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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

»شفاخانه های هند و پاکستان بر ضد نهادهای 
صحی افغانستان تبلیغ می کنند«

انتخابات  نهایی  انتخابات می گوید که زمان  کمیسیون 
و  می کند  مشخص  دیگر  روز  دو  تا  را  پارلمانی 

به رییس جمهور خواهد  زمینه  این  در  را  پیشنهادش 
سپرد.

عزیز بختیاری، عضو کمیسیون انتخابات اظهار داشت: 
اگر  می کنیم،  پیشنهاد  جمهور  رییس  جناب  به  »ما 
انتخابات  برای برگزاری  تا  باشند  آماده  گی  داشته  آنها 
برگزاری  زمان  کمیسیون  وقت  آن  کنند،  همکاری 

انتخابات را اعالم خواهد کرد«.
پیوند  در  غنی  رییس  جمهور  فرمان  از  روز  هفت 
و  انتخاباتی  اصالح  ویژه   کمیسیون  پیشنهادهای  به 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان  ساختن  مشخص 
کمیسیون  به  فرمان  این  هم  هنوز  تا  اما  می گذرد. 

انتخابات نرسیده است.
همه   در  بی نظمی ها  این  »متاسفانه  داد:  ادامه  بختیاری 

مساله  اینکه  به  توجه  با  دارد؛  وجود  حکومت  ابعاد 
حتا  است.  ما  کشور  مشکالت  مهمترین  از  انتخابات 
کم  یا  هفته  دو  طی  در  می شود  داده  که  فرمانی  یک 

بیش نمی رسد«.
به  بر  جمهوری  ریاست  کاخ  تأکید  حال،  درهمین 
و  انتخاباتی  نظام  در  بنیادی  اصالحات  آوردن  میان 
مشخص شدن زمان برگذاری انتخابات پارلمانی است.

جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون  هاشمی  سیدظفر 
گفته است: » آغاز کار کمیسیون گزینش نیازمند یک 
سلسله اقدامات تخنیکی است که کار باالی آن جریان 
دارد. آنچه که در فرمان رییس جمهور صراحت دارد، 
زودترین  به  را  کارش  باید  کمیته  این  که  است  این 
فرصت آغاز کند؛...                        ادامه صفحه 3

دومین دور کارگاه پیشرفتۀژورنالیسم تحقیقی پس از شش روز 
آموزش های نظری و عملی، روز یکشنبه )22سنبله( در کابل پایان 
یافت. در این کارگاه، 20 گزارشگر والیتی از رسانه های مختلف 
محلی شرکت داشتند. آنان در این مدت توانستند ابزارهای نوین 
گزارش دهی تحقیقی را از سوی یکتن از پروفیسوران آلمانی در 

عرصۀژورنالیسم تحقیقی بیاموزند.
حمیداهلل زازی هماهنگ کنندۀ عمومی دفتر میدیوتیک افغانستان 
آموزشی  دورۀ  این  در  ما  گفت:   آموزشی  کارگاه  این  ختم  در 
ابزارهای نوین گزارش دهی تحقیقی را برای گزارشگران آموزش 
اداری،  فساد  موضوعات  پیرامون  بتوانند  آنها  بعداً  تا  دادیم، 
حاکمیت قانون و حقوق...                           ادامه صفحه 3

دلیل  به  که  می گوید  کشور  پطرولیم  و  معادن  وزیر 
ضعف مدیریتی در سکتور معدن، تمرکز این وزارت 

تا ۵ سال آینده تنها روی معادن کوچک خواهد بود.
یک  در  پطرولیم  و  معادن  وزیر  صبا  داوودشاه  داکتر 
اساسی  محور  سه  هر  گفت:  کابل  در  خبری  نشست 
برای مدیریت موثر و سالم معادن- چارچوب قانونی، 
روبرو  جدی  مشکالت  با  کشور  در  اداری-  و  مالی 

می باشد.
در  قانونی  خالی  موجودیت  به  اشاره  با  صبا  آقای 
و  سکتور  این  مالی  پالیسی  در  ابهام  معادن،  سکتور 
کمبود ظرفیت در این اداره بیان داشت که هنوز وزارت 

معادن ظرفیت مدیریت پروژه های بزرگ را ندارد.
وی اظهار داشت: » شاید بسیار دشوار باشد که ما به 
پروژه های بسیار بزرگ فکر کنیم؛ بدون شک پروژه های 
ظرفیت  هنوز  ما  که  دارد  پیچیدگی هایی  بسیار  بزرگ 
مدیریتی آن را در افغانستان نداریم؛ اما ناممکن نیست؛ 
ولی بسیار پروژه های کوچک معدن کاری است که در 

افغانستان ما می توانیم به واسطۀ آن شغل ایجاد کنیم و 
هم ظرفیت های ملی خود را باال ببریم«.

نیازمند  معادن  سکتور  که  مطلب  این  بیان  با  او 
و  بوده  پیشرفته  تکنالوژی  و  هنگفت  سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ تمایلی کمی دارند؛ تا با نظام های 
مدیریتی ضعیف در سکتور معدن همکاری کنند گفت 
معادن  روی  آینده  سال   ۵ تا  وزارت  این  تمرکز  که 

کوچک خواهد بود.
وزارت  تمرکز   « ساخت:  نشان  خاطر  معادن  وزیر 
معادن و پطرولیم تا ۵ سال آینده روی معادن کوچک 
خواهد بود؛ ما طرفدار آن هستیم که شرکت های زیادی 
معدن کاری کوچک را از سرمایه مردم افغانستان و به 
مدیریت مردم افغانستان ایجاد بکنیم؛ تا بتوانیم زمینه 
را برای مشارکت های مطمین با سرمایه گزاران بزرگ 

فراهم کنیم«.
آقای صبا تصریح نمود: » سکتور معدن سکتوری است 
آن خواهد  باعث  نمی پذیرد و هر عجله  را  که عجله 

برای  باید  را  سال  سال های  ناخواسته  خدای  که  شد 
اصالح آن تالش کنیم؛ ما می خواهیم آهسته، استوار و 
دقیق و حساب شده و با مشورت و مشارکت مردم گام 
برداریم ... توجه ما روی انکشاف معادن کوچک است؛ 
اگر ما معادن کوچک را بیایم؛ روی دست بگیریم اگر 
اشتباه کنیم کوچک خواهد بود؛ اگر معکوس اش باشد 
بهایی که مردم افغانستان می پردازد بسیار زیاد خواهد 

بود«.
وی در بخشی دیگری...                   ادامه صفحه 3
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مسعود عزیز، سالم!
سالگشِت  در  می نویسم  تو  به  را  نامه  این   
شهادتت؛ روزی که ما طعِم یتیمی را چشیدیم. 
هرچند که بیشتِر ما پیش از آن، پدراِن خود 
را از دست داده بودیم؛ ولی تا وقتی تو زنده 
بودی، مزۀ یتیمی را نچشیدیم و یا بهتر است 
بگویم که تو نگذاشتی که ما احساِس یتیمی 
کنیم. اما پس از رفتن تو، همه چیز فرق کرد. 
عزیزی  فرزند  کشور،  این  و  یتیم شدیم  ما 
تو  داد.  از دست  می سوخت،  برایش  که  را 
آن روز، دردِ ما را حس می کردی و ما امروز، 
نگرانِی تو را درک می کنیم. تو همواره نگران 
کشور و مردمت بودی، ولی ما در آن روزها 
آغاز  کجا  از  نگرانی  این  که  نمی فهمیدیم 
می شود و در کجا پایان می یابد. نگرانی های 
که  چرا  فهمید،  ساده گی  به  نمی شد  را  تو 
تو همواره پیش قراوِل زمان بودی و همواره 
هشـدار  روزها  آن  در  تو  بود.  خواهی  هم 
تا  بیـندیشیم  فردا  به  نسبت  که  می دادی 
اما  نگردیم.  گرفتار  دیگری  دام  به  دوباره 
امروز، ما در دامِ خود گرفتار آمده ایم؛ دامی 
در  را  ما  فریادهای  و  بسته  را  ما  پاهای  که 

گلوها خاموش کرده است. 
آواز عاشقانۀ ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

فرمانده بزرگ!
صدای ما در گلو شکسته است چرا که تو 
شانه های  به  تکیه  با  که  نیستی  ما  کنار  در 
کنیم.  فراموش  را  خود  غصه های  تو  ستبر 
تو تسالی بزرِگ ما در ثانیه های ناامیدی و 
گریه بودی. وقتی تو را می دیدیم، مثل این 
بود که دیگر غمی نیست. حضور تو راه حِل 
مشکالِت ما بود. ما با تو روزهای سخت را 
شیرین می دیدیم و بی تو روزهای شیرین را 
تلخ. نگاه تو آن قدر گرم مان می کرد که دیگر 

به آفتاب حتا احساس نیاز نمی کردیم.
دیگر دلم هوای سرودن نمي کند

تنها بهانۀ  دل ما در گلو شکست

آمر عزیز!
تو در آن روزها از آزادی می گفتي که باید 
جنازۀ  بر  امروز  ما  ولی  شود،  داشته  پاس 
آزادی دردمندانه گریه می کنیم. تو نیستی که 
این سال های بی تو زیستن،  ببینی که در  به 
که  ببینی  که  نیستی  تو  نزیسته ایم.  اصاًل 
و  می داشتی  دوستش  که  کشوری  فرزندان 
برای آزادی اش خوِن خود را دریغ نکردی، 
درد  کدام  از  شده اند.  »ناخلف«  چه گونه 
از  این سالروز شهادتت بگویم؟  میهنت در 
قوم گرایی در داخل نظامي که چون موریانه 
نفاق افکنی  از  افتاده؟  ملی  وفاق  تاروپودِ  به 
و بی عدالتی یي که دمار از روزگار هموطنان 
خسته ات درآورده، یا از نژادپرستی و فساد 
گسترده در سرزمیني که تو تا آخرین قطرۀ 

خونت براي نجاتش تالش کردي؟
سربسته ماند بغض گره خورده در دلم

آن گریه های عقده گشا در گلو شکست

سپه ساالر عشق!
کردی،  نثار  تو  که  را  سرخی  خوِن  همان 
به بار نشست و درخت آزادی ُگل کرد. اما 
در بهار آن، چنان شمال پاییزی وزیدن را از 
نه  سرگرفت که مپرس. جنگ در کشورت 
تنها به پایان نرسید، بلکه هر روز بیشتر از 
برای  یافت. آرزوهای مردمت  ادامه  گذشته 
آرام و شکوفا  آباد،  آزاد،  به جامعۀ  رسیدن 
ماند.  باقی  آرزو  یک  قالب  در  هم چنان 
عده یی به قدرت رسیدند و به جای این که 
گذارند،  مرهم  نازنینت  کشور  زخم های  بر 
این  در  افزودند.  آن  بر  تازه یی  زخم های 
از  میهِن  به  کالنی  خیراتِي  پول های  ده سال 
جای  به  ولی  شد،  سرازیر  عزیزترت  جان 
افغانستان هزینه گردد، در  آبادِي  در  این که 
که  بلعیده شد  چنان  قدرت  مافیایی  چرخۀ 
هیچ چیزي براي مستضعفیِن این دیار باقي 

نماند. 
ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد

ای وای، های های عزا در گلو شکست

آمر عزیز!
ما  را  روزها  این  مبارک.  شهادتت  سالروز 
تو گرامی می داریم. چرا که می دانیم  به یادِ 
که کشورت  می دانیم  می داشتی.  دوست مان 
را  آزادی  که  می دانیم  را دوست می داشتی. 
می داشتی،  دوستش  هرچیزي  از  بیشتر  که 
به  ما  رساندِن  براي  و  پسندیدي  ما  براي 

آزادي و آزاده گي، جانت را قربان ساختي.
معروف  عکاس  ـ  دقتی  رضا  سخنان  هنوز 
ـ که در مراسم افتتاح نمایشگاه عکست در 
پنجشیر و در کنار آرامگاهت سخن می گفت 
در گوشم جاری ست. او با بغضی غریب به 
دشوارِ  روزِ  یک  در  که  کرد  اشاره  عکسی 
جنگي، از تو در دهانۀ یک کوه در پنجشیر 
گرفته بود. در سیمای تو آرامش و نگرانی 
آن  در  که  گفت  رضا  می زد.  موج  توامان 
می اندیشی،  چه  به  که  پرسیده  تو  از  لحظه 
و تو پاسخ داده اي که به آزادی کشورت. از 
تو پرسیده بود که اگر روزی کشورت آزاد 
شود، می خواهی چه کاره باشی و تو مکتب 
کوچکی را در دوردست ها نشان داده بودی 
و گفته بودی که می خواهی در آن مکتب به 
عنوان معلم کار کنی و برای فرزندان میهنت 

از تاریخ کشورت سخن بگویی. 
و  شرف  بزرِگ  سردار  باد،  گرامی  یادت 

آزادی!
آن روزهای خوب که دیدیم، خواب بود
خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

»بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت
»آیا« ز یاد رفت و »چرا« در گلو شکست
فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند

نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست
تا آمدم که با تو خداحافظی کنم

بغضم امان نداد و خدا... در گلو شکست.
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احمد عمران

نامــه یــی 
به سردار بزرِگ شرف و آزادی

 

ذهنیِت افسانه گویی و افسانه پذیرِی ما گاهی واقعیت های زنده را هم 
انکار می کند. شاید به گفتۀ پست مدرن ها، واقعیِت آن چنانی در جهان 
وجود نداشته باشد و این روایت و تفسیِر ما از اشیا و پدیده هاست 
که آن ها را برای ما به واقعیت تبدیل می کند؛ اما مسلمًا اجماع در 

مورد برخی مسایل می تواند دلیل واقعی بودِن آن ها به شمار رود.  
از جانب دیگر، ما به تیوری توطیه و یا بهتر گفته شود، توهِم توطیه 
دنبال  به  نسبت  را  توطیه  توهِم  ما  ذهن های  داریم.  عجیبی  عالقۀ 
کردِن منطِق رخدادها بیشتر خوش می دارد و به همین دلیل می بینیم 
که در اطراِف هر موضوعی، توهم توطیه بیداد می کند. این که برخی 
شکل گیری  در  و  دهیم  نسبت  بزرگ  قدرت های  به  را  رویدادها 
امر  یک  بدانیم،  دخیل  را  بزرگ  قدرت های  پای  کشورها  حوادِث 

عادی در میاِن ماست. 
بزرگ  قدرت های  به ویژه  و  که کشورها  نیست  این جای شک  در 
در پِی کسب منافِع خود کارهایی انجام می دهند و شاید هم برخی 
رخدادهای جهان را مدیریت کنند؛ اما این طور هم نیست که بر همۀ 
ارادۀ  و  بدون خواست  باشند و هیچ حرکتی  داشته  اشراف  مسایل 
از  وقتی  که هر روز  کتابی خواندم  در  زمانی  نگیرد.  آن ها صورت 
خواب بیدار می شوید، از خود این سوال را بپرسید که آیا در خدمت 
سازمان جاسوسی اسراییل ـ موساد ـ قرار ندارید. این کتاب که در 
مورد موساد نوشته شده بود، از این سازمان جاسوسی چنان هیوالی 
بی شاخ و ُدمی تصور می کرد که می گفت انسان ها در گوشه گوشۀ 
دنیا بدون آن که خود فهمیده باشند، در خدمت موساد قرار می گیرند. 
می تواند  توطیه  که  همان گونه  دارد،  وجود  همواره  توطیه  توهِم 
وجود داشته باشد. فرق اساسی میان توطیه با توهِم توطیه و یا همان 
چیزی که به صورت اشتباه در زباِن ما تیوری توطیه رایج شده، در 
این است که در توهِم توطیه عواطف و احساسات حکِم اصلی را 
صادر می کنند، در حالی که در توطیه باید به دنبال سرنخ ها گشت و 

تسلسل عینی و منطقِی حوادث را جست وجو کرد. 
اظهاراِت  دنباِل  به  پیشین  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  اخیراً 
القاعده  و  »طالبان  که  کرده  اعالم  خود  همیشه گی  عجیب وغریِب 
افسانه هایی بیش نیستند.« حاال این پرسش مطرح می شود که هدف 
از افسانه بودِن این سازمان ها و گروهک ها چیست؟ فرِق این گزاره 
در  است«  جهان  فوتبال  افسانه یِی  قهرمان  »فالنی  نظیر  گزاره یی  با 
به کار رفته  افسانه در معانِی واحد  این دو گزاره،  آیا در  چیست؟ 

است؟ 
افسانه می تواند بارهای معنایِی متفاوتی داشته باشد؛ همان گونه که هر 
واژه و عبارت و جمله یی در یک زبان دارای بارهای معنایِی متفاوت 
بوده می تواند. افسانه در معنای لغوی خود، به چیزی اطالق می شود 
اصلِی  معنای  از  گاه  واژه  این  اما  باشد.  نداشته  خارجی  وجود  که 
خود بیرون می شود و پدیده ها و چیزهای واقعی را نیز احتوا می کند.

 افسانه یی خواندِن یک هنرمند و یا یک کارِ فوق العاده، به معنای این 
نیست که آن ها زادۀ ذهن اند، بلکه به این معناست که چنان بزرگ اند 
که باور کردِن آن ها سخت است. آقای کرزی بدون شک به معنای 
دوم از واژۀ افسانه توجه نداشته است. جملۀ او در مورد افسانه بودِن 
القاعده و طالبان، به معنای بزرگ بودِن این دو گروه نیست، بل به 
این معناست که این دو گروه به وسیلۀ دیگران ایجاد شده اند و در 
حقیقت، بنیاد واقعی و عینی ندارند و هر وقت خالِق آن ها بخواهد، 
ماشیِن این دو گروه را از کار می اندازد و دیگر کسی شاید نامی از 

طالبان و القاعده نشنود.  
اما این گونه برخورد با مسایل، زیان های زیادی را به وجود می آورد: 
نخست این که نفِس مبارزه با گروه های تمامیت خواه و خشونت طلب 
را منتفی می سازد؛ دوم این که  ارزش های حقوق بشری و شهروندی 
را زیر سوال می برد؛ و سوم این که جهان را عروسکی تصویر می کند 

که به وسیلۀ قدرت های بزرگ شکل گرفته است.  
دلیل  به  او  راه می برد.  به مدلول های خاصی  آقای کرزی،  دال های 
رابطۀ تیره با امریکا و غربی ها می خواهد از توطیه های بزرِگ جهانی 
و  القاعده  کرزی  آقای  معادلۀ  در  اگر  بردارد.  پرده  آن ها  وسیلۀ  به 
طالبان افسانه اند، پس خودش چیست؟ مگر بخشی از افسانۀ بن الدن 

و مالعمر را او شکل نداده است؟ 
تیوری هایش کرده  و  قربانِی سخنان  نیز  را  آقای کرزی عماًل خود 
القاعده و طالبان، سوژۀ دیگری نیز وجود دارد به  است. در کتاب 
دسِت  ساختۀ  طالبان  و  القاعده  که  بپذیریم  وقتی  کرزی.  حامد  نامِ 
به  نیز  طالبان  از  اند، دولت پس  امریکا  به ویژه  و  کشورهای غربی 
از  کرزی  آقای  آیا  می شود.  افسانه  این  از  بخشی  طبیعی  صورِت 

خودش پرسیده که واقعی است و یا افسانه یی؟
داد.  تغییر  را  چیزی  نمی توان  اظهارات،  و  سخنان  چنین  با  مسلمًا 
قدرت های  اگر  حتا  اند،  وضعیت  یک  محصوِل  طالبان،  و  القاعده 
بزرگ در ساخِت آن ها دخالت کرده باشند. و از جانب دیگر، اگر 
این گونه بخواهیم در مورد همه چیز اظهار نظر کنیم، فکر نکنم چیِز 

واقعی یی در دنیای ما باقی بماند!  

کــرزی؛
 بخشی از افسانۀ القاعده و طالبان؟
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گرامی داشت از چهاردهمین
 سالروز شهادت قهرمان ملی در دانشگاه استاد ربانی

ناجیه نوری
ملی  قهرمان  شهادت  سالگرد  چهاردهمین  از 
در  شنبه  یک  روز  مسعود  شاه  احمد  شهید  کشور 
ربانی  استاد  شهید  تربیۀ  و  تعلیم  دانشگاه  تاالر 

گرامی داشت به عمل آمد.
دانشگاه  این  دانشجویان  از سوی  که  دراین محفل 
و  محصالن  از  ده هاتن  بود،  شده  داده  ترتیب 

شخصیت های فرهنگی و سیاسی حضور داشتند.
محمد یونس قانونی معاون اول رییس جمهور اسبق 
در این همایش گفت: مسعود شهید در برابر ارتش 
دشمنان  نداد  اجازه  و  کرد  مبارزه  سیاه  و  سرخ 

افغانستان پیروز شوند.
علمی  اصول  که  بود  کسی  مسعود  وی،   گفته  به 
جنگ را می دانست و جنگ را در افغانستان علمی 

ساخت.
او افزود: روس ها می دانستند که شیوۀ جنگ مسعود 
خاص است. آنها 11 تعرض را علیه پنجشیر انجام 

دادند که همه آن جنگ ها با شکست مواجه شد.
نیروهای  از خروج  قانونی گفت: قهرمان ملی پس 
بطن  در  را  ملی  اردوی  اساس  سابق  شوروی 
شکست  سبب  که  گذاشت  تالقان  در  مجاهدین 

حکومت کمونیستی شد.
او می گوید: پاکستان تصمیم داشت بعد از پیروزی 
مجاهدین یک حکومت مزدور و دست نشانده در 
افغانستان شکل گیرد که این برنامه توسط آمرصاحب 
خنثی شد و همین مساله سبب جنگ های داخلی که 

توسط پاکستان سازمان دهی شده بود، گردید. 
قانونی تاکید کرد: جنگ پس از پیروزی مجاهدین، 
که  بود  خاص  حلقات  توسط  شده  تحمیل  جنگ 

عقدۀ شکست و یاس داشتند. 
او گفت: مسعود در برابر رژیم طالبان اساس جبهه 
اندیشه  که  بود  باور  این  به  و  را گذاشت  مقاومت 
طالبانی با روحیه مردم ما سازگاری ندارد، پس دیر 

یا زود حتمی با شکست مواجه خواهد شد.
فوق العاده  نماینده  مسعود  احمدضیا  همچنان، 
رییس جمهور درحکومت داری خوب در این محل 
گرامی داشت گفت: پاسداری از ارزش های ملی و 
افتخارات ملی و یاددهانی از کارکردهای قهرمانان 

ملی، یکی از خصوصیات ملت های بیدار است.
یک  ایجاد  خواهان  شهید  مسعود  کرد:  تاکید  او 
حکومت مردم ساالر و عادالنه بود که همه گروه های 
اسالمی در آن حضور داشته و تمثیل کنندۀ خواست 

و آرمان مردم باشد.
مسعود افزود: قهرمان ملی خواستار حکومت مردم 
ساختارهای  در  عمیق  تغییرات  خواهان  و  ساالر 
اجتماعی و سیاسی بود و به همین دلیل مردم او را 

یک شخصیت انقالبی می خواندند.

قومی،  سلیقه  گونه  هر  شهید  مسعود  او:  گفته  به 
تلقی  ملی  منافع  برضد  را  سمتی  و  زبانی  مذهبی، 

می کرد و آن را عامل بی ثباتی می دانست.
وی اضافه کرد: ما همه به عنوان پیروان مسعود به 
این باور هستیم که زمانی امنیت تامین می شود که 
ساالر  مردم  نهادهای  طریق  از  سیاسی  مشارکت 
ایجاد و مشکالت از طریق این نهادها حل و فصل 

شود.
این  در  نویسنده  و  پژوهشگر  بیژن پور  رحمت اهلل 
مشعل   مقاومت،  مسعود  مکتب  گفت:  همایش 
آزادی و خانه اش  انسانیت، هدف مسعود  مسعود 

افغانستان بود.
او تاکید کرد: مسعود همواره از حقوق زن، انتخابات، 
دموکراسی و مردم ساالری سخن می گفت و جان 

خود را نیز پیشکش رسیدن به این اهداف کرد.
به گفته بیژن پور: مسعود سی سال از عمر خو د را 
در راه آزادی افغانستان مبارزه کرد و سد راه دشمنان 
به  افغانستان  دشمنان  نداد  اجازه  و  شد  افغانستان 

اهداف شوم خود برساند.
با این حال، امان اهلل امین زی رییس دانشگاه تعلیم و 
تربیه شهید استاد ربانی در این همایش گفت: امروز 
که دانشگاه ها باز است و محصالن درس می  خوانند 
از برکت  آمد می کنیم، همه  با مصونیت رفت و  و 

شهدا است.
او گفت: در مسایل نظامی چندان آگاهی ندارم، اما 
از لحاظ سیاسی به این باور هستم که قهرمان ملی 
کسی بود که برای ایجاد وحدت ملی تالش می کرد.
مبارزه  افغانستان  آزادی  برای  مسعود  افزود:  او 
می کرد و می دانست که این مبارزه به قیمت جانش 

تمام خواهد شد که همین طورهم شد.
به گفته امین زی: نباید هیچگاه این روزها را فراموش 
کرد، بل باید همیشه برای نسل های آینده و فرزندان 
خود یاددهانی کینم که قهرمانان چون شهید مسعود 
افغانستان فدا  داشتیم که جان خود را برای آزادی 

کردند.
امین زی مسما کردن دانشگاه تعلیم و تربیه را به نام 
استاد ربانی یکی از افتخارات بزرگ دانسته افزود: 
این  اما  داشتم،  را  ربانی  استاد  با  دیدار  افتخار  من 
نصیب  ملی  قهرمان  دیدار  که  مانده  دل ام  در  آرزو 

ام نشد.
عبدالناصرخوگیانی یکی از محصالن دانشگاه تعلیم 
گفت:  همایش  دراین  ربانی  استاد  شهید  تربیه  و 
شهدای  خون  ریختن  با  تاریخ  طول  در  افغانستان 
خود آزادی این سرزمین را حفظ کردند و قهرمان 

ملی یکی از الگوهای بی نذیرآن است.
برابر  در  ناپذیر  تسخیر  مرد  مسعود  افزود:  او 
زورگویان بود و تاریخ نام او را با خط زرین ثبت 

خواهد کرد.
به گفته خوگیانی: آمر صاحب شهید نه تنها به عنوان 
سیاست  استاد  یک  عنوان  به  بل  مبارز،  مردم  یک 
ما  به  را  همبستگی  و  وحدت  مقاومت،  درس 

می آموزد.
در  امروز  از  قبل  سال  چهارده  مسعود  احمدشاه 
با  تخار،  شمالی  والیت  بهاءالدین  خواجه  منطقه 
مرد  دو  دوربین  در  کارگذاری شده  بمب  انفجار 
به  بودند،  کرده  معرفی  خبرنگار  را  خود  که  عرب 

شهادت رسید.

ابوبکر مجاهد
افراد  و  داکتران  روزانه  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
تبلیغات  به خاطر  پاکستانی  و  هندی  شفاخانه های  بازاریاب 

منفی برضد سکتور صحی وارد افغانستان می شوند.
وحیداهلل مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه در مصاحبه با 
روزنامۀ ماندگار، یکی از عوامل مهم فرار بیماران از سکتور 

صحی افغانستان را به همین مسأله ربط می  دهد. 
آقای مایار افزود: ساالنه بیش از 300 میلیون دالر از مریضان 
سایر  و  هند  ایران،  پاکستان،  شفاخان های  در  افغانستانی 

کشورها به مصرف می رسد.
سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید: از سوی دیگر، بی 
بیشتر  تا  باعث شده  به سکتور صحی کشور  اعتمادی مردم 

مریضان در بیرون از افغانستان به تداوی بروند.
داکتر مایار افزود: در داخل افغانستان امکانات پیشرفته برای 
که  اند  مجبور  مریضان  بنًا  نیست؛  سرطانی  امراض  تداوی 

بیرون از افغانستان به تداوی بروند.
افراد  که  دارند  ادعا  پزشکان  از  شماری  حال،  همین  در 
به  والدت  یک  به خاطر  را  شان  فامیل های  دولتی  بلندپایۀ 
خارج از کشور برده و داکتران افغانستان را قاچاقبر و قصاب 

می خوانند.
به گفتۀ آنها، این کار باعث بی اعتمادی مردم به شفاخانه ها و 

داکتران داخلی می شود.
رفته چنین می گوید:  تداوی  به  از کشور  به خارج  سالم که 
مریضی قلبی داشتم؛ چند مرتبه پیش داکتران در کابل رفتم، 
رفتم،  پاکستان  به  پدرم  همراه  نشد،  خوب  مریضی ام  ولی 
پس  می کنند.  مریضان  به  خوبی  توجه  پاکستان  در  داکتران 

از معاینه، دوای دوماهه برایم دادند و گفتند که پس از ختم 
دواها دوباره پیش شان بروم، وقتی دوباره رفتم معاینه کرده 

گفتند: مریضی ات خوب شده.
او می گوید: در پاکستان و هند داکتران از مریضان افغانستانی 
درآمد خوبی دارند و روزانه  صدها مریض به شفاخانه های 

پاکستان و هند می روند.
او تصریح کرد: در افغانستان داکتران به مریض توجه نمی کنند 

و داروی بی کیفیت می دهند.
همچنان، داکتر هاشم وهاج رییس شفاخانه خصوصی وهاج 
کشور  خصوصی  و  دولتی  صحی  بخش  به  مردم  می گوید: 
اعتماد ندارند. به گفتۀ او،  سکتور صحی و داکتران در کشور 

تشویق نمی شوند.
داکتر وهاج نیز با تایید به گفته های سخنگوی وزارت صحت 
صحی کشور  بخش  علیه  منفی  تبلیغات  که   می افزاید  عامه 
باعث شده تا مردم به داکتران در افغانستان اعتماد نکنند و حتا 

مریضان سطحی به خارج از کشور به تداوی بروند.
)مارکیتنگ  یاب  بازار  افراد  و  داکتران  هفته  هر  او،  گفته  به 
منیجر( پاکستانی و هندی  به خاطر تبلیغات منفی علیه سکتور 

صحی وارد این کشور می شوند.
کشور  خصوصی  شفاخانه های  کرد:  عالوه  وهاج  آقای 

او،  به گفته  کنند.  رسیده گی  مریضان  مشکالت  به  می توانند 
 70 آن  تداوی  و  درصد   100 سرطانی  امراض   تشخیص 

درصد در شفاخانه های کشور امکان پذیر است.
به گفتۀ آقای وهاج، رییس جمهور و وزرا، فامیل های شان را 
که  می دهند  انتقال  کشور  از  خارج  به  والدت  یک  به خاطر 
باعث می شود مردم به شفاخانه ها و داکتران ما اعتماد نکنند.

به گفتۀ او، وزیر پشین صحت عامه در یکی از کنفرانس ها 
انسان  بدن  اجزای  قاچاقبر  افغانستان  »داکتران  بود:  گفته 
قصاب خوانده  را  داکتران کشور  نیز  عدلیه  وزیر  و  هستند، 

بود.«
منفی  تبلیغاتی  می گوید:  وهاج  خصوصی  شفاخانه  رییس 
و  رسانده  صدمه  صحی کشور  سکتور  بر  دولتی  مسووالن 

اعتماد مردم را از ما گرفته است.
او بابیان این که داکتران ما در بعضی بخش ها خودکفا شده اند، 
عملیات های  و  استخوان  والدی،  نسایی  بخش  در  افزود: 
چشم، داکتران کشور توانسته اند که کارهای بهتری را انجام 

دهند، ولی توجه مردم به داکتران در افغانستان کم است.
بیرون  تخمۀ  زرق  والدی  نسایی  داکتران  اخیراً  او،  به گفته 
اند که  رحمی را در یکی از شفاخانه های کشور انجام داده 

بی پیشینه است.

قبال  در  بی پروایی  به  را  صحت عامه  وزارت  وهاج  آقای 
خوب  آوردِ  دست  که  داکترانی  گفت:  کرده،  متهم  داکتران 

دارند، از طرف دولت باید تقدیر شوند 
اما، داکتر نقیب اهلل فایق عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی 
شفاخانۀ  هنوز  افغانستان  در  می گوید:  نمایند ه گان  مجلس 
کنند،  رسیده گی  مریضان  مشکالت  به  بتواند  که  میعاری 
ساخته نشده و ارایۀ خدمات صحی بر اساس تکنالوژی روز 

نیست. 
از  به شکل جدی  افزود: در شفاخانه های دولتی  فایق  آقای 
مریضان مراقبت نمی شود و همچنان به داکتران شفاخانه های 
از  بیرون  را  خود  مریضان  و  ندارند  اعتماد  مردم  شخصی 

کشور به تداوی می برند.
به گفته او، یک مریض که خارج از کشور به تداوی می رود، 
به  خوبی  هزینۀ  که  می کند  مصرف  دالر  دوهزار  از  بیشتر 

داکتران بیرونی است.
منفی  تبلیغات  این که  بیان  با  نماینده گان،  مجلس  عضو  این 
وزارت  می گوید:  می رساند،  ضرر  کشور  صحی  سکتور  به 
صحت عامۀ کشور و داکتران باید از تبلیغات منفی که انجام 

می شود، جلوگیری کنند.
صورت  تجارت  مریضان  باالی  شفاخانه ها  می گوید:«در  او 
می گیرد، وسایل و فضایی که برای مریض نیاز است، در این 

مراکز وجود ندارد«.
آقای فایق تصریح کرد: شفاخانه های خصوصی باید خود را 
با استندرد جهان برابر سازند و در عرصه خدمات صحی و 
مراقبت از مریضان جدی عمل کنند، تا مریضان به داکتران 

باورمند شده و به خاطر تداوی بیرون از کشور نروند.
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»شفاخانه های هند و پاکستان بر ضد نهادهای
 صحی افغانستان تبلیغ می کنند«

کارگاه ژورنالیسم تحقیقی...

تهیه  بین المللی  معیاری های  با  را  تحقیقی  گزارش های  بشر   
کنند.

آقای زازی افزود، ما تالش خواهیم کرد که چنین کارگاه های 
آموزشی را برای بلند بردن ظرفیت خبرنگاران کشور در کابل 
و دیگر والیات از طریق مراکز رسانه یی این دفتر راه اندازی 

کنیم.
آموزش،  روز  شش  درمدت  کننده  شرکت  خبرنگاران 
روش های  تحقیقی،  مصاحبۀ  انجام  اساسی  مهارت های 
گزارش دهی  تکنیک های  و  منابع  جست وجوی  سوژه یابی، 
تحقیقی، رهنمودها و دیتا ژورنالیسم را به شکل نظری و عملی 

آن آموختند.
استاد ژورنالیسم تحقیقی  آقای مارکوس زینر  در همین حال 
در کشور آلمان که امور آموزشی این کارگاه را به عهده داشت 
می گوید، تهیه و تولید گزارش های تحقیقی در شرایط کنونی 
افغانستان  افغانستان مهم می باشد، زیرا هنوز در  برای جامعۀ 
کارهای  تا  ندارد  وجود  قوی  سیاسی  احزاب  و  اپوزیسیون 

حکومتی را به شکل اساسی آن نظارت و دیده بانی کنند.
عدم  اداری،  فساد  مشکالت  با  افغانستان  کرد:  تصریح  او 
حاکمیت قانون و قانون شکنی مواجه است،در این حالت تنها 
رسانه ها هستند که می توانند مسایل فساد اداری و کارشکنی 
پنهان  مسایل  دربارۀ  را  مردم  و  پوشش  را  حکومتی  مقامات 

اطالع داده و باعث تغییر مثبت در جامعه شان شوند.
کشور  خارجۀ  وزارت  به همکاری  افغانستان  میدیوتیک  دفتر 
برای  را  تحقیقی  پیشرفتۀژورنالیسم  کارگاه  آلمان دومین دور 
خبرنگاران والیتی در حالی به پایان می برد که هنوز مشکالت 
جدی در برابر کار ژورنالیسم تحقیقی در کشور وجود دارد. 

ظرفیت مدیریت پروژه های...
کمک  کشورهای  بلندرتبۀ  های  مقام  نشست  خود  سخنان  از 
که  داشت  اظهار  و  خواند  موثر  را  )سام(  افغانستان  به  کننده 
مسایل  و  در بخش ظرفیت سازی  کمک های جامعه جهانی 

تخنیکی به وزارت معادن ادامه خواهد داشت.
به گفتۀ وی، افغانستان حداقل تا ده سال آینده به کمک های 

تخنیکی جامعه جهانی در سکتور معادن نیاز خواهد داشت.
وزیر معادن با اشاره به مشکالت فراروی سکتور معادن بیان 
برداشته  این مشکالت  رفع  برای  اساسی  های  گام  که  داشت 
صنایع  ساختن  برای  کلی  دیدگاه  نزدیک،  آینده  در  و  شده 
استخراجی در افغانستان در مشورت با کارشناسان و مردم تهیه 

و تصویب خواهد شد.

زمان برگزاری انتخابات...
 به خاطری اینکه پافشاری رییس جمهور افغانستان همین بوده 
که اصالحات بنیادی صورت بگیرد و آغاز کار این کمیته یکی 

از آنها می باشد«.
دیگر  از  آن،  معین  زمان  در  پارلمانی  انتخابات  نشدن  برگزار 
را  ملی  ناکامی حکومت وحدت  نحوی  به  که  است  مسایلی 
نشان می دهد که قرار بود این انتخابات در اوایل سال برگزار 
شود؛ اما دیده می شود که تاکنون زمان برگزاری آن مشخص 

نشده است.



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1620   د   و         شنبه              23 سنبله     /   شهر        یو      ر      y 1394    30 ذو القعد  ة  ا لحر ا م    y 1436   14 سپتمبر         42015 www.mandegardaily.com

گاه شمار وقایع
و  داوود  حکومت  برضد  قیام   :13۵4 سرطان   27

تصرف کامل ولسوالی پنجشیر
***

17 سرطان 13۵8: اولین زد و خورد میان مجاهدین و 
رژیم تره کی در دهن ریوت پنجشیر

21 سرطان 13۵8: حمله باالی عالقه داری حصۀ اول 
پنجشیر

16 اسد 13۵8: فتح ولسوالی پنجشیر
آمر جهادی  کفایت اهلل،  میزان 13۵8: شهادت  اواسط 

پنجشیر 
1 قوس 13۵8: شهادت قوماندان عبدالواسع

بر  کابل  رژیم  قوای  شبیخون   :13۵8 قوس   19
مجاهدین در بازارک و شهادت 21 مجاهد

***
به  شوروی  قوای  تهاجم  نخستین   :13۵9 حمل   19

درۀ پنجشیر
6 سنبلۀ 13۵9: حملۀ دوم شوروی به پنجشیر

20 قوس 13۵9: سومین حملۀ شوروی به پنجشیر
***

2 اسد 1360: تهاجم ارتش سرخ برای بار چهارم به 
پنجشیر

یک  و  قوماندان غالم علی  شهادت   :1360 قوس   29
هفته بعدتر، شهادت برادرش جگرن محمدغوث

***
قوای  پنجم  حملۀ  ثور1361:   2۵

شوروی به پنجشیر
ششم  حملۀ  آغاز   :1361 سرطان   7

شوروی به پنجشیر
***

تهاجم  بزرگ ترین   :1363 ثور   31
ارتش سرخ به پنجشیر )حملۀ هفتم(

قوماندان  شهادت   :1363 جوزا   2۵
محمد ابراهیم خان

قوای  هشتم  حملۀ   :1363 سنبلۀ   14
شوروی به پنجشیر

کماندویی  حملۀ   :1363 قوس   1
دوم،  عالقه داری حصۀ  به  شوروی ها 

مشهور به »حملۀ جاللی«
***

اواسط سرطان 1364: فتح گارنیزیون 
پشغور پنجشیر

قوماندان  شهادت   :1364 اسد   14
پهلوان آغاشیرین

 ***
14 ثور136۵: داکتر نجیب اهلل به جای 

ببرک کارمل روی صحنه آمد.
26 جوزا 136۵: چهار تن از رهبران 
مجاهدین به ریاست استاد برهان الدین 
امریکا  رییس جمهور  ریگان  با  ربانی، 

در واشنگتن مالقات کردند. 
 6 گورباچف خروج   :136۵ اسد   18

غند قوای شوروی از افغانستان را اعالم نمود. 
والیت  در  فرخار  گارنیزیون  فتح   :136۵ سنبله   26

تخار
میزان 136۵: شهادت قوماندان صفی اهلل

22 عقرب 136۵: فتح گارنیزیون نهرین، والیت بغالن
10 قوس 136۵: شهادت انجنیر محمد گل 

***
والیت  کلفگان،  گارنیزیون  فتح   :1366 سرطان   16

تخار 
7 عقرب 1366: فتح گارنیزیون کران، والیت بدخشان

6 جدی 1366: فتح گارنیزیون »شابه« در پنجشیر
3 حوت 1366: حکومت موقت مجاهدین به ریاست 

انجنیر احمدشاه احمدزی در پشاور تاسیس یافت. 
***

24 حمل 1367: معاهدۀ ژنیو پیرامون افغانستان، میان 
پاکستان و رژیم کابل با تضمین شوروی و امریکا به 

امضا رسید. 
آغاز  افغانستان  پیرامون  ژنیو  معاهدۀ   :1367 ثور   2۵

گردید، گارنیزیون »تنبنه« در پنجشیر فتح شد. 
30 جوزای 1367: شهادت قوماندان سلطان میر

طارق،  اسماعیل  محمد  شهادت   :1367 اسد   23
در  نظار  شورای  مسوول  و  لغمان  والیت  قوماندان 

والیات مشرقی
)بار  تخار  والیت  مرکز  تالقان  فتح   :1367 اسد   24

دوم(
2۵ اسد 1367: فتح ولسوالی ینگی قلعه، والیت تخار 

)بار دوم(
9 سنبله 1367: فتح ولسوالی کشم، والیت بدخشان

فرمانده  شفق،  عنایت الحق  شهادت   :1367 عقرب   8
ولسوالی بگرام ـ والیت پروان

13 قوس1367: برای اولین بار هیات مجاهدین تحت 
ریاست استاد برهان الدین ربانی، با هیأت شوروی در 

طائف مالقات کرد. 
۵ جدی 1367: مالقات میان ورنتسوف و محمدظاهر، 
عالقه داری  و  قلعه  ینگی  ولسوالی  فتح  مخلوع،  شاه 
قوماندان  شهادت   :1367 دلو  تخار  والیت  ـ  درقد 

گلزارخان
24 دلو 1367: آخرین سرباز شوروی، فرودگاه کابل 

را به قصد شوروی ترک نمود. 
24 دلو 1367: شهادت قوماندان عبدالرب خان

شورای  چندروزۀ  اجالس  از  بعد   :1367 حوت   3
حیث  به  مجددی  صبغت اهلل  راولپندی،  در  مشورتی 
رییس جمهور حکومت موقت و استاد سیاف به حیث 
انتخاب  جهادی  تنظیم  هفت  سوی  از  صدراعظم 

گردیدند. 
سوی  از  جالل آباد  بر  عملیات   :1367 حوت   1۵

مجاهدین آغاز یافت. 
***

16 حمل 1368: پیتر تامسن به حیث نمایندۀ امریکا 
به سطح سفیر در امور افغانستان از جانب آن کشور 

مقرر گردید. 
9 جوزای 1368: فتح ولسوالی بگرام ـ والیت پروان

و  فرماندهان  از  تن  سی ودو   :1368 سرطان   18
در  افغانستان،  اسالمی  جمعیت  مربوط  مجاهدین 
والیت تخار به دست یکی از قوماندانان حزب اسالمی 
تعداد  اسالمی  حزب  شدند.  کشته  سیدجمال،  به نام 

کشته شده گان را یازده نفر خواند. 
16 اسد 1368: فتح عالقه داری زیباِک والیت بدخشان 

)بار اول(
میزان 1368: شهادت قوماندان قاری کمال الدین

اسالمی  حزب  قوماندان  سیدجمال   :1368 جدی   3
مجاهدین  و  فرماندهان  قتل  مسوول  که  افغانستان 
جمعیت اسالمی در والیت تخار شناخته شد، همراه 
با برادر و دو تن دیگر از همکارانش در شهر تالقان 

به دار آویخته شد. 
دفاع  وزیر  تنی  شهنواز  جنرال   :1368 حوت   16

حکومت کابل دست به کودتا زد. 
زمستان 1368: شهادت قوماندان عبدالواحد در زندان 

پلچرخی 
16 حوت 1368: شهنواز تنی وزیر دفاع رژیم کابل 

برضد نجیب دست به یک کودتای نافرجام زد. 
***

حیث  به  خالق یار  فضل الحق   :1369 جوزای   1
صدراعظم رژیم کابل مقرر گردید. 

مجاهدیِن  شیعه مذهِب  حزب  نُه   :1369 جوزای   26
اسالمی  وحدت  »حزب  متحداً  ایران،  در  مستقر 

افغانستان« را تشکیل دادند. 
27 جوزای 1369: فرانسه مجدداً سفارِت خود را در 

کابل باز نمود. 
19 سنبلۀ 1369: پروفیسور صبغت اهلل مجدی رییس 
شمال  صفحات  راهی  مجاهدین،  موقت  حکومت 

افغانستان گردید. 
سرتاسری  شورای  عالی  کمیسیون   :1369 میزان   17
احمدشاه  اشتراک  به  افغانستان  جهادی  قوماندانان 
جلسه  بدخشان  والیت  شاه سلیم  منطقۀ  در  مسعود 

کردند. 
میزان 1369: سفر احمدشاه مسعود قوماندان معروف 

جهاد پس از یازده سال به پاکستان
***

ـ  غار  خواجه  در  »سازا«  مراکز  فتح   :1370 ثور   2۵
والیت تخار 

سال  چند  از  پس  کارمل  ببرک   :1370 جوزای   30
تبعید در شوروی دوباره به افغانستان برگشت. 

درگیری های  از  بعد  مجاهدین   :1370 سرطان   30
خونین، چند پایگاه حکومت کابل در شمال افغانستان 
به شمول ولسوالی های خواجه غار، اشکاشم و زیباک 

را تصرف کردند. 
واخاِن  و  شغنان  ولسوالی های  فتح   :1370 اسد   1۵
والیت بدخشان و فتح ولسوالی نجراِب والیت کاپیسا 

)بار دوم(
بزرگ ترین  از  یکی  مزارشریف   :1370 اسد   28

شهرهای افغانستان آزاد گردید. 
مجاهدین  عالی رتبۀ  هیأت  سفر   :1370 عقرب   18

تحت ریاست استاد برهان الدین ربانی به مسکو
23 جدی 1370: جنرال مومن از اطاعت رژیم کابل 

سر باز زد. 
23 حوت 1370: والیت سمنگان به دست مجاهدین 

سقوط کرد. 
سمنگان  والیت  خلم  ولسوالی  حوت1370:   23

به دست مجاهدین آزاد گردید.
کابل،  رژیم  رییس  نجیب  دکتر   :1370 حوت   29
آماده گِی خویش را برای کنار رفتن از صحنۀ قدرت 

اعالم داشت. 
مختلف  گروه های  فرماندهان   :1370 حوت   30
مجاهدین و افراد ناراض اردوی داکتر نجیب در شهر 
مزارشریف اجتماع نموده سازمانی به نام جنبش ملی 

اسالمی افغانستان را پایه گذاری کردند. 
***

به دست  سالنگ  استراتژیک  جادۀ   :1371 حمل   23
مجاهدین فتح شد.

24 حمل 1371: بگرام بزرگ ترین میدان هوایی نظامی 
افغانستان، به دست مجاهدین شورای نظار افتاد. 

26 حمل 1371: نجیب رییس کمونیست کابل برکنار 
گردید.

کابل،  رژیم  خارجۀ  وزیر  »وکیل«   :1371 حمل   27
و  نمود  مالقات  جبل السراج  در  مسعود  احمدشاه  با 

تسلیمِی رژیم کابل را به مجاهدین اعالم داشت.
28 حمل1371: عبدالوکیل وزیر خارجۀ حکومت در 
تلویزیون ظاهر شد و خبر پناه بردِن نجیب اهلل به دفتر 
سازمان ملل متحد در کابل را تأیید کرد و او را مانع 

بزرگ صلح در افغانستان خواند. 
سرمنشی  خاص  نمایندۀ  سیوان  بنین  ثور1371:   2
مسعود  احمدشاه  با  افغانستان  امور  در  متحد  ملل 
تاریخ،  همین  در  هم چنان  کرد.  مالقات  چاریکار  در 

پغمان، گردیز و میمنه به تصرف مجاهدین درآمد. 
3 ثور 1371: جنرال رفیع معاون سابِق دکتر نجیب اهلل، 
همین  در  نمود.  مالقات  لوگر  در  انجنیر حکمتیار  با 

تاریخ، جالل آباد فتح گردید. 
4 ثور1371: شورای جهادی در پشاور تشکیل گردید. 
ریاست  تحت  کابل  شهر  امنیتی  کمیسیون  هم چنان 
احمدشاه مسعود ـ که پس از تشکیل شورای جهادی 

به حیث وزیر دفاع موظف شد ـ تشکیل گشت. 
طرحی  با  افغانستان  مجاهدین  رهبران   :1371 ثور   4
موافقت کردند که بر اساس آن، پروفیسور صبغت اهلل 
حیث  به  ماه  دو  مدت  برای  مجددی 

ممثل تعیین شد. 
گروه های  مجاهدین   :1371 ثور   ۵
به دست  را  کابل  شهر  ادارۀ  مختلف، 

گرفتند. 
دولت  اعالمیۀ  اولین  ثور1371:   ۵
اسالمی افغانستان در مورد تأمین امنیت 

شهر کابل صادر گردید. 
نیروهای  میان  جنگ   :1371 ثور   ۵
جمعیت  متحدین  و  اسالمی  حزب 
اسالمی افغانستان در اکثر نقاط جنوبی 
مجبور  اسالمی  حزب  و  داد  رخ  کابل 
کابل  شهر  اطراف  در  عقب نشینی  به 

گردید. 
انتقال  مراسم  عصر(:   4(  1371 ثور   8
در  افغانستان،  مجاهدین  به  قدرت 
و  شد  برگزار  خارجه  وزارت  تاالر 
نجیب،  داکتر  حکومت  بازمانده گان 
مجددی  پروفیسور  به  رسمًا  را  قدرت 

تسلیم کردند. 
تحت  جهادی  شورای  ثور1371:   8
مجددی  صبغت اهلل  پروفیسور  زعامت 
زمام  مراسمی  طی  و  شد  کابل  وارد 
امور از رژیم داکتر نجیب، به مجاهدین 

انتقال یافت. 
صدراعظم  نوازشریف   :1371 ثور   9
رییس  ترکی الفیصل  و  پاکستان 
دیدار  کابل  از  سعودی  استخبارات 

کردند. 
مجاهدین  مختلف  گروه های  رهبران   :1371 ثور   12
افغانستان به شمول پروفیسور ربانی، مولوی محمدی، 
پروفیسور سیاف و آیت اهلل محسنی وارد کابل شدند. 
اولین جلسۀ شورای رهبری )قیادی(  16 ثور 1371: 
کابل  در  ربانی  برهان الدین  پروفیسور  ریاست  تحت 
دایر گردید و در آن تمام قوانین و مصوبات مخالف 
ملی،  شورای  شد.  داده  قرار  ملغا  اسالمی،  شریعت 
و  گشت  اعالن  منحل  وطن،  حزب  و  سنا  مجلس 
اقامۀ عدالت منظور  تشکیل محکمۀ اختصاصی برای 

گردید. 
و  خرید  رهبری،  شورای  جانب  از  ثور1371:   17
فروش مشروبات الکولی و سایر مواد مخدره ممنوع 

گردید. 
که  نمود  فیصله  رهبری  شورای   :1371 ثور   22
و  تعیین  جهت  را  هیأتی  ساختمانی،  امور  وزارت 
هم چنان  و  سازد  موظف  جنگی  خسارات  تثبیِت 
وزارت اطالعات و کلتور، تمام کتب ضد دینی را از 

کتابخانه ها جمع آوری کند. 
23 ثور 1371: مالیزیا، دولت اسالمی افغانستان را به 
خارجۀ  وزیر  کووزیروف  اندری  شناخت.  رسمیت 

روسیه به کابل سفر کرد. 

عبدالحفیظ منصور بخش پنجـاه وششم
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عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل

بخش نخسـت
مقدمه

انسان روزگارِ ما با قید و بندهای دست وپاگیری مواجه 
است که راه های رهایِی او را از چهارسو بسته است. 
رهزناِن بسیاری در مسیِر انسان کمین کرده اند و در پی 
ربودِن آدمی از خودش سبقت می جویند. در این میان، 
افراط گرایی پدیده یی است که بیش از همه با سرنوشِت 
ما پیوند دارد و آسیب های ُکشنده و جبران ناپذیری از 
خود بر جای گذاشته است. افراط گرایی را می توان با 
تقسیم بندی های  آن،  کاربردهای  و  زمینه ها  به  توجه 
مختلفی کرد و از افراط گرایی لیبرال، افراط گرایی چپ ، 
افراط گرایی  دینی،  افراط گرایی  راست،  افراط گرایی 
مقولۀ  میان،  این  در  گفت.  سخن   ،... و  مارکسیستی 
نَقل  دیگر  مقوله های  از  بیش  دینی  افراط گرایی 
دیده گاِن  معرِض  در  نیز  آن  پیامدهای  و  زبان هاست 

همه قرار دارد.
به حیث یک خطر  آن  از  پیوسته  دینی که  افراط گرایی 
نیست،  برده می شود، پدیده یی صرفًا دینی  نام  جهانی 
نیز  آن  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  ریشه های  بلکه 
و  افراط گرایی  ریشه های  به  پرداختن  توجه اند.  قابل 
باید  و  بیشتری می طلبد  دینی مجال  میانه روی  توسعۀ 
پرداخته  آن  به  قطور  رساله یی  و  جامع  پژوهشی  طِی 

شود. 
در این نوشتار، به برخی ریشه های دینی، اجتماعی و 
تا حّدی تاریخِی افراط گرایی پرداخته شده است و به 
زیرمجموعه های دیگری که پدیدۀ افراط گرایی را شتاِب 
به دلیل کم فرصتی و گسترده گی  ـ  بیشتری بخشیده اند 
تبارشناسی  است.  نگرفته  صورت  عنایتی  ـ  موضوع 
معنای  به  افراط گرایی  پدیدۀ  ریشه  های  به  پرداختن  و 
ما  از  بدین سو  ازسال ها  که  است  بیماری یی  تشخیص 
قربانی گرفته است و خون مردمان سرزمیِن ما را مکیده 
است و ما پیوسته از این ناحیه آسیب دیده ایم. در این 
میان، توجه به میانه روی مذهبی و نهادینه  کردِن اصل 
بیماری  این  برای  که  است  نسخه یی  تسامح،  و  مدارا 

تجویز می شود. 
است  ممکن  که  ناپیوسته گی هایی  علی رغم  مقاله  این 
دارد که  تازه یی  بدیع و  نکاِت  به چشم بخورد،  در آن 
کمتر گفته شده است. توجه به ریشه های مسأله، نگاه 
مزیت های  از  می توان  را  واقعیّت محوری  و  استعالیی 
است  شده  سعی  نوشتار  این  در  آورد.  شمار  به  آن 
ابعادِ گوناگون افراط گرایی و میانه روی مذهبی کاویده 
شود و زمان و زمینه هایی که در آن افراط گرایی رشد 

فزاینده یی داشته است، از نظر به دور نماند. 
حاوی  عمدتًا  دارید،  دست  روی  که  نوشته یی   
رهیافت هایی است که در برخورد با واقعیّت های عینی 
ذهن ها  که  واقعیّت هایی  گرفته اند،  شکل  ما  روزگارِ 
ما  زنده گی روزمرۀ  از  را حرکت می بخشند و بخشی 
و  کاستی ها  وجود  با  نبشته  این  می آیند.  حساب  به 
راه  می تواند  آن،  محتوایی  و  ساختاری  نارسایی های 
امیدواریم  کند.  باز  تازه تری  افق ِ  و  بگشاید  تازه یی 
این  باروری  در  را  ما  قلم به دستانی،  و  فرهیخته گان 

نوشته یاری رسانند.  
عقل گرایی،  اعتدال،  افراط گرایی،  کلیدواژه گان: 

نقل گرایی، فرقه، مذهب.  
توحید و اعتدال

اعتقادی یی  پایه های  بر  دینی  هر  سقف  تردید،  بدون 
استوار است که نقطۀ محوری آن دین به حساب 

در  می آید. 
ادیان  میان،  این 

بر  متکی  آسمانِی 
ایمانی  اصِل  بر  وحی، 

خدا و توحید استوارند. هرچند 
ادیان  این  از  برخی  در  توحید  مسألۀ 

سنگ بنای  اما  است،  شده  تحریف هایی  دست خوِش 
اولیۀ تمامی دین های آسمانی بر توحید بوده است. با 
این بیان، توحید در اسالم به عنوان آخرین و کامل ترین 
دین آسمانی، اهمیِت به سزایی دارد و پس از ایمان به 
وجودِ خداوند، نقطۀ محوری این دین به شمار می آید.
مثابۀ  به  امروزه  اعتقادی،  اصل  یک  بر  افزون  توحید 
رویدادهای  بر  حاکم  قاعده مندی های  و  تاریخ  فلسفۀ 
دایرۀ شمول  اندیشمندانی  و  است  نیز مطرح  تاریخی 
رویدادهای  به  اعتقادی،  اصل  از یک  فراتر  را  توحید 
نگاه،  این  در  توحید  داده اند.  تسّری   نیز  تاریخ  عینی 
وحدانیِّت  به  اعتقاد  که  است  فلسفه  و  نگرش  نوعی 
پیوند  تاریخ و جامعه  به  ما  با نوع نگرِش  را  خداوند 

می زند. 
توحید را متکلمین تقسیم های مختلفی کرده اند و آن را 
به مثابۀ یک اصل اعتقادی در نظر گرفته اند؛ اما توحید 
بسی بیشتر از یک اصل اعتقادی مطرح است و دایرۀ 
دارد.  بر  را در  تا ساحِت تکوین و تشریع  آن  شموِل 
در باور دینی یک مسلمان، خدای یکتایی وجود دارد 
که هم مبدأ تکوین و آفرینش است و هم منشأ قانون 
و تشریع؛ خدای آفرینندۀ جهان، ناظم جهان و واضِع 
این وصف، تکوین و  با  نیز هست.  برای بشر  قوانین 
با  خالقیت  در  توحید  و  واحدند  منبِع  دارای  تشریع 
توحید در الوهیت و ربوبیت در کنارِ هم قرار می گیرند. 
با توجه به واحد بودِن منبع تکوین و تشریع، میانه روی 

در دین با اعتدال در هستی پیوند می خورد و عدالتی 

آسمان ها  که 
و زمین بر اساِس 
با  است،  استوار  آن 
و  رفتارها  در  میانه روی 
رابطه  مسلمان  انساِن  باورهای 
در  را  جهان  که  مسلمانی  می گیرد. 
که  زند  او سر  از  رفتاری  نباید  می بیند،  اعتدال  غایِت 
نشان دهندۀ بی تعادلی و تندروی او باشد. مسلمان باید 
اعتدال  پایه  بر  نیز  جهان  چنان که  کند  رفتار  معتدالنه 
پی ریزی شده است و موازنه و اعتدال از ویژه گی های 

بنیادیِن آن است. 
رویارویِی عقل و نقل 

عقل گرا  و  نقل گرا  حرکِت  دو  که  است  گواه  تاریخ 
همواره در برابِر هم صف آرایی داشته اند و در دو نحلۀ 
عقل گرایی و نقل گرایی استمرار یافته اند. هر دو جریان 
افت وخیزهایی را به تجربه گرفته اند و مسیرهای سخت 
و آسانی را عبور کرده اند تا به این جا، به ما، رسیده اند. 
هر دو حرکِت فکری معایب و محاسنی دارد که از دیِد 
حرکِت  کاستی های  اما  نیست،  پوشیده  پژوهنده گان 
نقل گرا با توجه به عصری که در آن زنده گی داریم و 
خردورزی را بر سرلوحۀ آن حک کرده اند، بیشتر جلب 

توجه می کند. 
به شمار  واقعیت هایی  از  یکی  ما  زماِن  در  نقل گرایی 
معرفت  قلمرِو  در  سریع  حرکِت  فرصت  که  می آید 
تسریع  زمینۀ  و  است  داده  کاهش  حداقل  به  را  دینی 
در تولیِد نظریه-های دینی را بطی کرده است. رویکرد 
غیرنّقادانه و عام اندیشانۀ برخی پیشوایاِن دینی به نقل، 
و عدم کاوش  خردمندانه و شناخِت تحلیلی موضوعات 
مناقشه و قابِل  و مسّلم  گرفتِن بسیاری از مسایل موردِ 
مبنای  نقل گرایی  که خود  تا  است  باعث شده  مناقشه 
عقلی دارد و در ذاِت خود امر ناپسندیده یی نیست، در 

برابِر عقل تعریف شود و زمینه های توقف، کم رشدی و 
انجماد اندیشۀ دینی را فراهم سازد. نقل دیدگاه پیشینیان 
در رابطه با گفتمان های حاکمی که در عصر آن ها مطرح 
بوده و یا به آن پرداخته اند، نه تنها زشت و ناپسندیدنی 
می تواند  و  دارد  نیز  بسیاری  مزیت های  بلکه  نیست، 
پیموده اند،  از خوبی ها و خطراِت راهی که آن ها  را  ما 
آگاهی بخشد و راه رفتن به آینده را مصون تر و هموارتر 
گرداند و پشتوانه یی تاریخی برای موضوع موردِ بحث 
امروزِ ما قرار گیرد؛ اما عیب و دشواری کار از نقطه یی 
شروع می شود که نقل گرایی تنها روش و رویکردِ ممکن 
دانسته شود و هر رویکرد و روِش نامتکی بر آن، به دلیل 
سخنی  مورد  آن  در  پیشینیان  این که  و  بی پیشینه بودن 

نگفته اند؛ نادرست خوانده شده، نفی و طرد گردد.
رویکردهای این چنینی ـ خواه آگاهانه باشد یا ناآگاهانه 
ـ عمدتًا بر یک اصِل کالمی - فلسفی استوار است و 
آن مسأله نابرابری عقول است. وقتی اعتقاد چنان باشد 
که گذشته گان عقل و دانش بیشتری داشته اند و عقل و 
اندیشه و  آنان نمی رسد، طبعًا  دانش امروزی ها به پای 
رویکردِ پیشینیان واالیی می یابد و با گذرِ زمان به مقام 
قدسیّت می رسد. شاید همین مسأله بود که وقتی دکارت 
فرانسوی خواست پایه های فلسفۀ جدید را بریزد، از دو 
نقطه یی که مونتنی در آن جا توقف کرده بود، آغاز کرد. 
آن دو نقطه یکی شک بود و دیگری برابری و تقسیم 

عادالنۀ عقل .  
دکارت خواست با شِک متودیک خویش، ابتدا ذهنش را 
از احکام پیشینی  که دکارت آن را یکی از عوامل وقوع 
برابری  با طرح  و  بخشد  رهایی   - می دانست  در خطا 
عقل، جسورانه به پی ریزی فلسفۀ جدید دست بزند و به 
مرجعیّت گرایی قرون میانه خاتمه دهد. برابری انسان ها 
نابرابری  پایۀ  بر  علمی  نابرابری های  توجیه  و  عقل  در 
سعی و تالش و عوامِل دیگر باعث می شود تا اراده و 
کسب مدخلیّت بیشتری یابد و سهم تالش های بشری 

بیش از پیش لحاظ شود و در معرِض دید قرار گیرد.
با این بیان، اگر به توزیع عادالنۀ عقل - چنان که دکارت 
گفته بود عقل از هر چیزی در هستی عادالنه تر توزیع 
شده است - قایل باشیم، در آن صورت فرصِت انتخاِب 
آگاهانه وجود دارد و زمینه های تقلید نیز کاهش می یابد. 
با این وصف، نپرداختن پیشینیان به مسأله یی نمی تواند 
مجّوزی برای تحریم و یا نادرستی آن تلقی شود، کما 
القای مصنوعی،  )مانند  مباحث زیادی  این که مسایل و 
دین،  و  علم  گفت وگوی  دینی،  تجربۀ  ارحام،  استئجار 
اسالم و دموکراسی، فمینیسم و اسالم، کثرت گرایی دینی 
و ...(  وجود دارند که محصول تحول و تکامل اجتماعی 
بشر بوده و واقعیت هایی شمرده می شوند که در سده های 
پیش واقعیتی نداشته اند و به آن ها پرداخته نشده است. 
امروز به یک چنین مسایلی  اندیشمندی را که  بنابراین، 
می پردازد و دیدگاهی را با توجه به نصوص و واقعیت  
می پرورد، نباید از قبل محکوم به خطا دانست و فرض 

را بر نادرستی اندیشۀ او بنا نهاد. 
در  همواره  اجتماعی  واقعیّت های  که  نکنیم  فراموش 
نشان  را  آن  به خوبی  تاریخ  که  دگرگونی اند  و  تحول 
که  دارد  متغیّراتی  نیز  دین  همین سان،  به  می دهد. 
زمینه های انطباِق آن را با زمان فراهم می کند و ثوابتی 
که همواره پایه دار خواهد بود. با این بیان، نباید زمانی 
را که در آن زنده گی می کنیم و واقعیت هایی را که حول 
و حوش ما را پر کرده اند، نادیده بینگاریم، و نیز نباید از 
مرزِ ثوابِت دینی عبور کنیم و دین را چندان انعطاف پذیر 
بدانیم که هیچ حقیقِت واحد و ثابتی در آن وجود ندارد.

واقعیّت  خوانِش  و  واقعیّت  پرتِو  در  نصوص  خوانِش 
و  باشد  میانه  راهی  می تواند  نصوص،  روشنایی  در 
اعتدالی که قرآن از آن سخن گفته است. کسانی که قرن 
بیست ویکم را از عینک قرن هشتم می بینند بر کسانی که 
هیچ  می بینند،  قرن بیست  ویکم  عینک  از  را  هشتم  قرن 
امتیازی ندارند. هر دو گروه گرفتارِ نوعی ناواقع گرایی 
که  است  پُرروشن  اند.  خود  زماِن  در  حضور  عدم  و 
است  شده  پرورده  مسلمان ها  اندیشۀ  دستاِن  در  اسالم 
و قرائت های دانشمنداِن اسالمی از نصوص، و تفاسیر 
گوناگونی که از آن به دست داده اند، قلمرِو اسالم را بسِط 
قابل مالحظه یی بخشیده است. اسالم در معنای امروزی 
این  تفسیرهای  دینی،  نصوص  از  مجموعه یی  به  آن 
نصوص و تجارِب تاریخی یی اطالق می شود که با عبور 
از تاریخ به دست ما رسیده است. با توجه به همین مورد 
است که مصطفی ملکیان از اسالم یک )نصوص(؛ اسالم 
تاریخی  )نتایج  سه  اسالم  و  نصوص(  )تفسیرهای  دو 
سید  دکتر  و  می آورد  میان  به  سخن  تفاسیر(  این گونه 
و  مهدی گرا  تجددگرا،  بنیادگرا،  اسالم  از  نصر  حسین 
سنت گرا سخن می گوید. این تقسیم بندی بیشتر از آن که 
چهار نوع اسالم باشد، چهار تفسیِر ممکن، بلکه موجود 
به وفرت  آن  نمونه های  که  است  اسالمی  نصوص  از 

مشاهده می شود.
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بخش دوم
ترتیب کننده: روح اهلل بهزاد

شهادت  سالروز  چهاردهمین  و  شهید  هفتۀ  از 
برنامۀ  کشوردر  ملی  قهرمان  مسعود،  احمدشاه 
سه  روز  روان...«،  سرو  آن  »یادِ  نام  تحت 
افغانستان  دانشگاه خصوصی  در  شنبه)17سنبله( 

نکوداشت شد.
در این برنامه که ده ها تن از دانشجویان، شاعران 
و نویسنده گان اشتراک کرده بودند و روی ابعاد 
کشور  ملی  قهرمان  کارنامۀ  و  زنده گی  مختلف 
سخنرانی  متن  ماندگار  روزنامۀ  که  زدند  سخن 

آنان را به نشر می رساند.
اندیش مند  محمداکرام  سخنرانی  شماره،  این  در 

نویسنده و پژوهش گر را می خوانیم:
بسم اهلل الرحمن الرحیم، السالم علیکم و رحمت اهلل 

و برکاته.
یکی از ویژه گی های آمرصاحب آزاده گی  بود. قهرمان 
ملی کشور غروری در این آزاده گی داشت که حتا 
اگر برای  مقاومت مردم افغانستان یک دولت و یا 
یک کشور کمکی می کرد، در مقابل به حدی غرور 
و آزاده گی داشت که خود را وام دار و قرض دارشان 

حساب نمی کرد.
ارشد  دیپلومات های  از  خراسانی  عبدالحی  آقای 
کشور در ایران بود و یکی از کسانی بود که همیشه 
تنظیم  ایران  در  را  مسعود  احمدشاه  سفر  جریان 
وقتی که  گفتند،  سفر های شان  از  یکی  در  می کرد. 
فرمانده سپاه  با جنرال قاسم سلیمانی  آمر صاحب 
صاحب  آمر  که  بود  قرار  و  کردند  قدس صحبت 
یکی دو روز دیگر در تهران بماند، برایش گفتند که 
مهمان خاص مان هستید؛ اما ایرانی ها برنامه داشتند 
امام خمینی  به زیارت  فردا  را  احمدشاه مسعود  که 
ببرند، وقتی آنها گفتند و رفتند، آمر صاحب با من 
)خراسانی( مشوره کرد و از این مسأله بسیار متأثر 
شد و گفت، ما در افغانستان در چه حالت هستیم و 
چقدر مشکل داریم، دست مان را به برادرِ مسلمان مان، 
ایران دراز می کنیم تا کمک کنند، وقتی کمکی هم 
می کنند، این گونه ما را می برند به زیارت امام خمینی 
تا تصویر بگیرند و نشان بدهند که مسعود آمده و 
گفت  برایم  بعد  امام خمینی.  پیرو خط  حاال شده 
از  می گیریم،  مجلس  این ها  با  ما  وقتی که  فردا  که 
مخابره برایم پیام بیاور که عاجل در جبهات کاری 
متن  وقتی  کنی.  باید حرکت  پیش شده و خودت 
را بردم به آمرصاحب خواند به عجله گفت، من باید 

فردا زودتر از این جا حرکت کنم.
منظور من این ا ست که شهید احمدشاه مسعود تا این 
کمک  که  به کسانی  داشت،  غرور  و  آزاده گی  حد 
می کردند، توقع می داشتند و یا می خواستند مسعود 

در برابر شان کرنش کند، نمی پذیرفت.
 به هر حال، نکته یی را که من می خواهم بگویم این 
است: دوران مقاومت، عالوه بر این که آمر صاحب 
حقانیت داشت، در برابر پاکستان و طالبان و القاعده 
و تروریستانی که در افغانستان بودند، مظلومیت هم 

داشت.
بودکه  این  دوران  این  در  آمرصاحب  مظلومیت 
این  و  می کشید  به دوش  به تنهایی   را  بارِمقاومت 
تنهایی هم به این معنا نیست که تنها خودش جهاد و 
مقاومت کرده است، طبعاً کسان دیگر و اقوام دیگری 
مقاومت  آمرصاحب  پهلوی  در  افغانستان  در  هم 
کردند که شامل هزاره ها، ازبک ها، پشتون ها و تمام 
مردم افغانستان بودند؛ در واقع مقاومت آمرصاحب 

مقاومت افغانستان بود.
این که  از  بعد  که  بود  خاطر  این  از  مظلومیتش 
آمرصاحب شهید می شود، از زمانی که حادثۀ یازده 
سرنگون  طالبان  زمانی که  تا  می دهد،  ُرخ  سپتامبر 
متحدین  تمام  با  امریکایی ها  که  اکنون  تا  و  شدند 
می جنگند  و  آمده اند  افغانستان  در  ناتو  و  غربیش 
یا چهل دو کشور می شوند، در  که شامل چهل و 
در  و  بودند،  این ها  نیروهای  که  سال هایی  همین 
کنار دولت افغانستان به ریاست آقای کرزی و اکنون 
حقیقت  در  می جنگند،  غنی  اشرف  به ریاست  هم 
به تنهایی  نیروبی می جنگند که احمدشاه مسعود  با 

می جنگید.
تمام شان  غربی ها  و  امریکایی ها  مقاومت  این  در 
می کردند،  حمایت  القاعده  و  طالبان  از  به نحوی 
تمویل  را  طالبان  بود،  درگیر  مستقیماً  عربستان 

آمرصاحب  بود و  کنار طالبان  پاکستان در  می کرد. 
شاهد این همه بی عدالتی های شان بود. تا آخر هم 
متوجه  دنیا  روز  یک  بالخره  که  ماند  این  منتظر 
خواهد شد که یک بی عدالتیی آشکاری را مرتکب 
می شوند و نتیجۀ این ظلم و بی عدالتی، سکوت و 
هم  بالخره  می بینند،  را  خود  ناشنوی  حق  حرف 
دیدند و یازدهم سپتامبر ُرخ داد. بعد از آن تااکنون 
که  هستند  درگیر  افغانستان  در  نیرو  همین  با  هم 
این  می جنگید  به تنهایی  دوران  آن  در  آمرصاحب 

یک نکتۀ مظلومیت احمدشاه مسعود بود.
که  بود  این  خطرناک  بسیار  نکتۀ  دوران  آن  در 
حاکم  که  مشرف  پرویز  جنرال  به ویژه  پاکستانی ها 
و  مسعود  احمدشاه  جنگ  بود،  کشور  آن  نظامی 
مقاومت مردم افغانستان را در برابر طالبان، مقاومت 
غیر پشتون در برابر پشتون تلقی می کرد. حتا نام جبهۀ 
بودند،  کرده  نام گذاری  شمال  ایتالف  را  مقاومت 
به این دلیل که مردم شمال غیر پشتون ها هستند و 
در برابر پشتون هایی که در جنوب هستند، در جنگ 
پشتون ها  از  به نماینده گی  مشرف  گرفته اند.  قرار 
پشتون  جامعۀ  نمایندۀ  را  طالبان  و  می زد  حرف 
استداللش  هم  اخیر  تا  می کرد،  معرفی  افغانستان 
حتا  و  می گفت  همین گونه  را  غربی ها  بود،  همین 
مقاالتی که زلمی خلیل زاد و افغان های امریکایی تبار 
در مطبوعات آن کشور همین نکته را بسیار منعکس 
کمک  را  مسعود  احمدشاه  شما  اگر  می ساختند، 
کنید معنایش این است که یک جبهه گیری در برابر 
جنوب و پشتون خواهد بود و این موضوع خطرناک 

خواهد بود.
اما بعد از احمدشاه مسعود دیده شد که تا اکنون اولین 
قربانی هم از لحاظ قومیت و هم از لحاظ منطقه یی 
جنگ تروریسم، القاعده و طالبان پشتون ها، هم در 
طالبان  بودند-هستند.  پاکستان  در  هم  و  افغانستان 
زن های با سواد پشتون را می کشند در دو طرف مرز 
افغانستان و پاکستان اطفال و جوانان پشتون را حملۀ 
نشین  پشتون  مناطق  در  می دهند  آموزش  انتحاری 
داد  نشان  این خود  را می سوزانند،  مکتب ها  بیشتر 
که ادعا هایی را که پاکستان داشت دروغ و مقاومت 
احمدشاه مسعود برحق بود، مقاومت مسعود در دفاع 
از افغانستان بود نه این که در دفاع از یک قوم خاص 
و یا هم مقاومت قومی باشد. در دوران مقاومت هم 
در سنگر  پشتون  نیروهای  و  از جوانان  تن  صدها 
مسعود و در کنار او به شهادت رسیدند در هلمند، 
قندهار و در هرات که اگر به یاد داشته باشید هشت 
صد تن در جنگ های هلمند و فراه در برابر طالبان 
به این  شمالی،  در  همین گونه  و  رسیدند  به شهادت 

مقاومت  مسعود  احمدشاه  مقاومت  که  نبود  شکل 
قومی بوده باشد.

ساله  همه  ما  باشد  قرار  اگر  است،  این  مهم  نکتۀ 
از  همیشه  و  می کنیم  تجلیل  را  مسعود  سالگرد 
مسعود  که  می گویم  صفات شان  و  ویژه گی ها 
سلحشوری داشت منحصر به فرد در آزاده گیش در 
وطن دوستیش  خوب این یک طرف قضیه است 
طرف دیگر پاکستان است که در برابر آن ایستاد شد، 
در این شکی نیست پاکستان به عنوان یک کشوری 
و  خواست ها  و  دارد  قرار  افغانستان  برابر  در  که 
منافع و اهدافی دارد که می خواهد در افغانستان آن 
آخر  تا  را  همین  ما  اگر  خوب  بسازد.  برآورده  را 
و  است  پاکستان  اصلی  مسوول  که  بدهیم  ادامه 
و  احساسی  لحاظ  از  این  است  ما  پاکستان دشمن 
عاطفی درست است، اما از لحاظ عقالنیت سیاسی 
ما چگونه می توانیم مشکل افغانستان را با پاکستان 
متأسفانه  که  است  حل سازیم، خودش یک بحث 
فعاًل در افغانستان ُمد شده، هرقدر در برابر پاکستان 
خصومت و احساسات نشان بدهیم به همان اندازه 
انسان وطن دوست معلوم می شویم. در این شکی 
نیست، اما راه عملی این که ما بتوانیم مشکل خود را 
با پاکستان حل سازیم و از دشمنی پاکستان از جنگ 
خود  و  بدهیم  نجات  را  خود  ثباتی  بی  و  ویرانی 
و  مقتدر  که  کنیم  تبدیل  کشوری  به یک  تبدیل  را 
مستقل باشد ثبات و توسعۀ سیاسی و اقتصادی بیاید 
و افغانستان به صلح و آرامش برسد راهش چیست؟

اول  که  است  این  راهش  یک  که  می کنم  فکر   
بدهیم،  شکل  افغانستان  در  را  ملی  گفتمان  یک 
برسیم  توافق ملی  تفاهم و  به یک  به پاکستان  راجع 
با پاکستان را در یک  و استقامت و رابطۀ خود را 
تعریف واحد نزد خودمان داشته باشیم که با پاکستان 
چه باید کنیم، با پاکستان جنگ بکنیم صلح کنیم. اگر 
جنگ کنیم ابزاری را که در جنگ با پاکستان با خود 
داشته باشیم چیست، چگونه ما می توانیم با پاکستان 
جنگ کنیم این مسأله باید حل شود. و این کار تنها 

با احساسات و عاطفی نمی شود.
نکتۀ دیگری را که می خواهم تأکید کنم این که در 
محیط های اکادمیک مانند دانشگاه افغانستان از بُعد 
اکادمیک بحث کنیم که راه حل با پاکستان چیست؟ 
حل  پاکستان  با  را  خود  مشکل  می توانیم  چه گونه 
کنیم اول پاکیتان از ما چه می خواهد ما از پاکستان 
چه می خواهیم، منافع ما در پاکستان در چیست و 
منافع پاکستان در افغانستان چیست؟ این همه باید 

به شکل اکادمیک بحث و درست بررسی شود.
در این شکی نیست که در دوران مجاهدین استاد 

افغانستان  از  همه  آمرصاحب  ربانی،  الدین  برهان 
حمایت کردند آمرصاحب فرمانده آزادی و استقالل 
در  مجاهدین  این که  از  بعد  ببینید  شما  اما  بود، 
وارث  و  می دهند  تشکیل  یک حکومت  افغانستان 
برای  می شوند-روس ها  بزرگ  بسیار  اردوی  یک 
این مملکت ساخته بود- سه جهار هزار تانک در 
حدود پنج صد طیارۀ جنگی اما امروز ما هیج چیز 
نیاز  و  دلیل  پس  می کند.  سقوط  نداریم، حکومت 
و  علمی  به صورت  باید  ما  را  این  اصلی چیست؟ 
اکادمیک بررسی کنیم اشتباهات و خطاهایی را که 
انگشت  داده ایم،  انجام  عمل  جریان  در  مان  خود 
بگذاریم راه حلش را پیدا کنیم.  اما اگر این کار را 
نکنیم در یک دایرۀ باطلی حرکت می کنیم که هیچ 
وقتی از آن دایره نخواهد برآییم. خواهش و توقع 
این  وقتی  که  است  این  دوستان  و  برادر ان  از  من 
مسایل در یک محیط اکادمیک بحث می شود بسیار  
عقالنی و به دور از احساسات انجام شود انتقاد پذیر 
باشیم، نکته های اصلی را باید دریابیم راه حل عملی 

و اصلی را برایش جست و جو کنیم.
 حاال ببینیم ما چقدر مشکل داریم در همین مسألۀ 
احمدشاه  از  بعد  مقاومت  جبهۀ  خود  آمرصاحب 
مسعود چقدر پراکنده شدند، امروز ما و شما شاهد 
هستیم هرکس متفاوت دیدگاه دارد در طرفی واقع 
شده، اگر ما به همین شکل پیش برویم یک مشت 
واحد شویم یک توافقی را که سبب نجات ما از این 
بخران باشد دست پیدا نکنیم یا به یک دیدگاه واحد 

نرسیم به نطرم به هیچ چیزی نمی رسیم.
نمی تواند  شده  این گونه  مسعود  خط  از  پیروی 
هرکه  با  و  معامله گری  و  سازش  و  تفرقه  با  که 
و  نمی کند  درمان  را  دردی  هیچ  رفتن  به هرراهی 
به هیچ جایی هم نمی  رسیم نه عدالت اجتماعی مورد 
نظر احمدشاه مسعود را می توانیم پیاده سازیم و نه 
به آرمان مسعود می توانیم دست رسی پیدا کنیم و نه 
مشکل افغانستان را حل کرده می توانیم و نه باز در 
معادلۀ هم افغانستان در جایی قرار نخواهد گرفت و 
به عنوان خدمت گار و ابزار توسط کسانی که قدرت 
اصلی را در افغانستان در ست می داشته باشند مورد 
استفاده قرار می گیریم در یک زمان مشخص و یعد 

از آن هم متوک شده و دور انداخته می شویم.
از  به دور  باید  که  اصلی ست  مشکالت  همه  این 
برخورد های  و  عواطف  از  به دور  و  احساسات 
مخصوصًا  و  شود  حل  باید  علمی  و  اخالقی  غیر 
در  دانشگاهی  و  اکادمیک  محیط های  این گونه  در 
میان آدم های نخبه و روشن فکرها و تحصیل کرده ها 
مسألۀ را به دقت مورد توجه قرار بدهند و راه حلی 
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گرامی داشت از قهرمان ملی در دانشگاه افغانستان
مسعود باِر مقاومت را به تنهایی به دوش داشت
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ورزش
پاریس به صورت رسمی نامزد 

میزبانی المپیک 2024 شد

رونالدو،
 رکـورد رائـول را شـکست

سرمربی هلندی شیاطین سرخ از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر لیورپول و 
پیروزی که به دست آوردند بسیار خوشحال است. او به ستایش از ستاره جوان 

و جدید تیمش پرداخت و او را شایسته حضور در لیگ جزیره دانست.
بازی  باشگاه منچستریونایتد، شیاطین سرخ در حساس ترین  به گزارش سایت 
پذیرایی  لیورپول  از  اولدترافورد  در  انگلیس  برتر  لیگ  رقابت های  پنجم  هفته 
کردند و در نهایت با ارائه یک بازی خوب و هجومی موفق شدند برابر حریف 
خود با نتیجه سه بر یک به پیروزی برسند و سه امتیاز حساس این دیدار را به 

دست آوردند.
در این دیدار دالی بلیند 49، آندر هررا 70 )پنالتی( و آنتونی مارتیال 86 برای 
ثمر  به  را  لیورپول  گل  تک  نیز   84 بنتکه  کریستین  و  کردند  گلزنی  یونایتدها 
رساند. در حال حاضر یونایتدها با کسب 10 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی 

قرار دارند و لیورپول هم با هفت امتیاز، نهم است.
لوئیس فان خال پس از این پیروزی گفت: بازی را خوب آغاز کردیم. در نیمه 
نخست، توپ و میدان را در اختیار گرفتیم و از همان ابتدا نشان دادیم به دنبال 
امتیاز هستیم. درست است که کنترل زمین را در اختیار  پیروزی و کسب سه 
اما نمی توانستیم زیاد روی دروازه حریف فرصت ایجاد کنیم. در زدن  داشتیم 

توپ های آخر مشکل داشتیم و به همین خاطر، فرصت گلزنی ایجاد نمی کردیم.
بزنیم چرا که  تغییر  به  نیمه دوم دست  ادامه داد: ترجیح دادم که در  فان خال 
با  نیاز داشتیم. ممفیس دیپای و خوان ماتا را بیرون کشیدم.  به ایجاد موقعیت 
این تغییری که در ترکیب تیم دادم، به کلی روند بازی تغییر کرد. در نیمه دوم 
بسیار خوب ظاهر شدیم. از اشتباهات خود در دیدارهای قبلی استفاده کردیم 
طول  در  ما  تاکتیکی  تمرین های  برسیم.  پیروزی  به  دیدار  این  در  توانستیم  و 
هفته جواب داد و گل نخست به ثمر رسید. از این گل بسیار خوشحال شدم 
زیرا نتیجه کار تاکتیکی ما بود. گل نخست، هویت تیم پیروز بازی را مشخص 
کرد. لیورپول با خوردن این گل به بازی هجومی روی آورد و این باعث شد 
تا فضاهای بیشتری در اختیار ما قرار بگیرد. بسیار خوشحالم که در این دیدار 

توانستیم سه امتیاز را به دست آوریم.
فان خال درباره ضربه پنالتی که به سود تیمش گرفته شد هم اظهار کرد: گل دوم 
ما از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. آندره هررا قدر پاس زیبای مایکل کریک را 
دانست و با زیرکی یک ضربه پنالتی گرفت و خودش آن را تبدیل به گل کرد. به 
این بازیکن جوان اسپانیایی افتخار می کنم. او بار دیگر توانایی های خود را ثابت 

کرد و نشان داد که چه بازیکن تاثیر گذار و خوبی است.
پایانی نیمه دوم به  آنتونی مارتیال، خرید گران قیمت شیاطین سرخ در دقایق 
او موفق شد گل سوم  ثابت کرد.  به خوبی  را  توانایی های خود  بازی رفت و 
یونایتد را به زیبایی به ثمر برساند تا نشان دهد بازیکن بزرگی است و می تواند 

خرید خوبی برای تیم فان خال باشد.
سرمربی هلندی شیاطین سرخ درباره این بازیکن جوان هم عنوان کرد: گل بدی 
داد  نشان  ثمر رساند.  به  زیبایی  بسیار  مارتیال گل  دارید؟  قبول  نبود. شما هم 
شایسته حضور در لیگ برتر انگلیس است. این بازیکن جوان با اقتدار و اعتماد 

به نفس باالیی بازی کرد و من هم برای او بسیار خوشحالم.

سرمربی روخی بالنکو در پی شکست مردانش مقابل بارسلونا از ستاره آرژانتینی 
کاتاالن ها تمجید کرد.

دیه گو سیمئونه در پی شکست 2 بر یک شب شنبه شاگردانش مقابل بارسلونا در 
ورزشگاه ویسنته  کالدرون در هفته سوم اللیگای اسپانیا با حضور در کنفرانس 
خبری گفت: به نظر من بارسلونا در این بازی بر تمامی نقاط زمین سلطه داشت، 
چه در کارهای دفاعی و چه در مالکیت توپ. اتلتیکو بازی خوبی را از خود 
ارائه نداد. ما نیمه دوم را عالی شروع کردیم، ولی گل تساوی بخش زودهنگام 
بارسا بار دیگر ما را به عقب نشاند. ایده این بود که تالش کنیم و به آنها فشار 

بیاوریم، ولی بارسلونا قطعًا بر بازی تسلط داشت.
وی افزود: بارسلونا تیمی است که در حمله فشار زیادی به حریفش می آورد و 
اگر نتوانید با حمالت خود آن را پاسخ دهید، کار برای تان خیلی دشوار می شود. 
سبک بازی که در ابتدای نیمه دوم ارائه دادیم چیزی بود که به دنبال دستیابی به 
آن بودم، ولی گل تساوی زودهنگام بارسا کنترل بازی را از دست ما خارج کرد.
سرمربی آرژانتینی اتلتیکومادرید در پایان با تمجید از هموطن خود که گل برتری 
بارسا را به ثمر رساند، اظهار داشت: حضور مسی در میدان سرنوشت بازی را 
رقم زد. البته لئو عادت به این کار دارد و در این بازی هم بار دیگر سرنوشت 

بازی را تغییر داد.
در حال حاضر اتلتیکومادرید با شش امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی اللیگا 
اسپانیا قرار داد، این در حالی است که بارسلونا، مدافع عنوان قهرمانی با 9 امتیاز 

صدر جدول را در اختیار دارد.
نیمار: مسی که داخل زمین باشد همه چیز فرق می کند

هم تیمی   نبود  و  بود  کرد،  اعتراف  نیز  بارسلونا   فوتبال  تیم  برزیلی  مهاجم 
آرژانتینی اش در زمین بازی تأثیر به سزایی در عملکرد کاتاالن ها می گذارد.

تیم فوتبال بارسلونا در شرایطی در خانه اتلتیکومادرید 2 بر یک پیروز شد که 
لیونل مسی 60 دقیقه اول بازی را از روی نیمکت تماشا کرد. او اما 17 دقیقه 
پس از ورودش به میدان گل برتری کاتاالن ها را زد و ثابت کرد که بود و نبودش 
در میدان چقدر تأثیرگذار است. این همان موضوعی است که نیمار هم به آن 

اذعان دارد.
مهاجم برزیلی بارسا که خود گل اول کاتاالن ها را برای به تساوی کشاندن نتیجه 
به ثمر رساند، در تمجید از بازیکن سال فوتبال اروپا گفت: بابت پیروزی و گلی 
که به ثمر رساندم، بسیار خوشحالم. زمانی که مسی در زمین بازی باشد همه 
چیز فرق می کند و بهتر می شود. ما خیلی زود گل تساوی را زدیم که این خیلی 
مهم بود. مسی هم بعد از آن به میدان آمد و مثل همیشه تأثیرگذار نشان داد و به 

ما برای بردن بازی کمک کرد.
کاپیتان تیم ملی برزیل راجع به شروع خوب بارسلونا در این فصل که هر سه 
بازی اش را در اللیگا برده است و اکنون با دو امتیاز فاصله نسبت به رئال مادرید 
از  برای صحبت کردن  هنوز  کرد:  عنوان  دارد،  قرار  رده بندی  در صدر جدول 

قهرمانی زود است، اما ما شروع خوبی داشته ایم. داریم از همین ابتدای راه خوب 
کار می کنیم و راه درستی را برای رسیدن به مقصدمان که با آن فاصله زیادی 

داریم، انتخاب کرده ایم.
نیمار به آخرین ضربه آزاد بازی که گذاشت مسی آن را بزند هم اشاره ای داشت. 
او در حالی ترجیح داد مسی این ضربه را بزند که موقعیت آن شبیه موقعیتی بود 

که گل خودش از آنجا گل اول کاتاالن ها را به ثمر رساند.
نیمار تأکید کرد: ما همیشه قبل از زدن ضربات آزاد با هم حرف می زنیم و این 
بار مسی پشت ضربه ایستاد. او همیشه چنین ضرباتی را به گل تبدیل می کند، اما 

این بار توپش داخل چارچوب نبود.
در پایان بازی نیمار پیراهنش را با آنتوان گریزمان، مهاجم فرانسوی اتلتیکومادرید 
عوض کرد. او در این باره هم گفت: گریزمان بازیکن بسیار خوبی است و من 
واقعًا او را دوست دارم. او مهاجمی فوق العاده است و به همین دلیل پیراهنم را 

با او عوض کردم.

بعد از نامزد شدن لس آنجلس و رم برای میزبانی المپیک 2024 
این بار پاریس برای میزبانی المپیک اعالم آمادگی کرد.

پاریس به صورت رسمی نامزد میزبانی بازی های المپیک 2026 
شد. پاریس که پیش از این در سال های 1900 و 1924 میزبان 

بازی های المپیک شده بود دوباره قصد دارد میزبان شود.
المپیک و هویت  پاریس گفته بود جوهره  باخ درباره  توماس 
پاریس با یکدیگر پیوستگی دارند. هر دوی اینها قدرت تحمل 
رویارویی با تفاوت ها را دارند و به دنبال صلح و آزادی هستند.
در نامه یی که از سوی کمیته  المپیک فرانسه به کمیته  بین المللی 
است.  معرفی شده  پاریس  فرستاده شده، ظرفیت های  المپیک 
پاریس در سال 2012 در ر قا بت برای میزبانی المپیک مغلوب 
لندن شد. در سال های 1992 و 2008 نیز نامزد شدن پاریس 

برای میزبانی به جایی نرسید.
بوداپست و لس آنجلس نیز قرار است که در این ر قا بت شرکت 
کنند. آخرین زمان برای نامزد شدن برای میزبانی 1۵ سپتامبر 

است.
IOC در جلسه سال 2017 در شهر لیما برای میزبان را انتخاب 

خواهد کرد.

اسپانیول موفق شد  مقابل  با گلزنی هایش  مادرید  مهاجم رئال 
رکورد اسطوره باشگاه را بشکند.

قوهای سپید در هفته سوم رقابت های لیگ فوتبال اسپانیا موفق 
برتری  به  اسپانیول  خانه  در  صفر  بر   6 پرگل  نتیجه  با  شدند 

برسند.
در این دیدار کریستیانو رونالدو توانست پنج گل به ثمر برساند. 
او در دقیقه های 7، 17 )پنالتی(، 20، 61 و 81 برای رئال مادرید 
گلزنی کرد. دیگر گل رئال را نیز کریم بنزما در دقیقه 28 وارد 

دروازه اسپانیول کرد.
رئال مادرید اکنون با هفت امتیاز در رده دوم جدول رده بندی 
امتیاز رتبه دهم را در  با سه  قرار گرفته است و اسپانیول هم 

اختیار گرفته است.
گل چهارمی که رونالدو در دقیقه 61 برای رئال مادرید به ثمر 
رساند، موجب شد تا این بازیکن پرتغالی بتواند رکورد گل های 
زده رائول گونزالس در لیگ فوتبال اسپانیا را بشکند. رائول در 
۵00 بازی لیگ توانسته بود به رکورد 228 گل برسد و رونالدو 
اکنون توانسته است این رکورد را بشکند. گل چهارم رونالدو، 
گل شماره 229 او برای رئال مادرید بود تا رائول را پشت سر 
بگذارد. رونالدو همچنین گل دیگری در دقیقه 81 زد که شمار 

گل های زده اش در لیگ برای رئال مادرید را به 230 رساند.

فان خال: 

گل نخست، هویت تیم 
برنده را مشخص کرد

بـود و نبـود مسـی در بـازی
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مشاور امنیت ملی و امور خارجه نخست وزیر پاکستان می گوید نقش هند در 
گسترش تروریسم در پاکستان دیگر یک مساله پنهانی نیست.

به نوشته روزنامه نیشن، سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجه نخست 
وزیر پاکستان در سخنرانی در اجالس وزرای امور خارجه در موسسه مدیریت 
بیزینس در شهر کراچی خاطرنشان کرد، پاکستان به گردآوری مدارک و شواهد 
مربوط به مداخله های هند در زمینه فعالیت های براندازانه در سراسر مرز دو 
کشور پرداخته و پرونده ای را در این خصوص تحویل سازمان ملل خواهد داد.
سر تاج عزیز با اشاره به این که موارد زیر پا گذاشتن مرز در دولت نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند افزایش نشان داده است اظهار کرد: نه تنها هند در 
امور داخلی پاکستان مداخله می کند بلکه همچنین از تروریسم در خاک کشور 

ما حمایت می کند.
این که شواهد  بر  تاکید  با  پاکستان همچنین  امنیت ملی نخست وزیر  مشاور 
مستند دست داشتن هند در این امور وجود دارد، اظهار کرد، نسخه هایی از این 

پرونده همچنین به مقام های هند تحویل داده خواهد شد.
سرتاج عزیز درباره روابط کشورش با افغانستان نیز خاطرنشان کرد، موج اخیر 

حمالت در کابل موجب تیره تر شدن روابط میان دو کشور شده اند.
وی افزود: اما افعانستان باید درک کند که تنها رفتن به پای میز مذاکره با طالبان 
به منظور تضمین صلح کافی نیست. باید تالش هایی با هدف نتیجه محور کردن 

این مذاکرات صورت بگیرد.
ارتش  اخیر  عملیات  دستاوردهای  به  همچنین  پاکستان  دولت  مشاور  این 
کشورش در مناطق قبیله نشین این کشور اشاره کرد و گفت: حمالت ارتش 

پاکستان به تروریست ها تقریبا به پایان خود نزدیک می شود.
وی گفت: این عملیات تا 90 درصد تکمیل شده و اکثر تروریستها کشته شده اند 

هر چند که عده ای از آنها نیز به افغانستان فرار کرده اند.

سخنگوی کرملین اعالم کرد که مسکو تالش های 
مردم  بر  تصمیم  تحمیل  برای  گرفته  صورت 
جناح های  سوی  از  کشور  این  آینده  و  سوریه 

خارجی را غیرقابل قبول می داند.
دمیتری  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  پسکوف، 
تالش هایی  مسکو،  نظر  از  کرد،  اعالم  روسیه 
تحمیل  برای  خارجی  جناح های  سوی  از  که 
کشور  این  بر  سوریه  آینده  درباره  تصمیم هایی 

صورت می گیرد، قابل قبول نیست.
تحمیل  ما  نظر  از  گفت:  خبرنگاران  به  وی 
مردم  بر  خارجی  جناح های  سوی  از  تصمیم ها 
را  آن  نمی توان  تنها  نه  که  است  امری  سوریه 

پذیرفت بلکه در عین حال خطرناک است.
پوتین،  والدیمیر  کرد،  خاطرنشان  وی 
که  کرده  تاکید  بارها  روسیه  رییس جمهوری 
تصمیم گیری در مورد آینده سوریه باید بر عهده 

مردم این کشور باشد.
کی  بان   که  کرد  خاطرنشان  همچنین  پسکوف 
مورد  در  نیز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مون، 

تحوالت سوریه همین موضع را دارد.
سخنگوی کرملین اعالم کرد که هیچ جایگزینی 
و  امنیت  تضمین  جهت  سوریه  دولت  برای 

وحدت کشور و مقابله با داعش نیست.
هیچ  اینکه  بر  تاکید  ضمن  پسکوف  دیمیتری 

جهت  سوریه  مشروع  دولت  برای  جایگزینی 
تضمین امنیت و وحدت کشور و مقابله با داعش 
رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  انتقادات  نیست 
آمریکا درباره استراتژی روسیه در سوریه را رد 

کرد.
انتقادات جدید نیست و  وی تاکید کرد که این 
مسکو پیش از این نیز چنین انتقاداتی را شنیده 

است.
تصمیمات  اتخاذ  که  است  کرده  تاکید  مسکو 
و  قبول  غیرقابل  سوریه  مردم  برای  خارج  از 

خطرناک است.
آمریکا  خارجه  وزارت  که  است  حالی  در  این 
تاکید کرد: ما بر همکاری با روسیه جهت ایجاد 

تحول سیاسی در سوریه حساب باز می کنیم.
از سوی دیگر آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز 
در سخنانی گفت که برلین و کشورهای دیگر در 
غرب اروپا عالوه بر آمریکا نیاز به همکاری با 

روسیه برای حل بحران سوریه دارند.
از نشست وزرای خارجه  پیش  اظهارات مرکل 
آلمان، روسیه، فرانسه و اوکراین در برلین ایراد 
خارجه  وزیر  مایر،  اشتاین  والتر  فرانک  و  شد 
آلمان و سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه بر 
ارائه کمک سیاسی قوی از استفان دی میستورا، 
فرستاده سازمان ملل به سوریه و طرح وی برای 

تشکیل گروه تماس بین المللی توافق کردند.

نخست وزیر انگلیس گفت: حزب کارگر این کشور که جرمی 
به  تبدیل  کرده،  انتخاب  رهبر جدید خود  عنوان  به  را  کوربین 
یک تهدید علیه امنیت ملی، امنیت اقتصادی و امنیت خانواده در 

انگلیس شده است.
اسپوتنیک، دیوید کامرون، نخست وزیر  به گزارش خبرگزاری 
جرمی  که  کارگر  حزب  داشت:  اظهار  یکشنبه  روز  انگلیس 
تهدید  کرد یک  انتخاب  رهبر جدید خود  عنوان  به  را  کوربین 

علیه امنیت اقتصادی و ملی انگلیس محسوب می شود.
وی در صفحه منصوب به خود در توییتر نوشت: حزب کارگر 
امنیت  و  ما  اقتصادی  امنیت  ملی،  امنیت  علیه  تهدیدی  اکنون 

خانواده شماست.
نمایندگان  شورشی ترین  اصطالح  به  از  یکی  کوربین  جرمی 
و  انگلیس  مشارکت  با  پیشتر  و  می شود  تلقی  انگلیس  پارلمان 

حمله به عراق مخالفت کرد.
وی همچنین از مخالفان نوسازی زیرساخت بازدارنده هسته ای 
تریدنت انگلیس بود. روز شنبه مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس 
نیز اظهار کرد: پیروزی جرمی کوربین در انتخابات تعیین رهبر 
حزب کارگر تاثیری منفی بر زندگی مردم عادی انگلیس خواهد 

داشت.
اتفاق  کوربین  جرمی  است  نگران  انگلیس  کار  محافظه  حزب 
نظر میان این حزب با حزب کارگر در زمینه مسائل مهم نظیر 

تسلیحات هسته ای، اخذ مالیات و مسائل دیگر را از بین ببرد.
کوربین روز شنبه در رقابت تعیین رهبر حزب کارگر با به دست 

آوردن ۵ / ۵9 درصد از آراء در دور نخست پیروز شد.

مشاور امنیت ملی اسالم آباد: 

هنـد حـامی تروریسـم در پـاکستـان است

کرملین:
 هیچ جایگزینی برای نظام اسد نیست

دیوید کامرون:

 حزب کارگر اکنون تهدید 
علیه امنیت ملی است

مرکل بر ضرورت همکاری

 با روسیه برای غلبه

 بر بحران پناهندگان تأکید کرد

صدر اعظم آلمان از تصمیمات خود برای پذیرش پناهندگان 
در برابر انتقادها حمایت کرده و بر لزوم همکاری با روسیه 
برای غلبه بر دالیل پناهندگی و حل این بحران تأکید کرد.
»آنگال  پرسه«،  نویه  »پاسایر  آلمانی  روزنامه  گزارش  به 
مرکل«، صدر اعظم آلمان انتقادات حزب سوسیال مسیحی 
مجارستان  از  پناهندگان  پذیرش  برای  از تصمیمات خود 

را رد کرد.
مرکل در کنگره حزب دموکرات مسیحی در شهر برلین با 
بیان اینکه اعتقاد دارد تصمیماتش درباره پذیرش پناهندگان 
یک  این  کرد:  اظهار  است،  بوده  درست  گذشته  هفته  در 
به  کمک  مسئله  که  زمانی  آلمان  است.  اضطراری  شرایط 
انجام  به درستی  را  مسئولیت خود  است،  مطرح  نیازمندان 

می دهد.
وی از تالش های باورنکردنی در این راستا سخن گفت و 
دولت،  داوطلبان  و  کارکنان  آلمان،  ایالت های  از  تشکر  با 
بار دیگر تصریح کرد که آلمان هیچ گونه شرایط اضطراری 
اقتصادی را به عنوان دلیل پناهندگی به رسمیت نمی شناسد.
صدر اعظم آلمان بار دیگر از همه کشورهای عضو اتحادیه 
پناهندگان مشارکت  پذیرش  در  که  اروپا درخواست کرد 
کنند و گفت: این نه تنها یک مسئولیت آلمان بلکه مسئولیت 
همه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. همچنین حمایت 
از مرزهای خارجی و حمایت مرزهای بین یونان و ترکیه 
هم شامل وظایف اتحادیه اروپاست. این رویکرد در حال 
حاضر تضمین نشده است و باید به صورت فشرده با ترکیه 

در این راستا صحبت شود.
وی افزود: جامعه بین المللی باید اردوگاه های پناهندگان در 
همسایگی مناطق جنگی را بهتر حمایت کند. اولویت باید 
این باشد که هر کسی حتی االمکان نزدیک به وطن خود از 

حمایت برخوردار شود.
با  مبارزه  برای  با روسیه  بهتر  به همکاری  مرکل همچنین 
دالیل مهاجرت تأکید کرد و گفت: ما باید با دالیل جنگ 
مقابله کنیم. برای این منظور همکاری بین المللی با آمریکا 
و همچنین با روسیه ضروری است وگرنه هیچ راه حلی در 

این باره وجود نخواهد داشت.


