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رییس   اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که اقدامات 
پاکستان در قبال افغانستان تعیین کننده روابط آینده کابل 

و اسالم  آباد است.
ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی  عبداهلل  عبداهلل 
اسالم آباد  و  کابل  آینده  روابط  که  کرد  اعالم  افغانستان 
مشروط به اقداماتی است که پاکستان در قبال افغانستان 

انجام می دهد.
اخیر  موضع  مورد  در  پاکستان  عکس العمل  گفت:  وی 
این  قبال  در  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی  محمد 

کشور ، روابط آینده کابل و اسالم آباد را تعیین می کند.
در  قبل  روز  چند  ملی  وحدت  حکومت  رییس جمهور 
دیدار با پیتر سمنیبی سفیر سویدن در کابل اظهار داشت: 
پاکستان باید شرایط و اوضاع افغانستان را درک کند و 
ارائه  آن کشور  داخل  در  تروریسم  برای  که  را  تعریفی 

کرده، در افغانستان نیز همان تعریف را داشته باشد.
افزایش  به  همچنین اشرف غنی چندی پیش در واکنش 
ناامنی ها در افغانستان تصریح کرد: تا هنوز پیغام جنگ 

پایگاه های  و  می شود  فرستاده  افغانستان  به  پاکستان  از 
فعال  همچنان  کشور  این  در  تروریست ها  آموزش 

می باشد.
بر همین اساس عبداهلل نیز اظهار داشت: پاکستان در قبال 

افغانستان از سیاست دوگانه یی استفاده می کند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر توقع افغانستان از حکومت اسالم آباد انجام 
گفتارهای  نه  است  کشور  این  قبال  در  صادقانه  اقدام 

امیدوار کننده.
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من مزدوِر هیچ کس نیستم و از طرِف هیچ کس مبارزه نمی کنم و بدون شهید احمدشاه مسعود
مراجعه به  احدی تصمیم می گیرم. از آن گذشته، این مردِم ما بودند و 

هستند که در مورد جنگ و صلح تصمیم می گیرند.
 )زنده گی نامۀ مسعود، نشر فرانکفورت، ص4(
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

اعضای کمیتۀ دموکراسی و انتخابات :

مردم از چند چهرۀ متقلب دست بردار نیستند

حکومت در اسالم آباد اعتراض شدیدی علیه کابل به 
دلیل شلیک راکت از طریق مرز افغانستان به آن کشور 
نموده است که موجب کشته شدن چهار سرباز پاکستانی 

شده است.
یک مقام نظامی پاکستانی قباًل گفته بود که جنگجویان 
حمالتی را بر پسته کنترل در منطقه نا آرام قبایلی انجام 
داده اند....                                   ادامه صفحه 6

عبداالحد هادف
قاری  پشاور درس می خواندیم،  در  که  زمانی  قبل  چندین سال 
و  ملنگ  و  آدم خشک  پیوست.  ما  جمع  به  امرخیل  ضیاءالحق 
تندرو مذهبِی مرموزی بود و به همین دلیل در حِد جنون گرویدۀ 
طالبان و بن الدن و تکفیری ها نیز بود. قرآن را از بر داشت و برای 
مدتی جمِع ما را در نمازها جماعت می داد. بعد از حادثۀ یازدهم 
سپتمبر، این آدم در نمازهای صبح »قنوت نازله« می خواند که یک 
با بالها و آفت های فراگیر است و در  رسِم مذهبی در مواجهه 
دعاهای خود، به نفع طالبان و القاعده دعا می کرد و به مخالفان 
او نفرین  داخلی و خارجِی آن ها به عنوان دشمناِن خدا و دیِن 
می گفت. اما ُطرفه این بود که هر اندازه دعا و سوزِ این آدم بیشتر 
می شد، سقوط طالبان هم شتاب می گرفت. ما به عنوان بچه های 
این قبیل آدم ها در  از توطیۀ  هوادار به اصطالح »ائتالف شمال«، 
امان نبودیم و در فاکولته یی...                         ادامه صفحه 6

بنام حضرت حق
والی بلخ در پیوند به تأخیر در  آغاز توزیع تذکره های 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  که  است  گفته  برقی 

اجرایی امید مردم را به یأس مبدل کرده اند. 
توزیع  که  است  گفته  اعالمیه یی  در  نور  محمد  عطا 
قوانین  بنیاد  بر  که  الکترونیک  شناسنامه  یا  تذکره 
نافذه کشور از مسوولیت های عمده حکومت حساب 
از  یکی  به  این سو  به  مدت ها  از  متأسفانه  می شود، 
در  که  است  شده  مبدل  سیاسی  حربه های  و  ابزارها 
این میان بیشترین آسیب را نه تنها شهروندان کشور 

که روندهای دموکراتیک نیز متحمل می شود.
محترم  مقام  است:  افزوده  اعالمیه  این  در  عطا  استاد 
به  اسد   28 تاریخ  اعالم  با  اجرائیه حکومت  ریاست 
عنوان روز توزیع تذکره های الکترونیک و پس از آن 
تأخیر آن در  اعالم  با  مقام محترم ریاست جمهوری 
روزهای آینده، نه تنها امیدهای مردم را ازین ناحیه به 
یأس مبدل کردند که بدون شک با عملی نشدن هردو 
وعده مقام های حکومت وحدت ملی، مردم بیشتر از 
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گذشته اعتمادشان را نسبت...          

احضار سفیر کابل در اسالم  آباد
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می شنیدم،  را  مسعود  نامِ  وقتی  نوجوانی  در   
آن زمان  می داد.  دست  من  به  عجیبی  احساِس 
مسعود را ندیده بودم. حتا دیدِن تصویر قهرمان 
در  مسعود  اما  نبود.  مقدور  ما  برای  کابل،  در 
خیاالِت من بسیار برتر از رستم بود؛ زیرا رستم 
برابِر  در  عماًل  مسعود  و  بود  داستان  قهرماِن 
بزرگترین ابرقدرت جهان، بدون ترس و هراس 

مبارزه می کرد. 
تعلقاِت  از  دور  و  عاطفی  مسعود،  با  من  پیوند 
سیاسی بود. صدایش که گه گاه از طریِق رادیو 
نفوذ  جانم  عمِق  تا  می شد،  بی بی سی  شنیده 

می کرد. 
هر انسانی، در ذهِن خود الگویی دارد و آن را 
باالتر از هر چیز فکر می کند. برای من مسعود، 
زیاد  مسعود  از  بود.  دیگر  کِس  هر  از  واالتر 
چهره یی  افغانستان  در  مسعود  می شد.  حکایت 
داستان هایش،  و  کارروایی ها  که  بود  افسانه یی 
مسعود  حقیقت  در  می گشت.  خانه  به  خانه 
شده  تبدیل  افسانه  به  خود  حیاِت  در  بزرگ، 
ابرقدرت روس،  برابِر  بود؛ زیرا مقاومِت او در 
در  این که  وجود  با  بود.  بلند  منطق  و  عقل  از 
شخصیِت  مورد  در  آگاهی  کوچکترین  آن زمان 
وی نداشتم، اما قلبًا به این باور بودم که این مرد، 

شکست ناپذیر است.  
زیادی  مقاالِت  و  کتاب ها  مسعود،  مورد  در 
نوشته شده و نظریاِت موافق و مخالِف زیادی 
چه گونه  را  مسعود  من  اما  است؛  گردیده  نشر 
به  آدم ها  که  است  شده  دیده  بارها  می دیدم: 
شخصیت ها و کرکترهایی دل می بندد اما زمانی 
آن همه  می گیرد،  تماس  نزدیک  از  آن ها  با  که 
دوستی، به بی باوری و نفرت تبدیل می گردد. اما 
از مسعود در ذهن تصور  چهرۀ زیبایی که من 
کرده بودم، نه تنها با دیدِن این ابرمرد نشکست، 
بلکه این شخصیِت ماندگار را باالتر از تصورم 

یافتم. 
مرداِن بزرگ چون کوهی اند که هرچه به آن ها 
نزدیک گردی، عظمت شان بیشتر آشکار می شود. 
خیلی  او  بود.  عظیمی  شخصیِت  مسعود  واقعًا 
برخالِف  و  پُرعاطفه  مهربان،  دل سوز،  نجیب، 
و  شکسته نفس  دیده ام،  که  انسان هایی  همۀ 

در  بزرگ  مسعودِ  وصِف  به راستی  بود.  بی ادعا 
قلم نمی گنجد، او از همه واالتر و برتر بود. یکی 
از اوصافی که خداوند پیامبر گرامی خود را با 
در  است. خداوند  استقامت  می کند،  آن وصف 
چنان که  کن  استقامت  می گوید:  قرآن  از  آیتی 
استقامتی  بزرگ،  مسعود  کردم.  امر  برایت  من 
زر  و  زور  برابِر  در  هیچ گاه  داشت،  پیامبرگونه 

خم نگردید و نشکست. 
معتدل  آدمی  روان  و  اندیشه  لحاظ  از  مسعود 
هدیه  او  به  متعادلی  فیزیِک  خداوند  حتا  بود، 
او در کماِل  بینِی  اندام، چشم و  بود؛ قد،  کرده 
تعادل و تناسب قرار داشتند. قدرت فکِر مسعود 
را آدم می تواند حاال حدس بزند؛ او یکه و تنها، 
برابر  در  انسانی،  و  مالی  محدودِ  امکانات  با 
بزرگترین جنگ ها ایستاده گی کرد و در نهایت 
خارق العاده گِی  و  قدرت  کار،  این  شد.  پیروز 
مسعود را نشان می دهد. او مرد توانایی بود که 
دشمنانش با حضور و بودنش، پیروزی را بر او 

محال می دیدند. 
در  داشت؛  پیامبرگونه  اخالِق  و  خوی  مسعود 
حالی  که بیشتر عمِر خود را در جنگ گذشتانده 
را  و صمیمیت  مهربانی  نبرد،  و  اما جنگ  بود، 
و  مهربان  او همچنان سخت  بود.  نگرفته  او  از 

صمیمی بود. 
فکر  آدم  شود،  قصه  مسعود  شجاعِت  از  وقتی 
افسانه یی  شجاعتی  او  است.  افسانه  می کند 
برای  و  بود  نزدیک  مردمش  با  مسعود  داشت. 
ناامیدی ها،  و  یأس ها  همۀ  وجود  با  مردم، 
بود همچو کوه که هیچ گاه شکست  تکیه گاهی 
را نمی شناخت. نمی گویم که مسعود عزیز اشتباه 
اشتباه  انسانی  هر  نداشت،  اشتباه  و  نمی کرد 
اعتراف  خود  اشتباهاِت  به  مسعود  اما  می کند، 

داشت وآن را می پذیرفت.  
مسعود انسانی دوست داشتنی بود که هیچ گاه آدم 
از گفتار و دیدارش سیر نمی شد. در حضورش 
که  به حدی  می رفت،  باال  آدم ها  قلِب  اطمینان 
می رفت،  خطر  جانِب  به  خود  پای  با  او  اگر 
دیگران بدون ترس او را تعقیب می کردند. همه 
به  نسبت  هیچ گاه  و  داشتند  اطمینان  لیاقتش  به 
مرجِع  مسعود،  واقع  در  نمی شدند.  بی باور  او 

افغانستان  برای مردم  عظیمی  تکیه گاهِ  امیدها و 
مسعود  »اگر  می کردم  فکر  گاهی  چنان که  بود؛ 

نباشد، چه واقع خواهد شد؟« 
قوت  و  انرژی  آن  با  را  بزرگ  مسعود  وقتی 
او  می کرد،  فرار  ذهنم  از  شکست  می دیدم، 
هم  همان گونه  و  می کرد  جلوه  شکست ناپذیر 
بود. مسعود   کوتاه صحبت می کرد و جاِن گپ 
نیز  مخاطِب خود  به حرف های  و  می گفت،  را 
و  متبسم  خوب گوش می داد. همیشه سرحال، 
باانرژی بود و انسان با دیدِن وی نیرو می گرفت. 
مسعود شخصیتی باهیبت بود، طوری که بسیاری  
را  زدن  حرف  جرأِت  مقابلش  در  اشخاص  از 
می  ورزید  عشق  افغانستان  به  مسعود  نداشـتند. 
او  به میهن دوستِی  انساِن دیگری را  و من هیچ 
سراغ ندارم، به همان دلیل بود که مسعود برای 
ساعت   18 از  بیش  ساعت   24 در  افغانستان 
کار می کرد و این کار از قدرِت آدم های عادی 
در  را  خود  عمِر  تمام  او  است.  فراتر  خیلی 
تا  نوجوانی  از  کرد؛  مردم وقف  به  راه خدمت 
بسیار  همرزمانش  زنده گی  به  مسعود  شهادت. 
جنگ ها  در  که  می کرد  کوشش  و  می کرد  فکر 
کمتر تعرض کند، زیرا در تعرض تلفات انسانی 
به  تا مجبور نمی شد، دست  او  بیشتر می گردد، 

تعرض نمی زد. 
ناخواسته  اما  بود،  متنفر  جنگ  از  مسعود 
زنده گی اش با جنگ گره خورد؛ زیرا در جامعۀ 
بدون  تثبیت حق و عدالت،  افغانستان،  جنگلی 
و  حق  تأمین  برای  مسعود  ندارد.  امکان  قوت 
عدالت و آزادی رزمید و در این راهِ دشوار جاِن 
عزیِز خود را نثار کرد. مسعود بارها گفته بود که 
طرف دارِ جنگ نیست، جنگ بر او تحمیل شده 
است. مسعود بزرگ برای تأمین حق و اجرای 
خواسِت  این  از  هیچ گاه  و  کرد  مبارزه  عدالت 

انسانِی خود عدول نکرد. 
مردی با چنین اوصاف، سزاوارِ گرامی داشت و 
یاددهانی است. مسعود را باید الگو ساخت و به 
نسل های بعد معرفی  کرد، تا آن ها با بهره گیری 
از آموزه های او، به آزادی و عدالِت همیشه گی 

دست یابنـد. 
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رحمت اهلل بیگانه

مـردی کـه جنـگ
 از مهـربانـی اش نکـاست

 

این روزها با موجی از خبرهای ناخوشایند در مورد افغانستان روبه رو 
تا حمالت  کابل  در  انتحاری  درصدِی حمالِت   40 افزایِش  از  هستیم. 
تهاجمِی گروه های دهشت افکن در شمال و غرِب کشور. حمالتی که 
عمدتًا غیرنظامیان را زیان می زند و وحشت و رعب در جامعه می آفریند. 
یک  از  پاسپورت،  ریاست  دروازۀ  پشت  طویل  صف های  روزها  این 
روزانه حدود هفت هزار  که  گفته می شود  نگرانی جمعی خبر می دهد. 
ترک  را  کشور  همه روزه  پنج صدتن  و حدود  می شود  توزیع  پاسپورت 
غیررسمِی مسافرت ها و  آمارِ  از  آمارِ رسمی است و  این  البته  می کنند. 
بیرون  غالب  گماِن  به  ولی  نیست؛  دست  در  چندانی  خبِر  مهاجرت ها 
قانونی  به صورت  که  است  کسانی  تعدادِ  از  بیشتر  غیرقانونی  شدن های 

کشور را ترک می کنند. 
چرا افغانستان یک بارِ دیگر با موجی از بیرون شدن های گروهی مواجه 
شده است؟ آیا میزان نگرانی شهرونداِن کشور به حدی باال رفته است که 

دیگر نمی خواهند در کشورِ خود زنده گی کنند؟ 
به نظر می رسد عوامِل چندی سبب شده است که موج تازۀ مهاجرت ها 
دوباره آغاز شود. عامل نخست، افزایِش ناامنی در سراسر کشور است. 
افغانستان به صورِت دراماتیکی دگرگون  امنیتی  طی ماه های اخیر وضع 
فرا  را  کشور  از  بیشتری  نقاط  هراس افکن،  گروه های  و حمالت  شده 
گرفته است. جنگی که تا دیروز در والیت های جنوبی و شرقی محدود 
مانده بود، حاال به شمال، غرب و مناطق مرکزی نیز سرایت کرده است. 
شمال کشور همین حاال در آتِش جنگی برنامه ریزی شده و سازمان یافته 
می سوزد؛ جنگی که هستِی مردم را تهدید می کند و امیدشان را به آینده از 
میان می برد. این جنگ بدون شک با همکاری نزدیِک نهادهای استخباراتی 
پاکستان طرح ریزی و اجرا می شود. اگر از یک سو هدف چنین جنگ 
فرسایشی و برنامه ریزی شده امتیاز دادن به گروه های دهشت افکن باشد، 
از دیگرسو تالشی برای ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه است تا 

شهروندان را نسبت به کشور و اوضاِع آن بیمناک سازد. 
عامل دوم، بی کاری می تواند باشد که برخی ها را به رفتن از کشور ترغیب 
می کند. سطح بی کاری در جامعه هنوز به صورت دقیق ارقام بندی نشده، 
ولی می توان حدس زد که افغانستان با توجه به جمعیت جواِن خود، از 
معدود کشورهای جهان است که بی کاری در آن رشدی کم سابقه یافته 
است. وقتی در یکی از نهادهای دولتی و یا غیردولتی آگهی کاریابی داده 
می شود، آن وقت است که می توان میزان بی کاری در کشور را از نزدیک 
شاهد بود. صدها جوان تحصیل یافته برای رسیدن به کاری کوچک، تقال 
می کنند ولی دسِت خالی برمی گردند. چنین وضعیتی بدون شک می تواند 
انگیزه یی فراهم سازد که جوان ها برای یافتِن لقمه یی نان به دروازه های 

دیگران بشتابند و یا هوای رفتن از کشور کنند. 
به  نتوانست  مردم  به  خود  وعده های  در  ملی  وحدِت  دولت  متأسفانه 
از  عظیمی  خیِل  بروزِ  موجب  امر  همین  و  کند  عمل  دقیق  صورِت 
بی کاران در کشور شده است. رییس جمهوری در پیکارهای انتخاباتی 
خود، همواره از ایجاد یک میلیون شغِل تازه در کشور سخن می گفت؛ 
ولی طی ده ماه گذشته نه تنها از میزان بی کاری در جامعه کاسته نشد، بل 

لشکر بی کاران به صورت انبوهی افزایش یافت.  
تأمین عدالت،  عامل سوم می تواند عدم کارایی دولت وحدت ملی در 
ریشه کن کردن فساد و ایجاد امید در مردم به فردای بهتر باشد. دولت 
را  بزرگی  امیدهای  و  وارد صحنه شد  با وعده های کالن  ملی  وحدت 
انتخاباتی یی که حاال  تیم  به مرور زمان دیده شد که دو  اما  خلق کرد، 
قدرت را میان خود تقسیم کرده اند، بیشتر از آن که به دردهای مردم توجه 
نشان دهند، به سهم و حضور افراد نزدیک به خود در پست های سیاسی 

می اندیشند. 
ماه ها سپری شد تا کابینۀ جدید تشکیل شود و ماه ها گذشت تا والیاِن 
جدید گماشته شوند، اما چه تغییری در وضعیت رونما شده است؟ آیا 
می توان گفت که آمدِن افراد جدید به پست های دولتی، وضع کشور را 
دولِت جدید  که  بود  مطمین  می توان  آیا  است؟  از گذشته ساخته  بهتر 

می تواند تغییراِت اساسی در زنده گی مردم به وجود آورد؟ 
در حال حاضر پاسخ به این سوال ها منفی است و این می تواند باعث 
کالنی  بسیار  انتظارهای  مردم  شود.  جامعه  سطح  در  ناامیدی  افزایش 
آن گونه که رهبران دولت وحدت ملی شعارش را می دادند نداشتند، ولی 
حداقل می خواستند که تفاوت را از نزدیک ببینند و لمس کنند.  رهبران 
دولت وحدت ملی در بیشتر از ده ماه گذشته نتوانستند رضایِت مردم را 
در جهت بهبود شرایط فراهم سازند و این بدون تردید می تواند انگیزۀ 

مهمی برای بیرون شدن از کشور باشد. 
عامل چهارم و بنیادی می تواند کاهش کمک های جهانی و بیرون شدن 
سربازان خارجی از کشور باشد. در یک سال گذشته همین طور که بخش 
بزرگی از نیروهای ناتو افغانستان را ترک کردند، در کمک های جهانی به 

افغانستان نیز کاهش چشم گیری به میان آمد. 
افغانستان به صورت غیرمترقبه با دو مسالۀ اساسی در یک سال گذشته 
روبه رو شد: نخست ضرب االجِل خروِج نیروهای خارجی از کشور و 
انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای داخلی بدون آن که میزاِن تهدیدها 
کمک های  در  کاهش  دوم  و  شود؛  سنجیده  واقعی  و  دقیق  به صورت 
کشورهای کمک دهنده بدون آن که نیازمندی های افغانستان در نظر گرفته 

شود. 
این عوامل در مجموع فضای مأیوس کننده یی را به وجود آورده اند و اگر 
افغانستان با موج تازه یی از مهاجرت ها روبه رو شده، چیزی دور از ذهن 

نباید پنداشته شود. 

موج تازۀ مهاجرت ها
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بر اساس آمار موجود 47 نفر از فعاالن حقوق بشر بین 
سال های 2010 تا 2014 در افغانستان کشته شده اند.

گفتنی است چندی پیش 9 کارگر که برای سازمان های 
در  مسلحانه  حمله یی  در  کردند،  می  کار  بشردوستانه 

والیت  »بلخ« افغانستان کشته شدند.
به دنبال این رویداد مرکز کمک های بشردوستانه »مردم 
نیازمند« که مقر آن در جمهوری چک قرار دارد با انتشار 
افغانستان  در  خود  فعالیت های  کلیه  توقف  از  بیانیه یی 

خبر داد.
خواستار  بیانیه یی،  انتشار  با  نیز  بین الملل  عفو  سازمان 
محافظت بیشتر از جان کارکنان و امدادگران سازمان های 

خیریه و بشردوستانه در افغانستان شد.
فعالیت  افغانستان  در  خونریزی  و  جنگ  افزایش 
سازمان های بشردوستانه را با مشکل مواجه ساخته است.
به عنوان مثال سازمان پزشکان بدون مرز اخیراً به دنبال 
حمله نیروهای امنیتی افغانستان به بیمارستان این سازمان 
در والیت قندوز به طور موقت فعالیت های خود را قطع 

کرد.
رهبران دولت وحدت  که  امیدوارند  بشر  فعاالن حقوق 
انجام  آن ها  جان   حفظ  برای  را  خود  تالش  تمام  ملی 
داده و راهکاری مناسب به منظور  فعالیت هر چه بهتر 

کمک های بشردوستانه در افغانستان ارائه دهند.   

نهادهای حامی رسانه ها به رهبری دولت:

جلو اقدامات غیر قانونی حنیف اتمر را بگیرید
روح اهلل بهزاد

افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  یا  نی 
بازجویی  دلیل  باید  دولت  رهبران  که  می گوید 

روزنامه نگاران را از حنیف اتمر بپرسند.
از  بازجویی  که  می گویند  نهاد  این  مسووالن 
خبرنگاران، آزادی بیان را در کشور با چالش بزرگ 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  و  می سازد  روبه رو 

باید جلوی این اقدام آقای اتمر را بگیرند.
با  شهریور(  دوشنبه)دوم  روز  نهاد  این  مسووالن 
برگزاری یک نشست خبری  در کابل گفتند، از نظر 
قانون رسانه های افغانستان هر شکایتی که به رسانه ها 
رسانه های  کمیسون  طریق  از  باید  می گردد  بر 
رسانه های  کمیسیون  اگر  و  شود  بررسی  همه گانی 
به  دارد،  جرمی  بارِ  مسأله  که  پنداشت  همه گانی 

نهادهای مرتبط دیگر آن را احاله می کنند.
به تازه گی اداره امنیت ملی، ذکی دریابی مدیرمسوول 
روزنامۀ اطالعات روز و جواد ناجی، از خبرنگاران 
و فعال شبکه های اجتماعی را به اتهام گرداننده گی 
یک صفحه جنجالی در فیسبوک به نام »کابل تاکسی« 

احضار و آن ها را مورد بازپرس قرار داده است.
در  نی  اجرایی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  از  نشست  این 
امنیت  فراقانونی شورای  اقدامات  تا جلو  خواست 
آن  غیر  در  بگیرند،  را  اتمر  آقای  شخص  و  ملی 
دست آوردهای چندین سالۀ آزادی بیان در افغانستان 
که با خون بسیاری از خبرنگاران به دست آمده، برباد 

خواهد رفت.
رییس اجرایی نی افزود: »باور ما این است که این 
رسانه های  قانون  و  اساسی  قانون  بازجویی خالف 
کمیسیون  وجود  منطق  زیرا  است؛  افغانستان 
رسانه های همگانی در قوانین کشور این است تا هر 
این کمیسیون  از طریق  به رسانه ها  مشکلی مربوط 
برطرف گردد؛ اما آقای اتمر به صورت مستقیم و با 
استفاده از صالحیتی که دارد دو تن از خبرنگاران را 

جلب و مورد بازجویی قرارداده است.«
نخبه گان  ما  باور  به  گفت:  هم چنان  خلوتگر  آقای 
سیاسی و سردم داران در یک نظام باید اول خودشان 
قانون را مراعت کنند و بعد از شهروندان بخواهند 
نخبه گان  وقتی که  می گوید:  او  باشند.  قانون مدار 

به  که  معناست  این  به  نمی کنند  مراعت  را  قانون 
قانونی که خودشان وضع کرده اند، اعتبار و اعتماد 

ندارند.
حق  قانون  مورد  در  هم چنان  نی  اجرایی  رییس 
سیزده  در  مشکلی که  گفت،  اطالعات  به  دسترسی 
سال اخیر خبرنگاران افغانستان با آن سرد دچار بوده 
اند مسألۀ حق دسترسی به اطالعات است که این 
شده  بیشتر  ملی  وحدت  تازۀ  حکومت  در  مشکل 
است و این درحالی است که شخص رییس جمهور 

خود این قانون را توشیح کرده است.
و  مجبور  ملی  وحدت  حکومت  که  کرد  تأکید  او 
که  سازند  واضح  شهروندان  برای  تا  است  مکلف 
اطالعات  به  قبال دسترسی  در  پالیسی عمومی شان 
چیست؟ آیا براساس مادۀ پنجاه قانون اساسی عمل 
پالیسی و منشور خاص دیگری در این  یا  می کنند 

زمینه دارند.
افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  همچنان، 
و  امنیت  ادارۀ  سوی  از  خبرنگاران  از  بازجویی 
شدت  به  را  کشور  ملی  امنیت  شورای  به دستور 

محکوم کرده است.
گفته  کرده،  منتشر  اتحادیه  این  اعالمیه یی که  در 
بازجویی ها  این  که  دارد  گزارش هایی وجود  شده، 

به دستور محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت 
ملی کشور صورت گرفته است.

با  برخورد  این  افغانستان  ملی ژورنالیستان  اتحادیه 
خوانده  کشور  نافذه  قوانین  خالف  را  خبرنگاران 

است.
قانون رسانه های  مبنای  »بر  است:  آمده  اعالمیه  در 
همه گانی، هر گاه یک شخصیت حقیقی یا حکمی، 
از  باید  دارد،  خبرنگار  یا  رسانه  یک  از  شکایتی 
مجرای کمیسیون رسانه های همه گانی، شکایتش را 
دنبال کند؛ اما این که یک مقام دولتی با سوءاستفاده 
از صالحیت هایش، خبرنگاران را از طریق ریاست 
امنیت ملی مورد بازجویی قرار دهد، بیشتر از این 
دموکراتیک  اصول  و  کشور  قوانین  مبنای  بر  که 
استوار باشد، به یاد آورندۀ نظام های دیکتاتوری و 

دوره های اختناق در کشور است. »
نیز،  این  از  پیش  که  گفته  هم چنان  اتحادیه  این 
شکایت هایی وجود داشت که مشاور شورای امنیت 
ملی به سخنگویان نهادهای امنیتی دستور داده بود 

که با خبرنگاران مصاحبه نکنند.
ریاست  و  جمهوری  ریاست  از  اعالمیه  این  در 
غیرقانونی  برخوردهای  تا  شده  خواسته  اجرایی، 
و  کنند  پیگیری  را جداً  ملی  امنیت  مشاور شورای 
آنرا خودسری ها خوانده را  اتحادیه  این  جلو آنچه 

بگیرند.
در این اعالمیه همچنان آمده است که خبرنگاران، 
صنفی  و  حامی  نهادهای  و  رسانه یی  فعاالن 
خبرنگاران، در هرگونه شرایطی از ارزش هایی به نام 
آزادی بیان، رسانه های آزاد و گردش آزاد اطالعات 
اجازه  دولتی  مقام  هیچ  به  و  می کنند  پاس داری 
نخواهند داد که در برابر این ارزش ها، برخورد های 

فراقانونی داشته باشد.

وضع بد فعاالن حقوق بشر 
در افغانستان؛ 4 سال 47 قربانی

خـودکشـی یـک بانـوی
 18 ساله در فاریاب

وزیر داخله:

از مداخلۀ بیش از حد پاکستان شکایت می کنیم
وزیر داخلۀ افغانستان با اشاره به افزایش ناامنی های 
کشورش گفت که دولت کابل به دلیل دخالت های 
پاکستان در افغانستان از اسالم آباد به شورای امنیت 

ملی سازمان ملل متحد شکایت می کند.
نورالحق علومی اعالم کرد: نظامیان پاکستانی به طور 
آشکار و مستقیم در ایجاد ناامنی های افغانستان نقش 

دارند.
افغانستان  است  قرار  اساس  همین  بر  گفت:  وی 
این  خاک  به  پاکستانی  نظامیان  حمالت  موضوع 
کشور را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان 

بگذارد.
علومی افزود: افغانستان در مورد سابقه پاکستان در 
به  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  از  حمایت 
شورای امنیت سازمان ملل نیز شکایت خواهد کرد.

از  بیش  اسالم آباد  که  کرد  خاطرنشان  داخله  وزیر 
اندازه در امور داخلی افغانستان دخالت کرده است.

نیز نورالحق علومی در مورد  همچنین چندی پیش 
تأکید  افغانستان  قبال  در  پاکستان  اقدامات  برخی 

داشت: عملیات ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان 
باعث شد تا تمام تروریست ها از خاک پاکستان وارد 

افغانستان شوند.
پیش از این نیز مقام های امنیتی افغانستان اعالم کرده 
وزیرستان  در  عملیات  انجام  با  اسالم آباد  که  بودند 
را  آن ها  بلکه  نکرده  نابود  را  تروریست ها  واقع  در 

رهسپار خاک افغانستان کرده است.
این موضوع تاکنون نگرانی های گسترده امنیتی را در 
افغانستان به وجود آورده و برخی کارشناسان بر این 
باورند که پاکستان از این طریق گروه های شبه نظامی 
متعددی شامل جنگجویان خارجی از جمله ازبک و 

چچنی را در افغانستان به وجود خواهد آورد.

فقر، محرومیت و بی سرپرستی خانواده، این دختر را واداشته تا 
دست به خودکشی بزند.

یک دختر جوان به دلیل فقر و نداری در ولسوالی شیرین تگاب 
والیت فاریاب خودش را کشت.

به  شیرین تگاب  ولسوالی  سرپرست  گهریک  لقمان  سید 
شش تپۀ  باشنده  ساله،   18 دختر  این  که  گفت  سالم وطندار 
فیرسالح چره یی  با  ناوقت شب گذشته  و  بوده  این ولسوالی 

خودکشی کرده است .
آقای گهریک می گوید که این دختر گنگ و ناشنوا بوده و در 

حال حاضر پدرش در زندان به سر می برد.
و  محرومیت  فقر،  که  افزود  شیرین تگاب  ولسوالی  سرپرست 
تا دست به خودکشی  بی سرپرستی خانواده، دختر را واداشته 

بزند.
این  باره  در  امنیتی  نیروهای  بررسی  که  گفت  گهریک  آقای 

رویداد آغاز شده است.
این درحالی ست که چندی پیش نیز یک دختر جوان دیگر در 
ولسوالی خواجه سبزپوش والیت فاریاب با فیر سالح چره یی 

خودکشی کرد.
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    y  دین مداری
ــالم و  ــه اس ــاد ب ــعود، اعتق ــاه مس ــرۀ کارِ احمدش جوه
پای بنــدی بــه احــکامِ آن بــود. در اجــرای احــکام دینــی، 
دقــت و پای بنــدی سرســختانه یی نشــان مــی داد و بــرای 
افزایــش معلومــات دینــی خویــش، از کم تریــن فرصــت 

ــو مــی زد. ــزد علمــای دینــی زان ــرد و ن اســتفاده می ب
ــویق  ــی تش ــارف دین ــن مع ــرا گرفت ــه ف ــن را ب مجاهدی
می کــرد و دروس دینــی را شــامل برنامــۀ آموزشــی آن هــا 

ســاخته بــود.
ــد و  ــه می کردن ــرعی فیصل ــکام ش ــق اح ــا مطاب دادگاه ه
ــۀ شــرعی دادگاه  ــا قاطعیــت در اجــرای فیصل مســعود ب

ــد. ــه کار می ش ــت ب دس
بــر اســاس احــکام دیــن، بــا اســرا بــا مالیمــت و نیکویی 
ــا مخالفیــن، معیــار دیــن  رفتــار می نمــود و در معاملــه ب
بــر مناســبت های قومــی، زبانــی و منطقه یــی حاکــم بــود. 
مســعود بــا تکیــه بــر همیــن اصــل، ابتــدا در درۀ پنجشــیر 
ــال های -1368 1369  ــاد و در س ــی” درافت ــتم مل ــا “س ب
ـ.ش در تخــار و بدخشــان بــا آن گــروه درگیری هــای  هــ

شــدیدی داشــت.

y سازمان؛ وسیله نه هدف
نــگاه  احــزاب،  بــه  نســبت  مســعود  احمدشــاه 
ــری،  ــاظ فک ــا از لح ــه تنه ــت. او ن ــری داش انعطاف پذی

ــه  ــه ب ــۀ کســانی ک ــا هم بلکــه عمــالً ب
افغانســتان  آزادی  و  جهــاد  تقویــت 
می اندیشــیدند، همــکار شــد و بــا چنیــن 
نگرشــی “شــورای نظــار” را تشــکیل داد.
هرچنــد “شــورای نظــار” در چهارچــوب 
جمعیــت اســالمی فعالیــت می نمــود؛ اما 
کلیــۀ کســانی کــه بــه آن تنظیم وارد شــده 
بودنــد و فعالیــت می کردنــد، متعلــق 
بــه جمعیــت نبودنــد، بلکــه متعهــد بــه 

احــزاب مختلــف جهــادی بودنــد.
ــود  ــن نب ــار” در ای ــت شــورای نظ “اهمی
کــه جبهــات مختلــف در یــک اراضــی  
وســیع و به هــم پیوســته در عرصــۀ 
نظامــی بــا هــم همــکاری داشــتند؛ بلکــه 
مهم تــر ایــن اســت کــه از نظــر سیاســی، 
شــماری از فرماندهــان بــا تعلقــات 
مختلــف سیاســی در ایــن تشــکیالت بــا 
هــم متحــد شــده بودنــد کــه مبتکــر آن، 

ــود. ــاه مســعود ب احمدش
در فرصتــی که بســیاری کســان در برتری 
ــخن  ــش دادِ س ــۀ خوی ــازمان مربوط س
ــتند،  ــاب می نوش ــه و کت ــد، مقال می راندن
افــراد متعلــق بــه ســایر گروه هــای 
جهــادی را فروتــر از خود می انگاشــتند و 
در مــواردی هــم دســت بــه قتل و کشــتار 
می زدنــد، تشــکیل “شــورای نظــار” یــک 

ــه شــمار می رفــت. ــده ب ــکار ارزن ابت

y شفافیت در امور 
احمدشــاه مســعود احتــرامِ مــردم و 
مجاهدیــن را بــه ســاده گی به دســت 

ــردم همیشــه حســاب  ــادِ م ــه اعتم ــاورد. او نســبت ب نی
می کــرد، در ســطوح مختلــف مــردم و همــکاراِن خــود را 
در جریــاِن اوضــاع قــرار مــی داد و تــا حــدی کــه ایجــاب 
ــن کار  ــت و ای ــایل برمی داش ــرده از روی مس ــرد، پ می ک

ــود. ــی اش ب ــادات دایم جــزوِ ع
ــن نتیجــه  ــه ای ــتان ب ــناختی افغانس مســعود در جامعه ش
ــار  ــه چه ــه ب ــن جامع ــرِ ای ــراد موث ــه اف ــود ک ــیده ب رس
ــون،  ــا و روحانی ــتۀ علم ــوند: دس ــیم می ش ــف تقس صن
ــن، و  ــفیدان و معززی ــتۀ موی س ــان، دس ــتۀ فرمانده دس

دســتۀ روشــن فکران.
ــرده، بیشــترینه جــدا از هــم  ــار دســتۀ نام ب ــس چه مجال
تدویــر می یافــت؛ چــه مســعود بــا نظرداشــِت روحیــۀ هر 
ــا مشــوره  ــرد و از آن ه ــت می ک ــا صحب ــا آن ه ــف ب صن
ــود  ــخصی خ ــی ش ــارۀ دارای ــی درب ــت. او گاه می گرف
ــود و  ــل می نم ــبهات را زای ــی داد و ش ــات م ــم معلوم ه
گاهــی عمده تریــن مســایل )از جملــه آتش بــس پنجشــیر 
ـ. ش، تخلیــۀ پنجشــیر از مــردم 1363 و مقاومت  1361هــ
در برابــر طالبــان 1378( را بــا نماینــده گان مــردم در میــان 

ــود. ــب می نم ــا را کس ــت آن ه ــت و حمای می گذاش
در اثــر چنیــن کار شــفافی بــود کــه مــردم و مجاهدیــن 
نســبت بــه او اعتمــاد کامــل پیــدا کردنــد و در شکســت و 

ــروزی او، خــود را شــریک می دانســتند. پی

y  استقالل رای و آزادی عمل 
ـ نظامی خود؛  احمدشــاه مســعود در طول کارزار سیاســی 

بــه دیانــت، اســتقالل رأی و آزادی عمــل کامــالً پای بنــد 
باقــی مانــد و ایــن ویژه گــی در تکویــن شــخصیِت او بــه 
عنــوان قهرمــان ملــی افغانســتان، نقــش برازنده یــی ایفــا 

. نمود
مســعود همــواره یــا در برابــر متجاوزیــِن خارجی ایســتاد 
و یــا در مقابــل وابســته گان آن هــا. او بــا شــوروی رزمیــد، 
از پاکســتان و امریــکا پــول و ســالح گرفــت. بــا طالبــان و 
القاعــده جنگیــد، از ایــران، روســیه و هنــد کمــک مالــی 
و نظامــی دریافــت کــرد؛ ولــی هیــچ گاه اســتقالل و آزادی 
خــود و مــردمِ خویــش را بــه معاملــه نگذاشــت. مســعود 
بــه ایــن دلیــل بــا گلبدیــن حکمتیــار کینــه داشــت کــه از 
روابــط پنهانــی حکمتیــار بــا اســتخبارات پاکســتان مطلع 
بــود و نمی خواســت افغانســتان از دامــی برهــد و بــه دام 

دیگــری گرفتــار آیــد.
بــا وجــود مشــکالت و مجبوریت هــای فــراوان در 
ــه  ــه ب ــید ک ــعود کوش ــاه مس ــاد، احمدش ــال های جه س
پاکســتان ســفر نکنــد و بــا مانــدن در داخــل افغانســتان، 
اســتقاللیِت خــود را حفــظ نمایــد. در طــول ایــن ســال ها 
از مداخلــۀ دولــت پاکســتان در امــور افغانســتان به شــدت 
ــاز  ــرد، از دســتورهای پاکســتان همــواره ســر ب ــاد ک انتق
زد، از شــرکت در جنــِگ جالل آبــاد ابــا ورزیــد و در 
ســرکوب کودتــای تنــی کــه ریشــه در پاکســتان داشــت، 
نقــش موثــری ایفــا کــرد. از همیــن جــا بــود که پاکســتان 

آزاده گــی احمدشــاه مســعود را بــه خــود توهیــن تلقــی 
ــا او دشــمنی ورزیــد. ــا اخیــر ب کــرد و ت

y  سیاست لکۀ روغن
اســتراتژی احمدشــاه مســعود از نظــر مراحــل توســعه، 
ــود را در  ــت. او کار خ ــباهت داش ــن” ش ــۀ روغ ــه “لک ب
پنجشــیر از صفــر شــروع کــرد. از پنجشــیر یــک پایــگاه 
ـ.ش(،  آورد)1361-1358هــ به وجــود  الگــو  و  منظــم 
ســپس ایــن نمونــه را در پنــج منطقــۀ هم جــوارِ پنجشــیر 
هم چــون ســالنگ ها، انــدراب، خوســت فرنــگ، ورســج، 
فرخــار و خیــالب تطبیــق کــرد و بــه گفتــۀ خــودش،”از 
یــک پنجشــیر، پنــج پنجشــیر به وجــود آورد” کــه بــرای 

شــورای نظــار هســتۀ اولــی شــدند.
در مرحلــۀ ســوم، شــورایی متشــکل از فرماندهــان شــش 
والیــت پــروان، کاپیســا، بغــالن، کنــدز، تخار و بدخشــان 
ــت  ــر داش ــعود در نظ ــدی، مس ــرد. در گام بع ــاد ک ایج
ــتان  ــرقی افغانس ــات ش ــار را در والی ــورای نظ ــه ش ک
ــوروی از  ــوای ش ــروج ق ــا خ ــی ب ــد؛ ول ــعه بخش توس
افغانســتان، روال عــادی برنامــۀ کاری او متوقــف گردیــد و 

اولویت هــای دیگــری به وجــود آمــد.
احمدشــاه مســعود برای توســعه و گســترش قلمرو خود، 
از ســه وســیله اســتفاده نمــود: اولــی زور، دومــی پــول و 
ســومی فکــر. او بــا تجربــه دریافتــه بــود که بهترین شــیوه 
بــرای گســترش نفــوذ، پخــش فکــر و برنامــه اســت. زیرا 
اقدامــات نظامــی کــه منجــر بــه درگیری هــای داخلــی نیز 

می گردیــد، 
نــه تنهــا مفیــد نبــود، بلکــه زیان هایــی را هــم به بــار آورد. 
ــرف آدمِ  ــه “ح ــود ک ــاور ب ــن ب ــعود بدی ــاه مس احمدش
ــه  ــرای آن ک ــاظ ب ــن لح ــدارد”؛ از ای ــنونده ن ــب، ش غری
ــد  ــه بای ــل از هم ــد، قب ــل بپوش ــۀ عم ــی جام برنامه ی
ــِق  “معقــول” باشــد، ســپس مدعــی خــود بایــد در تطبی
آن پیشــگام گــردد، تــا دیگــران بــه پذیــرِش آن تشــویق 

ــوند. ش

y مسعود به حیث وزیر دفاع افغانستان 
ـ.ش، کابل پایتخت افغانســتان در شــرایطی  در بهار 1371ه
توســط مجاهدیــن زیــر فرمــاِن احمدشــاه مســعود فتــح 
شــد، کــه آقــای بینــن ســیوان نماینــدۀ خــاص سرمنشــی 
ملــل متحــد در امور افغانســتان، کار خود را برای تشــکیل 
یــک ادارۀ موقــت بــه مرحلــۀ حساســی رســانیده بــود و 
قــرار بــود تــا چنــد روز آینــده ایــن اداره ایجــاد شــود و 

قــدرت را از دکتــر نجیــب اهلل تحویــل گیــرد.
ــل توســط احمدشــاه مســعود از آن جایــی کــه  فتــح کاب
ــه  ــت مواج ــا شکس ــد را ب ــل متح ــازمان مل ــرح س ط
ســاخت، ســازمان ملــل را در تقابــل بــا دولــت مجاهدین 

ــرار داد.  ق
ــه در  ــی ک ــورهای اروپای ــکا و کش ــدۀ امری ــاالت متح ای
عقــب طــرح ملــل متحد قــرار داشــتند، عقــدۀ ناکامــی آن 
را بــه دل گرفتنــد و از هرگونــه مســاعدت با دولــت نوپای 

مجاهدیــن اجتنــاب ورزیدنــد، و حتــا ایــن کشــورها در 
حمایــت از طالبــان قــرار گرفتنــد.

ــی  ــۀ دولت ــن، تجرب ــت مجاهدی ــر، دول ــخن دیگ ــه س ب
بــود کــه بــدون همــکاری و نظــر موافــق ملــل متحــد و 
جامعــۀ جهانــی روی صحنــه آمــده بــود و ایــن خــالء را 
نــه احساســات هــزاران مجاهــد و نــه انبارهــای ســالح و 
تجهیــزات جنگــی کــه از رژیــم دکتــر نجیــب اهلل به جــا 
مانــده بــود، پــر کــرده نتوانســت و در پایــان بــه شکســت 

انجامید.
احمدشــاه مســعود کــه در دولــت مجاهدیــن بــه عنــوان 
وزیــر دفــاع افغانســتان فعالیــت می کــرد، دایــرۀ صالحیت 
وی بســی فراتــر از آن بــود. او بــه حیــث فاتــح کابــل و 
نیرومندتریــن شــخصیت در دولــت مجاهدیــن نــه تنهــا 
مســوولیت دفــاع از شــهر کابــل را بــه عهده داشــت، بلکه 

در مســایل سیاســی نیــز حــرِف آخــر را مــی زد.
مســعود که پیش از آن در بخشــی از افغانستان حکمروایی 
می کــرد، بــا فتــح کابل در ســطح افغانســتان و منطقــه باید 
راه خــود را پیــدا می کــرد، بــا ایــن اضافــه کــه خوش بینــی 
غــرب نســبت بــه مجاهدیــن، بــه نفــرت و بدبینــی بــدل 
ــت  ــران سیاس ــتان و ای ــورهای پاکس ــود و کش ــده ب ش
دفــاع از مجاهدیــن را بــا سیاســت مداخلــه در افغانســتان 

تعویــض کــرده بودنــد.
ــر  ــه ب ــت ک ــت آن اس ــرط رفاق ــماری، ش ــر ش ــه نظ ب
ــود  ــی ش ــزرگان چشم پوش ــژه ب ــتان به وی ــای دوس خط
ــن  ــاید ای ــردد. ش ــاد نگ ــی ی ــان هیچ گاه و اشتباهات ش

ــی  ــد؛ ول ــدق کن ــادی ص ــتی های ع ــد دوس ــه در ح نکت
ــل  ــور عم ــطح کش ــه در س ــخصیت هایی ک ــارۀ ش درب
داشــته اند و عمــرِ خــود را در راه اعتــال، آزادی و ســربلندی 
ــرا  افغانســتان به ســر رســانیده اند، درســت نمی باشــد؛ زی
ــی بیشــتر از دو مقصــد  ــر اقدام ــن شــخصیت ها در ه ای
نداشــته اند، یــا رســیدن بــه هــدف و یــا هــم پنددهــی بــه 
دیگــران تــا آن راه را دوبــاره نپیماینــد و بــه تکــرارِ خطــا 
ــاه  ــارۀ احمدش ــک درب ــان نی ــه جــز گم ــا ک ــد. م نپردازن
مســعود نداریــم، کارکردهــای او را در مقــام بلندپایه ترین و 
بااعتبارتریــن شــخصیت جهاد، هرگــز در خور فراموشــی 

نمی دانیــم.
ــاه  ــت احمدش ــی سیاس ــاط اساس ــورت، نق ــر ص ــه ه ب
ـ. ش( از  مســعود در دورۀ دولــت اســالمی)-1371 1375 ه

نظــر مــا بــه شــرح زیــر اســت: 

y دولت فراگیر اسالمی 
دولــت دکتــر نجیــب اهلل را ایتــالف ســه گــروه )احمدشــاه 
مســعود، جنــرال عبدالرشــید دوســتم و عبدالعلی مــزاری( 
ــه ســه گــروه  ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب درهــم شکســت و ق
ــتۀ  ــد و هس ــت گیرن ــل به دس ــدرت را در کاب ــرده ق نام ب
اصلــی دولــت مجاهدیــن را تشــکیل دهنــد. اما احمدشــاه 
مســعود در شــرایطی کــه ادارۀ رژیــم کابــل از هــم پاشــیده 
ــاده  ــن آم ــی از مجاهدی ــرای پذیرای ــل ب ــود و شــهر کاب ب
بــود، پیشــروی بــه کابــل را متوقــف گردانیــد و در عوض 
ــاور  ــتقر در پش ــن مس ــران مجاهدی از س
خواســت؛ دولتــی تشــکیل دهنــد و زمــام 
ــا  ــد. ب ــت گیرن ــل به دس ــور را در کاب ام
ایــن اقــدام، احمدشــاه مســعود دو مســأله 
ــود:  ــرار داده ب ــش ق ــر خوی ــورد نظ را م
ــزاب  ــران اح ــاختن رهب ــهیم س ــی س یک
ــدامِ آن  ــر ک ــه ه ــت ک ــادی در دول جه
ســنگ مســلمانی و طهــارت را بــه ســینه 
ــردِن راه در  ــاز ک ــد؛ و دیگــری ب می کوفتن
دولــت بــرای شــخصیت های پشــتون تبار 

کــه در تحــول پســین نقــش نداشــتند. 
ــرخـ   ــۀ س ــه در “تپ ــه ک ــه آن چ ــر ب اگ
ــل  ــود عم ــده ب ــده ش ــراج” وع جبل الس
ــی  ــای قوم ــا انگیزه ه ــی ب ــد، دولت می ش
روی صحنــه می آمــد و ســران پشــتون بــه 
حاشــیه رانــده می شــدند. ایــن مســأله کــه 
احمدشــاه مســعود در ایــن موضع گیــری 
ــر  ــه صــواب، ه ــا ب ــت و ی ــا رف ــه خط ب
قضــاوت  و  داوری  می توانــد  کســی 
کنــد؛ ولــی مســلم آن اســت کــه مســعود 
به خاطــر تشــکیل دولــت اســالمی و 
فراگیــر ملــی، مخالفــت جنــرال دوســتم و 

ــد. ــل ش ــزاری را متحم ــتاد م اس

y   جذب همه و طرد حکمتیار 
ــه گلبدیــن،  احمدشــاه مســعود نســبت ب
را  او  و  داشــت  عجیبــی  حساســیت 
ــود،  ــه ب ــه ک ــر از آن چ ــی خطرناک ت بس
نخســتین  در  بنابرایــن  می پنداشــت؛ 
دیــداری کــه مــا فرهنگیــان چنــد روز بعد 
از آزادی شــهر کابــل در مقــر “وزارت امنیــت دولتــی” بــا 
مســعود داشــتیم، موصــوف بی پــرده گفــت: دولــت آینــده 
را بــا شــرکت همــۀ ســران مجاهدیــن تشــکیل خواهیــم 
داد، تنهــا حکمتیــار حاضــر به مشــارکت نخواهــد گردید.
احمدشــاه مســعود در ادامۀ ســخنانش گفــت، اگر گلبدین 
ــردازد، نفــرت  ــل بپ ــاراِن شــهر کاب ــه راکت ب ــار ب حکمتی
مــردم نســبت بــه او بیشــتر می گــردد و زمینه بــرای حملۀ 
قــوای دولتــی بــاالی افــراد حکمتیــار مســاعد می شــود. بر 
اســاس همیــن طــرز فکــر بــود کــه مســعود در کنفرانــس 
خبری یــی کــه چنــد روز بعدتــر در وزارت خارجــه دایــر 
کــرد، گفــت: حکمتیــار را تــا جایــی عقــب خواهیــم راند 
ــته  ــل را نداش ــهر کاب ــاالی ش ــدازی ب ــوان راکت ان ــه ت ک
باشــد. امــا در عمــل دیــده شــد کــه عقــب زدِن حکمتیــار 
کار ســاده یی نبــود و احمدشــاه مســعود کــه مســوولیت 
تأمیــن امنیــت، رفــاه و آســایش مــردم را بــه دوش داشــت، 

بــا دیــد نظامی گرانــه، راه اشــتباهی را پیمــود.
ــه زودی درک کــرد کــه راه  هرچنــد احمدشــاه مســعود ب
ــوده  ــار پیم ــن حکمتی ــا گلبدی ــه ب ــی را در مواجه خطای
اســت و بــرای کاســتِن فشــار از دولــت، یک ســال بعدتــر 
از پســت وزارت دفــاع کنــار رفــت؛ ولــی دیگــر دیر شــده 
ــه  ــار را ب ــه جــای این کــه حکمتی ــود و ایــن حرکــت ب ب
همــکاری بــا دولــت بکشــاند، بــه دشــمنی بــا او تشــویق 
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      خواجه بشیراحمد انصاری

بخش دوم
مفهوم  از  مشحون  جامی  ادبیات 
اشاره های  کنار  در  است.  عشق 
فراواِن دیگری که به عشق داشته 
است، جامی رساله های مستقلی را 
به لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا 
و سالمان و ابسال نیز تخصیص 

داده است. موالنا جامی در روی پردۀ سناریوی یوسف 
و زلیخا، لیلی و مجنون و سالمان و ابسال، در حالی 
که عشق زمینی را به زیباترین صورِت هنری آن بازی 
می کند؛ در پشت پرده، درس های عرفانی خویش را به 
شکِل ظریف و هنرمندانه یی عرضه می دارد. نورالدین 
پلی  خویش،  شهکار  سه  این  در  جامی  عبدالرحمن 
در میان غیب و شهادت، و فیزیک و متافیزیک ایجاد 

نموده و شعور و الشعور را به هم پیوند می دهد. 
نورالدین عبدالرحمن جامی در مثنوی یوسف و زلیخا 
بهره  تورات  پیدایش  سفر  و  قرآن  یوسف  سورۀ  از 
جسته و بر باِل هنر تا بلندای موج ملکوتی سخن اوج 

گرفته و اعالم می دارد:
سخن را پایه بر جایي رسانم
که بنوازد به احسنت آسمانم

تنها  قرآن،  سوره های  تمامی  میان  در  کریم  قرآن 
»بهترین  یا  و  احسن القصص  را  یوسف  سورۀ 
حکایت ها«خوانده است. این قصه دو بال دارد که یکی 
فضیلت پسندی  دیگرش  و  زلیخاست  زیبایی پسندی 
یوسف که این دوبال قصه را به آسمان جمال و کمال 

عروج می دهد. جامی خود می گوید:

خدا از قصه ها چون احسنش خواند
به احسن وجه از آن خواهم سخن راند

پرسشی که مطرح می شود چرا این قصه در میان سایر 
قصه ها »أحسن« خوانده شده است؟ اگر نیک نگریسته 
سطح  سه  در  عشق  مفهوم  با  ما  سوره  این  در  شود، 
مختلف روبه رو هستیم که یکی عشق پدر به پسر است 
و دیگرش عشق یک زن به مرد دل خواهش، و سوم 
عشق یوسف به فضیلت. حافظ هم زمانی که از عشق 
یاد می کند، از واژۀ »احسن« بهره می جوید و این هنر 
حافظ است که با ظرافت ویژۀ خودش، تاریخ و شعر 
و عشق و اسطوره و حکایت را به بهترین شکل ممکِن 

آن به هم می بافد:

چو حافظ ماجرای عشق بازي
نمی گوید کسی بر وجه احسن

سخن از سورۀ یوسف و عشق است. پرسشی که طرح 
است؟  داده  عشق  به  ارزشی  کریم  قرآن  آیا  می شود، 
عبدالکریم  استاد  از  سخنی  به  نخست  رابطه  این  در 
سروش گوش فرا داده و سپس به پاسِخ این پرسش 
سخنرانی یی  سروش  عبدالکریم  استاد  می پردازیم. 
در وب سایت  که  اسالمی«  تمدن  »منحنی  نام  به  دارد 
تا   23 دقیقۀ  از  ایشان  است.  دسترسی  قابل  خودشان 
25 آن سخنرانی، در رابطه به عشق در قرآن صحبت 
نموده، می فرمایند: »شما می توانید قرآن را یک کتاب 
مجاهده بنامید. از قضا اگر شما از این حیث قرآن را 
با کتاب حافظ مقایسه کنید، قرآن را با مثنوی مقایسه 
در  که  چیزی  کنید،  مقایسه  سعدی  با  را  قرآن  کنید، 
چشم  هیچ  و  است  حاضر  برجسته یی  نحو  به  قرآن 
مسالۀ جهاد  کند،  غفلت  آن  از  تواند  نمی  غافلی  حتا 
و پیکار است، در حالی که دیوان حافظ پاک تهی از 
این اندیشه هاست. او متعلق به مرحلۀ دیگری از رشد 
از  خالی  پاک  مثنوی  است.  اسالمی  تمدن  منحنی  و 
آن هاست. این که می گویم خالی یعنی خالی در قیاس 
به قرآن، آن چه در این کتاب ها آمده است، تقریبًا صفر 
است، هیچ است... در این دوران ما مجاهدان را داریم 
و قرآن هم به همین مناسبت مفهوم کلیدی اش مفهوم 
نیامده است. مفهوم  جهاد است. کلمۀ عشق در قرآن 
کلیدی یی که اگر شما آن را از موالنا بگیرید، اگر شما 
و  مولوی  برای  چیزی  دیگر  بگیرید،  حافظ  از  را  آن 
کلمه  این  و  مفهوم  این  قرآن  در  اما  نمی ماند.  حافظ 
یعنی  قرآن  در  داریم  کلمۀ حب  نمی شود.  پیدا  مطلقًا 
دوستی، اما بسیار فرعی، بسیار اندک، بسیار حاشیه یی، 
هیچ وقت به گرد پای مفهوم جهاد و مفهوم شهادت 
نمی رسد. بعدها عارفان ما بودند که اگر بیان صریحی 

بخواهم بکنم، این نقیصه را تکمیل کردند«. 
در پاسخ باید گفت که واژۀ »ُحب« و مشتقات آن در 
قرآن کریم بیشتر از صد بار ذکر گردیده است، این در 
به  این کتاب  حالی است که واژه های مترادف آن در 
صدها واژه می رسند. اما واژۀ جهاد در حدود چهل بار 
آمده است که گاهی به مفهوم جنگ بوده و گاهی هم 
در سیاق مفاهیم دیگر. اما واژۀ شهید و شهادت شاید 

کمتر از شمار انگشتان دست در قرآن آمده باشد. اگر 
به مفهوم لغوی »حب« توجه نماییم، باید گفت که واژۀ 
این  به  است،  عشق  از  ژرف تر  لغوی  لحاظ  از  حب 
مفهوم که حب در زبان عربی از ریشۀ »َحب« اشتقاق 
یافته و حب، تخم و دانۀ و اصل نبات را گویند و از 
همین لحاظ عارفان ما »حب«را اصل آفرینش و هستۀ 
انسان را  اند. شیخ اشراق  ذاِت هستی به شمار آورده 
او  تعبیر  به  یا  و  دل  دانۀ  از  که  می داند  همان درختی 

»حبۀ القلب« در سرزمین ملکوت می روید.
یکی از همین عارفانی که جناب استاد سروش به ایشان 

افتخار می کند گفته است:
نیست فرقی در میان حب و عشق

شام در معنی نباشد جز دمشق
و عارف دیگری که خواجه شمس الدین حافظ شیرازی 

است، می گوید:
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
می گویند زمانی که ادیب پشاوری این قطعه شعر حافظ 

را خواند، بیهوش شد و بر زمین افتید. 
مي نویسد  خویش  روضۀ المحبین  در  جوزی  قیم  ابن 
که حب در زبان عربی دارای شصت مترادف می باشد 
که برخی از آن ها قرار ذیل اند: محبت، عالقه، هوس، 
عشق،  تتیم،  کلف،  وجد،  مقۀ،  شغف،  صبایۀ،  صبوۀ، 
حنین،  لهف،  حرق،  شجن،  غمرات،  خالبۀ،  جوی، 
لمم، ود، خلۀ، غرام، هیام، وله...  فتون، جنون،  لوحۀ، 
در  مترافات  این  از  بسیاری  که  است  یادآوری  قابل   .
قرآن و سنت پیامبر ذکر گردیده است. فراموش نباید 
کرد که این مترادفات و مشتقاِت آن ها بیشتر از ده هزار 
بار در احادیث پیامبر اکرم تکرار شده است. حب که 
اندک  از مراتب آن است، مفهومی فرعی،  عشق یکی 
متن  این  اصول پایه های  از  یکی  بلکه  نه،  حاشیه یی  و 

مقدس به شمار می رود.
انسان  سوختن  و  زدن  گردن  مسابقۀ  که  عصری  در 
روز  هر  و  است  جاری  اسالم  جهان  جغرافیای  در 
می باشیم،  مرگ  میدان های  در  هنرنمایی هایی  شاهد 

چه قدر نیازمند پیام عشق و محبتی هستیم که قرآن به 
از رابطۀ  ارمغان آورده است؛ کتابی که حتا زمانی که 
آل  سورۀ  در  می کند،  یاد  مسلمانان  غیر  و  مسلمانان 
عمران می فرماید: »تحبونهم والیحبونکم« یعنی این که 
»شما آن ها را دوست دارید ولی آن ها شما را دوست 
این  از  روشن تر  و  ژرف تر  پیامی  بازهم  آیا  ندارند«. 

می توان تصور نمود.

موسیقی در منظومۀ فکری جامی
مفهوم دیگری که در میان مسلمانان عصِر ما از مسایل 
مفهوم  می آید،  شمار  به  جدل خیز  و  جنجال برانگیز 
آوازها،  تنظیم  و  ترکیب  هنر  موسیقی  است.  موسیقی 
ممکن  زبان  راه  از  آن  بیان  که  بوده  ریتم ها  و  صداها 
نبوده است. بتهوون می گوید: آن جا که واژه ها از سخن 
باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. به گفتۀ او، موسیقی 
زبان دل و روان و از تجلیات بریِن قریحۀ انسانی به 

شمار می رود. 
پنجگانۀ  حواس  صداهاست.  زیبایی  هنر  موسیقی، 
انسان )ذائقه، شامه، المسۀ، باصرۀ و سامعۀ( هر کدام 
زیبایی خودش را دارد و موسیقی علم و هنری است 
که با حس شنوایی رابطه دارد. در منظومۀ دینی اندیشۀ 
موالنا جامی متونی وجود دارند که به زیبایی ها اشاره 
داشته اند. قرآن کریم در آیت 32 سورۀ اعراف، زیبایی 
َم زِینََۀ  را به خدا نسبت داده و می فرماید: »ُقْل َمْن َحرَّ
اهلّل الَّتَِي أَْخَرَج لِعِبَادِهِ« یعنی: ای پیامبر بگو که چه کسی 
آورده،  پدید  بنده گانش  برای  که  را  خدا  زیبایی های 
حرام گردانیده است. در حدیثی که امام مسلم روایت 
نموده، آمده است که »ان اهلل جمیل یحب الجمال« یعنی 
خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. شنوایی یکی از 
از همین لحاظ قرآن کریم  بوده و  انسان  مهِم  حواس 
از  پیش  و  داده  اولویت  را  »شنوا«  یا  و  »سمیع«  واژۀ 

صفت های دیگر خدا می آورد.
انسان موجودی هنرمند است و هنر را پیوندی خیلی 
محکم با روح بوده است. بتهوون در حالی که زمانی کر 
بود و نمی شنید، بهترین سمفونی های خویش را ایجاد 

پدیدۀ  با  او  حواِس  از  پیش  انسان  روح  چون  نمود، 
موسیقی در ارتباط می باشد. 

عقیده  را  فیثاغورث  و  افالطون  چون  یونان  فالسفۀ 
از عالم علوی جدا  ما  آن که روح  از  قبل  بود،  این  بر 
شود، نغمه های آسمانی مي شنیده و به آن معتاد بوده، 
و موسیقی چون که یادگارهای گذشته را بیدار مي کند؛ 
انسان را به وجد مي آورد. آیا حکایت و شکایت نای 
نمی دانیم،  است؟  داشته  توجه  مفهوم  همین  به  موالنا 
ولی همین قدر می توان گفت که موالنا خود این مفهوم 

را در جای دیگری به صراحت بیان نموده است:
پس حکیمان گفته اند این لحن ها

از دوار چرخ بگرفتیم ما
بانگ گردش های چرخ است این که خلق

مي سرایندش به تنبور و به حلق
مومنان گویند کآثار بهشت
نغز گردانید هر آواز زشت

موسیقی  باب  در  رساله یی  جامی  عبدالرحمن  موالنا 
اقبال چاپ  تا هنوز  با وجود اهمیِت آن  نگاشته، ولی 
نیافته است. اما جای خوشی است که نسخه های خطی 
و  انگلستان  ترکیه،  ازبکستان،  کتابخانه هاي  در  آن 
ایران نگه داری می شود. موالنا در آغاز رسالۀ موسیقی 
خویش می نویسد: »قواعد علمي آن را به چنگ آورده، 
گاه در قوانین تألیفي آن لبي می گشادم و گاه در موازین 
ایقاعي آن دستي می زدم«. او در این کتاب جزییات علم 
موسیقی چون نغمه و ایقاع و ذوات النفخ و ذوات االوتار 
را شرح داده و از انواع نغمه ها و زیر و بِم آن ها سخن 

رانده است.
داستان  که  زمانی  آن  در  می نویسد،  الری  رضی الدین 
و  مغنی  می کشیدند،  نظم  به  را  زلیخا  و  یوسف 
در جای  پرداختند.  رقص  به  و خود  سازنده خواسته 
احمد،  موالنا سیف الدین  برای  جامی  می نگارد،  دیگر 
ساز  و  غزل  و  ضیافت  محفل  هرات،  شیخ االسالم 

آراست. 
جامی موسیقی را دارای جسم و روان می داند و آن چه 

از نظر او مهم است، جان و روان موسیقی می باشد.
به غفلت گفتن تن تن در الحان

ز قواالن بود تنهای بي جان
تن بي جان نهان در خاک بهتر
بساط زنده گان زان پاک بهتر

     عشــق
 و موسیقی
 در منظومۀ 
موالنا  فکرِی 
عبدالرحمن 
جـامـی
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فاِل بد پاکستان به...
جانان  که  است  گفته  پاکستان  خارجه  وزارت 
موسی زی سفیر افغانستان روز یک شنبه به وزارت 
خارجه احضار شده و »از وی تقاضا شده است تا 
مورد  را  حادثه  این  که  بخواهد  خود  از حکومت 
تحقیق قرار داده و نتیجه آن را با حکومت پاکستان 

شریک سازد«.
همچنان به سفیر افغانستان در اسالم آباد گفته شده 
است: »چنین حوادثی فال خوبی برای مسیر مثبت 
تالش های  از  پس  که  نیست  جانب  دو  مناسبات 

ممتد به آن رسیدند«.
»پاکستان  است:  شده  گفته  همچنان  سفیر  به 
دشمن  علیه  جنگ  در  افغانستان  به  تا  می خواهد 
پرسونل  علیه  حمالت  اما  کند،  همکاری  مشترک 

نظامی ما غیرقابل قبول است«.
اسالم آباد و کابل مرتب همدیگر را متهم می سازند 
آن ها  به  و  کنند  می  حمایت  را  پیکارجویانی  که 
پناهگاه می دهند که از مرز عبور نموده و حمالتی 

را انجام می دهند.
افغانستان به طور خاص پاکستان را متهم می سازد 
می  حمایت  افغانستان  در  را  طالب  شورشیان  که 

کند.
پس  که  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
با  روابط  بهبود  در  فعاالنه  قدرت،  به  رسیدن  از 
پاکستان می کوشید، اخیراً پس از زنجیره حمالت 
در کابل، این همسایه شرقی کشورش را انتقاد کرده 

است که فعالیت های طالبان را مهار نمی زند.
از نگاه تاریخی پاکستان از جمله کشورهایی شمرده 
می شود که به هنگام در قدرت بودن رژیم طالبان از 
آن ها حمایت کرده است. برخی ناظران معتقد اند 
که این کشور از سازماندهی این شورشیان حمایت 

می کند.
به  افغانستان  مرز  جانب  از  راکت ها  یکشنبه  روز 
نیمه  قبایلی  منطقه  هفت  از  یکی  که  خیبر  منطقه 
سال ها  از  است.  شده  شلیک  است  خودمختار 
علیه  پاکستان  اردوی  منطقه  این  در  این سو  به 

پیکارجویان طالبان و القاعده می جنگد.
»این  است:  شد  گفته  پاکستان  اردوی  اعالمیه  در 
گلوله ها طبق گزارش ها از جانب افغانستان توسط 
تروریست ها شلیک شده اند و پُسته پاکستانی در 
در  که  است  داده  قرار  اصابت  مورد  را  اخوندواال 

ارتفاع 8000 ُفت قرار دارد«.

اعالمیه می افزاید که در اثر آن چهار سرباز پاکستانی 
کشته و چهار تن دیگر زخمی گردیده اند. اعالمیه 
شایسته  طور  به  پاکستانی  »نیروهای  است:  حاکی 
کرده  نابود  را  تروریستی  گروه  و  گفته  پاسخ  ای 

است«.
فضل اهلل  تا  می کند  تقاضا  افغانستان  از  پاکستان 
روحانی تندرو را به آن کشور تسلیم بدهد که اکنون 
رهبر تحریک طالبان پاکستانی است و فکر می شود 

در مناطق شرقی آن کشور پنهان شده باشد.
پاکستان فرار  از  فضل اهلل در سال 2009 هنگامی 
کرده است که حمله اردوی پاکستان در دره ناآرام 
سوات صورت گرفت. او پس از دوسال در دست 
داشتن اداره دره سوات، کسب اهمیت نمود که این 
مدت با شالق زدن در مالعام، حمالت متعدد بر 

مکاتب دختران و اعدام ها همراه بود.
حکومت پاکستان یک جایزه سر 500 هزار دالری 
برای فضل اهلل تعیین نموده است، زیرا او مسوول 
یک سلسله حمالت بیرحمانه و خفت انگیز علیه 
سرباز   17 سر  بریدن  شمول  به  پاکستان  اردوی 
پاکستانی پس از یک حمله در ماه جون 2012 با 

عبور از طریق مرز می باشد.

هارون مجیدی
می گویند،  انتخابات  و  دموکراسی  کمیتۀ  اعضای 
افرادی که در انتخابات گذشته دست به تخلف زده اند، 

باید مجازات شوند.
آنان دیروز )دوشنبه 2 سنبله(  در یک نشست خبری 
در کابل گفتند، افرادی و اشخاصی که به سالمت و 
پیکر دموکراسی و آرمان های مردم صدمه وارد کرده 
کردند،  وارد  اقتصاد کشور  به  را  زیادی  زیان های  و 

باید به دادگاه کشانیده شوند.
به باور اعضای کمیتۀ دموکراسی و انتخابات، متخلفین 
انتخابات گذشته، چند چهره است و باید از آنان در 

این زمینه تحقیق شود.
اعضای  نیز  این  از  پیش  که  حالی ست  در  این 
که  افرادی  اند،  گفته  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
باید محاکمه  اند  انتخابات ها دست به تقلب زده  در 

شوند.
آنان در گفت وگویی که با مردم در والیات مختلف 
محاکمه  به  مردم خواستار  اند،  داده  انجام  افغانستان 

کشانیده شدن متخلفان انتخاباتی شده اند.
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد شفاف انتخابات افغانستان 
در  انتخابات  و  دموکراسی  کمیتۀ  اعضای  از  یکی  و 
در  سفید  و  سیاه  هرچه  گفت:  خبری  کنفرانس 
انتخابات گذشته صورت گرفته،  باید مشخص شود و 
مسووالن انتخابات اگر مشکل ضعف و یا هر مشکل 
این  کرد،  تأکید  او  پرداخته شود.  به آن  داشتند  دیگر 

موارد نیاز به اراده و تصمیم رهبران حکومت دارد.
کمیسیون  پیشنهادات  بستۀ  ارایه  از  »پیش  افزود:  او 
طرح  باید  حکومت،  به مسووالن  انتخاباتی  اصالح 
و  انتخابات  به  مربوط  نهادهای  با  کمیسیون  این 
کمیته هایی که در بخش انتخابات کار می کنند، شریک 
شود تا ما مطمین شویم که آیا در طول یک ماه که با 
نظرگرفته  پیشنهادات در  تمام  آنان همکاری کردیم، 

شده یا باز هم افراد کمیسیون بر اساس خواهشات و 
گرایشات سیاسی شان تصمیم گرفته اند«.

آقای ایوب زاده تصریح کرد که هنوز هم اختالفات 
در  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  اعضای  میان 

خصوص ارایه پیشنهادات به حکومت وجود دارد.
انتخابات خاطر نشان  این عضو کمیتۀ دموکراسی و 
یک  به  اعضا  تمام  داشتیم،  آنان  با  جلساتی که  کرد: 
تصمیم  که  اند  نرسیده  پیشنهادات  در  نهایی  تصمیم 
گرفته باشند تا در چه مورد پیشنهاد کنند و چه مورد 
باشند؛  داشته  خود  پیشنهادی  بسته  نخستین  در  را 
اختالفات  هم  هنوز  کمیسیون  این  اعضای  میان  در 

موجود است.
که  دارد  وجود  شایعاتی  کرد:  تاکید  ایوب زاده  آقای 
ممکن است کارمندان کمیسیون های انتخاباتی برکنار 
شوند. این افراد در وضعیت مبهمی به سر می برند. به 
گفتۀ او، این وضعیت به نفع انتخابات نیست و از نظر 
کمیسیون  و  می رود  به شمار  بزرگی  مشکل  حقوقی 
در طرح  نیز  را  این موضوع  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
کمیسیون  این  کمیشنران  تا سرنوشت  بگنجاند  خود 

روشن شود.
ایوب زاده از کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی خواست 
نخستین  شامل  را  رأی دهی  سیستم  تغییر  طرح  که 
سیاسی  احزاب  نقش  تا  کند  شان  پیشنهادی  بسته 
در انتخابات تغییر کنند؛ زیرا احزاب نقش مهمی در 

انتخابات دارند .
در  باید  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  که  گفت  او 
خصوص حوزه های انتخاباتی، کمیتۀ گزینش و تغییر 
در روش دبیرخانه کمیسیون انتخابات نیز طرح ارایه 
کند و پیشنهاد کند تا کمیسیون های انتخاباتی پاسخ گو 

باشند.
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  اعضای  او،  گفتۀ  به 
انتخاباتی باید خواست مردم را وارد پیش نهادات شان 

به حکومت کنند، در غیر آن اگر به طرف گرایش های 
نادیده  را  مردم  اعتماد  و  خواست  و  بروند  سیاسی 

بگیرند به عنوان خاین معرفی خواهند شد.
انتخابات،  و  دموکراسی  کمیتۀ  اعضای  باور  به 
به کارهای  انتخاباتی  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  اگر 
در  انتخاباتی  دیگر  بار  نپردازد  درست  به گونۀ  خود 

افغانستان برگزار نخواهد شد.
می اندیشند  قبیله یی  کسانی که  می گویند،  آنان 
برده  به پیش  درست  اصالحات  روند  تا  نمی گذارند 

شود.
خلیل روفی یکی دیگر اعضای کمیتۀ و انتخابات در 
این نشست گفت: افرادی و اشخاصی که به سالمت 
وارد  صدمه  مردم  آرمان های  و  دموکراسی  پیکر  و 

کردند باید به دادگاه کشانیده شوند.
انتخابات  بحران  که  را  زمانی  »مدت  می افزاید:  او 
افغانستان ایجاد کرد، برنامه های اقتصادی برهم خورد 
و باوری که در میان مردم برای ارزش های دموکراسی 
این کار توسط  میان رفت که  از  نیز  بود  ایجاد شده 
چند نفر صورت گرفته و از آنان باید در این زمینه 

تحقیق شود.«
آقای رؤفی از رهبران دولت وحدت ملی خواست که 
بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی را 
تنها در حد مشوره ندیده و در جهت اجرایی کردن 

آن بکوشند.
پیش  یک ماه  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون 
شروع به کار کرد تاکنون در خصوص اصالح نظام 
سراسر  از  را  مردم  پیشنهادات  و  نظریات  انتخابات 
روزهای  در  است  قرار  و  کرده  جمع آوری  کشور 
دولت  رهبران  به  را  خود  پیشنهادی  بستۀ  نزدیک 

بفرستند.

اول  حصۀ  ولسوالی  در  قضایی  علنی  جلسۀ  یک  در 
حبس  ماه  و6  سال   19 به  تن  یک  کاپیسا،  کوهستان 

تنفیذی محکوم به مجازات شد.
مسووالن دولتی ولسوالی حصۀ اول کوهستان والیت 
کاپیسا می گویند: این فرد که فیض آقا نام دارد؛ به جرم 
قتل همسرش و نیز روزه خواری در ماه مبارک رمضان 
به روز دوشنبه در یک جلسۀ علنی به 19 سال و6 ماه 

حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.
کوهستان والیت  اول  ولسوال حصۀ  عبدالفتاح شفیق 
کاپیسا در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: » چند 
ماه پیش فیض آقا باشنده قریه خم زرگر که خانمش 
را بقتل رسانیده بود توسط خانواده خانم اداعا صورت 
گرفته قاتل بازداشت شده بود؛ پس از تحقیقات نظر 
به قتل  امروز در حضور مردم متهم  به حکم محکمه 
حبس  ماه  شش  سال   19 به  محکوم  و  شد  شناخته 

تنفیذی محکوم شد«.
به گفتۀ آقای شفیق؛ در سال روان بیش از 30 قضیه در 
بُعد جزایی در این ولسوالی صورت گرفته که مجرمین 

آن به حبس محکوم شده اند.
افراد  از  برخی  نیز  در گذشته  که  است  در حالی  این 
این  از سوی محکمه ی  به  مجرم در جلسه ی علنی 
شده  محکوم  حبس  به  مختلف  زمانهای  به  ولسوالی 

بودند.
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خاین ترین افغاِن...
که درس می خواندیم، در صددِ اخراج ما بودند، آن هم 
به بهانۀ طرف داری از کفار و صلیبی ها و دشمنی با 

لشکریاِن خدا در روی زمین!
ظاهر امرخیل طوری بود که گویی دیگر جز شهادت 
قربان  را  خود  حتمًا  اسالم  راه  در  و  نمی خواهد 
سر  که  شدم  متوجه  بعد  سال  چند  اما  کرد،  خواهد 
از مؤسسه های خارجی و باالخره کمیسیوِن انتخابات 
برآورده است! متوجه شدم که چه به سرعت از هویت 
جعلی دینی خود دست کشیده و چه راحت به دامن 
»صلیبی ها« سقوط کرده و چه بی محابا دست از قنوت 
نازله برداشته تا راه شخصیِت نازله را در پیش گیرد! 
چه زود از گرایش دینی و قرآنی برحسب برداشتی 
که داشت، شانه خالی کرده تا به یک متعصب قومی 

و زبانی مبدل شود! 
امرخیل از زیر باران به زیر ناوه گریخت. همان بود 

که کاًل به یک ذاِت کاذب بدل شد و هویت سراسر 
جعلی اش شکل گرفت و منافقانه رشد و نمو کرد. 

همچو یک شخص در حساس ترین مرحلۀ تاریخی، 
کشور  در  دموکراتیک  منصب  مهم ترین  متصدی 
گردید و دیدیم که چه گندی برپا کرد! ذات جعلِی 
و  یافت  راه  ملت  یک  سرنوشِت  به  مجعول  این 
بزرگ ترین امانت ملی به دست خاین ترین انساِن این 
سرزمین قرار گرفت که بقیۀ ماجرا را همه شاهدیم. 
اگر حِس عدالت خواهی خدا از غیب مداخله نمی کرد 
و جلو عواقب جعِل این ذاِت مجعول را نمی گرفت، 
افغانستان به کام مرگ رفته بود و امرخیل همان زاغ 
الشخواری بود که انتظار داشت که بر نعش این مردۀ 
پاِک  ارادۀ  بر سنگ  منقارش  اما  بزند،  منقار  تاریخی 
نفریِن  زاغ های  اینک  و  و شکست  ملت خورد  یک 

مردم اند که بر نعش نامِ او منقار می زنند. 
افغان  »خاین ترین  عنوان  به  می بایست  که  آدم  این 

معاصر« در پشت میله های زندان بو بگیرد، بازهم در 
صدد تخریب یک عرس ملی دیگر و سنگ اندازی در 
راه تطبیق توزیع شناس نامه های الکترونیک می باشد. 
شورای  و  ملی  شورای  که  دیدند  چشم  به  این ها 
وزیران در جایگاه عالی ترین مراجع تقنینی و اجرایی 
کشور پس از مناقشات اجتماعی طوالنی مدت به طول 
توزیع شناس نامۀ  آغاز  به  باالخره  ده سال،  از  بیشتر 
ارادۀ  باید  چرا  حاال  اما  کردند،  سفارش  الکترونیک 
و  امرخیل  فاشیستی  خواست  پای  به  ملت  جمعی 
یون و امثال شان توقف کند؟ خواست همه گانی یک 
مشت  یک  فردی  تصمیم  یا  است  مهم  بزرگ  ملِت 
و  رسمی  نهادهای  فیصلۀ  باید  چرا  آخر  بیمار؟  آدم 
آدم  رأس  چند  سبوتاژ  گرو  در  جامعه  یک  مردمی 

جعلی قرار گیرد؟
طلسِم تذکره باید به نفع پایاِن حاکمیِت جعل و تقلب 

در کشور ما شکسته شود! 

ریاست جمهوری و ریاست...
به این روند ملی از دست دادند.

این مقام بلندپایۀ دولت گفته است: همان هایی که انتخابات را 
به گند کشیدند و روندهای ملی و دموکراتیک و هویت های 
مردم ساالری را صدمه زدند، اینک تالش دارند تا از تحقق 
یکی از برنامه های ملی جلوگیری کنند که این کار دشمنی 
صریح با نص قانون اساسی و سایر قوانین کشور و پشت پا 

زدن به مردم ساالری و تحقق دموکراسی است.
مورد  در  نیز  ازین  پیش  حالیکه  در  من  است:  افزوده  او 
اعالم  را  خود  موقف  الکترونیک،  شناسنامه های  محتوای 
کشور  قومی  هویت های  به  که  میدارم  تاکید  بودم،  نموده 
شکل گیری  زمینه  ترتیب  بدین  و  شود  گذاشته  حرمت 
ملت، فراهم گردد. اگر چنین نمی شود، گزینه بعدی همان 
طرح و فیصله اخیر شورای ملی کشور در مورد تذکره های 
الکترونیک است که من از آن حمایت می کنم و نباید از آن 

پا فراتر گذاشته شود.
در این اعالمیه همچنان آمده اسـت: من با احترام به اراده 
قوانین  سایر  و  اساسی  قانون  از  حمایت  افغانستان،  مردم 
مردم  و  دموکراسی  ارزشهای  از  پاسداری  و  کشور  نافذه 
ساالری، تاکید می دارم که سران حکومت وحدت ملی به 
خواست میلیون ها شهروند این کشور پاسخ مثبت بدهند و 
بگذارند روند توزیع تذکره های الکترونیکی، بدون آن که زیر 
سایه سیاست های رنگ باخته، قرار گیرد، تحقق یابد و مردم 

شاهد پیروزی یکی از برنامه های ملی باشند.
هرگونه تأخیر در این روند به بهانه تحقق و ترس از چند 
اندیشۀ محدود و خاک خورده، بی حرمتی به اراده ملی است 
و عواقب آن بدوش کسانی خواهد بود که عامل تأخیر و 

عدم تحقق این پروسه شمرده شده اند.

اعضای کمیتۀ دموکراسی و انتخابات :

مردم از چند چهرۀ متقلب دست بردار نیستند
مردی در کاپیسا،

 به جرم قتل همسرش به بیش 

از 19 سال حبس محکوم شد
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ورزش
آغاز ضعیف رئال مادرید 

با بنیتس در لیگا

سرمربی پرتغالی چلسی که تیمش در دو بازی از سه بازی ابتدایی فصل جدید 
لیگ برتر 10 نفره شده، تأکید کرد شاگردانش باید بازی با یک بازیکن کمتر را 

در تمرینات جدی تر دنبال کنند.
ژوزه مورینیو پس از برتری 3 بر 2 مردانش در خانه وست برومویچ در چارچوب 
هفته سوم لیگ برتر انگلیس که نخستین برد آبی پوشان لندنی در فصل جدید 
این رقابت ها بود، گفت: چلسی شایسته این پیروزی بود. بازی دشواری بود اما 
ما شایسته کسب سه امتیاز بودیم. زمانی که نتیجه 3 بر یک به سود ما بود و 
در تعداد نفرات هم 11 به 11 بودیم، موقعیت هایی برای گلزنی خلق کردیم، 
فضاهای الزم را برای خود به وجود آوردیم و سبک خوبی برای حمله به خط 

دفاعی وست بروم داشتیم.
وی افزود: سپس 10 نفره شدیم که با توجه به اینکه چنین تجربه ای را در بازی 
اول مان مقابل سوانزی داشتیم، خودمان را به خوبی با شرایط وفق دادیم ولی آنها 
به گل دوم خود رسیدند. البته در ادامه موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم 
که از آنها استفاده نکردیم. در مجموع از روحیه جنگندگی و نوع کنترل بازی مان 

خوشحالم، چون بازیکنان  ما واقعًا به دنبال پیروزی در این بازی بودند.
وی همچنین در تمجید از پدرو، مهاجم جدیدش که در نخستین بازی  خود برای 
اظهار  به نمایش گذاشت،  از خود  چلسی گلزنی کرد و عملکرد درخشانی را 
داشت: پدرو بازیکنی خیلی خوبی است. همیشه یک عالمت سوالی وجود دارد 
که چرا بازیکنان سطح باال وقتی به انگلیس می آیند نمی توانند خیلی زود عملکرد 
خوبی را از خود ارائه دهند. ما در باشگاه  خودمان هم چنین نمونه هایی داریم و 
در باشگاه های دیگر هم نمونه هایش را می بینید، از این رو دیدن چنین عملکردی 
از پدرو آن هم در نخستین بازی اش و در دیداری خارج از خانه فوق العاده بود.

آقای خاص در ادامه عنوان کرد: البته انتظار چنین عملکردی را از پدرو داشتم، 
مهم و رسمی  بازی  در سه  و  داشت  بارسلونا  با  را  پیش فصل خوبی  او  چون 
به میدان رفت. از زمانی که رودریگس به چلسی پیوست ما هر روز کارهای 
تاکتیکی را با یکدیگر مرور کردیم تا او به درکی از تیم برسد و در مقابل هم 
بازیکنان هم سعی کردند تا نیازها و خواسته های پدرو را درک کنند. پدرو درک 

باالیی از بازی داشت و عملکردش فوق العاده بود.
سرمربی 52 ساله آبی پوشان لندنی ترجیح داد در مورد اخراج جان تری صحبت 
از اخراج  نکند. او گفت: ترجیح می دهم روی خودمان تمرکز کنم و صحبتی 
نکنم. باید در مورد چیزهای دیگر بازی که شما دیدید، دیگران دیدند و چیزهای 
زیادی که هست، صحبت کنم. کاری که من باید انجام بدهم، تمرین دادن تیم 
است. ما باید تمرین کنیم که 10 نفره مقابل 11 نفر بازی کنیم. البته این کار را 
بارها در کانادا انجام دادیم. باید از این حیث بیشتر تمرین کنیم، چون باید بدانیم 
که وقتی یک بازیکن کمتر داریم به هنگام پیروزی، شکست یا برای جبران نتیجه 

چه کاری باید بکنیم.
مورینیو در پایان خاطرنشان کرد: تقاوت این دیدار با بازی مقابل سوانزی این 
بود که در آن بازی ما با 10 نفر به دنبال تغییر نتیجه بودیم و در این دیدار با یک 
بازیکن کمتر به دنبال حفظ نتیجه بودیم. باید ایده های روشنی از بازی با یک 
بازیکن کمتر داشته باشیم و باید در تمرینات روی این موضوع کار کنیم. این 

تنها کاری است که از دست ما ساخته است.

سرمربی نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلیس 
پس از صعود تیمش به صدر جدول این رقابت ها برای 

رقبای خود در فوتبال جزیره رجزخوانی کرد.
برتر  لیگ  هفته  سومین  در  منچسترسیتی  فوتبال  تیم 
انگلیس موفق شد میزبان خود اورتون را با نتیجه 2 بر 
صفر شکست دهد و سومین برد متوالی خود را کسب 

کند تا در صدر جدول رده بندی رقابت ها قرار بگیرد.
با  پیگرینی  مانوئل  هدایت  تحت  تیم  پیروزی  این  با 
در  متوالی  پیروزی   9 کسب  برای  خود  قبلی  رکورد 
لیگ برتر )با احتساب بازی های شش هفته پایانی فصل 
گذشته( برابر شد تا شروع رؤیایی اش ادامه داشته باشد 
و حاشیه امنیتش در صدر جدول به دو امتیاز افزایش 

پیدا کند.
ادامه  تیمش در  معتقد است که وضعیت  اما  پیگرینی 
فصل از این هم بهتر خواهد شد. او اظهار داشت: من 
فکر می کنم که اوضاع تیم ما از این بهتر می شود، چون 
من هر روز می بینم که بازیکنانم چقدر تالش می کنند. 
این موضوع خیلی مهم است، به خصوص زمانی که 
همه دارند از شما تعریف می کنند، خیلی ساده ممکن 
است دست از تالش بکشید و کار را ساده فرض کنید. 
دارد  تیمم  که  می بینم  دارم  روز  هر  من  حال  این  با 

پیشرفت می کند.
از  دسته  آن  اگست،  ماه  طول  در  داد:  ادامه  پیگرینی 
دارند  ملحق شده اند،  ما  به جمع  دیرتر  که  بازیکنانی 
تمرینات پیش فصل شان را تمام می کنند، اما با این حال 
بعدی  بازی  بردن  برای  خوبی  روانی  شرایط  از  آنها 

برخوردار هستند.
رکورد  به  منچستر  شهر  آبی پوشان  شیلیایی  سرمربی 
پیروزی های متوالی تیمش که از ماه اپریل سال جاری 
این  از  کرد:  عنوان  او  داشت.  اشاره ای  هم  شد  آغاز 
شیوه ای  به  را  قبل  فصل  اینکه  بودیم،  مطلع  موضوع 

با  را هم  پایان رساندیم و فصل جدید  به  قبول  قابل 
امتیاز آغاز کرده ایم، خیلی مهم است، چون کسب   9
این تعداد پیروزی متوالی کار آسانی نیست. ما داریم 
همان راهی را که فصل گذشته به پایان رساندیم، ادامه 
جام  به  رسیدن  الزمه  که  ثبات  یعنی  این  و  می دهیم 

است.
برای من  تأکید کرد: مهمترین چیز  پایان  پیگرینی در 
این است که فصل جدیدی را شروع کرده ایم که در 
داشته ایم.  خوبی  نتایج  و  عملکرد  آن  اول  هفته  سه 
منچسترسیتی تیمی باثبات و منسجم است که در تمام 
به همین دلیل است  بازی  هایش می تواند گلزنی کند. 
که ما در سه بازی اخیر خود هشت گل زدیم و حتی 

یک گل هم نخورده ایم.

تیم فوتبال رئال مادرید در هفته اول لیگا برابر خیخون با تساوی بدون 
گل متوقف شد تا »بنیتس« دو امتیاز حساس را در بازی نخست از 

دست بدهد.
هفته نخست لیگا با برگزاری یک دیدار ادامه یافت که در آن رئال 
مادرید در خانه اسپورتینگ خیخون به میدان رفت که این دیدار با 
تساوی بدون گل به پایان رسید تا بنیتس در اولین دیدار خود در لیگا 

موفق ظاهر نشود.
در این دیدار رئالی ها خودشان را به آب و آتش زدند تا هر طور شده 
به برتری برسند و از بارسلونا عقب نیفتند ولی هرچه تالش کردند 

نتوانستند راه دروازه خیخون را پیدا کنند.
اولین موقعیت بازی خیلی دیر نصیب رئالی ها شد و شوت رونالدو 
در دقیقه 32 با اختالف کم از کنار دروازه به بیرون رفت. بازی پس 
از آن کسل کننده دنبال شد و رئالی ها نتوانستند بازی همیشگی خود 

را به نمایش بگذارند.
در دقیقه 36 خیخون جدی ترین موقعیت مسابقه را رقم زد؛ ارسال 
سر  ضربه  با  مادریدی ها  دروازه  روی  به  راست  سمت  از  توپ 
»سانابریا« به تیر افقی برخورد کرد و روی خط دروازه »ناواس« فرود 
آمد. در ادامه بار دیگر همه چیز به حال سکون و تعادل برگشت و 
نیمه نخست یکی از کم گل ترین هفته های تاریخ اللیگا نیز بدون گل 

مساوی تمام شد.
به  خیخون  و  می شد  بیشتر  مادریدی ها  روی  فشار  زمان  گذشت  با 
کسب یک تساوی هم راضی به نظر می رسید. در دقیقه 70 ایسکو 
جای خود را به کواچیچ، خرید جدید رئال داد. در دقیقه 83 شوت 
خوب  واکنش  با  جریمه  محوطه  گوشه  از  رونالدو  محکم  و  زیبا 
دروازه بان راهی کرنر شد. در نهایت بازی ضعیف مادریدی ها در گام 
نخست تنها به کسب یک امتیاز منجر شد تا از همین هفته نخست 2 

امتیاز از رقیبان خود عقب بیفتند.

مورینیو: 

انتظار بازی فوق العاده را از پدرو داشتم

رجزخوانی سـرمربـی من سیتی
 پس از سومین برد متوالی

پنالتی 
چند  مسی 

خراب کرده است؟

ستاره باشگاه بارسلونا مقابل اتلتیک بیلبائو در سن مامس، 
بار دیگر پنالتی خراب کرد.

رقابت های  نخست  هفته  در  بارسلونا  آس،  گزارش  به 
لیگ فوتبال اسپانیا در سن مامس، میهمان اتلتیک بیلبائو 

بود.
با   54 دقیقه  در  سوارس  لوییس  گل  تک  با  دیدار  این 
نتیجه یک بر صفر به سود کاتاالن ها خاتمه یافت. لیونل 
مسی هم در دقیقه 31 نتوانست پنالتی تیمش را تبدیل به 

گل کند تا سوارس، ناجی تیمش 
در کسب پیروزی باشد.

دروازه بان  ایرایروس،  گورکا 
تماشایی  واکنشی  با  بیلبائو 
ستاره  گلزنی  از  مانع  شد  موفق 
مسی  شود.  بارسلونا  آرژانتینی 
پنالتی،  این  دادن  دست  از  با 
خراب  پنالتی های  میانگین 
کرده اش را به بیش از یک پنجم 
با  پنالتی که مسی  از 63  رساند. 
 14 است،  زده  بارسلونا  پیراهن 
دروازه بان های  توسط  او  پنالتی 
حریف دفع شده و یا به خارج از 
تا درصد  چهارچوب رفته است 

پنالتی های خراب شده مسی به 22.2 برسد.
در سوی دیگر، کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی رئال 
مادرید قرار دارد که او هم پنالتی زن نخست تیمش است. 
میزان خراب کردن پنالتی توسط رونالدو، بسیار کمتر از 
پنالتی برای رئال  لیونل مسی است. رونالدو تاکنون 64 
بدین  است.  کرده  را خراب  آن  تای  هفت   تنها  که  زده 
ترتیب، میانگین پنالتی های خراب شده رونالدو تنها 10.9 

درصد است.
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دو  ملی   امنیت  مشاوران  میان  مذاکرات  لغو  برای  را  یکدیگر  پاکستان  و  هند 
کشور که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، مقصر دانسته و در خصوص این 

برنامه مجادله کردند.
به نوشته روزنامه حریت، این نشست که قرار بود دیروز در دهلی نو برگزار 
شد، مذاکرات میان این دو همسایه را یک سال پس از آنکه هند این مذاکرات 
را به خاطر رایزنی پاکستان به جدایی طلبان منطقه کشمیر لغو کرده بود، از سر 

می گرفت.
وزیر کشور هند به خبرنگاران گفت: لغو این مذاکرات در سطح مشاوران امنیت 
ملی مایه تاسف است اما پاکستان مقصر لغو این مذاکرات است نه هند. احتمال 

برگزاری هرگونه مذاکره ای در آینده نیز به پاکستان بستگی دارد.
وزارت امور خارجه پاکستان نیز در بیانیه ای پیشنهاد هند را برای محدود کردن 
موضوعات این نشست به مسائل مربوط به تروریسم رد کرد. پاکستان تمایل 
طلب  جدایی  رهبران  با  دیدار  و  کشمیر  منطقه  سر  بر  مناقشه  درباره  تا  دارد 

کشمیر مذاکره کند.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان طبق برنامه روز یکشنبه به دهلی نو 
سفر نکرد. قرار بود وی امروز با آجیت دووال، همتای هندی خود دیدار کند.

تردیدها درباره سفر سرتاج عزیز از روز جمعه شروع شد که هند گفت، برای 
مشاور امنیت ملی پاکستان وجه خوبی ندارد که با رهبران جدایی طلب کشمیر 

دیدار کند.
کمیسیونر عالی پاکستان در دهلی نو از رهبران کشمیر دعوت کرده بود تا با 

سرتاج عزیز دیدار کنند.
پاکستان در بیانیه ای گفت: در جریان 20 سال گذشته هرگاه رهبران پاکستان به 
هند سفر می کردند با رهبران جدایی طلب کشمیر نیز دیدار کرده بودند در واقع 
برای هند وجه خوبی ندارد که در حال حاضر شرایطی را برای تغییر موضع 

دیرینه اش اعمال کند.
از  استقالل کشمیر  برای  که  تجهیز شورشیانی  و  آموزش  به  را  پاکستان  هند، 

هند یا ادغامش با پاکستان می جنگند، متهم می کند؛ اتهامی که اسالم آباد آن را 
رد می کند. در این درگیری ها بیش از 6 هزار تن کشته شده اند. هند و پاکستان 

تاکنون دو بار برسر ادعاهایشان در خصوص کشمیر با یکدیگر جنگیده اند.
این در حالی است که وزیر امور خارجه هند گفت: اگر سرتاج قبول کند که 
مذاکراتش را تنها با مسائل پایان دادن به تروریسم و خشونت ها محدود کند، 
از وی استقبال خواهد شد. پس از آنکه مساله تروریسم حل شود هند درباره 

مناقشه کشمیر با پاکستان مذاکره خواهد کرد.
چند ساعت بعد وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اش گفت: نتیجه حاصله 
این است که اگر مذاکرات براساس شرایط اعالم شده باشد، هیچ نتیجه و ثمری 

نخواهد داشت.

لیبی  در  داعش  تروریستی  گروه 
مناطق  در  بروشورهایی  توزیع  با 
مختلف این کشور، ایمن الظواهری و 
مختار بلمختار را »مهدور الدم« اعالم 

کرد.
رأی  مستقل  روزنامه  نوشته  به 
که  بروشورهایی  متن  در   ، الیوم 
تروریست های داعش در لیبی توزیع 
کرده اند ایمن الظواهری، رهبر القاعده 
و مختار بلمختار، مغز متفکر حمله به 
الجزایر  »آمیناس«در  تاسیسات گازی 
الشریعه«  »انصار  گروه  رهبران  از  و 
رهبری  و  هستند  لیبی  درنه  شهر  در 
عملیات نظامی برای اخراج داعش از 

لیبی را برعهده دارند.

که  شده  اعالم  بروشورها  این  در 
علیه  عملیات ها  از  یکی  در  بلمختار 
داعش زخمی شده و در حال حاضر 

در حال معالجه در شهر درنه است.
»مجاهدان  شورای  حال،  همین  در 
درنه« در بیانیه ای اعالم کرد که تالش 
داعش جهت مداخله خارجی در لیبی 

درست نیست.
و  ائتالف  به  را  داعش  شورا  این 
خلیفه  و  مصر  نظام  ب  همکاری 
برای  لیبی  ملی  ارتش  فرمانده  حفتر، 
تهدیدی  درنه  که  مساله  این  القای 
جهت  است  مصر  ملی  امنیت  برای 
تشویق قاهره برای حمله هوایی علیه 

مجاهدان درنه متهم کرد.

رییس  جمهوری امریکا از دادن وقت 
مالقات به اردوغان برای چند ماه آتی 
را  آن  علت  سفید  کاخ  و  خودداری 
برنامه فشرده اعالم کرده است. این در 
حالی است که اختالفات دو کشور بر 
سر مسائل خاورمیانه و مقابله با گروه 
ترویستی داعش همچنان پابرجاست.

به نوشته روزنامه تودی زمان، رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه 
در اوایل اگست و در زمان بازگشت 
در جمع  اندونزی  به  از سفر رسمی 
احتماال  وی  که  گفت  خبرنگاران 
عمومی  مجمع  در  شرکت  زمان  در 
با  ماه سپتامبر  در  متحد  ملل  سازمان 
آمریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 

دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
فرصت  اگر  که  گفت  ادامه  در  وی 
به  اوت  ماه  نشود،  فراهم  دیدار 
را  اوباما  تا  می کند  سفر  واشنگتن 

ببیند.
با  دیدار  برای  اردوغان  درخواست 
اوباما از طریق وزارت خارجه ترکیه 
به کاخ سفید ارسال شد اما آنها گفتند 
است  شلوغ  اوباما  کاری  برنامه  که 
کاخ  ندارد.  دیدار  برای  وقتی  وی  و 
سفید در ادامه عنوان کرد که رهبران 
این دو کشور ممکن است بتوانند در 
نشست جی 20 که اواسط نوامبر در 

آنتالیا برگزار می شوند، دیدار کنند.
پس از امتناع اوباما برای تعیین وقت 
ترکیه،  رییس جمهوری  با  دیدار 
انتظار می رود که احمد داوود اوغلو، 
اردوغان  جای  به  ترکیه  نخست وزیر 
در نشست ماه سپتمبر مجمع عمومی 

سازمان ملل شرکت کند.
آخرین دیدار رهبران ترکیه و امریکا 

در مه سال 2013 بود.

هند و پاکستان یکدیگر را
 برای لغو مذاکرات دوجانبه مقصر دانستند

داعش، الظواهری و بلمختار را 
»مهدور الدم« اعالم کرد

اوباما نمی خواهد اردوغان را ببیند!

الوروف: 
یک کشور نمی تواند برای جهان 

تصمیم بگیرد

وزیر خارجه روسیه در مقاله یی نوشت، قدرت های جهان برای 
عدم تکرار اشتباهات گذشته در آینده نباید درس های گذشته را 

فراموش کنند.
برای  مقاله یی  در  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 
جنگ  تاریخ  تحریف  برای  تالش  نوشت:  گازتا  روسییسکایا 
اصول  تضعیف  و  کشورها  از  بسیاری  به  توهین  دوم  جهانی 

بنیادین نظم جهانی است.
مرزهای  و  تاریخ  »درس های  عنوان  با  مقاله  این  در  الوروف 
کشورها  از  کوچکی  گروه  یا  و  کشور  یک  گفت:  جدید« 
نمی توانند سرنوشت جهان را تعیین کنند. نقض این نصیحت ها 
می تواند به تکرار بمباران یوگسالوی، اشغال عراق، هرج و مرج 

در لیبی و جنگ داخلی اوکراین ختم شود.
الوروف گفت: چین و روسیه که برندگان جنگ جهانی دوم و 
جزو کشورهای موسس سازمان ملل بودند و هم اکنون هم از 
اعضای دائم شورای امنیت هستند باید به صورت پویا در شکل 

دهی نظم جهانی چند قطبی مشارکت کنند.
در حفظ  روسیه  و  که همکاری چین  کرد  تاکید  وی همچنین 

ثبات منطقه ای و بین المللی بسیار حائز اهمیت هستند.
چین(  و  )روسیه  ما  افزود:  روسیه  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
به  زور  با  که یک کشور خصوصا  این هستیم  مخالف  قاطعانه 
قانون دیکته کند، تحریم های یکجانبه  کشورهای مستقل دیگر 

اعمال کند و استانداردهای دوگانه داشته باشد.
آمریکا  تحت حمایت  ناتو  نظامی  عملیات های   1999 سال  در 
علیه جمهوری فدرال یوگسالوی بدون قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل انجام شد. این بمباران که بلگراد را هدف گرفت، 
بالکان  این کشور حوزه  آواره در  هزاران غیرنظامی مجروح و 
برجای گذاشت. در سال 2003 نیز حمله آمریکا به عراق موجب 
زانو درآورد  به  را  این کشور خاورمیانه  نگرانی طوالنی شد و 
منطقه  کل  علیه  تهدیدی  که  داعش  نظامی  شبه  گروه  نهایتا  و 
است ظهور کرد و سرانجام آمریکایی ها حمایت گسترده ای از 
سرنگونی دولت های مشروع در سراسر جهان به عمل آورده اند 
کشورها  این  در  شرایط  هستند.  آنها  جزو  اوکراین  و  لیبی  که 
شروع  و  بی سابقه   سیاسی  بی ثباتی  به  و  شده  خارج  کنترل  از 

جنگ های داخلی تمام عیار رسیده است.
دوران  گفت:  جوانان  بین المللی  نشست  در  همچنین  الوروف 
تسلط غرب بر عرصه های سیاسی و اقتصادی به سر آمده است.
با  سلطه  این  حفظ  برای  تالش ها  شاهد  ما  داد:  هشدار  وی 
اعمال تحریم و استفاده از ابزارهای نظامی حتی با نقض قوانین 

بین المللی و زیرپاگذاشتن منشور سازمان ملل بوده ایم.
با تاکید براینکه جهان چند محوری رو به  وزیرخارجه روسیه 
اکنون در منطقه آسیا  توسعه است، گفت: مراکز جدید قدرت 
و اقیانوسیه در حال ظهور است. ما شاهد پایان دوران طوالنی 
و خاتمه تسلط تاریخی غرب هستیم. سلطه اقتصادی، مالی و 

سیاسی غرب رو به پایان است.


