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وزارت خارجه افغانستان با انتشار بیانیه یی اعالم کرد 
که در دیدار وزیر امور خارجه و معاون نماینده ویژه 
برگزاری  مورد  در  پاکستان  و  افغانستان  در  امریکا 
کنفرانس بروکسل برای افغانستان با یک سال تاخیر در 

اواخر سال ۲۰۱۶ میالدی توافق شد.
اعالم  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
کرد: صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با 
جرد بالنک معاون نماینده ویژه امریکا برای افغانستان 

و پاکستان در دفتر کار خود در کابل دیدار کرد.
بالنک در این دیدار گفت: امریکا در مورد درخواست 
بروکسل  آینده  کنفرانس   برگزاری  بر  مبنی  افغانستان 
برای این کشور در اواخر سال ۲۰۱۶ میالدی موافقت 

کرده است.
و  ریکا  شده  برگزار  نشست های  نتایج  افزود:  وی 
در  افغانستان  کننده  کمک  کشورهای  ارشد  مقامات 
برگزاری  و  بوده  آمیز  موفقیت  کشور  این  برای  کابل 
کنفرانس بروکسل و وارسا برای این کشور از اهمیت 

ویژه یی برخوردار است.
اظهارداشت:  دیدار  این  در  نیز  ربانی  صالح الدین 
برای  بروکسل  کنفرانس  میزبانی  برای  اروپا  آماده گی 
افغانستان در پایان سال ۲۰۱۶ میالدی قابل قدر است.

حکومت  تالش های  مورد  طرف  دو  دیدار  این  در 
این کشور،  افغانستان در مورد صلح در  ملی  وحدت 
و  امریکا  مشترک  برنامه  اسالم آباد،   - کابل  روابط 
چین برای دیپلمات های جوان افغان و شرکت هیئت 
عالی رتبه افغانستان در هفتادمین نشست مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر شد.
درخواست  بر  مبنی  افغانستان  اقدام  این  دلیل  تاکنون 
برگزاری کنفرانس بروکسل در اواخر سال ۲۰۱۶ که با 

موافقت امریکا مواجه شده مشخص نیست.
برنامه های  و  طرح ها  بررسی  برای  بروکسل  کنفرانس 

حمایتی و همکاری با افغانستان است.
میالدی   ۲۰۱۲ سال  که  بروکسل  قبلی  کنفرانس  در 
برگزار شد، وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو ناتو 
توافق کردند تا در پایان سال ۲۰۱4 میالدی نیروهای 

نظامی خود را از افغانستان خارج کنند.
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در جنگ کسانی  که از وطِن خود دفاع می کنند،
 همیشه حق به جانب هستند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

فرار 352 زندانی از زندان غزنی
اکثر فراری ها فرماندهان، ولسوال های طالبان و اعضای شورای کویته و گروه حقانی اند

سال  یک  در  افغانی  مهاجر  هزار  سه  و  پنجاه  از  بیش 
اخیر از پاکستان به کشورشان بازگشتند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان اعالم 
کرد: پنجاه و سه هزار و یکصد و شصت و شش مهاجر 
پاکستان  مختلف  مناطق  از  اخیر  سال  یک  در  افغانی 
از جمله شهرهای کویته، پیشاور، کراچی و ایالت های 
سند ، پنجاب و خیبر پشتونخواه پاکستان به افغانستان 

بازگشته اند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان افزود: 
این اداره زمینه بازگشت این تعداد مهاجر افغانی را به 

افغانستان فراهم کرده است.
این درحالی است که از سال ۲۰۰۲ تاکنون بیش از پنج 
میلیون مهاجر افغانی از دیگر کشورها به ویژه ایران و 

پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

هافینگتون پست
تصویری امیدبخش؛ رهبر یک افغانستان جنگ زده اما دوباره از جای 
از ۶۰  کشور،  برخاسته، در نشست یک روزه  مقامات ارشد بیش 

گزارشی روشن و فراگیر از وضعیت ارایه می دهد.
رییس جمهور اشرف غنی گفت: »حکومت وحدت ملی، به جامعه  
جهانی نشان خواهد داد که ما تبدیل به یک تیم، با یک چشم انداز 
مشترک شده ایم؛ برای ترمیم کشور آسیب دیده و ویران خود و برای 
این سرزمین وطن پرستان  بهتر برای فرزندان مان…  ساختن جهانی 
است. ما از این کشور برای پنج هزار سال دفاع کرده ایم و بگذارید 
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هارون مجیدی
یافته های تازۀ دفتر نی یا نهادهای حمایت کنندۀ رسانه های 
رسانه های  و  خبرنگاران  که  می دهد  نشان  افغانستان  آزاد 

افغانستان به شدت با سانسور مواجه هستند.
مسووالن این نهاد دیروز )دوشنبه  ۲3 شهریور( با برگزاری 
رأس  در  حکومتی  مسووالن  که  گفتند  کابل  در  نشستی 

سانسور کننده گان قرار دارند.
به گفتۀ مسووالن دفتر نی، نتیجۀ این نظر سنجی می رساند 
این  و  شده  بیشتر  افغانستان  رسانه های  در  سانسور  که 

مسأله باالی زنده گی مردم نیز تأثیر منفی دارد.

نشست  این  در  نی  اجرایی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
گفت:

335 خبرنگار در ۲5 والیت به پرسش های مطرح شده در 
نظر سنجی،  این  نتیجۀ  و  اند  داده  پاسخ  نظر سنجی  این 
وضعیت آزادی بیان در کشور از لحاظ سانسور را خیلی 

وخیم نشان می دهد.
آقای خلوتگر افزود: »از خبرنگارانی که در این نظر سنجی 
افغانستان  در  گفته اند،  آنان  درصد   7۲ کرده اند،  شرکت 
گفته اند  خبرنگاران  این  درصد   ۱4 دارد،  وجود  سانسور 
گه گاهی سانسور وجود داشته و کمی بیشتر از ۱3 درصد 

این خبرگاران گفته اند، سانسور در افغانستان وجود ندارد.«
ما  که  تحقیقی  براساس  کرد:«  خاطرنشان  خلوتگر  آقای 
شونده گان  تحقیق  درصد  دو  و  هفتاد  داده ایم،  انجام 
می گویند، حکومت افغانستان باالی شان سانسور را تحمیل 
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بيش از پنجاه و سه هزار مهاجر 

از پاکستان بازگشته اند

حکومت وحدت ملی افغانستان؛ 
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یک عضو کمیسیون انتخابات گفته است که 
تاریخ  کمیسیون  این  آینده،  روزِ  دو  ظرِف 
دقیِق برگزارِی انتخابات مجلس نماینده گان 
را اعالم می کند. این سخنان در حالی مطرح 
می شوند که فرمان رییس جمهوری در مورد 
کمیسیون  پیشنهادی  نخسِت  بستۀ  اجرای 
و  شده  صادر  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ 
ادارۀ  ریاست  و  عدلیه  وزارت  هم اکنـون 
به  را  تالش هایی  جمهوری  ریاست  امورِ 
منظور اجرای فرمان رییس  جمهوری روی 

دست گرفته اند.
کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ  از  بخشی   
مسالۀ  به  انتخاباتی،  نظام  اصالح  ویژۀ 
نحوۀ  و  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 
کمیسیون  این  می پردازد.  آن ها  گزینش 
گزینش  در  تغییر  هدف  به  را  پیشنهادهایی 
کرده  ارایه  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  رییس  و 
گفته است که در موجودیت اعضای فعلِی 
کمیسیون های انتخاباتی، برگزاری انتخابات 

در کشور امکان پذیر نیست. 
به  انتخابات  بودِن  امکان پذیر  این جا  البته 
نیست  آن  معنای  به  فعلی،  اعضای  وسیلۀ 
که این افراد توانایی چنین امری را ندارند، 
افراد  این  که  می تواند  بوده  معنا  این  به  بل 
انتخاباِت  برگزاری  برای  صالحیت  فاقد 
تجربۀ  استند.  کشور  در  عادالنه  و  شفاف 
انتخاباِت گذشته نشان داد که اعضای فعلِی 
اصِل  نتوانستند  انتخاباتی،  کمیسیون های 
انتخاباتی  کمیسیون های  غیرجانب دارانۀ 
مردم  اعتماد  که  نگذارند  و  کنند  را رعایت 
نسبت به کارکرد و نتیجۀ کارِ کمیسیون های 

انتخاباتی خدشه دار شود. 
رسید  خود  اوِج  به  زمانی  انتخابات  بحراِن 
دام  در  عماًل  انتخاباتی  کمیسیون های  که 
روند  در  آشکار  مداخلۀ  به  جانب داری، 
انتخابات دست زدند. توافق نامۀ سیاسی میان 
دو تیِم انتخاباتی که پس از بحران انتخابات 

به امضا رسید، یکی از وظایف اصلِی دولت 
وحدت ملی را اصالحات در نظام انتخاباتی 
کشور اعالم کرده است. در این سند ذکر شده 
که دولت وحدت ملی در آغازین روزهای 
شکل گیری خود موظف است که در مورد 
ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتِی افغانستان 
اقدام کند. ایجاد کمیسیون ویژۀ اصالح نظام 
که  است  ضرورتی  چنین  برآینِد  انتخاباتی، 
هرگونه  برگزاری  اصالحات،  انجام  بدون 

انتخابات در کشور را منتفی می سازد. 
اصالحاِت  که  است  منتظر  جهانی  جامعۀ 
الزم در نظام انتخاباتی کشور رونما شود، که 
به دنبال آن، هزینۀ برگزاری انتخابات را در 
اختیار نهادهای مربوط قرار دهد. کمیسیون 
ملی  سطح  در  صالحیت  فاقد  چنان  فعلی 
حتا  که  است  شده  معرفی  بین المللی  و 
افغانستان  انتخابات  تمویل کنندۀ  کشورهای 
انتخاباِت  برگزاری  نیستند که هزینۀ  حاضر 

آینده را در اختیار آن قرار دهند. 
اعضای کمیسیون انتخابات که هنوز جایگاه 
متزلزل و بحرانِی خود را به درستی احساس 
به عدم  متهم  را  افغانستان  نکرده اند، دولت 
هزینه های  تهیۀ  در  توانایی  و  همکاری 
قضیه،  که  حالی  در  می کنند.  انتخابات 
تمویل کننده  کشورهای  و  است  آن  خالِف 
عماًل هشدار داده اند که در موجودیت نظام 
و اعضای فعلی کمیسیون انتخاباتی، حاضر 
به پرداخت هیچ گونه پولی برای برگزاری 

انتخابات نیستند. 
انتخابات  جهانی،  جامعۀ  مقام های  گفتۀ  به 
باشد  ارزشمند  می تواند  زمانی  افغانستان 
و  باشند  داشته  باور  آن  نتایِج  به  مردم  که 
کمیسیون های انتخاباتی به گونۀ بی طرفانه به 
وظایِف خود در قبال راِی مردم بپردازند. به 
این صورت، تاریخ انتخابات زمانی می تواند 
اعالم شود که اعضای جدیِد کمیسیون های 
الزم  اصالحات  و  شوند  معرفی  انتخاباتی 
در مکانیسم و قوانین انتخاباتی اعمال شده 

باشد. 
ظاهراً  که  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 
با  تازه  بوده اند،  خواب  پیش  روز  چند  تا 
خواب  از  اصالحات  فرماِن  شدن  صادر 
پریده اند و تالش دارند که با ایجاد سروصدا 
را  خود  مضحک،  موضع گیری های  و 
کمیسیون  فعلِی  اعضای  دهند.  نشان  فعال 
انتخابات یا وانمود می کنند که نمی دانند و یا 
واقعًا نمی دانند که هیچ گونه صالحیتی برای 

اعالم تاریخ برگزاری انتخابات ندارند. 
وانمود  که  باشد  درست  اول  مورد  اگر 
خطِر  متوجه  حتمًا  نمی دانند،  که  کنند 
بزرگ تری شده اند و یا حلقاتی که از آن ها 
اوضاع  وخامت  مورد  در  می کنند،  حمایت 
صادر  را  هشدارهایی  آن ها  به  آیندۀشان  و 
باشد  درست  دوم  مورد  اگر  ولی  کرده اند. 
باشند،  بی خبر  خود  وضعیِت  از  واقعًا  که 
جای بسی تأسف است که بازهم سرنوشت 
واگذار  تیمی  چنین  به  را  کشور  انتخابات 
تقلب های  در  آن  پای  عماًل  که  تیمی  کرد؛ 
انتخاباتی گیر است و باید از طریق مجاری 

قانونی به آن ها رسیده گی شود. 
اگر دولت وحدت ملی نتواند سیاه و سفیِد 
انتخاباِت گذشته را بیرون کند و از راه های 
تقلب ها  در  که  کسانی  وضعیت  به  قانونی 
نقش و سهم داشته اند، برسد؛ آن وقت انجامِ 
سرنوشِت  نمی تواند  اصالحات  گونه  هر 
رییس  که  آن گونه  را  آینده  انتخاباِت 
رییس  دهد.  نجات  کرد،  تعریف  جمهوری 
جمهوری زمانی که فرمان اصالحات را امضا 
کرد، وعده سپرد که انتخابات بعدی ریاست 
جمهوری، شفاف ترین و پاک ترین انتخاباِت 
رییس جمهوری  وقتی  بود.  خواهد  جهان 
شفاف ترین  و  پاک ترین  را  آینده  انتخاباِت 
این  شک  بدون  می خواند،  جهان  انتخاباِت 
افغانستان  که  دارد  نیز  دیگری  روِی  سکه 
شاهد غیرشفاف ترین و ناپاک ترین انتخاباِت 

جهان نیز بوده است.   
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احمـد عمران

کميسيون متقلب
 و آغـاز تحـرکاِت بـی حاصـل

 

فرار از زندان، قصـه یی تازه در افغانستان نیست و هر بار 
در یکی از والیت ها و حتا در مرکز، زندانیان از زندان های 
مختلِف کشور فرار داده شده اند. اما معروف ترین واقعۀ 
فرار زندانیان، فرار از زنداِن قندهار بود و حاال هم فرار از 
زندان غزنی، از لحاظ شیوه و کمیت را می  توان در مرتبۀ 
دوم قرار داد. بیشتر و یا قریب به اتفاِق همۀ زندانی های 
که  آن   از  جدا  البته  بوده اندـ  طالبان  به  مربوط  فراری، 
حدود چهار هزار زندانِی طالب یا بیشتر از آن را آقای 
کرزی رها کرده بود و برخی های  دیگر را هم آقای  غنی 
بعدتر رها کرده است. بنابراین، همان زمانی که موضوع 
افغانستان  به حکومت  بگرام  زندان  واگذاری مسوولیِت 
به صورِت جدی و آنی مطرح شد، حدس و گمان هایی 
به میان آمد که این کار صرفًا به خاطر زمینه سازی برای 
آزادِی زندانیاِن طالب از زندان های افغانستان روی دست 
صفوِف  به  دوباره  و  شوند  آزاد  آن ها  تا  می شود  گرفته 

جنگ بازگردند. 
اما این اولین بار نیست که ده ها فرد و فرمانده طالبان از 
زندان های افغانستان فرار می کنند و یا فرار داده می شوند. 
در گذشته بارها یا خودِ طالبان با انجام حمالِت انتحاری 
روی  به  را  زندان ها  دروازه های  نظامی،  عملیات های  و 
نیروهاِی اسیرشدۀ خود باز کرده اند و یا به صورِت ماهرانه 
از بیرون زندان، تونل های بزرگ حفر کرده اند تا صدها 
نفر زندانی به راحتی بتوانند از آن ها عبور نمایند، و یا هم 
پرداخت رشوه موفق شده اند برخی  با  ادعای شان،  طبق 

افراد مهِم خود را از زندان بیرون کنند. 
نمی تواند  هم  غزنی  والیِت  زندانی های  فرارِ  بنابرین، 
خاین  حلقاِت  و  اشخاص  همکارِی  و  هماهنگی  بدون 
در دروِن حکومت صورت بگیرد. حملۀ انتحاری به این 
زندان و کشته شدِن چند محافظ، فقط می تواند روپوشی 
برای کتماِن این همکاری باشد. با توجه به این که چندین 
بسیار  دارد،  وجود  افغانستان  در  زندان  از  فرار  تجربۀ 
جای تعجب است که چرا به امنیِت زندان ها توجه الزم 

صورت نگرفته است.
طالبان،  زندانیاِن  که  است  این  می شود  دیده  که  آن چه   
و  می شوند  بیرون  زندان ها  از  عفو  یا  و  فرار  نامِ  زیر 
دولت  و  مردم  برای  دردسری  به  دوباره  می توانند  آنان 
به  تبدیل شوند. تجارِب گذشته نشان داده که هیچ کس 
طالب،  زندانیان  فرار  برای  زمینه سازی  و  همکاری  ظِن 
گمان  همین رو  از  است.  نگرفته  قرار  بازخواست  مورد 
نمی رود که در مورد قضیۀ فرار از زنداِن غزنی نیز تحقیق 
و بررسِی جدی به عمل آید. شاید یکی دو سربازِ بی چاره 
به جرمِ همکاری و یا هم غفلت، محکوم و زندانی شوند؛ 
اما هرگز آن مقامِ بلندپایه یی که سبب ورودِ انتحاری به 
افشا  شده،  انتحاری  حملۀ  انجام  و  غزنی  زندان  دروازۀ 

نخواهد شد. 
از سوی دیگر، آن گونه که گفته می شود، امنیت ملِی کشور 
والیِت  در  مسووالن  به  رویدادی،  چنین  وقوِع  از  قبل 
نادیده  را  هشدار  این  آن ها  اما  بودند،  داده  خبر  غزنی 
گرفته اند و این گونه به طالبان مجاِل یک مانورِ دیگر نیز 
داده شده است. آن چه واضح است این که طالبان هر بار 
به کمِک استخباراِت پاکستان، مسووالن و مأموراِن دولتِی 
ما را گمراه و برنامه ها و عملیات های شان را موفقانه اجرا 
می کنند. با همۀ این حرف ها، انتظار این است که این بار 
را  غزنی  زنداِن  از  زندانیان  فرار  چه گونه گِی  حکومت، 
بررسی و عامالِن درونِی آن را شناسایی و محاکمه کند. 
در غیر آن، این داستان ادامه خواهد یافت و هر از گاهی، 

رویدادهای مشابِه دیگری را نیز شاهد خواهیم بود. 

داستـان دنبـاله داِر فـرار
 از زنـدان
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در برنامۀ گرامی داشت از هفتۀ شهید در دانشگاه پولی تخنیک مطرح شد:

کارنامۀ قهرمان ملی با کلمات تشریفاتی خالصه نمی شود
هارون مجیدی

مسعود،  احمدشاه  شهادت  سالروز  چهاردهمین  از 
قهرمان ملی کشور دیروز )دوشنبه ۲3 شهریور( در 

دانشگاه پولی تخنیک کابل گرامی داشت شد.
دانشجویان،  از  زیادی  شمار  برنامه،  این  در 
و  مجلس  در  مردم  نماینده گان  دانشگاه،  استادان 

روزنامه نگاران اشتراک کرده بودند.
سیدکاکر  پوهندوی  برنامه،  این  ابتدای  در 
دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  از  به نماینده گی 
پولیتخنیک صحبت کرده گفت: »افتخار می کنیم که 
شهید احمدشاه مسعود دانشجوی این دانشگاه بود 

و در راه آزادی کشور شهید شد.«
آقای کاکر افزود: امروزه وقتی در فضای دموکراسی 
و آزادی نفس می کشیم، همه از برکت رشادت ها و 
پایمردی های قهرمان ملی و شهدای دیگر افغانستان 

است.
آزادی،  کاکر، مکتب احمدشاه مسعود  آقای  به باور 
و  صفا  عشق،  خودگذری،  از  مقاومت،  شجاعت، 
محبت به وطن بود و جوانان امروز باید این آرمان ها 

را سرمشق خود سازند تا در تاریخ ماندگار شوند.
تشریفاتی  کلمۀ  چند  »با  کرد:  تأکید  کاکر  آقای 
کارنامۀ شهید احمدشاه مسعود خالصه نمی شود و 
باید روی ابعاد زنده گی او کتاب های فراوان نوشته 

شود.«
در ادامۀ این برنامه، رشاد ولی یکی از دانشجویان 
به  پیوند  در  که  را  مقاله یی  پولتیخنیک  دانشگاه 
به خوانش  بود،  نوشته  کشور  ملی  قهرمان  کارنامۀ 

گرفت.
آقای ولی گفت: احمدشاه مسعود شخصیت آزادی 
طلب و امید میلیون ها شهروند در درون و بیرون از 

کشور بود.
مسعود  پولیتخنیک،  دانشگاه  دانشجوی  این  به گفتۀ 
فرماندهان  همه  توانست  که  بود  نخبه یی  فرمانده 
افغانستان را یکجا بسازد و با مردانگی و شهامت در 

برابر تجاوز سرخ و سیاه ایستاده گی کند.
حسین علی، یکی دیگر از دانشجویان پولی تخنیک 

ویژه  به  و  افغانستان  شهدای  گفت:  برنامه  این  در 
را  ملی  وحدت  و  همبستگی  کشور  ملی  قهرمان 
در میان مردم افغانستان به میان آورده و در این راه 

جان فشانی های زیادی کردند.
به باور این دانشجو، قهرمان ملی کشور افتخار ملی 
و تاریخی افغانستان است و رهبران دولت باید در 

قسمت تحقق اهداف شهدای افغانستان بکوشند.
از  یکی  و  روزنامه نگار  شرق  شیوای  عبدالمنان 
زنده گی  ابعاد  به  پیوند  در  برنامه  این  سخنرانان 
قهرمان ملی کشور صحبت کرده گفت: »احمدشاه 
مسعود داعیۀ سرباال داشت و این جملۀ او معروف 
است که گفته بود: حاکمیت میراث پدری هیچ کسی 
نیست و اگر شایستۀ آن هستی مبارزه کن و آن را 

به دست آور.«
و  متن  از  کشور  ملی  قهرمان  افزود:  شرق  آقای 
این  به  و  بود  گرفته  پند  افغانستان  تاریخ  خوانش 
نسبت تاریخ را تکرار نکرد و صفحۀ درخشانی را 

در تاریخ گشود.
به گفتۀ این روزنامه نگار، متن مقاومت قهرمان ملی 

به گونۀ مستند وجود دارد و برای مشروعیت بخشی 
عدالت  آمدن  میان  به  و  افغانستان  در  حاکمیت 
اجتماعی، برابری و برادری بود و باید از آن استفاده 

شود.
مجلس  عضو  منصور  عبدالحفیظ  حال،  عین  در 
احمدشاه  شهید  به دیدگاه  پیوند  در  نماینده گان 
مسعود در برابر پاکستان صحبت کرده گفت: ما همه 
می کنیم  داشت  گرامی  خود  قهرمانان  از  تنها  ساله 
آنان  آرمان های  به  است  الزم  گونه یی که  آن  اما  و 

پای بند نیستیم.
در  امروز  از  پیش  سال  چهارده  مسعود  احمدشاه 
با  تخار،  شمالی  والیت  بهاءالدین  خواجه  منطقۀ 
انفجار بمب کارگذاری شده در دوربین دو مرد عرب 
که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، به شهادت 
رسید، از آن روز به این طرف از سالروز شهادت او 
در درون و بیرون از کشور با راه اندازی برنامه های 

مختلف گرامی داشت می شود.

فرار 352 زندانی از زندان غزنی
اکثر فراری ها فرماندهان، ولسوال های طالبان

 و اعضای شورای کویته و گروه حقانی اند

ریيس جمهوران همکار...

استقالل خود  از  نیز  آینده  هزار سال  پنج  برای  ما  که 
دفاع خواهیم کرد«.

از  اشتیاق،  با  رییس جمهور،  این که  با  هم زمان  اما 
و  اقتصاد  بشر،  حقوق  زمینه   در  خود  دست آوردهای 
امنیت داخلی صحبت می کرد، ۱3 مرد، در والیت بلخ 
که والیتی امن به حساب می آید، از یک وسیله حمل و 

نقل عمومی بیرون کشیده شده و کشته شدند.
از  پس  که  بود  مسأله  این  بر  دیگر  یادآوری  یک  این 
از  بیش  مصرف  با  امریکا،  نظامی  مداخله   سال   ۱4
ادعاهای  نفر و  میر هزاران  دالر، مرگ و  تریلیون  یک 
متعددی از پیروزی، افغانستان هنوز کشوری غرق در 
جای  چندان  امر،  این  اما  است.  مانده  باقی  مشکالت 
آن چه  ندارد.  بد  اخبار  از  جهانی خسته  برای  شگفتی 
بیشتر تأثیرگذار است، نشانه های ضعیف اما محسوسی 
از امید هستند که شاید علی رغم تمام مشکالت، بتوانند 

درنهایت، باعث نجات این کشور شوند.
آن ها،  فقدان  اما  مرده اند؛  عمر  مال  و  الدن  بن  اسامه 
گذاشته  برجا  در وضعیت  اندکی  واقعی  تأثیر  تاکنون، 
اقتصادی  فلج،  دولت  یک  از  امروز  افغانستان،  است. 
در گل مانده و جنگی که گویی پایان ناپذیر است، رنج 

می کشد.
دولت وحدت ملی، که در سپتمبر گذشته در پی یک 
امور  وزیر  کمک  به  دیگر  فاسد  شدت  به   انتخابات 
خارجه  امریکا جان کری تشکیل شد، ناکارآمد است. 
اصلی  با رقیب  را  بود قدرت  قرار  رییس جمهور غنی 
خود در انتخابات، دکتر عبداهلل عبداهلل، از طریق جایگاه 
این  اما  کند  تقسیم  اجرایی  رییس  تعریف شده   تازه 
سیستم، به جای رییس جمهوران همکار، یک هیوالی 
در جهت های  که هرکدام  است  آورده  به وجود  دوسر 

مختلف حرکت می کنند. نتیجه این است: توقف.
شرایط  به  احترام  از  نشانه هایی  هنوز  تااین جا،  غنی، 
کرده،  امضا  که  ملی  وحدت  حکومت  توافقنامه  
یا  لویه جرگه،  یک  از  قرارداد،  این  است.  نداده  نشان 
تا در عرض دو  بزرگان سخن گفته است  گردهم آیی 
سال، جایگاه عبداهلل عبداهلل را قانونی کنند که احتماال 
به سمت یک نظام پارلمانی با یک نخست وزیر پیش 

برود.

اما یک نمایندۀ پارلمان به GroundTruth گفته است 
و  اساسی،  قانون  در  تغییری  هیچ  لویه جرگه،  هیچ  که 
نخواهد  وجود  عبداهلل  با  واقعی  قدرت  تقسیم  هیچ 
داشت. او گفت: »رییس جمهور، جایگاه رییس اجرایی 
یک حرکت  با  را  آن  می تواند  و  است  کرده  ایجاد  را 

قلم لغو کند«.
از سوی دیگر، گروه عبداهلل همه چیز را به شکلی کاماًل 
متفاوت می بیند. یکی از مشاورین نزدیک او، اخیراً به 
شخص  نخستین  عبداهلل  که  گفت    GroundTruth
مستقیم  نقض  یک  است:  جانشینی  مراتب  سلسله   در 
از قانون اساسی که حکم کرده است در صورت قادر 
اول  معاون  وظایفش،  انجام  به  رییس جمهور  نبودن 

ریاست جمهوری باید حکومت را به دست بگیرد.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن گفت وگو می کرد، 
گفت: »کل این دولت خارج از محدوده  قانون اساسی 
برای  اتفاقی  هیچ  نمی خواهیم  قطعًا  ما  دارد.  قرار 
رییس جمهور بیفتد، اما اگر چنین شد، مسلم است که 

عبداهلل جانشین او خواهد بود«.
تار  تیره و  به طور مشابه،  نیز همه چیز  در جبهه  جنگ 
کشور،  سراسر  در  و  پیوسته  اما  آهسته  طالبان،  است. 
مختلف  قسمت های  جنوب،  در  بازگشتند.  درحال 
درحالی  هستند.  سقوط  حال  در  یکی  یکی  هلمند 
در  مشخصی  افزایش  امن،  نسبتا  شماِل  در  حتی  که 
خشونت دیده می شود که قتل هایی که در باال ذکر شد، 

شاهد آن هستند.
کمک  با  تنها  این  اما  مانده،  پابرجا  تاکنون  پایتخت، 
نیروی هوایی امریکا ممکن بوده است. باوجود اعالم 
پایان  افغانستان  در  نظامی  مأموریت  این که  رسمی 
پذیرفته است، واشنگتن در چند ماه گذشته، حمالت 

هوایی خود را به دو برابر افزایش داده است.
دولت افغانستان، تمام تالش خود را برای منحرف کردن 
اذهان ملت از حالت وخیم امور به کار می گیرد. معاون 
اول رییس جمهور، فرمانده  پیشین جهادی، عبدالرشید 
دوستم، به تازه گی راهی والیت فاریاب شد و تعهد کرده 
بود تا پیش از پاک سازی طالبان بازنگردد. او به فاریاب 
رفت، اوضاع را مشاهده کرد، جنگید و به پیروزی هایی 
بازگشت؛  ماه  یک  از  کم تر  در  دوستم،  یافت.  دست 
کرده  برگزار  تانک ها  باالی  از  را  کنفرانس های خبری 
و تحسین و تقدیر مردمی رضایت مند را دریافت کرد.

اخبار مربوط به بازگشت طالبان، یک روز پس از این که 

برای  او  نیروهای  قتل  و  کرد  ترک  را  فاریاب  دوستم 
انتقام نیز، تأثیر اندکی بر کاهش درخشش او داشت.

درعین حال، اقتصاد افغانستان نیز در حال نزدیک شدن 
به صفر مطلق است. به گفته  یکی از مقاماتی که در ارگ 
یا کاخ ریاست جمهوری کار می کند، سه ماه است که 

حقوق کارمندان دولتی پرداخت نشده است.
غنی، به عنوان یک تکنوکرات برجسته آیوی لیگ، تمام 
تالش خود را برای عدم پذیرش شکست انجام می دهد. 
آخر هفته  گذشته، او میزبان دو کنفرانس بین المللی مهم 
برگزار  افغانستان  از  اقتصادی  حمایت  برای  که  بود 
همکاری های  کنفرانس  ششمین  ریکا،  نشست  شدند. 
اقتصادی منطقه در افغانستان، درست پیش از نشست 
ارزیابی های  باوجود  شد.  برگزار  ارشد  مقامات 
خوش بینانه درمورد دست آورد این گردهم آیی ها، تعداد 
به  آخر  لحظه   تالش های  این  که  دارند  انتظار  اندکی 
دیگر  بسیاری تالش های  که  درحالی  برسند،  موفقیت 

شکست خورده  اند.
به  رو  حمالت  است.  بی ثبات  پایتخت،  در  امنیت 
آدم ربایی  برای  تالش  مورد  چندین  و  هستند  افزایش 

در چند ماه گذشته انجام شده است.
بیشتر  هستند.  گردش  درحال  دایم  تقریبا  بالگردها 
سفارت  کارمندان  ازجمله  دیپلماتیک،  هیأت های 
منع  از جاده ها  استفاده  از  کامل،  به طور  تقریبا  امریکا، 
شده اند و مجبور هستند مسیر فرودگاه را که تنها چند 

مایل دورتر است، توسط بالگرد طی کنند.
اعالم  باوجود  که  از درون حکومت می گویند  افرادی 
این  رییس جمهور،  توسط  فساد«  علیه  »جهاد  اخیر 
جامعه   خروج  دارد.  وجود  همیشه  از  بدتر  مشکل 
بین المللی که باعث کاهش میزان هنگفتی پول می شود، 
نزدیک تری  دست رسی  که  کسانی  است  شده  باعث 
است،  توان شان  در  به سرعتی که  و  اندازه ای  تا  دارند، 

تالش کنند تا از این پول ها به چنگ بیاورند.
به وضوح  مردم،  اکثریت  درمیان  می توان  را  بی باوری 
افزایش  گذرنامه،  درخواست های  کرد.  مشاهده 
ویزا  دریافت  به  قادر  که  کسانی  و  دارند  تصاعدی 
نیستند، مسیرهای طوالنی را از طریق ایران، پیاده عبور 
به  با پرداخت پول  از آن مسیر  از مرز ترکیه و  کردن 
قاچاق چیان، سفر به سمت اروپا را در پیش می گیرند.

مسووالن در والیت غزنی می گویند که در پی حملۀ گروهی 
 35۲ کم  دست  والیت،  این  زندان  به  انتحاری  مهاجمان 

زندانی فرار کرده اند.
روزنامۀ  با  مصاحبه  در  غزنی  والی  معاون  احمدی  علی 
خواند  بزرگ«  »فاجعۀ  یک  را  زندانیان  این  فرار  ماندگار 
از  ده هاتن  جان  قیمت  به  زندانیان  این  گرفتاری  گفت:  و 
نیروهای امنیتی تمام شده بود و اکنون که این تبهکاران موفق 
به فرار شدند؛ مطمینًا به گروه طالبان ملحق شده و در خط 

مقدم جبهه علیه نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
و  مهاجمان  میان  رابطۀ  که  دارد  احتمال  گفت:  احمدی 
اثبات  برای  اما  باشد؛  داشته  وجود  زندان  داخل  مسووالن 
کابل  از  که  کمیسیونی  بررسی  نتیجۀ  منتظر  باید  ادعا  این 

آمده، شد.
احمدی گفت: یکی از مهاجمان یک موتر بمبگذاری شده 
را در درِ ورودی زندان منفجر کرد و بعد شش مهاجم دیگر 
که ملبس به لباس پولیس بودند، وارد زندان شدند و درهای 

اتاق های زندان را گشودند.
به گفته او، در این زندان 45۲ زندانی نگهداری می شدند که 
مهاجمان توانستند 355 زندانی را که ۱4۶ تن آن مجرمین 

امنیت ملی هستند را فرار دهند.
او تاکید کرد، بیشتر زندانیان اعضای گروه طالبان، قوماندانان، 
ولسوال های نام نهاده طالبان، اعضای شورای کویته و عضو 
گروه حقانی و شماری از آن ها تبه کاران و قاچاقچیان مواد 

مخدر بودند.
فرار  به  موفق  دیشب  که  تبه کاران  از  یکی  گفت:  احمدی 
شد، کسی است که ۱۲ سال را در زندان سپری کرده بود و 
از جملۀ کسانی بود که جرایم مختلف را مرتکب شده بود.

اما شفیق ننگ صافی سخنگوی والی والیت غزنی می گوید: 
در اثر حمله مهاجمان به زندان غزنی از جمله 43۶ زندانی 
که در این زندان نگهداری می شدند، ۱5۲ زندانی موفق به 

فرار شدند.
به گفته او، در این حادثه سه تن از منسوبین زندان کشته و 

شماری هم زخمی شدند.
مجلس  در  غزنی  مردم  نماینده  اعتمادی  چمن شاه  اما 
نماینده گان، این حادثه را مرتبط به مقرری والی جدید این 

والیت می داند.
 او می گوید: بر اساس گزارشی که ما داریم و دیروز جلسۀ 
امنیتی تشکیل شده و مسووالن امنیتی به مقامات زندان خبر 
داده بودند که باید مواظبت جدی از زندان صورت گیرد و 
انتقال داده شده  از زندان  از زندانیان خطرناک  حتا ۲۰ تن 

بود.
داده شده  با همه هشدارهایی که  تأکید کرد: ولی  اعتمادی 
بود، پولیس در انجام وظیفه غفلت کرده و این غفلت نشان  

می دهد که دست هایی در پشت پرده وجود دارد.
به گفته او، از ده روز بدین سو والی جدید از مردم غزنی 
خدا حافظی کرده، اما بعد از او، والی جدید تا هنوز اشغال 
وظیفه نکرده؛ بنابراین یک خالء قدرت به میان آمده و یکی 

از دالیل این حادثه خال قدرت است.
اعتمادی، فرار این زندانیان را بسیار خطرناک خوانده گفت: 
پولیس  اردو و  آمدن روحیۀ  پایین  زندانیان سبب  این  فرار 
ملی در والیت غزنی و روان پریشی در میان مردم خواهد 

گردید.
با این حال، موسی خان اکبر زاده والی پیشین این والیت در 
یک تماس تلفنی به روزنامۀ ماندگار گفت: من والی غزنی 

نیستم و ده روز می شود که کابل آمده ام.
زندان  به  حمله  دراعالمیه یی  داخله  وزارت  حال،  درهمین 
نفر   ۱4۸ که  نوشته  و  خوانده  تروریستی«  »حمله  را  غزنی 
امنیت  علیه  ارتکاب جرایم  به  اند  گریخته  که  زندانیانی  از 
داخلی و خارجی متهم بودند و ۲۰7 نفر دیگر جرایم جنایی 

داشتند.
وزارت داخله در اعالمیه خود نوشته که به دنبال این رویداد، 
این وزارت هیأتی را برای بررسی موضوع به غزنی فرستاده 

تا این رویداد را »به گونۀ جدی« بررسی کند.
در  و  گرفته  عهده  به  را  این حمله  مسوولیت  طالبان  گروه 
گروه  این  عضو   ۱۰ عملیات  این  در  که  گفته  اعالمیه یی 

شرکت داشتند و توانستند 4۰۰ زندانی را آزاد کنند.
دارد و  موقعیت  کیلومتری شهر غزنی  در سه  زندان غزنی 

تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شود.
در روز 5 ثور ۱3۹۰ نیز طالبان با حفر تونلی به سوی زندان 

قندهار  زمینه فرار 475 زندانی را فراهم کردند. 

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1621   سه          شنبه              24سنبله     /   شهر        یو      ر      y 1394    1  ذو الحجة الحرام  y 1436   15 سپتمبر         2015 گزارش



۲3 ثور ۱37۱: مالیزیا، دولت اسـالمی افغانسـتان را به 
رسـمیت شـناخت. اندری کووزیـروف وزیر خارجۀ 

روسـیه به کابل سـفر کرد. 
۲۶ ثور ۱37۱: هیأت ایرانی به ریاسـت آقای موسـوی 
پروفیسـور  بـا  معـاون وزارت خارجـۀ آن کشـور، 
برهان الدیـن ربانـی رییـس شـورای قیـادی مالقـات 

نمود. 
۱ جـوزای ۱37۱: پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی از 
والیـت هـرات و صبغـت اهلل مجـددی ممثـل دولت 

اسـالمی، از والیـت بلـخ بازدیـد نمود. 
3 جـوزای ۱37۱: موافقت نامـۀ آتش بـس از جانـب 
صبغـت اهلل مجددی ممثـل دولت اسـالمی و گلبدین 

حکمتیـار رهبـر حزب اسـالمی امضـا گردید. 
4 جـوزای ۱37۱: گلبدیـن حکمتیـار و احمدشـاه 
مسـعود در بگرامـی کابـل مذاکـره نمودنـد و راجـع 
بـه قطع جنـگ و برگـزاری انتخابـات موافقه به عمل 

آوردنـد. 
4 جـوزای ۱37۱: موافقت نامه یـی بـه منظـور قطـع 
جنـگ و تخلیـۀ کابل از قوت های شـمال میان انجنیر 
گلبدیـن حکمتیـار و احمدشـاه مسـعود در منطقـۀ 

پلچرخـی بـه امضا رسـید. 
5 جـوزای ۱37۱: صبغـت اهلل مجـددی ممثـل دولت 

اسـالمی در رأس هیأتـی وارد اسـالم آباد شـد. 
کـه  هنگامـی  جـوزای۱37۱:   ۸
پروفیسـور  حامـل  هواپیمـای 
مجددی و همراهانش از پاکسـتان 
وارد کشـور می شـد، در نزدیکـی 
میـدان هوایی کابل، مـورد اصابت 

راکـت قـرار گرفـت. 
کشـته  بـا   :۱37۱ جـوزای   ۱۰
شـدِن چهار تن از رهبـران حزب 
وحـدت اسـالمی در غرب شـهر 
کابـل، جنگ شـدید میـان حزب 
وحدت اسـالمی و اتحاد اسـالمی 

درگرفت. 
پروفیسـور    :۱37۱ سـرطان   7
صبغت اهلل مجددی طی مراسـمی 
ریاسـت جمهوری،  قصـر  در 
زمـام امـور را بـه شـورای قیـادی 
بـه رهبـری آیـت اهلل شـیخ محمد 
آصف محسـنی سـپرد و شـورای 
قیـادی طبق فیصله های قبلـی، آن 
را به پروفیسـور برهان الدین ربانی 

انتقـال داد.
دوماهـۀ  دورۀ  سـرطان ۱37۱:   7
صبغـت اهلل مجـددی پایـان یافت 
و اسـتاد ربانـی بـه حیـث رییـس 
دولت بـه کار خویش آغـاز نمود. 
اسـاس  بـر   :۱37۱ سـرطان   ۱۱
تصمیم شـورای رهبری، عملیات 
از  کابـل  شـهر  پاک سـازِی 
گروه هـای مسـلح آغـاز گردیـد. 
اسـتاد   :۱37۱ سـرطان   ۱5
عبدالصبور فرید صدراعظم دولت 

اسـالمی افغانسـتان، با کاروان بزرگـی از مجاهدین و 
هواخواهانـش بـه شـهر کابـل رسـید. 

۲3 سـرطان ۱37۱: جنـگ شـدید میـان نیروهـای 
حکومتـی و حـزب وحدت اسـالمی در غـرب کابل 

گردید.  آغـاز 
۲۹ سـرطان ۱37۱: به خاطـر اعـالن آتش بـس میـان 
نیروهـای متخاصـم در شـهر کابـل، جلسـه یی بـه 
اشـتراک پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی، پروفیسـور 
سـیاف، اسـتاد عبدالعلی مزاری و احمدشاه مسعود در 

قرغه تشـکیل شـد. 
۱۸ اسـد ۱37۱: جنگ شـدیدی میـان نیروهای حزب 
اسـالمی و دولـت آغـاز گردیـد و هـزاران موشـک و 

گلولـه به نقـاط مختلف شـهر کابل اصابـت کرد. 
و  دیپلمات هـا  خـروج  به خاطـر   :۱37۱ اسـد   ۲3
موقـت  آتش بـِس  خارجـی،  موسسـات  کارمنـدان 
میـان نیروهای حکومتی و حزب اسـالمی افغانسـتان 

صـورت گرفـت. 
۶ سـنبلۀ ۱37۱: بعـد از درگیری هـای خونیـن میـان 
نیروهای دولت و حزب اسـالمی افغانستان، آتش بس 

اعالن شـد. 
به خاطـر  ملـی  ماتـم  روز  از   :۱37۱ سـنبلۀ   ۲۰

کشته شـده گان جنگ هـای اخیر شـهر کابـل یادبود به 
عمـل آمـد. 

ربانـی  برهان الدیـن  پروفیسـور   :۱37۱ سـنبلۀ   ۲۶
رییس جمهـور افغانسـتان و انجنیـر گلبدین حکمتیار 
امیـر حـزب اسـالمی افغانسـتان بـرای توافـق بـر 
آتش بـس، در پغمـان بـا یکدیگـر مالقـات کردنـد. 
۹ عقـرب ۱37۱: مدت ریاسـت جمهوری پروفیسـور 
برهان الدیـن ربانـی پایـان یافت، ولی انتقـال قدرت تا 

برگـزاری شـورای اهـل حل و عقد معطـل گردید. 
۱3 قـوس ۱37۱: زد وخـورد شـدید میـان نیروهـای 
حکومتـی و حـزب وحدت اسـالمی در غـرب کابل 

آغـاز گردید. 
3۰ قـوس ۱37۱: زد و خـورد شـدید میـان نیروهـای 
جنبش ملی اسـالمی و حکومت پروفیسـور ربانی در 
سـاحات باالحصـار و مکروریان هـا و میـدان هوایـی 
صـورت گرفت، اما طرفین آن را سـوءتفاهم خواندند. 
۸ جـدی ۱37۱: شـورای اهـل حـل و عقـد در کابـل 

دایـر گردید. 
۹ جدی۱37۱:  پروفیسـور برهان الدین ربانی از طرف 
شـورای اهـل حـل و عقـد بـه حیـث رییس جمهور 

افغانسـتان انتخاب شد. 
۱۶ حـوت ۱37۱: رهبـران دولت اسـالمی و مخالفیِن 
آن در شـهر اسـالم آباد پایتخت پاکستان دور هم جمع 

شـدند و موافقت نامه یـی را بـه امضـا رسـاندند که بر 
اسـاس آن، پروفیسـور برهان الدین ربانی بـرای مدت 
۱۸ مـاه بـه حیـث رییس جمهـور و انجنیـر گلبدیـن 
حکمتیـار  بـه حیـث صدراعظـم دولـت اسـالمی 

افغانسـتان تعیین شدند.
***

۱۰ ثـور ۱37۲: برگزاری جلسـۀ رهبـران در جالل آباد 
و کنار رفتِن احمدشـاه مسـعود از پسـت وزارت دفاع 

و تعییـن کابینۀ جدید 
3۰ ثـور ۱37۲: مذاکـرات رهبران مجاهدین در شـهر 
جالل آبـاد بـه پایان رسـید و بعد از جلسـات فـراوان، 

اعضـای کابینـۀ جدید اعالن شـد. 
کشـورهای  قـوای  حمـالت   :۱37۲ سـرطان   ۲۲
مشـترک المنافع بر قوای خرسنگان ولسـوالی چاه آب 

ـ والیـت تخـار
۱ عقـرب ۱37۲: سـفر نصیـراهلل بابـر وزیـر داخلـۀ 
پاکسـتان به بعضی از والیات جنوب غرب افغانسـتان
۲4 عقـرب ۱37۲: ورود نخسـتین کاروان تجارتـی 
پاکسـتانی به آسـیای مرکـزی از طریق سـپین بولدک 

ـ تورغنـدی
۱ جـدی ۱37۲: اعتـراض دولت اسـالمی افغانسـتان 

ورود  علیـه 
بـدون اجـازۀ کاروان های تجارتی پاکسـتان بـه داخل 

افغانسـتان  خاک 
۱۱ جـدی ۱37۲: آغـاز کودتـای مشـترک گلبدیـن 
حکمتیـار، جنـرال دوسـتم و صبغـت اهلل مجـددی 

موسـوم بـه شـورای هماهنگـی
حکومـت  مخالـف  گروه هـای   :۱37۲ جـدی   ۱۱
پروفیسـور برهان الدیـن ربانی که شـورای هماهنگی 
انقـالب اسـالمی افغانسـتان را تشـکیل داده بودنـد، 
حمـالت وسـیعی را از سـه طـرف باالی شـهر کابل 

کردند.  آغـاز 
متحـد،  ملـل  موسسـۀ  سرمنشـی  دلـو ۱37۲:   ۲3
دیپلماتی تونسـی به نـام محمود میسـتری را به حیث 
رییس هیأت خاِص آن موسسـه برای بررسـی مسایل 

افغانسـتان تعیین کرد. 
۱ حـوت ۱37۲: سـه تبعـۀ افغانسـتان بـِس حامـِل 
شـاگرداِن یک مکتب در پشـاور را به گروگان گرفتند. 
۲ حـوت ۱37۲: رباینـده گان بـس حامـل 74 شـاگردِ 
مکتـب کـه بـه اسـالم آباد رسـیده  بودنـد، خواسـتار 

ارسـال مـواد خوراکـی بـه شـهر کابل شـدند. 
۲ حوت ۱37۲: کوماندوهای پاکسـتانی به رباینده گان 
بس حامل شـاگردان مکتـب، در داخل سـفارت خانۀ 
افغانسـتان در اسـالم آباد حمله کرده و آن ها را کشته و 

شـاگردان مکتب را آزاد ساختند. 
***

و  والیـان  اشـتراک  بـه  جلسـه یی  ثـور ۱373:   ۱7
قوماندانـان جهـادی اکثر والیات افغانسـتان در شـهر 
غزنـی به خاطـر یافتـِن راه حـِل بحـران کشـور دایـر 

گردیـد. 
4 سـرطان ۱373: فتـح تپـۀ مرنجـان و قلعـۀ تاریخی 
باالحصـار توسـط نیروهـای اردوی دولـت اسـالمی 

افغانستان
پروفیسـور  کار  مـدت  تمدیـد   :۱373 سـرطان   7
برهان الدیـن ربانـی رییس جمهور کشـور برای شـش 

مـاه دیگـر توسـط سـتره محکمه
۲۹ سـرطان ۱373: برگـزاری اولیـن اجالس شـورای 

عالـی اسـالمی در هرات
ـ ۱3 اسـد ۱373: شـورای هـرات بـا  ۲۹ سـرطان ــ
اشـتراک شـخصیت های سیاسـی، علمی، فرهنگی و 

نظامـی افغانسـتان دایـر گردید. 
۲ سـنبلۀ ۱373: حکومـت پاکسـتان اعـالن کـرد کـه 
ـ افغانسـتان و آسـیای  بـه زودی راه ترانزیتی پاکسـتان 

میانـه احـداث می شـود. 
3۰ سـنبلۀ ۱373: کاروان مـواد تجارتـی پاکسـتان بـه 

قصـد آسـیای میانـه وارد افغانسـتان گردید. 

7 میـزان ۱373: جلسـه یی بـه اشـتراک عده یـی از 
سیاسـت مداران افغانسـتان و بـه ابتـکار سـازمان ملل 

متحـد در شـهر کویتـۀ پاکسـتان دایـر گردید. 
۱۰ میـزان ۱373: کاروان مـواد تجارتـی پاکسـتان از 
طرف قوماندانان و مجاهدین قندهار توقف داده شـد.
۱۸ میـزان ۱373: جنگ میان قوماندانان سـپین بولدِک 
والیـت قندهـار و گروهی کـه خود را طلبـه می نامند 
و به خاطـر بـاز نگـه داشـتِن راه تـالش می کننـد، در 

گرفت.
یـاد  طالبـان  به نـام  کـه  گروهـی  میـزان ۱373:   ۲۱
می شـود، به شـهرک سـپین بولدک حمله نمـوده، آن 

را تصـرف کردنـد.
۲3 میـزان ۱373: اولیـن عملیـات طالبـان در سـپین 

بولدک
۱۲ عقـرب ۱373: گـروه طالبـان اکثـر نقـاط والیـت 
قندهـار را تصرف کردند و امـوال کاروان مواد تجارتی 

پاکسـتان را دوبـاره به دسـت آوردند.
4 دلو ۱373: بمباران مناطق شـماِل افغانسـتان توسـط 

هواپیماهای روسـِی مستقر در تاجیکستان
۲۰ دلـو ۱373: حکمتیـار، سـفیر اسـبق بریتانیـه در 
اسـالم آباد را متهـم بـه ایجـاد گـروه طالبـان نمـود. 
۲۱ دلـو ۱373: بعـد از درگیری مختصر، والیت میدان 

به دست طالبان سـقوط کرد.
والیـت  طالبـان  دلـو ۱373:   ۲۲
لوگـر را به صـورت کامل تصرف 

کردند.
۲4 دلـو ۱373: مرکـز فرماندهـی 
ولسـوالی  در  اسـالمی  حـزب 
چهارآسـیاب به دسـت طالبـان و 
قوت های وزارت دفاع افغانسـتان 

نمود.  سـقوط 
۲۸ دلـو ۱373: زد و خورد شـدید 
میـان نیروهـای دولـت و حـزب 
وحـدت اسـالمی افغانسـتان در 
نواحی جنوب کابل آغـاز گردید.
شـهر  طالبـان   :۱373 دلـو   3۰
کردنـد. تصـرف  را  خوسـت 

۱۹ حوت ۱373: عبدالعلی مزاری 
رهبـر حـزب وحـدت اسـالمی، 

توسـط طالبـان به قتل رسـید.
***

۱۲ اسـد ۱374: یـک هواپیمـای 
هوایـی  شـرکت  ترانسـپورتی 
تاتارسـتان بـا عملـۀ روسـی اش 
از طـرف طالبـان مجبـور شـد که 
در میـدان هوایـی قندهـار فـرود 
آیـد. محمولـۀ هواپیمـا کـه مـواد 
تسـلیحاتی بود، ضبـط و عملۀ آن 

زندانـی شـدند.
۱5 سـنبلۀ ۱374: شـهر هـرات 
کـرد. سـقوط  طالبـان  به دسـت 

۱۶ سـنبلۀ ۱374: به خاطر سـقوط 
شـهر هرات به دست طالبان، اهالی 
شـهر کابل تظاهرات گسـترده یی 
را در مقابـل سـفارت پاکسـتان بـه راه انداختنـد. یکی 
از محافظیـِن سـفارت بـه روی تظاهرکننـده گان آتش 
گشـود. جمعیـت خشـمگین داخـل سـفارت شـده، 
اعضـای آن را لت وکـوب کـرده و سـفارت را به آتش 

کشیدند.
۱۸ قـوس ۱374: حکومـت پاکسـتان اعـالن کـرد که 
سـفارت آن کشـور در جالل آبـاد افتتاح خواهد شـد.

۲ حـوت ۱374: انجنیـر گلبدیـن حکمتیـار به طـور 
غیرمترقبـه اعـالن کـرد کـه بـا حکومـت پروفیسـور 

می شـود. یک جـا  ربانـی  برهان الدیـن 
***

۱4 حمـل ۱375: گروهـی از علمـای دینـی در شـهر 
قندهـار اجتمـاع نمـوده و لقـب امیرالمؤمنیـن را بـه 

مالعمـر رهبـر طالبان بخشـیدند.
4 جـوزای ۱375: توافقـات میـان حـزب اسـالمی و 
دولت اسـالمی افغانسـتان به امضا رسـید و بر اسـاس 
آن، انجنیـر گلبدین حکمتیار چهار سـال مخالفتش را 

بـا حکومت کنار گذاشـت.
۱۱ جـوزای ۱375: سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد، 
شـخصی بـه نـام نوربرت هـول آلمانـی را بـه حیث 

نماینـدۀ خویـش در امـور افغانسـتان تعییـن کرد.
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عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل

بخش دوم 

اسالم در معنای امروزی آن، به مجموعه یی از نصوص 
تاریخی یی  تجارِب  و  نصوص  این  تفسیرهای  دینی، 
اطالق می شود که با عبور از تاریخ به دسِت ما رسیده 
مصطفی  که  است  مورد  همین  به  توجه  با  است. 
ملکیان از اسالمِ یک )نصوص(؛ اسالم دو )تفسیرهای 
نصوص( و اسالم سه )نتایج تاریخی این گونه تفاسیر( 
از  نصر  حسین  سید  دکتر  و  می آورد  میان  به  سخن 
اسالم بنیادگرا، تجددگرا، مهدی گرا و سنت گرا سخن 
نوع  چهار  آن که  از  بیشتر  تقسیم بندی  این  می گوید. 
از  موجود  بلکه  ممکن،  تفسیِر  چهار  باشد،  اسالم 
به وفرت  آن  نمونه های  که  است  اسالمی  نصوص 

مشاهده می شود. 

ابوحنیفه و خردورزی
در میان اماماِن مذاهِب اسالمی، امام ابوحنیفه رحمه اهلل 
خردورزتریِن  است،  حنفی  فقه  بنیان گذار  که  را 
همه گان خوانده اند و حتا می توان او را خردورزترین 
ابوزهره  آورد.  حساب  به  زمان  فقیه  پرجاذبه ترین  و 
تذکر می دهد که او به دلیل استفاده از رای در استنباط 
احکام، مورد طعن و توهین های بسیاری قرار گرفت 
را  رساله هایی  نیز  بسیاری  دانشمنداِن  میان،  این  در   .
به مناقِب امام ابوحنیفه رحمه اهلل اختصاص داده اند و 
فضایل و دانِش او را ستوده اند . در پیوند به خردورزی 
در مکتِب حنفی سخنانی از عنایت اهلل شاداب خواندنی 

است: 
مکتِب فقهی حنفی با ویژه گی پویایی و عدمِ جمود و 
ایستایی بر ظواهِر نصوص در پاسخ گویی به اوضاع و 
با  تقنینی دولِت اسالمی و  احوال حرکت تشریعی و 
ایمان به عقالنیِت شریعت و مبتنی بودِن آن بر مقاصد و 
اهداف و غّواصی در معانی و داللت های این نصوص  
که همانا تحقق مصالح و منافِع عباد و رفع مشقت و 
تکلیف از زنده گی می باشد - در برابِر حرکت تقیّد به 

ظواهر نصوص قرار گرفته و دامنۀ اجتهاد را وسعت 
و گسترش دادند و همین موضع گیری آنان در 

فهِم نصوص اسالمی باعث آن شد که  موردِ 
به نام »اهل الرأی« یاد شوند تا از اهِل ظواهر 

امتیاز یابند . 
بسیاری  نقش  حنفی  مکتب  شک  بدون 
بوده  قایل  احکام  استنباط  در  خرد  به 
است که در هیچ مذهِب دیگری چنین 
است.  نشده  خرد  به  ارج گزاری یی 
مذهب حنفی را که بر پایه های قرآن، 
سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، 
است،  استوار   ،... و  مرسله  مصالح 
به  فقهی  مذهب  عقالنی ترین  می توان 

حساب آورد که بیش از هر مذهِب دیگری 
تأثیرگذار و پرنفوذ بوده است. آن چه مایۀ 

که  است  دگم اندیشی هایی  است،  تعجب 
این مذهب  پیروان  میاِن  پسین  در سده های 

عقالنی ترین  این  دسِت  و  است  دوانیده  ریشه 
نه  می دهد.  سلفیت  دسِت  به  گام به گام  را  مذهب 

و  عمده  مراکِز  بلکه  مذهب،  این  عوام  پیرواِن  تنها 
و  سخت جان  قرائت های  با  نیز  حنفی  مذهب  علمی 
فرسنگ ها  خردورزی  با  که  گرفتارند  دست وپاشکنی 
فاصله دارد. روِش ابوحنیفه رحمه اهلل به گونه یی بود که 
ابتدا مسأله یی را در میان می گذاشت و سپس ساعت ها 
امام نظرش  بعداً  آن بحث و گفت وگو می شد،  روی 
را ارایه می کرد و فضا برای هر نوع گفت وگویی آزاد 
انداخته  راه  به ندرت  ما چنین گفتمانی  بود. در عصِر 
می شود و حنفی های زماِن ما در باب دخالِت عقل در 
استنباط احکام، نه تنها گامی به پیش نگذاشته اند که از 
گذشته هم عقب تر رفته اند. این امر باعث شده است که 
آن  پرچم به دستاِن  به دستان  فقهی  مکتِب  خردگراترین 

به جمود فرو رود و در برابِر خرد گام بردارد. 
پررنگ تر  حنفی  مکتِب  در  که  ویژه گی هایی  از  یکی 
است، توجه به واقعیت  است. در این مکتب، اسالم در 
متغیّراتی  اسالم  در  واقعیّت  خوانده می شود.  با  پیوند 
وجود دارد که با توجه به واقعیّت ها تغییر می یابند و 
نشان  را  اسالمی  احکامِ  انعطاف پذیری  و  واقع گرایی 
می دهد. احکام اسالمی با این ویژه گی می تواند با هر 
زمان و زمینی انطباق پیدا کند و ثوابِت آن نیز محفوظ 

بماند. 
األزمان  بتغیر  األحکام  تغیّر  ینکر  »ال  قاعدۀ  اساس  بر 

انکار قرار  به تغییر زمان مورد  با توجه  »تغییر احکام 
نمی گیرد؛ می توان گفت که احکام با توجه به زمان و 
انکار  موردِ  تغییرپذیری  این  و  می پذیرند  تغییر  زمین 
عابدین ضابطۀ  ابن  که  است  همین جهت  از  نیست. 
مهمی را وضع کرده است و آن این که: مفتی باید از 
بداند که  باشد و  احوال مردم و زمان شناخت داشته 
آیا این عرف عام است یا خاص، موافِق نص است یا 
نیست،  کافی  دالیل  و  مسایل  حفِظ  تنها  آن؛  مخالف 
بلکه باید یک استاد خیلی ها ماهر باشد . بسیار روشن 
تغییر می یابند و ظروِف زمانی و  است که واقعیّت ها 

مکانی دگرگون می شوند. اگر علمای 
واقعیت هایی  با  اسالمی 

دگرگونی  که 

می یابند، 
صورِت  به 

و  سخت جان 
نسبت  کنند،  برخورد  انعطاف ناپذیر 

میان احکام و واقعیّت از میان می رود و نهایتًا شریعت 
اسالمی به حاشیه کشانده می شود. 

عبارِت ابن عابدین نشان می دهد که توجه به واقعیّت 
در نزد فقیهاِن حنفی اهمیِت واالیی دارد. احکام فقهی 
از  فقه  بریده بودِن  باشند.  بی ارتباط  واقعیّت ها  با  نباید 
فقهی  مسایل  و  نظریه ها  تا  می شود  باعث  واقعیّت ها 
در حّد تیوری باقی بمانند و زمینه یی برای تطبیق پیدا 
نکنند. بنابراین، برای تحقِق عینی شریعت اسالمی باید 
به واقعیّت ها توجه نمود و ارج نهاد تا نسبِت دوسویۀ 
در  اسالمی  شریعت  و  نشود  قطع  واقعیّت  و  احکام 

حاشیه نماند. 
رویکردهای سخت جان، واقعیّت ستیز و سخت اندیشانۀ 
قرائت های  تا  است  شده  باعث  حنفی  فقیهاِن  برخی 
حّد  در  و  نرود  فراتر  مدارس  چهاردیوارِی  از  آنان 
یک چنین  به  توجه  با  بماند.  محدود  نظری  مباحِث 

و  کنیز  انسان،  ذبح  به  گروه هایی  که  قرائت هایی ست 
غالم  گرفتن، تخریِب آثار تاریخی، مقبره ها و ... دست 
تلقی  شریعت  عیِن  را  عمل کردشان  این  و  می زنند 
می کنند. عدم وقوف به دگردیسی های جامعه شناختی 
و  گروه  تا  است  شده  سبب  زمان  معرفت شناختی  و 
با  و  نکنند  زنده گی  خودشان  زماِن  در  گروه هایی  یا 
گذشته گرایی سخت جان، موقعیِّت امروزی شان را نیز 

از دست بدهند.
امام ابوحنیفه که بیش از هر فقیه دیگری به خردورزی 
و اجتهاد اهمیت قایل بود و خود الگویی برای فقیهاِن 
امروزه  می آید،  به حساب  خردورز 
و  کورکورانه  تقلید  موردِ 
قرار  ناآگاهانه یی 
فته  گر

که  است 
با روح و روش 
مذهِب او همخوانی ندارد. 
هر  که  می پرستند  را  او  چنان  کسانی 
نباشد  دست  در  متصلی  سنِد  ولو   - را  او  از  سخنی 
- به جان می خرند و سکوت و یا عدمِ نقل قول او را 
در مسأله یی، مساوی با حرمِت آن مسأله می انگارند. 
با گذشته گرایی سخت  و  بند  و  بی قید  تقلیِد  با  اینان 
هیچ  و  اند  رسیده  اجتهاد  مرِگ  به  خام اندیشانه،  و 
این  نمی بینند.  اجتهاد جدید  برای  و ضرورتی  مجال 
در حالی ست که اجتهاد تا دین و انسان وجود دارد، 
دوام می یابد و رمِز ماندگاری و جاودانه گی اسالم نیز 

در همین نکته است.
اسالم، فرهنگ و مذاهب

با  اکرم  پیامبر  رحلِت  و  ظهور  از  پس  اسالم 
غیرمنتظره  که  شد  روبه رو  زیادی  چنددسته گی های 
فضای  در  اسالم  سویی  هم،  از  نبود.  غیرطبیعی  و 
اسالم  از  پیش  بلکه  است،  نکرده   ظهور  بی همه چیز 
جوامعی  و  بودند  پیوسته  ظهور  به  دیگری  ادیاِن  نیز 

با فرهنگ ها، سنت ها، ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی و ... از پیش وجود داشته اند و هیچ 
جامعه یی فارغ از سنت و ارزش وجود ندارد. اسالم 
نیامد تمامِی این ارزش ها و سنت ها را از بن بردارد و 
هیچ تسامحی در برابر فرهنگ ها و سنت های پیشینی 
نشان ندهد. اسالم با سنت ها و ارزش های غیرانسانی 
به مبارزه برخاست و دست به تعدیل، حذف و اصالح 
اسالم  احکامِ  برخی  که  همین جاست  از  زد.  آن ها 

تأسیسی و پاره یی هم امضایی اند. 
با این توضیح، احکامِ امضایی ممکن است تغییر یابند 
فراهم  مجتهدین  برای  آن ها  بازبینی  برای  فرصت  و 
است، اما احکامِ تأسیسی که عمدتًا در بخِش عبادات 
جای می گیرند، ثابت و تغییرناپذیرند. بسیار واقع شده 
پای  چنان  اسالم  امضایی  احکام  بر  کسانی  که  است 
پافشاری یی  ثابِت دین چنین  بر اصوِل  می فشارند که 
ندارند. پافشاری بیش از حد بر احکام امضایی، خود 
با  برخوردها  است.  تندروی  و  افراط گرایی  نوعی 
احکام امضایی نباید به  گونه یی باشد که هیچ فرصتی 
برای بازاندیشی نگذارد و دروازه ها را به روی عقل در 

بازبینی این دستورات ببندد.
مالک  به  وجهه  کّرم اهلل  علی  حضرت  که  نامه یی  در 
پیشینۀ  با  ملتی  با  او  که  بیان می دارد  اشتر می نویسد، 
که  ملتی  است،  روبرو  متفاوت  فرهنگی  و  تاریخی 
را  حاکمانی  و  اند  کرده  تجربه  را  زعامت هایی  قباًل 
پشِت سر گذاشته است. لذا باید احتیاط به خرچ داد تا 
حساسیّت ها برانگیخته نشود و در او )مالک اشتر( به 

چشم حّکام گذشته نبینند.
از  پیش  سنت های  همۀ  مقابل  در  اسالم  بیان،  این  با 
خود قد علم نکرده است و تمامی آن ها را از بین نبرده 
است، بلکه میاِن سنت های پسندیده و ناپسند تفکیک 
نموده، ارزش های فرهنگِی انسانی را ُمهر صحت زده 
است. از آن چه گفته آمدیم برمی آید که نباید از دین 
در برابِر فرهنگ کار گرفت، و یا فرهنگ را در برابِر 
دین به کار بست. بلکه دین با فرهنِگ اصیل و انسانی 

همخوان است و در کنارِ هم قابِل جمع اند. 
در  که  زمینی  و  زمان  از  فهم ها  این که  به  برمی گردیم 
آن پرورده شده اند، بریده نیستند. وقتی به مذاهِب 
فقه،  اماماِن  که  درمی یابیم  می کنیم  نگاه  فقهی 
به  بیشتر  با توجه  را  پایه های مذهِب خویش 
به  و  پی ریخته اند  خاصی  تابعیِن  و  صحابه 
همۀ اصحاب رسول اکرم و تابعین توجه 
تابعین  به همین  سان،  نداشته اند.  یکسان 
از اصحاب چشم دوخته  به شماری  نیز 
اکرم  پیامبر  اصحاب  همه  به  و  بودند 
متوجه نبودند. شاه ولی اهلل دهلوی آورده 
است که سعید بن مسیب و یارانش، مردم 
مکه و مدینه را در فقه و دانِش شرعی 
درحالی که  می دانست،  راست اندیش تر 
ابراهیم نخعی و اصحابش معتقد بودند که 
پایه های علمی عبداهلل بن مسعود و یارانش 
بلندتر از دیگران است . دهلوی آورده است:

و   بود  مدینه  فقهای  زباِن  مسیب،  بن  سعید 
فتاوای عمر رضی اهلل عنه  از همه احکام و  بیش 
میراث  مسایل  و  رضی اهلل عنه  ابوهریره  احادیث  و 
را به یاد داشت؛ ابراهیم نیز لساِن فقهای کوفه بود. در 
سخن  مسأله یی  پیرامون  دو،  این  موارد،  از  بسیاری 
می گفتند و آن را به کسی از سلف نسبت نمی دادند؛ 
اما اغلب – چه به صراحت و چه به اشاره - به یکی از 

سلف منسوب می باشد . 
مسایلی  در  تابعین  که  می شود  روشن  توضیح  این  با 
پیشوایاِن  به  اختالف ها  این  و  داشتند  اختالف  هم  با 
این  از  پاره یی  چنان که  یافت؛  انتقال  نیز  اسالمی  فقه 
اختالف ها به این که اماماِن فقه به کدام اصحاب بیشتر 
ابوحنیفه  امام  می گیرد.  ارتباط  دارند،  توجه  و  ارادت 
رحمه اهلل توجه زیادی به تابعین و اصحاب کوفه دارد 
امام مالک رحمه اهلل به اهل مدینه و مکه  در حالی که 
دل بسته است. با این حساب، اگر مکان هایی را که هر 
یک از دو مذهِب فقهی بدان چشم دوخته اند عوض 
کنیم؛ مثاًل فرض کنیم که مذهب مالکی به اهل کوفه 
و  مدینه  اهل  به  نیز  حنفی  مذهب  و  می داشت  نظر 
مکه چشم می دوخت، قطعًا اصول پایه های مذهبی و به 
 دنبال آن مسایل فقهِی متکی بر آن ها نیز عوض می شد 
و دگرگونی های زیادی در این دو مذهب روی می داد.

از افراط گرایی دینی 
تا میانه روی 
مذهبی
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بخش سوم
ترتیب کننده: روح اهلل بهزاد

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

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

سخنرانی آنان را به نشر میرساند.
الحق  شمس  داکتر  سخنرانی  شماره  این  در 

آریان فر نویسنده و پژوهش گر را می خوانیم:

بسم اهلل الرحمن الرحیم، السالم علیکم
 و رحمت اهلل و برکاته. 

بعضی اوقات دوستان سؤال می کنند که چرا احمدشاه 
مسعود  احمدشاه  به مانند  می کنیم؛  تجلیل  را  مسعود 
شخصیت ها و فرمانده هان زیادی در افغانستان هستند. 
عقالنی  شناخت  روی  بیشتر  نوشته هایم،  از  یکی  در 
مسعود تأکید کرده ام و در آن نکاتی را یاد کرده بودم 
کنید؛  قضاوت  خودتان  شما  و  رویداد هاست  این  که 
من هیج نمی گویم که چنین و چنان و خودم هیچ گونه 
موضع گیری نمی داشته باشم، واقعیت مسأله این است 

شما خود قضاوت کنید.
مسعود،  سیاست  و  مسعود  سیاسی  برخورد  فرضاً 
چیز هایی بود که منصور صاحب به آن اشاره کرد؛ حاال 
پاکستان  با  رابطه  در  آدمی که  یک  کنید  قضاوت  شما 
عمل  او  مخالف  همه  آن  از  بعد  و  کرده  عمل  چنین 
کردیم  را  پاکستان  ستایش  دیگر  سال  پانزده  کردند؛ 
که حرف حرف  است  ثابت  امروز  رفتیم  به دنبالش  و 
مسعود است یا نه؟ ثابت شده که حرف حرف مسعود 

است؛ سیاستی که داشت دقیق بود.
پاکستان کرنش کردیم، تضرع کردیم، ما  با  هرقدر که 
فکر کردیم که با این گپ ها می شود با پاکستان کنار آمد؛ 
مسعود  آنرا  که  داشتند  برنامۀ خاصی  آنها  در حالی که 
فهمیده بود. بناً اگر در بخش سیاسی چنان برازنده گی 
نظامی  دقیقًا  عرصۀ  در  است.  ثابت  امروز  که  داشت 
ارکان  نظامی ،  هر  کنیم،  یاد  اگر  که  است  رویداد های 
حرب، جنرال و یا هرکسی که در عرصۀ جنگ و نظامی 
چنین  که  شخصی  بکند،  قضاوت  خودش   می داند، 
کارنامه یی را به راه انداخته، چه گونه است آیا بدیلی دارد 

و یا استثنا است.
همین گونه از آزاده گی مسعود؛ همه گی دعوای آزاده گی 
داریم، ولی در مقام و موقعیت هایی قرار می گیریم که 
نمی توانیم همان استقامت و استواری خود را نگهداریم، 
پشت مان خم می شود، گاهی هم تا کرنش می رویم و 

بعضی وقت اصل ماهیت مان را از دست می دهیم، من 
چند نکته را در همین مورد از مسعود نقل می کنم.

در دوران مقاومت مسعود یک مرتبه  به روسیه سفر کرد. 
سفری مخفی بود، این سفر را برخی کشور ها سازماندهی 
تخار هم سقوط کرده  که  بود  زمانی  این  بودند؛  کرده 
سفر  زمانی که  بود،  مانده  بهاالدین  خواجه  تنها  بود، 
صورت گرفت، روسیه و ایران بیشتر در جریان بودند، 
قفقاز  و  میانه  آسیای  مانند  المنافع  مشترک  کشور های 
همه شرکت داشتند، آنها به این فکر بودند که مسعود در 
این شرایط که دیگر هیچ امکانی برایش نمانده است، 
آمده مثل دوران حکومت های قبلی کمک تقاضا می کند 
و نیروی نظامی طلب می کند. داوود پنجشیری رییس 
دفتر مسعود شاهد این رویداد است که در آن سفر با 
آمر صاحب یکجا بود، وقتی جلسه آغاز شد، وزیر دفاع 
قزاقستان خواست قسمی  صحبت کند که گویا می توانند 
کمک کنند، اما کمک انسانی نمی توانند بفرستند، یعنی 
بگوید،  را  این حرف  تا  خواست  مستقیم  غیر  به گونۀ 
حرفش تمام نشده بود که مسعود حرفش را قطع کرد 
نفر خارجی  یک  من  که  بدانید  را  نکته  یک  گفت:  و 
را به هیچ قیمتی برای یک لحظه هم در سرزمین خود 
اجازه نمی دهم. من این جا نیامدم تا از شما نیرو بخواهم، 
به حدکافی خودم نیرو دارم. من آمده ام سالح و مهمات 
می خواهم تا ما جنگ کنیم و آن هم مهماتی که از دوران 

نجیب قرضدارمان هستین و تا حال نپرداخته اید.
به یک باره گی تمام وزرای دفاع حاضر در آن جلسه یکی 
به طرف دیگر می دیدند و تعحب می کردند که مسعود 
چی موجودی است یک یا دو درصد خاک افغانستان 
از ما  آنها  بیرونی که  در نزدش است، قوت هم قوت 
کرده بیشتر می دانستند، چه گونه قوتی در مقابلش است 
و چه گونه صحبت می کند. چنین آزاده گی را کسی دیگر 

نمی داشته باشد.
نکته دیگر را که می خواهم بگویم حرف خاصی است 
در  آمرصاحب قصه می کرد،  ناصر مسوول مخابرۀ  که 
طریق  از  آمرصاحب  لوژستیکی  مواد  مقامت  دوران 
داشت  نظر  در  با  ازبکستان  گاه  گاه  می آمد،  حیرتان 
نزاکت های که بود، در این شرایط که دیگر هیچ امکانی 
نمانده است، به خاطر دوستم و به خاطر دیگران، فشار 
را  نیرو ها  گاهی  می کرد،  قطع  هم  گاهی  و  می آوردن 
آمر  می شدند.  مانع  را  ترانسپورت  نمی ماند،  آمدن 
ازبکستان  با  مناسبات  تا  بود  عالقه مند  بسیار  صاحب 
خوب شود تا همین مشکالت رفع شود، در این جریان 
پا در میانی های نیز شد تا زمینه قسمی شد که مناسبات 

بهتر شود.
داوود گفت، من وظیفه دار شدم تا بروم و چند روزی را 
در بخش مخابره با ازبک ها کار کنم، تا روابط مخابروی 
ما برقرار شود. رفتم و بیست روز را در آنجا کار کردم، 
فرکونسی ها را منظم و ترتیب کردم و دوباره باز گشتم، 
وقتی در افغانستان اولین رابطه را برقرار ساختیم، آمر 
این  از  آمرصاحب  کرد،  صحبت  کریم اُف  با  صاحب 

مشکل  یک  از  که  به خاطری  بود  بسیار خوش  روابط 
بزرگ که گاه گاه برایش ایجاد می شد، نجات می یافت.

چند روزی گذشته بود، رابطه برقرار بود و ما تماس های 
با ازبکستان داشتیم. یک مرتبه  مخابرۀ از ازبک ها آمد، 
از  تن  چند  که  گفتند  آنها  بودم،  ولیچ  مرکز   در  من 
مخالفین مان در فالن منطقه است، آمر صاحب را بگویید 
آمر  چون  و  بفرستد.  برای  مان  کرده  گرفتار  را  آنها  تا 
صاحب در خانه نبود، من برای شان گفتم که او نیست 
و زمانی که آمدند برای شان اطالع می دهم. سه چهار بار 
دیگر مخابره کردند، ولی آمر صاحب نبود، چون بسیار 
برسانید،  به آمر صاحب  را  مخابرۀ مان  که  کردند  تأکید 
با موتر در کنار دریا  همین که آمرصاحب آمدند، من 
را  مخابره  متن  آن  در  که  را  ورقی  فوراً  بودم،  ایستاده 
خندید  دید  وقتی  دادم،  نشان  برای شان  بودم،  نوشته 
ساعت  یک  گفتم  کردند،  مخابره  َکی  گفت،  برایم  و 
و  می کنند  مخابره  به تکرار  که  است  ساعت  ونیم  یک 
به خاطری که بسیار عجله داشتند، گفتم اول برای شما 
موتر  در  گفتم  است،  کجا  مخابره  گفت  بدهم.  نشان 
است، فرمان داد تا بیاورم، مخابره را بیرون کردم و در 
باالی موتر گذاشتند، فکر کردم می خواهد تماس برقرار 
کند، وقتی مخابره را گذاشتم، آنرا گرفته سیمش را تاب 
داده به دریا انداخت؛ و گفت فکر کرده اند که من حاال 

برای شان خدمت گذاری می کنم.
بود، چون  بسیار حیاتی  برایش  رابطه  این  در حالی که 
تمام اکماالتش از همان مجرا اجرا می شد و بند شدن 
اما تحمل  مشکل بزرگی در جبهه  بود،  تقریباً  این راه 

نداشت که کسی حرف بگوید برایش فرمان بدهد.
مخابره  ایران  از  پیوسته  بهاالدین  خواجه  در  زمانی 
ایران خیلی به مجاهدین کمک می کرد،  می آید آن زمان 

مهمات را بیشتر ایران می داد، و گاهی هم نماینده گانی 
در اکماالت داشتند، می گویند آمرصاحب را کار دارند 
آمر صاحب در دورتر نشسته با مهمانان صحبت می کند، 
برایم گفت کی است؟ گفتم از ایران است، گفت بگو 
هم  باز  گرفتند  تماس  دوبار  یک بار  هستم.  مصروف 
زنگ آمد، باوجود این که با مهمانان صحبت می کند، اما 
گوشش به تلفون است، وقتی بار دیگر زنگ آمد، گفت 
کی است؟ گفتم که ایران است، گفت تلیفون را بیاور، 
می کرد،  مقابل صحبت  باطرف  بردم،  را  گوشی  وقتی 
به احتمال زیاد رییس پاسداران ایران بود، آنها می گفتند 
است،  تخلیه  سالنگ  در  مخالفین  پوستۀ  چندین  که 
است حمله  کم  نفر  یا  و  بگیرید  را  آنها  شما  می شود 
کنید؛ حرفش تمام نشده بود که آمر صاحب گفت، تو 
در آنجا نشسته یی می دانی، من در اینجا نمی دانم، دیگر 
هیچ گاهی این گونه تلفون ها را نکنید، از جان مردم آب 

نمی رود، من که اینجا نشسته ام می دانم که چه کنم.
نظامی  امکانات  نبود  ساده  هم  دادن  جواب  نوع  این 
 بیشتر از همان جا می آمد و همه طرف های دیگر قطع 
بود. وقتی که به عزت نفس و آزاده گیش زره یی تصادم 
چنین  و  نمی گرفت  قرار  برابرش  در  چیزی  می کرد، 
شخصیت های دیگر در تاریخ افغانستان تکرار نمی شود. 
اما  نداشت،  را  آزاده گی  چنین  دیگری  هیچ کسی 
فرماندهان زیادی داشتیم که هرکدام در مقطعی ضعف 
خود را نشان دادند، تسلیم شده و یا کاری کردند که 
بسیاری ها  که  یا  است،  رفته  سوال  زیر  آزاده گی شان 
داوطلبانه در جست وجوی پول و خدمت گذاری شدند. 
هم  کشته  می آمد  کنار  اندکی  مسعود   اگر  که  حاال 

نمی شد، جان برسر آرمان و آزاده گی می داد.
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گرامی داشت از قهرمان ملی در دانشگاه افغانستان

»یک سرباز خارجی  را هم نمی خواهيم«

سانسور در رسانه های...
افغانستان  مختلف  مناطق  در  محلی  زورمندان  افغانستان، 
بیاید،  به وجود  رسانه ها  در  سانسور  که  می شوند  باعث 
مدیران خبر رسانه ها در مقام سوم قرار دارند، طالبان در 
مکان چهارم و در مکان پنجم افرادی اند که مربوط به این 

چهار گروهِ یاد شده نمی شوند.«
به گفتۀ رییس اجرایی نی: همۀ پاسخ دهنده گان والیت های 
قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، 
غزنی، لغمان، زابل، سمنگان و قندوز گفته اند که سانسور 

در والیت شان وجود دارد.
در  دهنده  پاسخ  خبرنگار   5۸ از  سنجی،  نظر  این  بربنیاد 
والیت کابل، تنها دو نفر گفته که سانسور وجود ندارد، 53 
تن دیگر گفته اند سانسور وجود دارد و سه تن دیگر پاسخ 

داده اند که گاهگاهی سانسور وجود داشته است.
خبرنگاران بدخشان، فاریاب، ننگرهار، کاپیسا و پروان با 
والیت های شان  در  گفته اند  دهنده گان  پاسخ  بیشتر  آن که 
سانسور وجود دارد، اما درصدی کم آنها پاسخ داده اند که 

گاه گاهی سانسور وجود داشته است.
بامیان، بلخ و بغالن از والیت هایی  اند که خبرنگاران در آن 

پاسخ داده اند که سانسور وجود ندارد.
در  گفت:  همچنان  خبری  نشست  این  در  خلوتگر  آقای 

والیت  آن  در  که  گفته اند  خبرنگاران  همۀ  بغالن  والیت 
از  بیشتر  بلخ  والیت  در  ندارد،  وجود  سانسور  نوع  هیچ 
در  ندارد،  گفته اند سانسور وجود  پاسخ دهنده گان  نصف 
تنها ۲۰ درصد خبرنگاران گفته اند سانسور  بامیان  والیت 

وجود دارد.
چه نوع سانسور؟

به این  دیگر  بخش  در  نظر سنجی  این  پرسش شونده گان 
سوال پاسخ گفته اند که با چه نوع سانسور مواجه هستید؟ 
دهنده گان  پاسخ  درصد   4۸ تحقیق،  این  یافته های  بربنیاد 
گفته اند سانسور از سوی دولت بر رسانه ها و خبرنگاران 
سانسور  دیگر  درصد   4۶ حالی که  در  می شود،  اعمال 
زورمندان محلی را یادآور شده اند، خود سانسوری با 4۰ 
درصد نظر پاسخ دهنده گان در ردیف سوم و سانسور از 
با۲5 درصد  افگن  سوی طالبان و دیگر گروه های هراس 

نظر پاسخ دهنده گان در ردیف چهارم قرار دارد.
از  معلومات  نوع خبر و  پرسش که کدام  به این  رابطه  در 
دهنده گان  پاسخ  بیشتر  می شود؟  سانسور  دولت  سوی 
سانسور  دولت  سوی  از  امنیتی  و  نظامی  اخبار  گفته اند، 
اخبار  و  قضایی  و  عدلی  اخبار  سیاسی،  اخبار  می شود، 
اقتصادی در ردیف های بعدی قرار دارند که خبرنگاران از 

سوی دولت سانسور می شوند.
بیشتر  محلی،  زورمندان  سوی  از  سانسور  بخش  در 

اطالعات  و  اخبار  که  گفته اند  دهنده  پاسخ  خبرنگاران 
مربوط به کارکرد و فعالیت های فرا قانونی زورمندان محلی 
برابر  در  خشونت  می شوند،  سانسور  زورمندان  سوی  از 
در  امنیتی  اخبار  و  مخدر  مواد  ترافیک  و  قاچاق  زنان، 

ردیف های بعدی سانسور می شوند.
بیشتر  هستند،  مواجه  خودسانسوری  با  که  خبرنگارانی 
پاسخ دهنده گان گفته اند که اخبار مربوط به جنایات حقوق 
بشری را نمی توانند نشر کنند، سپس اخبار نظامی و مربوط 
اخبار  کنند،  سانسوری  خود  می شوند  مجبور  را  به جنگ 
در  افگنانه  هراس  حمالت  و  مخدر  مواد  قاچاق  مانند: 
پاسخ  خبرنگاران  از  تعدادی  که  است  بعدی  ردیف های 

دهنده گفته اند، نمی توانند به نشر آنها مبادرت ورزند.
خبرنگارانی که از سوی طالبان سانسور می شوند، بیشترشان 
که  طالبان  و  افگنان  هراس  تلفات  شمار  نشر  از  گفته اند 
اخبار  می شوند.  جلوگیری  می شود،  اعالن  دولت  ازسوی 
مربوط به پیروزی های دولت در برابر طالبان، نشر مطالب 
تفریحی و همچنان نشر آگهی های  برنامه های ذوقی و  و 
سوی  از  که  دارند  قرار  بعدی  ردیف های  در  بازرگانی 

طالبان سانسور می شوند.
۲3 خبرنگار فرار کردند

نی یا نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان همچنان 
رسانه یی،  کارمندان  از  تن   ۲3 گذشته  شب  که  می گوید 

افغانستان را به مقصد اروپا ترک کرده اند.
نسشت  این  در  نی  اجریی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
خبری گفت: این کارمندان رسانه یی تمام شان تصویربرداران 
اجرا  مسوولیت  کابل  در  که  هستند  دیداری  رسانه های 

می کردند.
این نهاد با پخش خبرنامه یی ضمن اظهار نگرانی از فرار 
خبرنگاران به بیرون از کشور گفته است که این ۲3 کارمند 
رسانه یی،به دلیل های مختلف از جمله افزایش ناامنی، ابهام 
در آیندۀ کشور و سانسور در رسانه های افغانستان را ترک 

کرده اند.
نامش  افشای  از  خودداری  با  کارمندان  این  از  یکی 
گفته  است:  مصاحبه یی  نی طی  دفتر  رسانه های  به دیدبان 
وضعیت وخیم امنیتی، نبود مصونیت شغلی، آیندۀ مبهم و 
خشونت های درون سازمانی و سانسور سبب شده تا کشور 

را ترک کرده پناهنده شود.
این نخستین باری است که با چنین آماری خبرنگاران و 
کارمندان رسانه یی به گونۀ دسته جمعی کشور را ترک کرده 

و به کشورهای دیگر پناه می    برند.
به خواست ها  تا  افغانستان می خواهد  از حکومت  دفتر نی 
مناسب  راه های  و  داده  پاسخ  خبرنگاران  نگرانی های  و 
این  ادامۀ  و  کرده  جست وجو  را  آنان  دل گرمی  به خاطر 

بحران را بگیرد.
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ورزش
بیــل:

 امسال تاثيرگذارتر هستم

باید  مونیخ  بایرن  که  است  معتقد  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  هافبک 
مربی اش را عوض کند.

پپ گواردیوال که از قرارداد سه  ساله اش با بایرن مونیخ تنها یک سال باقی 
مانده است، در فصل اول حضورش در مونیخ، قهرمانی در بوندس لیگا 
دوم حضورش  فصل  در  آورد،  ارمغان  به  بایرن   برای  را  حذفی  جام  و 
نتوانست انتظارات هواداران مونیخی را که در فصل ۱3 - ۲۰۱۲ با یوپ 
هاینکس سه گانه قهرمانی آلمان و اروپا قهرمانی را تجربه کردند، برآورده 

کند و تیمش تنها فاتح بوندس لیگا شد.
به  گفت:  »اسکای«  تلویزیونی  شبکه  به  این خصوص  در  هامان  دیتمار 
این  از  بدتر  بیاورد، شرایطش  دیگری  مربی  مونیخ  بایرن  اگر  اعتقاد من 
نخواهد شد. اگر قرار باشد من گواردیوال را ارزیابی کنم به او از یک تا 
۱۰ نمره پنج را می دهم. بایرن فصل گذشته در بوندس لیگا فوق العاده بود، 
ولی در جام حذفی به دورتموند ۱۰ نفره باخت. بایرنی ها در دو فصل 

اخیر لیگ قهرمانان اروپا هم دو بار ناکام بوده اند.
وی افزود: نمی دانم که اگر لوئیز فن خال و یوپ هاینکس بودند و چنین 
خیر،  یا  بودند  کار خود  دفتر  در  هم  هنوز  آیا  می کردند،  نتایجی کسب 

البته که می توان جلوی تیم هایی همچون رئال مادرید و بارسلونا شکست 
بود.  ناامیدکننده  خیلی  تیم  دو  این  مقابل  بایرن  باخت  نوع  ولی  خورد، 
گواردیوال این فصل باید صادق باشد. پپ اگر می خواهد که از او به عنوان 
یک مربی موفق در بایرن مونیخ یاد شود، باید قهرمانی در لیگ قهرمانان را 

برای این تیم به ارمغان بیاورد.
جانشینی  احتمال  خصوص  در  ادامه  در  آلمان  ملی  تیم  پیشین  هافبک 
یورگن کلوپ به جای گواردیوال در پایان فصل جاری عنوان کرد: بحث 
لیورپول خیلی وقت  بایرن مونیخ و  در مورد حضور کلوپ در تیم های 
به نظر من  به اوج خود رسیده است.  بار دیگر  است که مطرح شده و 
ملحق شود، وجود  لیورپول  به  این فصل  در طول  اینکه کلوپ  احتمال 
دارد. اگر پیش از شروع فصل هم از یورگن دعوت به همکاری می شد، 

به احتمال ۹۹ درصد راهی لیورپول می شد.
تابستان  باورند که کلوپ  این  بر  پایان خاطرنشان کرد: برخی  هامان در 
آینده روی نیمکت بایرن مونیخ خواهد نشست، ولی من مطمئن نیستم که 
او مناسب مربیگری در این تیم باشد. به اعتقاد من یورگن به درد لیورپول 

می خورد.

مهاجم رئال مادرید از تغییر پست خود رضایت دارد و احساس 
می کند برای تیمش موثرتر است.

در  با حضور سرمربی جدید  که  بیل  مارکا، گرت  گزارش  به 
مرکز میدان بازی می کند، تا کنون سه پاس گل داده است که او 
در این ارتباط در رتبه اول اللیگا قرار دارد. این بازیکن ولزی 
از شرایط خود در رئال مادرید راضی است و نسبت به فصل 

گذشته احساس راحتی بیشتری دارد.
بیل در مصاحبه خود با پرس اسپورت گفت: فکر می کنم امسال 
در بازی تیم تاثیرگذارتر هستم و نشان دادم که می توانم پاس 

گل بدهم و گلزنی نیز بکنم.
او با یادآوری دو فصل گذشته از حضور خود در رئال مادرید 
اظهار کرد: در اولین سال حضورم استرس زیادی داشتم چون 
باالخره با این تیم قرارداد امضا کردم و از بودن در این باشگاه 
شاد هستم اما در سال دوم احساس کردم کمی در حاشیه قرار 
حال  این  با  نمی کردم.  دریافت  را  زیادی  توپ های  و  گرفتم 

احساس می کنم اکنو تاثیرگذارتر هستم.
تیم های  بین  شده  برگزار  بازی  درباره  مادرید  رئال  مهاجم 
بارسلونا و اتلتیکو مادرید نیز گفت: می دانستیم که یکی از این 
این فرصت  از  امتیاز از دست خواهد داد و می توانیم  تیم  دو 
استفاده کنیم. نیاز داریم که بر روی تیم خود تمرکز کنیم. تمام 

امتیازات بازی ها در اللیگا تاثیر گذار هستند.

هامان: 

کلوپ به درد ليورپول می خورد نه بایرن مونيخ!
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رییس ستاد ارتش ترکیه تاکید کرد که نیروهای ترکیه به تهدیدهایی که از عراق 
و سوریه متوجه این کشور هستند پاسخ مستقیم می دهند.

به نوشته روزنامه حریت، هولوسی آکار، رییس ستاد ارتش ترکیه طی سخنرانی 
خود در کنفرانس کمیته نظامی ناتو در استانبول گفت: بحران کنونی در سوریه 
و عراق کشورهای همسایه آنها را نیز تهدید می کند و خطری برای کشورهای 
شرکت کننده در ائتالف ضدداعش است. لذا کشورهای ذیربط باید تدابیر الزم 

برای پایان دادن به گروه های تروریستی حاضر در عراق و سوریه اتخاذ کنند.
شود  می  باعث  تروریستی  گروه های  با  تعامل  در  کوتاهی  کرد:  تاکید  وی 
از  که حاال  آوارگانی  تعداد  بر  مساله  این  و  پیچیده تر شده  کنونی  بحران های 

عراق و سریه به اروپا مهاجرت می کنند می افزاید.
منطقه  سه  با  که  است  ناتو  عضو  تنها  ترکیه  گفت  ترکیه  ارتش  ستاد  رییس 
تنها  نه   بحران ها  است.این  همسایه  اوکراین  و  عراق  سوریه،  چون  بحران زده 
ناتو  تاثیر قرار داده اند. اکنون زمان این رسیده که  منطقه بلکه جهان را تحت 
و  گفت وگو  فضایی  چنین  در  امنیتی  همکاری های  ارائه  چگونگی  درباره 

تبادل نظر کند.
مشکالت  با  ندهیم  نشان  واکنش  تهدیداتی  چنین  به  ما  اگر  داد:  ادامه  آکار 
جدی تری مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر درگیری بین روسیه و اوکراین 

همچنین اتحاد و منطقه ما را تحت تاثیر قرار داده است.
که  بود  استانبول  در  ناتو  مقامات  سپتامبر   ۱۲ نشست  افتتاحیه  سخنران  آکار 
ناتو در  امنیت و چالش های منطقه و همچنین ماموریت فعلی  طی آن درباره 

افغانستان و غرب بالکان گفت وگو شد.
وی در سخنرانی خود چنین عنوان کرد که ارتش ترکیه در حال مبارزه با تمامی 
سازمان های تروریستی است: همان طور که همه شما می دانید، ما به مبارزه خود 
انواع  تمامی  با  قاطعانه  ما  داده ایم.  ادامه  از آن  ترکیه و خارج  با تروریسم در 

سازمان های تروریستی در مبارزه ایم.

رییس ستاد ارتش ترکیه همچنین بر مبارزه کشورش با حزب کارگران کردستان 
)پ ک ک( تاکید و اظهار کرد: سازمان تروریستی پ ک ک تهدیدی علیه امنیت 
منطقه محسوب می شود. این گروه با سوءاستفاده از شرایط سوریه و عراق سعی 
دارد تا در اذعان جامعه جهانی به مشروعیت دست یابد اما به انجام حمالت 

ظالمانه اش علیه مردم بیگناه از جمله کودکان و سالمندان ادامه می دهد.
وی ادامه داد: در شرق ما شاهد تاثیراتی هستیم که بی ثباتی منطقه در آن ایجاد 
کرده است. شرایط عراق و سوریه بسیار پیچیده است و ترکیه در حال حاضر 

میزبان بیش از دو میلیون پناهجوی عراقی و سوری است.

از رقابت تنگاتنگ دونالد ترامپ و هیالری کلینتون در  نتایج یک نظرسنجی  
عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا حاکی است.

نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای.بی.سی نشان داد، در 
حال حاضر دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری 

امریکا رقیب اصلی هیالری کلینتون کاندیدای دموکرات این انتخابات است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، 4۶ درصد از شرکت کنندگان اعالم کرده اند که 
حامی هیالری کلینتون در انتخابات پیش رو هستند و در عین حال، 43 درصد 
از این شرکت کنندگان ترامپ را کاندیدای مورد نظر خود برای تصدی سمت 

ریاست جمهوری ایاالت متحده در انتخابات آتی می دانند.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا هشتم نومبر ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد.

تعداد  تازگی حمایت  به  داشت،  کلینتون  با  بیشتری  فاصله  پیش تر  که  ترامپ 
بیشتری از امریکایی ها را به خود جلب کرده است.

نشنال  مارکتینگ  نظرسنجی گراویس  نتایج  ماه  مرداد  اواسط  رابطه،  در همین 
نشان داد، هیالری کلینتون و دونالد ترامپ از شانس بیشتری برای پیروزی در 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا برخوردارند.

سرکرده گروه افراطی جماعت الدعوه پاکستان، حضور 
هند در افغانستان را توطیه کشورهای جهان علیه پاکستان 

اعالم کرد.
جماعت  افراطی  گروه  سرکرده  سعید  محمد  حافظ 
الدعوه گفت: حضور هند در افغانستان توطئه بین المللی 

علیه پاکستان است.
وی افزود: از آنجایی که فعالیت های خارجی هندی ها در 
مناطق » بلوچستان«، »سوات« و »دیر« با شکست روبرو 
شده است، دولت این کشور بر جذب برخی برای انجام 
است  کرده  تمرکز  پاکستان  در  تروریستی  فعالیت های 
اما نیروهای پاکستانی این فعالیت های ضد پاکستانی را 

سرکوب خواهند کرد.
حافظ سعید اظهارداشت: نیروهای نظامی پاکستان برای 

دفاع کامل از خاک این کشور آماده هستند.
سرکرده جماعت الدعوه هشدار داد: در صورتی که هند 
توان حمله به پاکستان را داشته باشد، این کشور مانند 

جنگ سال ۱۹۶5 میالدی شکست خواهد خورد.
از  همواره  پاکستان  که  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 

حضور هند در افغانستان نگران است.
روابط هند و پاکستان پس از حمله تروریستی بمبئی در 
سال ۲۰۰۸ میالدی که در نتیجه بیش از ۱5۰ نفر کشته 
شدند دچار چالش شد و هند نیز ذکی الرحمان لکهوی 

را عامل اصلی این حمله معرفی کرد.
هند گفته که حافظ محمد سعید به بهانه گروه جماعت 
الدعوه، سازمان خیریه گروه تروریستی »لشکر طیبه« را 
اداره می کند همچنین وی  به برنامه ریزی حمله »بمبئی« 

سال ۲۰۰۸ میالدی متهم شده است.
لشکر طیبه گروه تروریستی است که در ابتدا برای مبارزه 
با اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان تاسیس شد 
و پس از تخلیه شوروی از این کشور، این گروه برای 

عملیات علیه هند وارد »کشمیر« شد.
لشکر  الدعوه، شاخه سیاسی  که جماعت  گفته می شود 

طیبه است درحالی که لشکر طیبه مسئول جنگ در منطقه 
است.

رییس ستاد ارتش ترکیه: 

به تهدیدهای عراق و سوریه پاسخ مستقيم می دهيم

ترامپ و کلينتون، پيشتاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری امریکا

سرکرده گروه افراطی جماعت الدعوه:
حضور هند در افغانستان توطيۀ  بين المللی عليه پاکستان است

تونی ابوت از نخست وزیری 

استراليا کنار گذاشته شد

درخواست ریيس حقوق بشر سازمان ملل 

از اروپا برای رفتار بهتر با پناهجویان

لیبرال استرالیا، رهبر  در یک انتخابات غیرمنتظره، حزب حاکم 
این حزب و نخست وزیر استرالیا را از رهبری این حزب کنار 

گذاشت.
به گزارش اسپاتنیک، پس از ماه ها گمانه زنی، حزب حاکم لیبرال 
استرالیا ساعتی پیش در یک رأی گیری به منظور انتخاب رهبر 
این حزب، مالکوم ترنبال، رقیب قدیمی تونی ابوت را به عنوان 

رهبر جدید خود انتخاب کرد.
ترنبال در یک انتخابات غیرمنتظره توانست با کسب 54 رأی در 

مقابل 44 رأی تونی ابوت را شکست دهد.
صبح امروز بود که جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا و مالکوم 
ترنبال که وزیر ارتباطات بود، از تونی ابوت خواستند تا از مقام 

خود کناره گیری کند.
در ماه فبروری گذشته بود که ابوت توانست از رأی عدم اعتماد 
سیاست های  از  عمومی  ناخشنودی  خاطر  به  که  خود  حزب 

اقتصادی وی برگزار شده بود، جان به در ببرد.
در پی سیاست های اقتصادی ناموفق تونی ابوت و افزایش نسبت 
میزان بدهی های ملی به تولید ناخالص ملی که به باالترین میزان 
خود از سال ۱۹۹۶ تاکنون رسیده است، محبوبیت وی در بین 

مردم از پایان سال ۲۰۱4 تاکنون دچار افول شده است.
ابوت  که  است  مدت ها  برای  لیبرال  اعضای حزب  از  تعدادی 
دیدگاه های  و  صداها  شنیدن  به  تمایلی  که  می کنند  متهم  را 

جایگزین نداشته است.

رییس حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه به اروپا تاکید کرد تا با 
ارایه سیاست های جامع برای گسترش کانال های مهاجرتی مراتب 

همدردی خود را به آوارگان و مهاجران ابراز کند.
حقوق  رییس  الحسین،   رعد  زید  رویترز،   خبرگزاری  گزارش  به 
بشر سازمان ملل در جریان سخنرانی آغازین شورای حقوق بشر 
سازمان ملل خواستار توقف بازداشت ها و عدم رفتار نامناسب با 
آوارگان به ویژه کودکان شد که از درگیری ها و تعقیب و گریزهای 

کشورهای خود چون سوریه فرار می کنند.
باید  ما  گفت:  ژنو  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  به  وی 
کانال های مهاجرتی را برای آوارگان و اسکان آنها گسترش دهیم 
و اقداماتی را برای جلوگیری از مرگ آنها و توقف قاچاق انسان 

انجام دهیم.
کشورهای  داد:   ادامه  ملل  سازمان  بشر  حقوق  ارشد  مقام  این 
اروپایی باید به احساسات آوارگانی که از تصاویر منتشر شده از 
به درد آمده،  واکنش  ترکیه  کودک غرق شده سوری در سواحل 

نشان دهند.
رییس حقوق بشر سازمان ملل که به ندرت از قدرت های جهان 
انتقاد می کند، نگرانی خود را بابت اقدامات دولت های جهان شامل 
چین و روسیه در سرکوب انتقادها ابراز داشت و از بازداشت و 
بازجویی ۱۰۰ وکیل در ماه های اخیر در چین و سرکوب گروه های 
مدنی مورد حمایت کشورهای خارجی در روسیه به شدت انتقاد 
برگزاری  عدم  اعدام،  مجازات  از  استفاده  افزایش  گفت:   و  کرد 
دادگاه های عادالنه و تداوم بازداشت خبرنگاران، وبالگ نویس ها 

و مدافعان حقوق بشر همچنان نگرانی اصلی است.
زید رعد الحسین همچنین خواستار تحقیق و بررسی سوءاستفاده 
جنسی صلح بانان از غیرنظامیان در جمهوری آفریقای مرکزی شد.


