ های یگانه پمپ 
استیشن کانالیزیسیون مکروریان اول از کار بازماند. چهار 
سال است شرکت کوه  البرز فاضالب بالک های خود را به 
 شبکۀ مکرویان اول وصل نموده است و یک پول هم به 
 ادارۀ تدویر و مراقبت نمی پردازد. پارسال در نتیجۀ فشار 
و بندش پیپ های فاضالب، پمپ استیشتن از کار افتاد و 
مواد فاضله در میدان اطراف لیسه المعۀ شهید و بالک های 
دور و پیش فوران نمود و انتشار یافت. این فاجعۀ تخنیکی 

چندین بار تکرار شده است.
در نتیجۀ شکایات مکرر باشنده گان مکروریان اول، بارها 
داده  هدایت  فنی،  معاونیت  عنوانی  رسمی  مکاتیب  طی 

کوه البرز  شهرک  بالک های  فاضالب  پیپ  که  است  شده 
مسدود شود، ولی هیچ گاه به این دستورها وقعی گذاشته 

نشده است. چرا؟ 
در  و  نشنوند  را  مردم  صدای  مسوول  مقامام  بازهم  اگر 
جهت رفع مشکل متذکره اجراآت عملی ننمایند، در آیندۀ 
فاضالب  فوران  از  ناشی  خطرناکی  بحران  دور  نه چندان 
به وجود  رهایشی  بالک های  و  مکتب  اطراف  در  متعفن 
خواهد آمد که خود یک فاجعه محیط زیستی خواهد بود. 
را  حقیقت  که صدای  است  کسانی  به دوش  مسوولیت  و 

نمی شنوند.
اول،  مکروریان  اعمار  اول  در  که  یاد آوری ست  قابل 
استیشن  پمپ  از  احتیاطی  کالن  ُقطر  زیرزمینی  پیپ  یک 
فاضالب تا زیرپل مکرویان احداث شده بود که در صورت 
موقت  خرابی  یا  و  برق  نبود  اضطراری،  حاالت  بروز 
واترپمپ ها، از آن استفاده شود. اکنون این پیپ هم به  قول 

آگاهان، مفقود است.
مکروریان ها مانند هرجای دیگر با مشکل های بسیار مانند 
امنیت  آب،  مشکل  شفاخانه،  کودکستان،  مکتب،  کمبود 
مطمین، پارکینگ، ترانسپورت شهری، ترمیمات اساسی و 
ترمیمات جاری و غیره مواجه است. ما مشکل های مقامات 
تدویر و مراقبت را می فهمیم و خاموشانه انتظار می کشیم. 
کانالیزیسیون بسیار مهم و در خورِ توجه و پی گیری فوری 

است. آیا باز هم این ندای خیر، بی جواب خواهد ماند؟

سرمربی  انتقاد  به  پاسخ  در  مونیخ  بایرن  اسپانیایی  سرمربی 
یک  چون  ندارد،  آلمانی  رویکردی  که  گفت  تیم  این  پیشین 

کاتاالن است.
پپ گواردیوال در تمجید از بال برزیلی اش که در پیروزی 5 بر 
صفر بایرن مونیخ مقابل هامبورگ در هفته اول بوندس لیگا دو 
پاس گل داد و یک گل به ثمر رساند، گفت: این تازه شروع 
کار است. کاستا تاکنون عالی کار کرده است. ما او را برای یک 
هفته به خدمت نگرفته ایم، بلکه برای چهار سال با او قرارداد 

بسته ایم.
وی در خصوص وضعیت دانته، مدافع برزیلی اش که در بازی 
اول بایرن حضور نداشت و جوانانی همچون گائودینو، سینان 
کورت و یولیان گرین عنوان کرد: تمامی بازیکنان می خواهند 
بازی کنند، ولی این من هستم که باید تصمیم بگیرم چه کسی 
بازی نکند و این تنها مشکل من است. بازیکنان جوان هم باید 
بازی کنند و این خوب نیست که آنها با تیم بزرگساالن تمرین 
تمرین خواهند  ما  با  آنها  نکنند.  پیدا  بازی  کنند، ولی فرصت 
این صورت  غیر  در  کنیم.  پیدا  نیاز  وجودشان  به  ما  اگر  کرد، 
بازیکنان جوان باید با تیم دوم بایرن کار کنند. به نظرم آنها در 

حال حاضر در جایگاه درستی قرار دارند.
سرمربی 44 ساله باواریایی ها در پاسخ به انتقادات اخیر اوتمار 
هیتسفلد که عنوان کرده بود بایرن از رویکرد آلمانی خود فاصله 
گرفته است، گفت: من رویکرد آلمانی ندارم. من یک کاتاالن 
هستم، ولی تمام تالشم را خواهم کرد تا همانند یوپ هاینکس 
سه گانه قهرمانی را برای بایرن به ارمغان بیاورم. وقتی هیستفلد،  
بایرن را به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رساند در بازی فینال 
تنها چهار بازیکن آلمانی در میدان بودند، ولی من حاال تعداد 

بیشتری بازیکن آلمانی در تیمم دارم.

انریکه:

 بارسا در این فصل نیز شایسته قهرمانی است

توس:

جای مسی بودم می گفتم »آرژانتین برو به جهنم!« 

نامۀسرگشادۀبارسوِماهالیمکروریاناول
به  مقام محترم حکومت وحدت ملی جمهوری اسالمی افغانستان

نامه واره
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دادگاه مصر روز شنبه محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و تعدادی دیگر از 
رهبران این جماعت را در پرونده یورش به مرکز پولیس پورسعید به حبس 

ابد محکوم کرد.
به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، دادگاه جنایی پورسعید محمد بدیع را در 

قضیه معروف به یورش به مرکز پولیس پورسعید به حبس ابد محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، 18 تن دیگر از رهبران اخوان دیگر اخوان  از جمله 

محمد بلتاجی و صفوت حجازی  به حبس ابد محکوم شدند.
از سوی دیگر 76 متهم این پرونده نیز به صورت غیابی به حبس ابد محکوم 

شدند.
و  المسلمین  اخوان  رهبر  بدیع  محمد  قاهره  جنایی  دادگاه  نیز  این  از  پیش 
تعداد دیگری از رهبران اخوان المسلمین از جمله رشاد البیومی، سعد الکتاتنی 
وادی  زندان  از  فرار  پرونده  جریان  در  را  العریان  عصام  و  احمد  محی السید 

نطرون به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.
علی  نیز  جاسوسی  پرونده  در  قاهره  جنایی  دادگاه  گزارش،  این  اساس  بر 
البلتاجی، خیرت الشاطر جانشین اول رهبر اخوان المسلمین و احمد عبدالعاطی 

را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.
سعد  و  المسلمین  اخوان  رهبر  بدیع  محمد  مرسی،  محمد  رابطه  همین  در 
جاسوسی به حبس ابد محکوم شدند.الکتاتنی و عصام العریان و تعدادی دیگر از رهبران اخوان المسلمین در پرونده 

تازه ترین اخبار حکایت از آن دارد که امیر سابق قطر دو سال پس از کناره گیری 
از قدرت در اروپا به خوشگذرانی مشغول است.

به گزارش پایگاه اینترنتی ایالف، تازه ترین تصاویر حمد بن خلیفه آل ثانی، 
امیر سابق قطر با یک کاله فرنگی سفید و شلوارک سبزرنگ و تیشرت را در 

شهر دوبرونیک کرواسی نشان می دهد.
روزنامه دیلی میل در گزارش تصویری خود نوشت که امیر سابق و میلیاردر 
قطری که در سال های 1995 تا 2013 بر قطر حکمرانی کرد با کشتی تفریحی 
مجلل خود که در سال 2010 آن را به مبلغ 300 میلیون یورو خریده بود به 

کرواسی سفر کرده است.
 M24 این کشتی تفریحی همچنین به یک هلی کوپتر و یک قایق گشتی از نوع
مجهز است و 70 کارمند و خدمه و نیروی امنیتی امیر 63 ساله سابق قطر را 

همراهی می کنند.
این گمان وجود دارد که ثروت شخصی امیر سابق قطر به بیش از 4 / 2 میلیارد 
دالر می رسد. حمد بن خلیفه آل ثانی نخستین حاکم در کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس بود که به نفع پسرش تمیم از قدرت کنار کشید و در یک سخنرانی 

هفت دقیقه یی اعالم کرد: زمان برای نسل جدید فرا رسیده است.

مرز  در  خود  نیروهای  به  یانگ  پیونگ  اینکه  از  پس 
مرز  در  تنش ها  افزایش  و  داد  جنگی  آرایش  کوریا  دو 
کوریا  و  شمالی  کوریا  از  ملل  سازمان  دبیرکل  مشترک، 
ممکن  که  اقدامی  هرگونه  انجام  از  تا  خواست  جنوبی 

است تنش ها را تشدید کند اجتناب کنند.
کوریای  آنکه  از  پس  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
جنوبی اولتیماتوم کوریای شمالی را مبنی بر اینکه تا عصر 
شنبه پخش تبلیغات ضد پیونگ یانگ را متوقف کند در 
غیر این صورت با اقدام نظامی مواجه می شود، رد کرد، 
به نظر می آید که این دو کشور به سمت درگیری  دیگری 

پیش می روند.
هم زمان بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نگرانی شدید 
کوریا  جزیره  شبه  در  اخیر  تحوالت  به  نسبت  را  خود 

اعالم کرد.
اری کانکو، سخنگوی سازمان ملل گفت: بان کی مون از 
هر دو طرف درخواست کرده تا از انجام هرگونه اقدامی 
که باعث تشدید تنش ها می شود اجتناب کنند. او همچنین 
از هر دو طرف خواست تا برای کاهش تنش ها و ارتقاء 

صلح و ثبات در شبه جزیره کوریا وارد مذاکره شوند.

جنگ کوریا بین سال های 1950 تا 1953 میالدی با یک 
و  یافت  پایان  صلح  توافق  یک  نه  و  موقت  بس  آتش 
صورت  به  کنون  تا  زمان  آن  از  سیول  و  یانگ  پیونگ 
گهگاه تهدیدهایی را علیه یکدیگر مطرح کرده و چندین 

سرباز یکدیگر را کشته اند.

رییس جمهوری ترکیه چند روز دیگر تشکیل 
از  اعضایی  شامل  که  را  موقت  دولت  یک 
خواستار  می شوند،  نیز  پارلمان  از  خارج 

خواهد شد.
طیب  رجب  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
است،  گفته  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان، 
زودهنگام  انتخابات  نومبر 2015  اول  آنکارا 

این  اما یک دولت موقت در  برگزار می کند 
مدت باید شکل بگیرد و اگر ضرورت داشته 
این  عضو  پارلمان  از  خارج  اعضایی  باشد، 

دولت خواهند بود.
داوود  احمد  از  دیگر  روز  چند  اردوغان 
تا یک  می خواهد  ترکیه  نخست وزیر  اوغلو، 
از  اقدامی که پس  دولت موقت شکل دهد؛ 
چند هفته تالش برای ایجاد ائتالف با احزاب 
اگست   23 از ضرب االجل  پیش  اپوزیسیون 

صورت می گیرد.
حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات 
را  آرا  مطلق  اکثریت  نتوانست   2015 جون 
 2002 از  بار  نخستین  برای  و  کند  کسب 

شکست خورد.
به رییس جمهوری ترکیه  اوغلو رسمًا  داوود 
گفت که در تشکیل دولت ائتالفی ناکام  مانده 
که  گفت  خبرنگاران  به  هم  اردوغان  است. 
برای  اپوزیسیون  به  ارایه حکم  برای  تمایلی 

تشکیل دولت ندارد.

دادگاه مصرمحمد بدیع و ۱۸ رهبر دیگر اخوان را
 به حبس ابد محکوم کرد

امیر سابق قطر مصروف خوش گذرانی در اروپاست

بان کی مون از دو کوریا خواست تنش ها را تشدید نکنند ترکیه دولت موقت تشکیل می دهد

پاکستان همچنان آماده 
مذاکره با هند است

مشاور امنیت ملی پاکستان گفته است آماده سفر به دهلی نو به 
منظور شرکت در مذاکرات امنیتی با همتای هندی خود به رغم 
تنش های تازه میان دو کشور است، اما وزیر خارجه هند اعالم 
کرد در صورت تاکید طرف پاکستانی به دیدار با رهبران جدایی 

طلب منطقه کشمیر این مذاکرات لغو خواهد شد.
دو  ملی  امنیت  مشاوران  آسوشیتدپرس،  به گزارش خبرگزاری 
و  یکشنبه  روزهای  است  قرار  پاکستان  و  هند  هسته یی  کشور 
اتهام  اما دو طرف همچنان به  دوشنبه در دهلی نو دیدار کنند 

زنی به یکدیگر ادامه می دهند.
به خبرنگاران  پاکستان  دولت  ملی  امنیتی  مشاور  عزیز،  سرتاج 
در اسالم آباد گفت، که دهلی نو هنوز رسما لغو نشست برنامه 
ریزی شده وی با آجیت دووال، مشاور امنیت ملی دولت هند 

را تایید نکرده است.
اظهار نظرهای وی یک روز بعد از آن مطرح شد که هند اعالم 
با رهبران جدایی  تاج عزیز  دیدار سر  برای  برنامه ریزی  کرد، 

طلبان در منطقه کشمیر تحت کنترل هند، اقدام مناسبی نیست.
جدایی  رهبران  از  نو  دهلی  در  پاکستان  عالی  کمیسیونر  اخیرا 

طلب این منطقه برای دیدار به سر تاج عزیز دعوت کرده بود.
پاکستان و هند سابقه طوالنی روابط متشنج داشته اند. آنها تاکنون 
بوده  منطقه کشمیر  بر سر  آن  مورد  دو  که  داشته اند  سه جنگ 

است.


