
ریاست اجرایی در پیوند به آغاز  نشدن کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی:

ارگ یک تقلب کار را در رأس کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی پیشنهاد کرده است

امریکا را هشدار  ایاالت متحده  افغانستان قراردادی های دفاعی  حکومت 
داده است که اگر صدها میلیون مالیه پرداخت نشده را نپردازند، حساب های 
بانکی شان را منجمد کرده و جوازهای تجارتی ساالنه شان را بعد از انقضا 

تجدید نمی کند.

ایاالت متحده امریکا پرداخت برخی از این مبالغ را رد می کند و می گوید 
که براساس قرارداد نظامی آن زمان، این شرکت ها از مالیه معاف بوده اند. 
هر دو کشور تالش دارند که این مشکل را پیش از مهلت تعیین شده در 
توافق جدید حل کنند. این مهلت برای سه ماه دیگر تا اول سپتمبر تمدید 

شده است.
شرکت های بزرگ دفاعی دخیل در این قضیه شامل »رایتیون«، »دین کارپ« 
برای  را  اساسی  خدمات  که  می شوند  گروپ«  سوپریم  اند  »انترنشنل  و 
نیروهای ناتو، ماموریت های دیپلوماتیک و سکتور امدادی فراهم می کنند.

گل مقصود ثابت، معین امور گمرکات و عواید وزارت مالیه افغانستان با 
اشاره به همه شرکت های دخیل در این قضیه به رویترز گفت: »اگر موضوع 

مالیه تصفیه نشود، ما نمی توانیم دوباره )به این شرکت ها( جواز بدهیم.«
ثابت افزود که افغانستان نمی خواهد به...                     ادامه صفحه 6
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یادداشت هدف های تان بر روی کاغذ، احتمال دستیابی 
به آن ها را 1000% افزایش می دهد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

از  کشور  مرکز  در  وردک  میدان  والیت  در  محلی  مقام های 
شدت گرفتن جنگ در ولسوالی جلریز هشدار داده و گفته اند 
اگر نیروهای کمکی هر چه زودتر به محل اعزام نشوند، این 

ولسوالی بدست طالبان خواهد افتاد.
دیروز  وردک  میدان  والیتی  شورای  معاون  شنیزی،  مسعود 
گفت که در اثر جنگ در ولسوالی جلریز دست کم سی تن از 
نیز به تصرف  امنیتی کشته شده اند و دوازده پوسته  نیروهای 

طالبان درآمده است.
آقای شنیزی می گوید که درحال حاضر به جز مرکز ولسوالی 
جلریز دیگر مناطق در تصرف...                      ادامه صفحه 6

مراتب  اعالم  برای  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
از  یکی  دستگیری  به  خویش  رسمی  اعتراض 
قندهار،  شهر  در  کشور  این  قنسولگری  مسووالن 

سفیر افغانستان را احضار کرد.
صدور  با  جمعه  عصر  پاکستان  خارجه  وزارت 
زی  موسی  جانان  احضار  این که  اعالم  با  بیانیه یی 
یکی  می افزاید:  است،  گرفته  گذشته صورت  شب 
از مسووالن قنسولگری پاکستان در شهر قندهار از 
سوی نیروهای این کشور دستگیر و بازداشت شده 

است.
در جریان احضار جانان موسی زی به وزارت خارجه 
از  آباد  اسالم  نگرانی  مراتب  همچنین  پاکستان، 

تیراندازی های روزهای اخیر در مناطق مرزی میان دو 
کشور به وی ابالغ شد.

همچنین در جلسه احضار سفیر افغانستان تاکید شد: 

با توجه به روابط برادرانه میان دو کشور که اخیراًً 
اینگونه  است،  داشته  قابل مالحظه یی  پیشرفت  هم 

حوادث مرزی نباید رخ دهد.
وزارت  نیز  پنجشنبه  روز  که  است  درحالی  این 
برای  را  کابل  در  پاکستان  سفیر  افغانستان  خارجه 
به  کابل  دولت  رسمی  اعتراض  مراتب  اعالم 
درگیری ها و تیراندازی های اخیر در مرز افغانستان 

و پاکستان، احضار کرده بود.
امور  وزارت  به  حسین  ابرار  احضار  جریان  در 
به  کابل  اعتراض  رسمی  مراتب  افغانستان،  خارجه 
داخل  به  پاکستان  نیروهای  سوی  از  خمپاره  شلیک 
خاک افغانستان به وی ابالغ شد....     ادامه صفحه 6

هشدار از سقوط ولسوالی جلریز میدان وردک

بیشتر از 30 سرباز کشته شده اند

هشدار افغانستان به شرکت های امریکایی:
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اشرف غنی رییس جمهوری کشور به صورِت 
یک نواخت و خسته کننده، ترجیع بند پنج هزار 
سال تاریخ افغانستان را به رخ می کشد. در 
افتخارآمیز کاربرد دارد؛  همه جا این تاریِخ 
در مقابل پاکستان، در گفت وگوهای صلح، 
مشارکت  مورد  در  حتا  و  جنگ  مورد  در 

سیاسی زنان. 
تاریخ  پنج هزار سال  غنی شعار  آقای  وقتی 
افغانستان را می دهد، لحن و چهره اش ناگهان 
را  تازه یی  کشِف  این که  مثل  می کند،  تغییر 
می خواهد با مردم در میان بگذارد؛ به ساِن آن 
دانشمند معروف که کشف علمی اش سبب 

شد برهنه از حمام به کوچه برآید. 
کشِف  این  از  خاص  مواقع  در  غنی  آقای 
که  حالی  در  و  می دهد  خبر  خود  تازۀ 
می گوید  شده،  دگرگون  به شدت  صدایش 
که افغانستان پنج هزار سال است که وجود 
دارد و پنج هزار سال دیگر هم وجود خواهد 
داشت. گویا می خواهد به مخالفاِن مسلح پیام 
بفرستد که به فکر تصرِف افغانستان نباشند. 
که  کشورهایی  به  می خواهد  هم،  جانبی  از 
در اوضاع داخلی افغانستان مداخله می کنند، 
تاریخ  ما  اما  ندارید،  تاریخ  شما  که  بگوید 

پنج هزارساله داریم. 
شاید نظر آقای غنی به پاکستان باشد که گویا 
پس از جدا شدن از هند، به صورت کشور 
و  داد  برباد  را  گذشته اش  و  درآمد  مستقل 
می خواهد  نو  از  تازه،  گذشتۀ  یک  با  حاال 
کشورهای  دیگر  که  صدالبته  اما  کند.  آغاز 
داشته  را  ادعایی  چنین  می توانند  نیز  منطقه 
گذشته،  تاریخ  سال  پنج هزار  در  باشند. 
حتا  شریک اند،  ما  با  زیادی  کشورهای 
پاکستان نیز بخشی از تاریخ پنج هزارساله به 
خواسته  غنی  آقای  اگر  ولی  می رود.  شمار 
کشوری  تاریخ  سال  پنج هزار  از  که  باشد 
اشتباه  افغانستان سخن بگوید، دچار  نام  به 
تاریخی شده است؛ زیرا پنج هزار سال پیش، 
نداشت،  وجود  افغانستان  نام  به  کشوری 
که  می شود  گفته  منابع  برخی  در  چنان که 

افغانستان قدمتی صدساله دارد. 

کشور  این  نام  عنوان  به  افغانستان  »واژۀ 
در سال ۱۳۰۲ هـ ش )۱۹۲۳( و در قانون 
به تصویب رسید. واژۀ  امان اهلل شاه  اساسی 
قانون  در  و   )۱۹۶۴(  ۱۳۴۳ سال  در  افغان 
تعریفی  با  محمدظاهرشاه  تصویبی  اساسی 
کشور  شهروند  افراد  همۀ  معنی  به  و  تازه 
افغانستان به کار رفت. در منابع تاریخی کهن، 
خراسان و آریانا و آریانستان و کابلستان نیز 
افغانستاِن  یا  ایران  برای سرزمین های شرق 
پدیا،  )ویکی  است.«  رفته  کار  به  امروزی 

دانش نامۀ آزاد(.
دارای  افغانستان  تاریخی،  اسناد  اساس  بر 
پنج هزار سال تاریخ نیست و رییس جمهوری 
تاریخ  است.  شده  بزرگ  مغالطه یی  دچار 
پنج هزار سالۀ افغانستان فقط زمانی می تواند 
به  را  آن  گذشتۀ  نام های  که  کند  پیدا  معنا 
به  زمانی  افغانستان  تاریخ  باشیم.  داشته  یاد 
را  بزرگ  ایران  که  می رسد  سال  پنج هزار 
در نظر آوریم، آن گاه می بینیم که افغانستان 
پیکرۀ یک تمدِن بزرگ در منطقه  نیز جزِو 
بوده است. در این تاریخ البته ما تنها نیستیم 
سهیم اند.  آن  در  ما  با  زیادی  کشورهای  و 
تاریخ  این  جزِو  منطقه  کشورهای  اکثر 

پنج هزارساله اند. 
نکتۀ مهِم دیگر این است که پنج هزار سال 
چرا  و  بدهد  می تواند  امتیازی  چه  تاریخ 
استفاده کرد. همۀ  را چونان دشنام  آن  باید 
کشورهای جهان به گونه یی دارای تاریخ اند. 
هچ کشوری به ناگهان از آسمان فرود نیامده 
است. شاید نام کشوری در گذشته یک چیز 
بوده باشد و حاال چیز دیگری؛ ولی در این 
جای شک نیست که آن کشور به عنوان یک 
واقعیِت جغرافیایی و تاریخی همواره بوده و 

بازهم خواهد بود. 
دارد،  کوتاه  تاریخی  که  کشوری  تنها 
امریکاست که پس از کشف آن، جزِو تاریخ 
شد. بسیاری اندیشمندان به این باور اند که 
همین نداشتن تاریخ، سبب شده که امریکا 
پیشرفت  این همه  جوان  کشوری  عنوان  به 
داشته باشد. به باور این اندیشمندان، نداشتن 

تاریخ باعث شده که امریکا همواره به آینده 
اند که  این عقیده  به  اندیشمندان  نگاه کند. 
کشورها به میزانی که تاریخ های کهن دارند، 
به همان میزان از تاریخ زده گی رنج می برند. 
و  تاریخ  اسارِت  در  یعنی  تاریخ زده گی 

افتخاراِت آن باقی ماندن!
وجود  مردم  میان  در  معروف  ضرب المثلی 
دارد که می گوید: »از داشتم داشتم نگو، از 
گذشته  در  چه  هر  یعنی  بگو«.  دارم  دارم 
نمی تواند  باشی،  بوده  داشته  و  باشی  بوده 
امروزت  درد  کند.  درمان  را  امروزت  درد 
گذشته  می کند.  درمان  امروزت  دارایی  را 
وقتی ارزش دارد که چراغ راه آینده باشد. 
افتخار به گذشته بر روی خاکستر تاریخ و 
بیچاره گی امروز، چه دردی را دوا می کند؟... 
زمانی یونان کشور علم و فلسفه بود، هیچ 
کشوری به اندازۀ یونان، دانشمند و فیلسوف 
این  روزِ  و  حال  امروز  اما  است؛  نداشته 
حاضر  کشوری  آیا  است؟  چه گونه  کشور 
و  ارستو  افالتون،  سقراط،  پاس  به  است 
ده ها نام پُرافتخارِ دیگر که از یونان بوده اند، 

وام های این کشور را بپردازد؟
درد  چه  به  افغانستان  تاریِخ  سال  پنج هزار 
بدبختی  و  فقر  در  آن  مردمِ  می خورد وقتی 
امنیِت  تأمین  توان  حتا  و  می کنند  زنده گی 
خود را ندارند؟... همین حاال اگر کمک های 
با  غنی  آقای  آن وقت  شود،  قطع  جهانی 
پنج هزار سال پیشینۀ تاریخی، یک ماه حقوق 
حتا  نمی تواند،  کرده  تأمین  را  کارمندانش 
نمی تواند پول تخم مرغ هایی را که صبحانه 

در ارگ خورده می شود، تأمین کند!
داشت،  تاریخ  سال  پنج هزار  که  افغانستانی 
دارد،  وجود  که  آن چه  ندارد.  وجود  حاال 
جغرافیای مفلوکی به نامِ افغانستان است که 
معنوی  و  مادی  ویرانی  و  فقر، جهل  دچار 
سال  پنج هزار  به جای  غنی  آقای  می باشد. 
دیگری  چیزهای  به  است  خوب  تاریخ، 
دگرگونی های  زمینۀ  بتواند  که  کند  مباهات 

بزرگ در کشور را فراهم آورد.
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احمـد عمران

پنج هزار سال تاریخ
 و دیـگر هیـچ!

 

روابط کابل و اسالم آباد بارِ دیگر متشنج شده است. دو کشور 
روز پنج شنبه سفرای یکدیگر را به خاطر درگیری های مرزی 
و بازداشِت یک دیپلماِت پاکستانی در قندهار احضار کردند. 

پس از تشکیل دولت وحدت ملی، کابل و اسالم آباد به شکِل 
بی پیشینه یی به هم نزدیک شدند. اشرف غنی ظاهراً برای تأمین 
راهکارها  و  ابزارها  تمامی  از  افغانستان،  در  ثبات  و  صلح 
جایی  تا  کرد،  استفاده  کشور  دو  میان  صمیمیت  ایجاد  برای 
که تفاهم نامۀ استخباراتی را با این کشور به امضا رسانید. آقای 
غنی حتا به اشارۀ جانب پاکستانی، از سطح بلنِد روابط سیاسی، 
ـ  خویش  استراتژیِک  و  دیرینه  متحد  با  نظامی  و  اقتصادی 
هندوستان ـ کاست تا اعتماد جانِب پاکستانی را به نحو احسن 
به دست بیـاورد. بر اثر همین تالش ها بود که مقام های ارشد 
پاکستانی، روابط دو کشور را در دورۀ مأموریت چندماهۀ آقای 
غنی، در طول تاریخ سیاسِی دو کشور یک استثنا عنوان کردند. 
ناامنی در  با تشدید جنگ و  نپایید که  این دوستی دیری  اما 
یافت. کابل  آغاز  میاِن دو کشور  اتهام زنی ها  افغانستان، روند 
بار دیگر اسالم آباد را در یک »جنِگ اعالم ناشده« با افغانستان 
اعالم کرد و آی اس آی را مسوول حمله به شورای ملی کشور 

دانست. 
هفتۀ گذشته، پس از درگیری های مرزی میان نیروهای سرحدی 
افغانستان و مرزباناِن پاکستانی در جنوب کشور، روابط کابل 
و اسالم آباد وارد فاز جدیدی شد. این دو کشور یکدیگر را به 
آغاز این درگیری ها متهم می کنند، اما جانب افغانستان مدعی 
است که پاکستانی ها در تالش ساختن تأسیسات در جغرافیای 
پاکستانی ها همواره  از سوی  که  افغانستان هستند؛ موضوعی 

رد شده است. 
 این نخستین بار نیست که نیروهای مرزی دو کشور در مناطق 
زمان  در  و  گذشته  سال های  در  می شوند.  درگیر  سرحدی 
مأموریِت حامد کرزی نیز بارها نظامیاِن دو کشور باهم درگیر 

شده بودند.
داده اند  نشان  به خوبی  گذشته  سال  چهارده  در  پاکستانی ها 
افغانستان  با دولت و مردم  آمدن  کنار  تفاهم و  به  که حاضر 
نیستند. آن ها گاه با تشدید حمالت انتحاری و انفجاری، گاه 
راه اندازِی  با  هم  زمانی  و  جبهه یی  سازمان دهی جنگ های  با 
افغانستان  قبال  در  را  خویش  نیِت  توپ خانه یی،  حمالت 

روشن ساخته اند.
در  افغانستان  ملی  وحدت  دولت  رهبرِی  مواضع  تغییر  با 
قبال پاکستان، انتظار برده می شد که تغییر اندکی در سیاست 
خارجی پاکستان در قبال افغانستان به وجود آید؛ اما با گذشت 
۹ ماه، معلوم شد که پاکستان همچنان به تنش و کشکمش با 
افغانستان  استراتژیک در  از سیاست عمِق  ادامه می دهد و  ما 

دست بردار نیست. 
متأسفانه دولت ِ فعلی و دولت حامد کرزی هیچ کدام یک راهبرد 
مدون، عقالنی و حساب شده در قبال پاکستان نداشته اند. آن ها 
سیاسِت  پُرطمع،  و  جنجالی  همسایۀ  این  برابِر  در  همیشه 
برادرِ  را  اسالم آباد  گاهی  کرده اند.  اتخاذ  منفعالنه  و  مقطعی 
سر  را  برادر  این  دشمناِن  با  مبارزه  شعار  و  خوانده  دوقلو 
داده اند، و گاهی هم پاکستان را دشمِن سرسخت و آشتی ناپذیر 

خوانده و بر ادامۀ خصومت با این کشور تأکید ورزیده اند. 
ولی بر دولت وحدت ملی است که با پندگیری از شکست ها 
و سرخورده گی های مکرر در رابطه با پاکستان، تاریِخ روابط با 
این همسایه را با نگاهی نو بازخوانی و تحلیل کند و تعریفی 
نو و عقالنی و مطابق با واقعیت های عالم سیاست، از روابط 

با پاکستان ارایه دهد.
افغانستان همچنان در نگاه پاکستان، عمق استراتژیک و حیاط 
مسلمًا  و  می شود  محسوب  نیابتی  جنِگ  میدان  و  خلوت 
شکستاندِن این نگاه و تغییر ماهیِت این ارتباط، به درایت و 

هوشیارِی رهبراِن وحدِت ملی بسته گی دارد. 
پُرهزینه   بی تردید که خصومت و دشمنی برای هر دو طرف 
با  تفاهم  و  به دوستی  اکید  ما ضرورِت  و  تباهی آور است  و 
التماس و زیر پا  پاکستان داریم. اما این دوستی هرگز از راهِ 
احساس  باید  پاکستان  نمی آید.  به دست  ملی مان  غرور  نهادِن 
از  باید  ما  نیست.  افغانستاِن گذشته  امروز،  افغانستاِن  کند که 
با تدوین و  کنیم و  پرهیز  سیاست های مقطعی و احساساتی 
پاکستان،  برابر  در  منطقی  و  پویا  قاطع،  سیاسِت  یک  تطبیِق 
به این همسایۀ جنوبی بفهمانیم که ما خواهاِن روابِط برابر و 
حسنه میاِن دو کشور هستیم و غیر از این، هر گماِن دیگری 
افتضاح  و  با شکست  شود،  دنبال  )پاکستان(  شما  توسط  که 

روبه رو خواهد شد!
  

ضرورِت بازاندیشِی 

روابط با پاکستان
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توافقنامه همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا 
توسط مشاور اقتصادی اشرف غنی و نماینده عالی 
این اتحادیه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان به 

امضا رسید.
و  افغانستان  میان  توسعه  و  همکاری  توافقنامه 
نهایی  طرف  دو  نمایندگان  توسط  اروپا  اتحادیه 

شد.
مطبوعاتی  دفتر  توسط  شده  منتشر  بیانیه یی  در 
ریاست جمهوری آمده است که این توافقنامه روز 
اقتصادی  مشاور  زاخیلوال  عمر  توسط  پنجشنبه 
موگیرینی  فدریکی  و  افغانستان  رییس جمهور 

نماینده عالی اتحادیه اروپا به امضاء رسید.
اشرف غنی در مراسمی که به همین مناسبت در کاخ 

گفت:  شد،  برگزار  افغانستان  ریاست جمهوری 
از  جدیدی  فصل  توافقنامه  این  شدن  نهایی 

همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا است.
امضای  از  هدف  افزود:  افغانستان  رییس جمهور 
مردم  برای  شغلی  فرصت  ایجاد  توافقنامه  این 

افغانستان است.
وی به سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که 
در این محفل حضور داشتند، گفت که دولت کابل 
بر یک چارچوب بودجه یی کار می کنند تا برنامه 

بودجه یی افغانستان را در هر ۴ سال تعیین کند.
نبود  ما  مشکالت  از  یکی  داد:  ادامه  اشرف غنی 
ظرفیت کاری برای مصرف موثر بودجه است که 
خواهد  رفع  مذکور  مشکل  برنامه  این  اجرای  با 

شد.
در  اروپا  اتحادیه  عالی  نمایندۀ  موگرینی  فدریکا 
نیز  امور روابط خارجی و معاون کمیسیون اروپا 
گفت:  افغانستان در ۱۳ سال گذشته، دستاوردهای 
زیادی داشته اما این کشور با چالش های زیاد نیز 

روبرو است.
پارلمان  به  نهایی  تصویب  برای  توافقنامه  این 

اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد.
چندی قبل، نورالحق علومی وزیر داخلۀ افغانستان 
اروپا  اتحادیه  نماینده  اشتیرن وال  پیا  خانم  و  و 
توافقنامه همکاری و ارتقای ظرفیت پولیس کشور 

را به امضا رسانده بودند.
این  در  نیز  اروپا  اتحادیه  نماینده  اشتیرن وال  پیا 
نشست خبری تأکید کرده بود که کمک های این 
ادامه خواهد  افغانستان  به   ۲۰۱7 سال  تا  اتحادیه 

یافت.
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تشدید نبردها در کندز و بغالن
ولسوالی دشت ارچی کندز از دو روز بدین سو شاهد 
بوده  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  سخت  نبردی 
است. یکی از مسووالن امنیتی که نخواست نامش 
فاش شود به سالم وطندار گفت که نیروهای امنیتی 
از پنج شنبه شبعملیاتی را از سه جهت باالی طالبان 

به راه انداخته اند.
این مسوول امنیتی می گوید که عملیات بازپس گیری 
ولسوالی  سمت های  از  دشت ارچی،  ولسوالی 
کندز  خان آباد  ولسوالی  تخار،  والیت  خواجه غار 
و  افتاده  راه  به  این والیت  امام صاحب  ولسوالی  و 
نیروهای امنیتی ساحه را برای فعالیت طالبان تنگ 

کرده اند.
بر بنیاد گفته های منبع، نیروهای امنیتی پیشرفت هایی 

نیز در این عملیات داشته اند.
نصرالدین سعدی، ولسوال دشت ارچی نیز با تأیید 
امنیتی  نیروهای  دارد  احتمال  که  گفت  مطلب  این 
تا پایان روز این ولسوالی را از چنگ طالبان بیرون 

آورند.
راه اندازی  با  امنیتی  نیروهای  آقای سعدی  گفتۀ  به 
این عملیات، تلفات زیادی به طالبان وارد کرده اند، 

اما تا کنون آماری در این رابطه در دست نیست.
اند. آن ها  طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته 
در حالی به این ولسوالی دست یافته اند که چندی 
پیش ولسوالی چهاردرۀ کندز را نیز برای مدتی به 

تصرف خود درآورده بودند.
این گروه پس از تصرف چهاردره با مقاومت شدید 
نیروهای امنیتی در حومۀ مرکز کندز مواجه شدند و 

با تحمل تلفات »سنگین« عقب نشینی کردند.
در  کندز  دشت ارچی  گیری  بازپس  برای  عملیات 
حالی از سوی نیروهای امنیتی به راه افتاده است که 
بود که در جنگ  پیش گفته  رییس جمهور چندی 
کندز، جنگجویان بیش از ده کشور در مقابل دولت 

می جنگند.
منظور  به  نیز  بغالن  والیت  در  تصفیه یی  عملیات 
پاک سازی مناطق ناامن این والیت از وجود طالبان 

آغاز شده است
راه اندازی عملیات تصفیه یی در مناطق ناامن بغالن

به  بغالن  پولیس  فرمانده  پردل،  عبدالجبار  جنرال 
رسانه ها گفت که صبح روز جمعه نیروهای امنیتی، 
عملیات گسترده یی را به خاطر پاک سازی ساحات 
ناامن از وجود طالبان در این والیت راه انداخته اند.
و  بغالن  والیتی  شورای  اعضای  این،  از  پیش 
امنیتی  از مسؤوالن  انتقاد  با  این والیت  باشنده گان 
با  بغالن  در  طالبان  که  بودند  گفته  والیت،  این 
سرباز گیری،  هم چنان  و  زکات  و  عشر  جمع آوری 
در حال تقویت و تجهیزشدن هستند. آن ها مقام های 

امنیتی را متهم به بی توجهی کرده و می گویند که این 
مقام ها برای طالبان فرصت تجهیزشدن را می دهند.

در  تأخیر  علت  بغالن  پولیس  فرمانده  حال  این  با 
آغاز چنین عملیاتی را فرارسیدن فصل جمع آوری 
که  این  دلیل  به  گفت،  و  کرد  عنوان  محصوالت 
ناامن  مناطق  در  کشاورزان  حاصالت  نمی خواسته 

آسیب ببیند، این عملیات را به تأخیر انداخته بود.
جمع آوری  فصل  پایان  با  اکنون  می گوید،  وی 
به  را  گسترده یی  عملیات  کشاورزی،  محصوالت 
خاطر سرکوب طالبان در این والیت راه انداخته اند.

نیروهای  میان  درگیری  هم اکنون  که  می شود  گفته 
امنیتی و طالبان جریان دارد. فرمانده پولیس بغالن 
و  تلفات  ارقام  و  آمار  پایان عملیات،  در  افزود که 

خسارات را در دسترس رسانه ها قرار خواهد داد.

وزارت دفاع افغانستان:

گزارش پنتاگون دربارۀ تلفات 
نیروهای امنیتی واقعیت ندارد

داکتر بدون سرحد یورش نیروهای امنیتی به بیمارستان 

این سازمان را محکوم کرد

فصـل جـدید روابط کـابل با اتحـادیۀ اروپـا

سازمان پزشکان بدون مرز یورش نیروهای ویژه امنیتی افغانستان را به شفاخانه این 
سازمان در والیت قندوز محکوم کرده است.

در خبرنامه این سازمان با اشاره به ورود غیر مجاز نیروهای امنیتی افغانستان آمده است: 
»این کار غیر قابل قبول است و در عین حال نقض قوانین بشردوستانه حقوق بین الملل 

است که از نهادهای بهداشتی در برابر حمالت حمایت می کند.«
نیروهای امنیتی افغانستان روز چهارشنبه ۱۰سرطان برای ردیابی زخمی های مخالفین 

مسلح وارد این بیمارستان شدند.
به یک ساعت  نزدیک  امنیتی مسلح  نیروهای  آمده است که  این سازمان  در خبرنامه 
با  و  کردند  رها  بعد  و  بازداشت،  نخست  را  مریض  سه  بودند،  شفاخانه  این  داخل 
کارمندهای این شفاخانه بدرفتاری کردند. در این خبرنامه همچنین آمده است که به 

سوی یکی از پزشکان اسلحه گرفته و او را تهدید کرده اند.
پس از آن شفاخانه این نهاد در قندوز بسته شد. در این خبرنامه آمده است که سازمان 
بدون مرز به دلیل تهدید امنیتی به کارمندان و مریضان این شفاخانه و نبود فضای امن، 

فعالیت خود را به طور موقت متوقف کرده است.
مسووالن این نهاد خواستار دیدار با وزیر دفاع و داخله افغانستان شده اند تا مطمین 

شوند که به فعالیت ها و اصول کاری آنها احترام گذاشته خواهد شد.
دکتر بارت جنسن، مسوول عملیاتی این سازمان گفته: »در جریان هر درگیری ای که 
پزشکان بدون مرز کار می کند، ما هیچ گاه طرف واقع نمی شویم. پزشکان ما مریضان 
را نظر به نیاز آنها مورد مداوا قرار می دهند و هیچگونه تفکیک قومی، نژادی و سیاسی 

میان مریضان قائل نمی شوند.« 
این شفاخانه از سال ۲۰۱۱ خدمات پزشکی مجانی عرضه می کرد. تنها در سال ۲۰۱۴ 

بیشتر از ۲۲,۰۰۰ نفر مورد مداوا قرار گرفته اند.
شفاخانه پزشکان بدون مرز یکی از بزرگترین شفاخانه ها در شمال افغانستان است.

و  افغان  نیروهای  میان  شدید  درگیری های  شاهد  گذشته  هفته های  در  قندوز  والیت 
پیکارجویان خارجی همراه با گروه طالبان بوده است.

گزارش  در  شده  ارایه  آمارهای  افغانستان  دفاع  وزارت 
را  امنیتی  نیروهای  تلفات  میزان  افزایش  درباره  پنتاگون 

دور از واقعیت خواند.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع اعالم کرد: 
تلفات  افزایش  دربارۀ  امریکا  دفاع  وزارت  آمارهای 

نیروهای امنیتی کشور واقعیت ندارد.
تلفات  میزان  پنتاگون،  گزارش  براساس  افزود:  وزیری 
داشته  افزایش  درصد   ۹ جاری  سال  در  افغان  نیروهای 
درحالی تلفات نیروهای امنیتی کشور تنها ۳ درصد بیشتر 

شده است.
در گزارش اخیر وزارت دفاع امریکا آمده است که نظامیان 
و  امنیتی  نهادهای  مدیریت  ضعف  خاطر  به  افغانستان 

کمبود سالح آسیب دیده اند.
این در حالی است که چندی قبل، وزارت دفاع افغانستان 
بازسازی  برای  امریکا  عمومی  بازرسی  اداره  گزارش 
افغانستان )سیگار( مبنی بر  مفقود شدن تجهیزات نظامی 
تحویلی دولت واشنگتن به این وزارتخانه را رد کرده بود.
اداره  گزارش  رد  با  افغانستان  دفاع  وزارت  حال،  این  با 
وزارت  به  که  سالح هایی  تمام  بود:  کرده  اعالم  سیگار 
وزارتخانه  این  در  و  ثبت  شده،  تحویل  افغانستان  دفاع 

موجود است.
اتهام  رد  با  نیز  افغانستان  دفاع  وزارت  معاون سخنگوی 
مفقود  سالحی  هیچ  بود:  گفته  سیگار  امریکایی  اداره 
نشده و وزارت دفاع افغانستان در مورد چنین ادعاهایی 

پاسخگو است.
جان سپکو بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان 
تاکنون   ۲۰۰۴ سال  از  امریکا  که  بود  گفته  گزارشی  در 
اختیار  در  را  مختلف  قبضه سالح  هزار   7۰۰ کم  دست 
آن ها  از  تعدادی  اما  گذاشته  افغانستان  ارتش  نیروهای 

مفقود شده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1571   شنبه             13سرطا   ن   /   تیر        y 1394  17 رمضا  ن  ا لمبا  رک     y 1436  4 جو  ال  ی       2015 گزارش
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بخش دهـم
بخش نخسـت

عبدالحفیظ منصور
نهضت اسالمی و حکومت داوود

با به قدرت رسیدن داوود خان از طریق کودتا )۲۶ سرطان ۱۳5۲(، در ارتباط با نهضت 
اسالمی افغانستان، دو تحول رخ داد:

تحریک اسالمی زیر فشار فزایندۀ حکومت داوود خان ـ که در آن اعضای   .۱
حزب دموکراتیک خلق پست های حساس را در دست داشتند ـ قرار گرفت. افراد نهضت 
مورد پی گرد قرار گرفتند و تعدادی از سران نهضت زندانی شدند و عده یی دیگر چون 

استاد برهان الدین ربانی و انجنیر حکمتیار، مجبور شدند تا به پاکستان هجرت نمایند.
کودتای داوود خان که بعد از چهل سال حکومت بی دردسر ظاهرخان به وقوع   .۲
پیوست، به حلقه های سیاسی در کشور فکر تازه یی راجع به اخذ قدرت سیاسی داد و آن، 

توسل به کودتا بود.
در این میان، نهضت اسالمی که تا آن زمان فعالیت های خویش را بیشتر در جهت فرهنگی 
معطوف ساخته بود و می خواست از طریق روشن ساختِن افکار عامه و جلب و جذب 
منورین به داخل حکومت ظاهرخان اقتدار سیاسی را به دست آرد، فعالیت هایش در ارتش 
افغانستان شدت گرفت تا این که کودتاهایی ناموفقی را یکی پی دیگر بین سال های ۱۳5۲ 
تا ۱۳5۴ به راه انداخت. در کودتای ۱۳5۴ که طرح آن از سوی یک عده از سران نهضت 
درستیز وقت  لوی  مستغنی«  »کریم  که  گردید  وانمود  برنامه طوری  ریخته شد،  اسالمی 
در اجرای کودتا سهم و آماده گی دارد و تنها نیاز به آن است که نام برده به بهانۀ معقولی 
ارتش را به حرکت درآورد و بدین وسیله ارگ و نقاط مهم کابل را تصرف کند. بنابراین 
شده  مسلح  کابل  شهر  در  عملیات  انجام  به خاطر  قباًل  که  نهضت  اعضای  از  عده یی  به 
بودند، دستور داده شد تا به مناطق اطراف رفته و در یک زمان معین در چند نقطه دست 
به حمالت مسلحانه زنند. همین بود که چندی بعد قیام هایی در پنجشیر، لغمان، سرخرود، 
بر علیه  اما حرکتی  پیکار آمدند،  یافت. قوای رژیم داوود به صحنۀ  انجام  ارگون  کنر و 

داوود صورت نگرفت.
جریان قیام

کدام  بدون  که  گرفت  قیامی صورت  نهضت  اعضای  از جانب  ۲۶ سرطان ۱۳5۴  صبح 
مقاومت شدید، افراد دولتِی مرکز ولسوالی و دو عالقه داری اسیر گردیدند و پنجشیر در 
مدت نیم روز به دست مجاهدین آزاد شد و وسایلی که به دست مجاهدین افتاد، حدود ۱۰۰ 

قبضه سالح و چند صندوق مرمی بود.
بودند که توسط  افراد منطقه  از  این مجاهدین، محصالن دانشگاه کابل و تعدادی  بیشتر 

احمدشاه مسعود سرپرستی می شدند.
در این قیام احمدشاه مسعود قومانده حمله باالی مرکز ولسوالی در رخه و شاه ابدال در 
عالقه داری حصۀ اول و غالم حیدر در عالقه داری حصۀ دوم پنجشیر را به عهده داشتند. 
هم چنان »خواجه محفوظ منصور« مسوول قطع راه پنجشیر و کابل بود که هم زمان با حملۀ 
ناگهانی مجاهدین باالی نقاط متذکره، جاده پنجشیر - کابل از ناحیه »راه تنگ« قطع گردید.

درون  در  که  اسالمی  نهضت  افراد  جانب  از  نیز  کابل  در  که  بودند  فکر  بدان  انقالبیون 
ارتش اند، قیامی صورت گیرد.

نشد  اما چنان  داشتند،  رادیو  از طریق  را  کابل  در  قیام  انتظار شنیدن خبر  تا ظهر  ایشان 
و سرنوشت این قیام تغییر یافت؛ چون در کابل قیامی صورت نگرفت، مجاهدین بنای 

عقب نشینی را گذاشتند.
پرسش این جاست که چرا مردم به جای همکاری، با ایشان مخالفت نمودند؟

چهل سالۀ  حکومت  این که  جمله  از  است،  نهفته  مختلفی  عوامل  در  پرسش  این  پاسخ 
برای  خاصی  خانوادۀ  که  بود  ساخته  باور  بدین  را  عام  مردم  داوود،  سپس  و  ظاهرشاه 
فرمان روایی آفریده شده اند و بقیه برای فرمان برداری. از این رو برخاستن علیه حکومِت 
وقت را بازی با دم پلنگ می دانستند. بدین ترتیب، شاید انگیزۀ نخسِت مخالفت مردم با 
واقع  نموده،  که سال ها حکم روایی  مورد خشم طبقۀ حاکم  تا  باشد  بوده  این  مجاهدین 

نشوند.
رهایی محبوسین پنجشیر از سوی مجاهدین که همۀشان جرایم جنایی داشتند، اهالی منطقه 
را نسبت به مرامِ این گروه مسلح مشکوک ساخت و از آن مهم تر، تصرف بانک دولتی به 

وسیلۀ ایشان بود که موجب خشم و نفرِت مردم شد.
چون شماری از این مجاهدین از نقاط خارج پنجشیر بودند، همکاری مردم با این گروپ 
مسلح که با اکثرشان شناسایی قبلی نداشتند، مشکل دیگری بود. افزون بر آن، تفنگ های 
خارج  از  تحریک شده  گروپ  یک  مردم  نظر  به  بودند،  مسلح  آن  به  که  »استنگن«  نوع 
تحریک  البته  نداشت-  وجود  سالحی  چنین  افغانستان  ارتش  در  چون  نمودند؛  جلوه 

کمونیست های منطقه را نیز در این رابطه نباید نادیده گرفت.
نتیجه این که؛ شماری از اهالی با تفنگ و کارد و چوب به تعقیب این دستۀ مجاهد پرداختند 

و از این که مجاهدین بر روی مردم آتش نمی  گشودند، جرأت مردم بیشتر شده بود.

کـارنامـۀ
مســعود

شاهرخ شهرابی
داوری  سنگ های  و  مالک ها  تعارض ها، 
اخالقی، بزرگ ترین و شاید به واقع، یگانه 
ناکامی های  بسا  چه  و  ناآرامی ها  موجد 
رواِن صادقۀ بشری است. دعاوی اخالقی 
به  است،  دعاوی  پیچیده ترین  حکِم  در 
طوری که اندکی از دشواری آن در تنزلش 
است ـ  کرده  حلول  آن  روح  در  قانون  به 
و  نیست  اخالق  سراسر  قانون،  اگرچه 
که  جهان بینی  هر  قانون.  سراسر  اخالق، 
دارد،  جهان گستر  نظامی  ارایۀ  در  سعی 
بدون شک دربارۀ اخالق سخن گفته است. 
حتا اخالق ستیزان نیز برای نفی آن، ناگزیر 
از دست یازیدن بدان هستند. در این مقاله، 
تالِش نگارنده ناظر بر آن است تا ابتدا به 
به  سپس  و  اخالقی  عمل  اخالق،  تحدید 
دوران  در  اخالقی  تیوری های  تحول  سیر 

مدرن همراه با معرفِی این دوران بپردازد.
بخش اول؛ کلیات

علم اخالق
برای  راسخ  حالتی  و  خلق  جمع  اخالق، 
دادن  انجام  به  را  شخص  که  است  نفس 
کارهایی بدون تأمل و اندیشه برمی انگیزد. 

باید توجه داشت:
۱( خلق ممکن است خوب یا بد باشد.

نفس  برای  هیأتی  و  چه گونه گی  خلق   )۲
است که در او پایدار و ماندگار شده است. 
حاالت گذرای نفس، خلق نامیده نمی شود.
۳( هر خلقی منشای صدور پاره یی افعال از 

نفس، بدون تأمل و اندیشه است.
تقسیم بندی  شاخه  سه  به  خود  اخالق 

می شود:
 Descriptive(  : توصیفی   اخالق   )۱
گزاره هایی ست  از  مجموعه یی   )Ethics
اخالقی  نظام های  تبیین  و  توصیف  به  که 
موجود و پذیرفته شده می پردازد و اصول 
اخالقی مورد قبول یک شخص یا گروه را 

توصیف می کند.
 Normative(  : هنجاری   اخالق   )۲

Ethics(شامل دو بخش است:
اخالق  کلی  معیارهای  از  سخن  الف( 

می گوید و این که خوب و بد چیست.

و  افعال  نادرستی  و  درستی  از  ب( سخن 
مصادیق می گوید.

۳( فرا اخالق  : )Meta Ethics( در این 
اخالق  تصدیقی  و  تصوری  مبانی  شاخه 

هنجاری طرح و بررسی می شود.
فلسفۀ اخالق

مجموعه  مطالعات  را  اخالق  فلسفۀ  اگر 
آوریم،  شمار  به  اخالق  دربارۀ  فلسفی 
اخالق  و  اخالق  فرا  مسایل  دانش  این 
اما  غرب  در  می گیرد.  بر  در  را  هنجاری 
فلسفۀ  عنوان  تحت  که  مجموعه هایی 
از  کدام  هر  گاهی  شده اند،  مطرح  اخالق 
این دو را به تنهایی و گاهی نیز با هم مورد 

مطالعه قرار داده اند.
گزاره ها و جمالت اخالقی

از نظر متفکران اخالق، یک گرازه یا جمله 
وقتی قابل بررسی از دیدگاه اخالقی است 

که:
بد،  »خوب،  هفت گانه  مفاهیم  از  یکی   )۱
باید، نباید، درست، نادرست و وظیفه« در 

آن جمله به کار رفته باشد.
نه  باشند  جمله  محصول  فوق  مفاهیم   )۲

موضوع آن.
اخالقی  معانی  در  شده  یاد  واژه های   )۳
خود به کار رفته باشند، نه در معانی دیگر.

بررسی چند هم پوشانی
الف( رابطۀ اخالق با قانون

ناگفته مشخص است که اخالق از واضعان 
بزرگ قانون در عصر سنتی، مدرن و حتا 
چه  بر  این که  از  صرف نظر  پست مدرن، 
پایه یی بوده است. اما اخالق خود نیز گاهی 
به  با توجه  قانون است. گاه عملی  وامدار 
این که قانونی بوده است، به اخالق یا عمل 
اخالقی تبدیل شده است که البته من آن را 
دارای  از  فارغ  می نامم  دوم  دست  اخالق 
و  قانون  پس  نبودن.  یا  بودن  ذاتی  ارزش 
یک دیگر  کنندۀ  وضع  می توانند  اخالق 
نیز  تناسبی  هیچ  می توانند  حتا  و  باشند 
با  مقابله  مقام  بر  گاهی  حتا  و  نداشته 
قانون  لزومًا  اخالقی  عمل  باشند.  یکدیگر 
نخواهد  اخالقی  لزومًا  نیز  قانون  و  نیست 

بود، گرچه در صورت بودن، یکی از ضمان 
آن می تواند باشد. حال سوال مهم این است 
شویم،  محذور  دچار  شرایطی  در  اگر  که 

ارجحیت با کدام است و مالک چیست؟
ب( تفاوت ارزش و اخالق

ابتدا  ارزش  است.  مقدم  اخالق  بر  ارزش 
داوری  می نهد،  نام  می کند،  دسته بندی 
می کند و سپس نام اخالقی یا غیر اخالقی 
را برای گزاره برمی گزیند. این نظر که آیا 
اعمال ارزش ذاتی دارند و در واقع حسن 
یا قبح ذاتی دارند یا خیر، در نهایت پاسخ 
به آن مکاتب اخالقی را شکل می دهد. نکتۀ 
با  اخالقی  عمل  انجام  که  است  این  مهم 
ارزش است، اما هر ارزشی تبدیل به اخالق 
یا  آزادی  اگر  مثال،  طور  به  شد.  نخواهد 
آیا  بگیریم،  نظر  در  ارزش  یک  را  عدالت 
حال  است؟  اخالقی  عملی  آن  پاسداشت 
اگر نجات جان یک انسان یا کمک به فقیر 
را عملی اخالقی ارزیابی کنیم )بدون بحث 
ارزشمند  اعمال  این  آیا  ها(  معیار  سر  بر 

اند؟
جواب سوال اول خیر است و سوال دوم 
ارزش مند  صرف  اول  سوال  در  زیرا  بله. 
دست  به  بودن  اخالقی  بر  دلیلی  بودن 
نمی دهد. اما وقتی عملی اخالقی محسوب 
می شود، پس حتمًا از مرحلۀ ارزش گذاری 
است،  بوده  اخالقی  اگر  است.  کرده  عبور 
به  نه  اگر  و  مانده  باقی  اخالقی  نظام  در 
یا عمل بدون قضاوت  عملی غیر اخالقی 

تبدیل می شود.
ج( ارزش گزاری دوگانه

به تعبیری، اعمال یا ذاتًا ارزش مند اند و یا 
با توجه به آثارشان و یا هر مالک دیگری 
ارزش گزاری می شوند. نکتۀ اصلی در این 
مطلب دسته بندی تضادگونه یی برای اعمال 
و تقابل آن هاست. درست و نادرست، خیر 
ذات  که  همان سان  بد،  و  خوب  شر،  و 
قضاوت و داوری حکم می کند. به این گونه 
ارزش گزاری، صرف نظر از نحوه و چرایی 
آن، ارزش گزاری دوگانه می گویند. اخالق 
همواره حول محور مفاهیم دوگانه به طرح 

موضوع می پردازد.

اخالق در سایۀ مدرنیسم
 )نوشته یی در رابطه با فلسفۀ اخالق و سیر اندیشه های اخالقی در عصر مدرن 

همراه بررسی اجمالی مبانی نظری مدرنیسم(
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نیما و گلچین گیالنی  کنار  را در  خانلری 
باید از نخستین شاعرانی به شمار آورد که 
مفهوم تجدد در شعر را عماًل ادراک کرد و 
برای به سامان رساندِن آن کوشید. راستی، 
در  که  حرف هایی  انبوهِ  حجم  برابر  در 
برابر نیما زده شده  است، عوامل سیاسی و 
شخصی را باید از حِق آن بزرگ جدا کرد؛ 

برای خانلری هیچ حقی نباید قایل شد؟ 
داوری یی  چنین  که  نپسندد  عاقل  هیچ 
این است که خانلری  باشیم!... حق  داشته 
با نمونه هایی از شعر نو، که از ۱۳۱۶ )شعر 
ماه در مرداب( و حتا پیش از آن در ۱۳۱۲ )شعر ستارۀ صبح( عرضه کرد 
و نیما، در ارزش احساسات آن شعر را در میان تجربه های نو معاصران، 
دل چسب و حساس خواند؛ یکی از پیشاهنگاِن این تحول بوده است و در 
سال های بعد از شهریور ۱۳۲۰ با انتشار نمونه های معتدلی از شعر غنایی 
که  است  این  و حق  کرد  آشنا  در شعر  تجدد  با ضرورت  را  نو، ذهن ها 
جمعی از جوانان مایه ور آن سال ها از طریق خانلری به صورت تجدد در 
شعر فارسی پی بردند و حق این است که آثار آن روز تولّلی و نادرپور 
از  بیش  آن سال ها،  نوجوی  از جوانان  کثیری  و سایه و مشیری و جمع 
آن که متأثر از نیما یوشیج، باشد، متأثر از نمونه های شعری خانلری و آرای 

انتقادی او بوده است.
زبان  تجدد شعری  پیشاهنگی  در  نیما  مقام شامخ  از  به هیچ روی  این ها 
فارسی نمی کاهد. اگر به ُجنگی که پرویز داریوش از شعر نو فارسی در 
نگاه  انتخاب و منتشر کرده است  نو«  با عنوان »نمونه های شعر  ۱۳۲5 و 
کنیم، می بینیم که سهم خانلری در این تجدد، سهم قابل مالحظه یی است، 
حتا به لحاظ ارایۀ نمونه ها، سهم او از همۀ شاعران آن کتاب بیشتر است. 

من تصور نمی کنم که داریوش در آن انتخاب پارتی بازی کرده باشد که از 
خانلری سه شعر بگذارد و از نیما یوشیج یکی. این فقط نشانۀ آن است 
که در نظر جواِن شعردوستی مثل داریوش که با شعر فرنگی هم بیش و 
کم آشنایی داشته، خانلری نسبت به دیگران چنین موقعیتی داشته است. 
امروز بگوید و  احتیاط که کسی  اندکی هم  قدری شجاعت الزم دارد و 
از غوغای »عوام روشن فکر« نترسد که شاید بشود تأثیر اندکی از بعضی 
شعرهای خانلری را بر بعضی از شعرهای نیما، در سال های بعد از شهریور 

۱۳۲۰ دید.
ظاهراً در تاریخ ادب فارسی، کفری صریح چنین که من گفتم، کسی نگفته 
است و چنین خرق اجتماعی، در حّد جنون، هیچ کس مرتکب نشده است 
برای  بداند. ولی  از خانلری  متأثر  را  نیما  که دست کم در یکی دو شعر، 
من - با همه ارادتی که به نیما دارم و با همه ستایشی که نسبت به عظمت 
او همیشه نشان داده ام - یک مسأله همیشه جای بحث بوده است و من از 
مطرح کردن آن هیچ پرهیز و پروایی ندارم تا نسل های آیندۀ درباره آن به 
شیوه های علمی تحقیق کنند؛ آیندۀ مطالعات ادبی و علوم انسانی از کشف 

این گونه حقیقت ها عاجز نخواهد بود.
آن کفر بزرگ و آن ذنب الیُغَفر این است که »در مورد آثار نیما یوشیج« 
چه نظم او و چه نثر او، مالک اعتبار »تاریخ نشر« آن هاست و نه تاریخی 
که در پای آن ها نهاده شده است«. نیما با نامه ها و یادداشت های روزانه اش 
به ما ثابت کرده است که با همه مقام شامخ هنری اش، در رعایت »حق و 
حقیقت« چندان هم »عادل و معصوم« نبوده است و بعضًا از تهمت زدن 
به دیگران، گویا در لحظه های خشم و کین، پروا و پرهیز نداشته است. 
زمان  حّد  در  فقط  شعرها،  آن  تاریخ  و  نامه ها  آن  تاریخ  دلیل،  همین  به 

انتشارشان اعتبار دارد و الغیر.
ندارم، ولی تصور می کنم که  من جست وجویی در مطبوعات آن سال ها 

نیما یوشیج شعر »با غروبش« را پس از خواندن شعر خانلری در سخن، 
شماره ۱۱ و ۱۲، به تاریخ مرداد ۱۳۲۳ سروده است و تاریخ قدیمی تری - 
فروردین ۱۳۲۳ - زیر شعر گذاشته است و تا آن جا که می دانم، تاریخ نشر 

آن شعِر نیما سال ها بعد از نشر شعر خانلری بوده است.
چه قدر »بت تراشی« در این مملکت رواج دارد!؟

دارد  رواج  مملکت  این  در  پرستی«  »بُت  و  تراشی«  »بُت  قدر  چه  واقعًا 
که آدم از طرح کردِن چنین مطلب ساده یی، آن هم در حد یک پرسش و 
احتمال، باید چندین بار استغفار کند که معجزۀ امام زاده نیما یوشیج زبان 

او را الل نکند!
شعر فارسی و اگر شما الزم می دانید من می گویم نیما بزرگ ترین پیشاهنگ 

و ضروری می دانید، مقام های باالتر و باالتری هم برای او قایل می شوم، 
مثاًل بزرگ ترین نوآور مشرق زمین، بیش تر از این هم الزم است که بنده 
پیشاپیش اعتراف کنم؟ بعد از این اعتراف، باز بنده حرف خودم را تکرار 
می کنم که در مورد آثار نیما یوشیج مالک اعتبار، »تاریخ نشر« آن هاست و 

نه »تاریخ نوشته شده در زیر« آن ها.
احتمال این که نیما بعد از شهریور ۱۳۲۰ از کارهای خام و پختۀ شاگردانش 
یا  شهریور  از  قبل  به  را  شعرها  بعضی  تاریخ  و  باشد  گرفته  مایه هایی 
پنهان  روان شناسی  باشد، هست.  بُرده  شعرها  آن  تاریخ  از  قبل  سال هایی 
متأسفانه  متأسفانه  متأسفانه،  را  کاری  چنین  نیما  روزانۀ  یادداشت های  در 

تأیید می کند.
با توجه به این پیشنهاد یا پرسش یا شبهه یا هر چه اسمش را می خواهید 
»با غروبش«  نیما یوشیج شعر  احتماالً  بگذارید، من می خواهم بگویم که 
را بعد از خواندن شعر خانلری سروده است؛ چنان که تردیدی ندارم که 
»حرف های همسایه« را ـ با هر تاریخی که در زیر آن ها نهاده ـ به تأثیر از 
»چند نامه به شاعری جوان«ِ ریلکه و ترجمۀ خانلری که در ۱۳۲۰، انتشار 
یافته نوشته است. البته بنده غافل از این نیستم که نیما هم زبان فرانسه تا 
حدی می دانسته و ممکن است نامه های ریلکه را در  زبان فارسی خوانده 
باشد و بگذارید این کفر دیگر را همین جا بگویم که به نظر من بخش های 
اصلی و محوری »ارزش احساسات« هم ترجمۀ آزاد و »بفهمی نفهمی« از 
اسالم  دایره المعارف  نظیر  کتابی  از  مطالبی  که  است  فرانسوی  کتاب  یک 

)چاپ اول(، دربارۀ شعر معاصر ترک و عرب بر آن افزوده شده است. 
برگردیم به اصل بحث که احتمال تأثیرپذیری نیما در شعر »با غروبش« از 

شعر »یغمای شب« خانلری است. ابتدا این دو شعر را نقل می کنم:
یغمای شب

شب به یغما رسید و دست گشود
در تِه دره هرچه بود ربود

رود دیری ست تا اسیِر وی است
بشنو این های های زاری رود

گنج باغ از سپید و سرخ و بنفش
همه در چنگ شب به یغما رفت

شاِخ گردو ز بیم پای نهاد
بر سِر شاخ سیب و باال رفت

شب چو دودِ سیه تنوره کشید
رو نهاد از نشیب سوی فراز

دست و پای درخت ها گم شد
بر نیامد ز هیچ یک آواز

بانگ برداشت مرغ حق: شب! شب!
برگ بر شاخ بید لرزان شد
راهِ فرسوده بر زمین بخزید

الی انبوهِ پونه پنهان شد
شب دمی گرم بر کشید و بخفت

اینک آسوده از هجوم و ستیز
یک سپیدار و چند بید کهن

بر سر تپه اند پا به گریز
فرامه- مرداد ۱۳۲۳

 
با غروبش

لرزش آورد و خو گرفت و برفت
روز پا در نشیب دست به کار

در سِر کوه های زرد و کبود
همچنان کاروان سنگین بار

هرچه با خود به بادِ غارت بُرد
خنده ها، قیل و قال ها در دِه

بُرد این جمله را و و زو همه جا
شد غمین و خموش و دزد زده

دیدم از دستکارِ او نماند
در تهیگاهِ کوه و مانده دشت

هیکلی جز به ره شتاب که داشت
جویی آرام آمده سوی گشت

یک نهان ماند لیک و روز ندید
با غروبش که هرچه کرد غروب

وان نهان بود: داستاِن دو دل
الی انبوهِ پونه پنهان شد

که نیامد به دست او منکوب
پس از آبی که رخت بُرد به در
زین سرای فسوس، هیکل روز
باز آن جا به زیر آن دو درخت

آن دو دل داده آمدند به سوز
فروردین ۱۳۲۳

تا  خصوصی اش  نامه های  در  که  کسی  بگیرید.  نادیده  را  تاریخ ها  فقط 
بدان حّد غرض ورزانه دیگران را لجن مال می کند، چه مقدار تقوای هنری 
مدتی  به  قلمی،  با چرخاندن سِر  را،  تاریخ شعر  که  باشد  داشته  می تواند 

قبل نبرد؟
نادری  استثنایی و  »این دو شعر که مضموِن چندان  ممکن است بگویید: 
با شما  ندارد. چنین توصیفی به ذهن هر کسی می رسیده است.« من هم 
موافقم، اما از طرح کردن پرسش خویش پروایی ندارم، بگذارید زمینه یی 
فراهم شود برای آینده گان که با روش های آماری و تحلیل های کامپیوتری 

»سبک« می توانند این گونه پرسش ها را پاسخ بدهند.
گیرم پاسخ این پرسش منفی باشد و ثابت شود که اصاًل خانلری از نیما، 
در این شعر تأثیر پذیرفته است، تازه کمکی خواهد بود به اصل بحِث ما که 
در سال های بعد از شهریور ۱۳۲۰ به دلیل زبان روشن و استوار خانلری، 
تا در زبان  جوانان مفهوم تجدد را در شعر او بیشتر احساس می کرده اند 

پیچیدۀ نیما یوشیج.
زمان سروده  در یک  و  قالب  در یک وزن، یک  که  دو شعر  این  مقایسۀ 
و  بیان  روشنِی  میزان  است،  یکی  تقریبًا  آن ها  اصلی  مضمون  و  شده اند 
نشان  یوشیج  نیما  پیچیدۀ  بیان  با  قیاس  در  را  خانلری  اسلوِب  سالمِت 

می دهد.
حال ممکن است کسانی باشند ـ که بسیارند و شاید هم حق با آن هاست 
ـ و عقیده داشته باشند که بیان پیچیدۀ نیما »شعرتر« است از بیان روشن و 

استوار خانلری. با چنان سلیقه هایی هرگز بحث به جایی نمی رسد. 

مد و مه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ 
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نیما  آیا 
شیج  یو
ر  کپی کا

ناتل خانلری بود؟! اشعار  از  نیما  کپی برداری  از  کدکنی  شفیعی  روایِت 

ACKU
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هارون مجیدی
افراد  اجرایی می گوید که ریاست جمهوری  ریاست 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  ریاست  به  را  متقلب 
پیشنهاد کرده و به همین دلیل آغازِ کار این کمیسیون 

به تأخیر افتاده است.
مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  رییس  همچنان 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  آوردن  نماینده گان 
افغانستان را از گزینه های اعتباربخشی دولت خوانده 
زمینه  این  در  ملی  وحدت  دولت  رهبران  می گوید، 

موفق نبوده اند.
نظام  در  اصالحات  آوردن  برای  کمیسیونی  ایجاد 
سیاسی  توافق  نامۀ  عمدۀ  موارد  از  کشور  انتخاباتی 
تشکیل دولت وحدت ملی بود که رییس جمهور غنی 
چهار ماه پیش از این با فرمانی اعضای این کمیسیون 
کمیسیون  کار  به  شروع  از  پیش  که  کرد  اعالم  را 
پایان رسیده  به  آن  انتخاباتی، زمان کاری  اصالحات 

است.
کار  نحوۀ  و  صالحیت  رهبری،  مورد  در  اختالفات 
کار  به  آغاز  برای  موجود  سدهای  از  کمیسیون  این 

کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی گفته شده است.
اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون  فیصل،  جاوید 
رییس  و  رییس جمهور  میان  گفت وگو  که  می گوید 
اصالحات  کمیسیون  رییس  انتخاب  روی  اجرایی 
نتیجۀ  به  کنون  تا  دارد و دو طرف  انتخاباتی جریان 

نهایی نرسیده اند.
تعیین  در  اختالف سران حکومت  دلیل  فیصل  آقای 

رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی را معرفی افراد 
ریاست  سوی  از  کمیسیون  این  ریاست  به  متقلب 

جمهوری می داند.
ریاست  می گوید:  اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون 
جمهوری فردی را که در تقلب های انتخابات ریاست 
به ریاست کمیسیون  جمهوری گذشته دست داشته، 
اصالحات انتخاباتی معرفی کرده است؛ اما او از این 

فرد نام نمی برد.
آقای فیصل افزود که تا اکنون زمان آغاز کار کمیسیون 
این کمیسیون  تعیین رییس  انتخاباتی و  نظام  اصالح 

مشخص نشده است. 
به گفتۀ فیصل، ریاست اجرایی نسبت به اصالحات 
انتخاباتی حساس است و خواهان انتخاب فردی  است 
آوردن  به  و  نبوده  انتخاباتی دخیل  تقلب های  در  که 

اصالحات در نظام انتخاباتی باورمند باشند.
مجلس  کار  تمدید  فرمان  در  غنی  جمهور  رییس 
تا  پارلمانی  انتخابات  زمان  که  بود  گفته  نماینده گان 
یک ماه دیگر مشخص خواهد شد؛ اما ریاست اجرایی 
نشود،  اصالح  انتخاباتی  نظام  زمانی که  تا  می گوید، 

زمان برگزاری انتخابات را مشخص نخواهند کرد.
در عین حال، محمد عبده رییس کمیسیون عدلی و 
قضایی مجلس نماینده گان می گوید: یکی از تعهدات 
مهم رهبران دولت وحدت ملی حل نگرانی های مردم 
از بهر اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان بود که 

تا هنوز موفق به این کار نشده اند.
اصالح  کمیسیون  نشدن  ایجاد  می افزاید:  عبده  آقای 

ما  و  شده  مردم  نارضایتی  افزایش  سبب  انتخاباتی 
شاهد بودیم که نهادهای بیرونی هم کمک های خود 
ادامه  و  کرده  قطع  افغانستان  انتخابات  پروسۀ  به  را 

کمک ها را منوط به اصالحات دانسته اند.
تأکید  مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  رییس 
می کند: به جز از آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی 
افغانستان بدیل و راه دیگری وجود ندارد و برگزاری 
که  است  اصالحاتی  به  وابسته  بعدی  انتخابات های 

کمیسیون ویژه به میان خواهد آورد.
ملی می خواهد  از رهبران دولت وحدت  آقای عبده 
تا تعهدات ۹ ماه پیش خود رابازنگری کرده و عملی 
سازند در غیر آن، اعتبار و اعتماد مردم و جامعۀ جهانی 
و  مشکل  اعتبار  این  ترمیم  که  رفت  میان خواهد  از 

ناممکن خواهد بود. 
این در حالی است که محمد سرور دانش،  معاون دوم 
هنگام  گذشته،   هفتۀ  چهارشنبه  روز  جمهور  رییس 
مرکزی  بانک  ریاست  دفاع،  وزارت  نامزدان  معرفی 
در مجلس  عالی ستره محکمه   دو عضو شورای  و 
نماینده گان، ابراز امیدواری کرد  که طي روزهای آینده 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی عماًل به کارش آغاز 

کند.
این  کار  آغاز  با  که  است  گفته  همچنان  دانش  آقای 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ  کمیسیون 

شوراهای ولسوالی نیز مشخص خواهد شد.
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مالیه نپردازید، به...
نیروهای  مورد ضرورت  اموال  کردن  فراهم  روند   
افغانستان  در  نیروها  این  زیرا  بزند  امریکایی ضربه 
به  افغانستان  اما در مورد مالیات،  در جنگ هستند، 

انترپول یا پولیس بین المللی مراجعه خواهد کرد.
به  می خواهد  افغانستان  چرا  که  نساخت  واضح  او 
اما تاکید کرد علیه  المللی مراجعه کند،  پولیس بین 
مجریان شرکت هایی که از پرداخت مالیات خودداری 
می کنند، اقدام های شدیدی به شمول وضع ممنوعیت 

سفر گرفته خواهد شد.
سوپریم گروپ، یکی از این شرکت ها گفته است که 
بعد از انقضای قرارداد کنونی اش از افغانستان خارج 

می شود اما دلیل آن را ذکر نکرده است.
از  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  شمار  کاهش  از  بعد 
بازار  گذشته،  سال  در   ۹8۰۰ به  هزار   ۱۰۰ حدود 
صورت  به  خارجی  قراردادی های  برای  افغانستان 

چشمگیری کوچک شده است.
اما ماموریت کنونی »حمایت قاطع« نیروهای امریکایی 
و ناتو هنوز هم فرصت یک تجارت قابل مالحظه را 
فراهم می کند. در صورتی که مشکل مالیات حل گردد 
دیگر شرکت های امریکایی حاضرند به فعالیت شان 
ادامه بدهند. برآورد می شود که بیش از ۲۰ میلیارد 
متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  قراردادی های  در  یورو 
امریکا در افغانستان میان سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ به 

مصرف رسیده است.
پرداخت  به  نیاز  طرف  یک  از  افغانستان  حکومت 
مالیات بزرگ دارد تا عواید دولتی را افزایش دهد. 
حکومت می خواهد زمینه های اقتصادی زیر کنترول 
جانب  از  بگیرد.  دست  به  را  خارجی  شرکت های 
ایاالت  دفاع  وزارت  قراردادی های  به  نیاز  دیگر 

متحده امریکا وجود دارد.
ثابت گفت که تبدیل کردن قراردادی ها کار دشواری 
است، زیرا »اردوی ایاالت متحده امریکا روش های 
سخت گیرانه یی برای قرارداد کردن دارد.« او افزود: 
به  آن ها  اند،  بوده  قراردادی ها  همواره  ما  »مشکل 

درستی رفتار نمی کنند.«
که  می گویند  قضیه  این  در  دخیل  شرکت های 
گفت وگو راجع به مالیات را حکومت ایاالت متحده 
کارپ«  »دین  شرکت  سخنگوی  می برد.  پیش  به 
گفت: »این یک جنجال در مورد معافیت از مالیات 
میان حکومت های ایاالت متحده و افغانستان است. 
ما اطالع داریم که هر دو حکومت برای حل نهایی 

قضیه کار می کنند.«
قرضداری ها  که  گفت  کابل  در  امریکایی  مقام  یک 
در میان شرکت ها متفاوت است و واشنگتن تالش 
شود:  تطبیق  منصفانه  صورت  به  قانون  که  می کند 
معافیت  حکومت  که  می کنیم  تاکید  این  روی  »ما 
میان  دوجانبه  قرارداد  در  که  را  مربوطه  مالیات  از 
حکومت افغانستان و ایاالت متحده درج شده است، 

به صورت محتاطانه تطبیق کند.«
انجمن بین المللی ثبات عملیات ها که از یک شبکه 
که  می گوید  می کند،  نمایندگی  شرکت ها  جهانی 
کندی  به  زمینه  این  در  راه حلی  یافتن  برای  کارها 

پیش می رود.
نمی دانیم  »ما  گفت:  انجمن  این  ربیس  ماچیدا،  ادو 
مالیات  مساله  که  افزود  او  می افتد.«  اتفاقی  چه  که 
واشنگتن  و  کابل  میان  امنیتی  دوجانبه  توافقنامه  در 
چنین  که  است  نگران  او  و  است  نشده  مشخص 

جنجالی در آینده نیز بروز کند.
برخی  با  افغانستان  حکومت  که  گفت  ماچیدا 
این  به  او  است.  کرده  برخورد  نامنصفانه  شرکت ها 
نکته اشاره کرد که ماموران حکومتی مسایلی را که 

در گذشته حل شده بودند دوباره مطرح می کنند.
ثابت گفت که بیشترین مالیات پرداخت نشده مربوط 
ویژه یی  کمیسیون  و  می شود  بزرگ  شرکت  سه  به 
برای حل قضیه با آن ها تعیین شده است. او از این 
شرکت ها  این  مسووالن  اما  نگرفت،  نام  شرکت ها 
گفتند که هدف سه شرکت »سوپریم گروپ«، دین 

کارپ« و »رایتیون« است.

بیشتر از 30 سرباز کشته...
طالبان قرار دارد.

از  طالبان  بدین سو  هفته گذشته  پنجشنبه  روز  از 
چندین استقامت به ولسوالی جلریز حمله کردند. 
وردک  میدان  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطاهلل 
می گوید که این حمالت شکل گروهی را دارد و 

شمار مهاجمان به صدها تن می رسد.
امنیتی،  نیروهای  که  است  گفته  خوگیانی  آقای 
علملیات نظامی را در برابر این حمله سازماندهی 

کردند.
احمد جعفری، رییس شورای والیتی میدان وردک 
در  نظامی  عملیات  هیچ  هنوز  تا  که  می گوید  اما 

منطقه راه اندازی نشده است.
خبرنگاران  با  کابل  در  دیروز  که  جعفری  آقای 
به  پیهم  گذشته  روز  »ما  گفت:  می کرد  صحبت 
رییس  و  جمهوری  رییس  دفاتر  مقام های  شمول 
اجرایی، با مسووالن امنیتی به خاطر اعزام نیروهای 

به خاطر  نیروی  هیچ  اما  تماس شدیم،  به  اضافی 
نشده  اعزام  ولسوالی  این  به  مخالفین  زدن  عقب 

است.«
جعفری می گوید که در حال حاضر جنگ شدید در 
ولسوالی میان طالبان و نیروهای امنیتی جریان دارد.
ساعت  تا  سنگ،  کته  پوسته  سربازان  او،  گفته  به 
شش صبح دیروز از پوسته شان دفاع کردند اما به 
دلیل نرسیدن نیروی کمکی این پوسته به تصرف 

طالبان درآمد.
جعفری می گوید شمار نظامیان این پوسته از سوی 

طالبان کشته، زخمی و یا هم اسیر شده اند.
ولسوالی  در  اربکی  قوماندان  در همین حال، یک 
امنیتی  نیروهای  تلفات  تعداد  که  می گوید  جلریز 

بییشتر از رقمی است که اعالم شده است.
تا  که  با خبرگزاری بخدی گفت  او در گفت وگو 
صبح دیروز، نزدیک به چهل سرباز در پوسته های 
ناپدید  دیگر  سرباز  ده ها  و  شده  کشته  مختلف 

هستند.

فاجعه انسانی
در قطعنامه یی که از سوی اعضای شورای والیتی 
میدان وردک صادر شده است آنها هشدار داده اند 
منطقه  در  طالبان  پیشروی  جلوی  که  صورت  در 

گرفته نشود، فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
»به مسووالن و  این شورا آمده است:  در قطعنامه 
مقامات در کابل هشدار می دهیم که اگر به صورت 
فوری حمالت طالبان در میدان وردک مهار نشود 
در آینده کابل هم از تیررس دشمن در امان نخواهد 

بود.«
ناآرام  والیات  از  کابل  نزدیکی  در  وردک  میدان 
کشور است، این والیت هرازگاهی شاهد حمالت 

و انفجارهای خونبار بوده است.
حضور طالبان و افراد وابسته به حزب اسالمی به 
رهبری گلبدین حمکتیار این والیت را در ردیف 
در  خطر  هشدار  با  سرخ  رنگ  دارای  والیت های 

لیست نیروهای ناتو قرار داده است.

اسالم آباد و کابل سفرای...
در جلسه احضار سفیر پاکستان، حکمت خلیل کرزی 
تیراندازی   های  درباره  افغانستان  معاون وزیر خارجه 
کرده  نگرانی  ابراز  شدت  به  کشور  دو  میان  مرزی 
و هشدار داده است این گونه مسایل می تواند روابط 
دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور  دو  دیپلماتیک 
برای  پاکستان  فوری  اقدام  خواستار  همچنین  وی 
این  نیروهای  سوی  از  خمپاره  شلیک  از  جلوگیری 

کشور شده است.
میان  مرزی  درگیری های  بروز  به  مربوط  اخبار 
شنبه  سه  پایانی  ساعات  در  پاکستان  و  افغانستان 

گذشته، از سوی هر دو کشور تایید شده است.
با  درگیری ها  این  می گویند  پاکستان  نظامی  منابع 
شلیک یک خمپاره از سوی افغانستان به منطقه انکور 
ادا واقع در وزیرستان جنوبی در خاک پاکستان آغاز 
شد و دو نفر از نیروهای پاکستان براثر اصابت این 

خمپاره به داخل خاک این کشور مجروح شدند.
گذشته  روز  پاکستان  ارتش  عمومی  روابط  همچنین 
با صدور بیانیه یی اعالم کرد که نیروهای این کشور 

اقدام به پاسخ متقابل به منطقه یی کردند که خمپاره از 
آنجا شلیک شده بود.

در همین حال، سخنگوی ارتش افغانستان نیز اعالم 
کرده است که نیروهای پاکستانی اقدام به ساخت و 
سازهای غیرقانونی )احداث گذرگاه های مرزی( در 

داخل خاک افغانستان کرده اند.
همزمان با تشدید درگیری های مرزی میان افغانستان 
نیز  افغانستان  در  تروریستی  حمالت  پاکستان،  و 
مدعی  افغانستان  امنیتی  مقامات  و  یافته  افزایش 
هستند که طالبان با کمک و حمایت پاکستان، دست 

به حمالت تروریستی می زند.
دو هفته پیش طالبان ساختمان شورای ملی را مورد 
حمله قرار دادند و مقامات امنیتی اعالم کردند که این 
حمله با حمایت دستگاه اطالعات و امنیت پاکستان 

انجام شده است.
پاکستان این ادعای افغانستان را مردود می داند.

بهبود  زمینه  در  خوبی  تحوالت  اخیر،  ماه  چند  طی 
نظر  به  اما  شد  ایجاد  پاکستان  و  افغانستان  روابط 
اعتماد  و عدم  بدبینی  که حس  است  مدتی  می رسد 

افغان ها به پاکستان بار دیگر تشدید شده است.

ستایش از سربازی که در جنگ مرزی شهید شد
در این حال، رییس جمهور غنی از رشادت و دلیری 
دوهم ساتنمن نجیب اهلل افسر کندک هشتم زون ۴۰۲ 
پولیس سرحدی ولسوالی برمل والیت پکتیکا که در 
راستای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور 

شب گذشته به شهادت رسید، ستایش کرد.
براساس خبرنامۀ ریاست جمهوری افغانستان، رییس 
رشادت  از  تقدیر  خاطر  به  حکمی  طی  جمهور 
اعطای  اهلل،  نجیب  ساتنمن  دوهم  شهید  دلیری  و 
مدالعالی دولتی، یک باب اپارتمان سه اتاقه در شهر 
کابل برای ورثه آن شهید و نامگذاری چوک مرکزی 
شهر شرنه را به اسم شهید دوهم ساتنمن نجیب اهلل، 

منظور کرد.
عالی  نشان  جداگانه،  حکم  طی  جمهور  رییس 
دولتی شجاعت را به کندک هشتم زون ۴۰۲ پولیس 
همچنان  و  پکتیکا  والیت  برمل  ولسوالی  سرحدی 
یک ماه معاش بخششی را برای تمام منسوبین کندک 
متذکره بخاطر جلوگیری از افراز پوسته ها در داخل 

قلمرو افغانستان، منظور کرد.

ریاست اجرایی در پیوند به آغاز  نشدن کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی:

ارگ یک تقلب کار را در رأس کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی پیشنهاد کرده است

ACKU
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ورزش

دخیا به مادرید رسید

معرفی پدیدۀ جدید فوتبال 

افغانستان در استرالیا

کاپیتان سابق تیم ملی آلمان می گوید افسوس می خورد که برزیل را در جام جهانی 
با نتیجه 7 بر یک تحقیر کردند.

فیلیپ الم که پس از جام  جهانی برزیل از تیم ملی آلمان خداحافظی کرد، گفت 
قصد بازگشت به تیم ملی کشورش ندارد. او همچنین اعتراف کرد تیم ملی آلمان 

نباید برزیل را با نتیجه 7 بر یک در جام جهانی شکست می داد.

الم که کاپیتان تیم ملی آلمان در جام جهانی برزیل بود، پس از پایان این رقابت ها 
از بازی های ملی خداحافظی کرد تا تمرکزش تنها روی بایرن مونیخ باشد.

آلمان  ملی  تیم  از  خداحافظی  درباره  فوتبال  فرانس  مجله  با  گفت وگو  در  او 
گفت: مطمئن باشید از تصمیمی که گرفته ام بازنخواهم گشت. کسانی که من را 
می شناسند، به خوبی می دانند که وقتی تصمیمی بگیرم، دیگر عوض نمی شود. 
هیچ زمانی بهتر از این نبود که از تیم ملی آلمان خداحافظی کردم. در ماراکانا 
آرژانتین را بردیم و قهرمان جام جهانی شدیم و در بهترین زمان ممکن از تیم 

ملی آلمان خداحافظی کردم.
مدافع سابق تیم ملی آلمان ادامه داد: همیشه زندگی شخصی ام از زندگی حرفه ای 
خیلی  برایم  فرزندانم  تولد  که  بگویم  باید  خاطر  همین  به  است.  بوده  مهم تر 
شیرین تر از قهرمانی در جام جهانی بود. در طول ۶ هفته ای که در برزیل بودم 
خیلی دلم برای خانواده ام تنگ شد. اکنون خیلی خوشحالم که کنار آنها هستم. 
وقتی آنها کنار من هستند خیلی خوشحالم و زیباترین لحظاتم را سپری می کنم.
جهانی  جام  نهایی  نیمه  در  آلمان  ملی  تیم  روزهایی  چنین  در  پیش  سال  یک 
برزیل با نتیجه 7 بر یک برزیل را شکست داد و به فینال راه یافت. او در ادامه 
با برزیلی ها همدردی کرد و آن را شبیه شکست آلمان برابر ایتالیا در خانه در 
جام جهانی ۲۰۰۶ دانست: کامال می دانستم که آنها در آن موقع چه احساسی 
داشتند. این اتفاق تقریبا برای ما در سال ۲۰۰۶ افتاد و در خانه با دو گل برابر 

ایتالیا شکست خوردیم.
او درباره شکست تاریخی برزیل از آلمان گفت: در واقع رحم لطف کردن جایی 
در فوتبال ندارد ولی افسوس می خورم که این قدر به برزیل گل زدیم و میزبان 

جام جهانی را آن طور تحقیر کردیم.

دروازه بان تیم ملی فوتبال شیلی که با مسی در بارسلونا هم بازی است تاکید 
سانتیاگو  شهر  ناسیونال  ورزشگاه  در  که  ریکا  آمه  کوپا  فینال  در  تیمش  کرد 

برگزار می شود، باید روی مهار کاپیتان آرژانتین تمرکز داشته باشد.
فینال رقابت های کوپا آمه ریکا بامداد روز یکشنبه بین دو تیم آرژانتین و شیلی 

که میزبانی این رقابتها را به عهده دارد، برگزار می شود.
کلودیو براوو در مورد رویارویی این دو تیم گفت: حقیقت این است که دیدار 
بازیکنان  لیونل مسی و سایر  بازیکنان،  با همکاری همه  باید  نداریم.  ساده یی 
بزرگ این تیم را به کنترل خودمان درآوریم. خاویر ماسکرانو هم بازیکن فوق 
العاده یی است که حضورش در یک تیم می تواند به آن تیم شخصیت زیادی 
بدهد. او نبض فوتبال تیمش را همواره در دست دارد. البته نمایشی که تیم ملی 
فوتبال آرژانتین ارائه می کند فقط بسته به لیونل مسی و خاویر ماسکرانو نیست.
براوو در ادامه تاکید کرد: شیلی از اینکه مقابل نایب قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ 
قرار می گیرد هیچ ترسی ندارد و خورخه سامپائولی، سرمربی شیلی توانسته 

است این تیم را خیلی خوب برای فینال آماده کند.
برای  زیادی  احترام  ترسیم.  نمی  تیمی  هیچ  از  گفت:  مورد  این  در  براوو 
حریفانمان قائل هستیم. فقط من نیستم که این احساس را دارم. هم تیمی هایم 
از این که تیم ما اینچنین بازی می کند و توانسته است به فینال رقابتهای کوپا 
آمه ریکا برسد خوشحال هستند. مدل فوتبالی که مارچلو بیلسا در فوتبال شیلی 
پایه گذاری کرد عالی است. ما در حال ادامه آن روش هستیم و اکنون می توانیم 
با هر تیم بزرگی در دنیا به رقابت بپردازیم. آماده فینال هستیم. می دانیم که 
آنها چطور بازی خواهند کرد. همواره تالش کرده ایم تا بتوانیم ضدحمله های 
تیم حریف را از بین ببریم و با پرس کردن، تیم های مقابل را از کار بیندازیم.

سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ تأکید کرد، تمایلی به جذب آنخل دی ماریا ندارد.
پس از اینکه بایرن مونیخ با یوپ هاینکس سه گانه قهرمانی آلمان و اروپا را در فصل 
۱۳-۲۰۱۲ فتح کرد با پپ گواردیوال وارد دوره جدید خود شد. سرخپوشان مونیخی 
در فصل اول حضور این مربی اسپانیایی قهرمان بوندس لیگا و جام حذفی آلمان شدند 
فاتح  تنها  اخیر  در فصل  اما  رفتند،  پیش  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  تا  و 
و  روبن  آرین  ریبری،  فرانک  همچون  کلیدی  بازیکنان  نبود  در  و  شدند  بوندس لیگا 
دیوید آالبا در مقاطع پایانی فصل در مرحله نیمه نهایی دو رقابت لیگ قهرمانان اروپا 

و جام حذفی آلمان حذف شدند.
در  حضور  با  است،  شده  شروع  تیمش  تمرینات  گذشته  هفتۀ  از  که  گواردیوال  پپ 
کنفرانس خبری گفت: رؤیای من داشتن یک بازیکن خاص نیست، بلکه داشتن تیمی 
آماده است، اینکه ریبری، روبن و خاوی مارتینس را صحیح و سالم در اختیار داشته 
باشم و بتوانم ترکیب موردعالقه ام را راهی میدان کنم. ما مشتاق حرکت رو به جلو 
ما  بپردازیم.  تمرینات مان  به  و  کنیم  را حفظ  آرامش خود  باید  در حاضر  اما  هستیم، 
رقبای جدید زیادی داریم، دورتموند مربی اش را عوض کرده، بورسیا مونشن گالدباخ 
تیم بهتری شده است، بایرلورکوزن مربی همچون راجر اشمیت را روی نیمکتش دارد 

و ولفسبورگ و شالکه هم که تیم های خوبی هستند.
عنوان  اضافه شده اند،  مونیخ  بایرن  به  که  بازیکنان جدیدی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مورد  در  اظهارنظر  برای  مناسبی  افراد  رومنیگه  هاینتس  کارل  و  سامر  ماتیاس  کرد: 
نقل وانتقاالت هستند. یاشوا کمیچ بازیکن جوانی است و خیلی از او شناختی ندارم، 
بازیکن  یاشوا  نظرم  به  دیده ام.  مونیخ  در  الیپزیگ  ردبول  تیم  در  را  بازی هایش  ولی 
باکیفیتی است. در مورد داگالس کاستا هم امیدوارم او هر چه زودتر در بایرن مونیخ 
به خاطر جذب  باشگاه هم  از  او کمک خواهم کرد.  به  زمینه  این  در  البته  بیفتد.  جا 
این بازیکن برزیلی کمال تشکر را دارم. کاستا بازیکنی جوان و جنگنده است. ما در 

پست هایی که تنها یک بازیکن داریم نیاز به جذب بازیکن را احساس می کنیم.
سرمربی اسپانیایی باواریایی ها در پاسخ به این پرسش که »آیا بازی هافبک آرژانتینی 
نگاه  را  آلبی سلسته  بازی های  من  داشت:  اظهار  می کنید؟«،  دنبال  را  سرخ   شیاطین 
منچستریونایتد  می شناسم.  خوبی  به  را  بازی اش  سبک  و  دی ماریا  چون  نمی کنم، 
بی جهت آن همه پول را برای خرید دی ماریا پرداخت نکرد، او بازیکن بزرگی است. 

البته به نظر من پرداخت چنین رقمی واقعًا دیوانگی است.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که »تمایلی برای به خدمت گرفتن آنخل دی ماریا 

دارید؟«، گفت: خیر!

قرار  مادرید  رئال  توجه  مورد  که  منچستریونایتد  بان  دروازه 
دارد در فرودگاه شهر مادرید دیده شد.

مدتهاست که خبرهای تمایل باشگاه رئال مادرید برای امضای 
قرارداد با داوید دخیا منتشر می شود. در رسانه ها آمده است که 
رئال برای خرید دخیا دو بار پیشنهادش را به منچستریونایتد 
شده  رد  یونایتد  سران   توسط  پیشنهاد  دو  هر  که  کرده  ارائه 

است.
قضیه انتقال سرخیو راموس هم در ازای بخشی از قرارداد دخیا 
باشگاه  از دو  اما هیچ یک  نیز مطرح است  با منچستریونایتد  
به شکل رسمی چیزی در این زمینه اعالم نکردند. اما با دیده 
 شدن دخیا در فرودگاه آدولفو سوارس  باراخاس شهر مادرید، 

همه چیز پیچیده تر شد.
دخیا که روز پنجشنبه به همر اه نامزد خود ادورن، وارد شهر 
مادرید شد، به گمانه زنی ها در مورد انتقالش به رئال مادرید 
چند  توسط  فرودگاه  این  در  او  حضور  زد.  بیشتری  دامن 
دوربین  تلویزیونی ثبت شد. دخیا بسیار خوشحال به نظر می 
رسید و در کنار هواداران قرا ر گرفت و با آنها عکس یادگاری 
گرفت اما از هر گونه  اظهار نظر در مورد آینده اش طفره رفت.

دخیا در این مورد گفت: » فقط برای سپری کردن تعطیالت 
و استراحت به مادرید آمده ام. در تعطیالت هستم و همه چیز 

هم خوب است.«
تعطیالت دخیا در پایان هفته  تمام می شود. اردوی پیش فصل 
فان  لوییس  و  می شود  آغاز  آینده  هفته  دوشنبه  از  یونایتدها 
خال، سرمربی هلندی یونایتدها نیز به هیچ وجه دوست ندارد 

مصطفی جعفری یکی دیگر از بازیکنان فوتبال افغانستان مقیم 
اول  لیگ دسته  در  المپیک  تیم اف سی  در  که  است  استرالیا 

کشور استرالیا توپ میزند.
این بازیکن که در منقطه خط حمله بازی میکند همراه با تیمش 
در آستانه صعود به رقابت های لیگ برتر استرالیا نیز قرار دارد.
مصطفی ۱8 ساله است و در ناحیه ای توپ میزند که افغانستان 

در آن منقطه نیاز به یک بازیکن خوب و طراز اول دارد.
چندی پیش اقبال جوادی از تیم ملبورن جنوبی توسط کار فنی 
تیم ملی افغانستان شناسایی و به تمرینات تیم ملی دعوت شد.

اظهار ندامت کاپیتان پیشین آلمان از تحقیر برازیل

براوو:

 باید روی مهار مسی 
تمرکز کنیم

گواردیوال:

 سالمت ریبری و روبن رویایم است
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فرانسه روز جمعه درخواست پناهندگی »جولیان آسانژ« بنیانگذار سایت افشاگر 
ویکی لیکس را رد کرد.

سفارت  در  تاکنون  پیش  سال  سه  از  آسانژ  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اکوادور در لندن به سر می برد. وی که متهم به ارتکاب جرائم جنسی است، 

برای اجتناب از استرداد خود به سوئد به این سفارت پناهنده شده است.
در بیانیه ای که توسط دفتر فرانسوا اوالند، رییس جمهوری فرانسه صادر شده،  
آمده است: فرانسه نامه ای از آقای آسانژ دریافت کرده است. نگاه عمیقی به آن 

نشانگر آن است که با در نظر گرفتن مفاد مادی و حقوقی شرایط آقای آسانژ، 
فرانسه نمی تواند با درخواست وی موافقت کند.

فوری  هیچ گونه خطر  از  حاکی  آسانژ  آقای  شرایط  است:  آمده  بیانیه  این  در 
نیست، اما وی بر اساس یک حکم بازداشت اروپایی،  تحت پیگرد است.

روزنامه لوموند فرانسه نیز پیش از این نامه سرگشاده ای منتسب به آسانژ که 
مخاطب آن اوالند بود، را منتشر کرد. آسانژ در نامه خود اعالم کرده بود که 

زندگیش در معرض خطر قرار دارد.

نسخه  گفت:  امریکا  جدید  نظامی  راهبرد  به  واکنش  در  کرملین  سخنگوی 
جدیدی از سند راهبرد امنیت ملی روسیه در حال حاضر در دست تدوین است 

و مسکو اقدامات متقابلی را علیه تهدیدهای بالقوه اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری 
روسیه در اظهارنظری درباره راهبرد نظامی جدید واشنگتن اظهار تاسف کرد 

که سند این راهبرد به هیچ وجه نمی تواند به عادی سازی روابط با روسیه کمک 
کند بلکه برعکس یک پیام صراحتا تقابلی را منتقل می کند.

وی درباره تدوین نسخه جدیدی از راهبرد امنیتی روسیه گفت: این کار در حال 
حاضر در دست انجام است. پسکوف تاکید کرد که در حال حاضر هنوز خیلی 

زود است که محتوای آن را افشا کنیم.
وی گفت: بیایید تا زمان انتشار سند صبر کنیم. طبیعتا همه تهدیدهای امنیت 
ارائه  متناسبی  متقابل  اقدامات  و  می شوند  بررسی  و  شده  گرفته  نظر  در  ملی 

خواهد شد.
پسکوف همچنین خاطرنشان کرد: در ارتباط با امریکا تنها صرفًا می توان اظهار 
تاسف کرد زیرا مفهوم امنیت یک مفهوم بلندمدت و میان مدت است. لحن سند 
امریکا نشان دهنده رویکرد قابلی است که عاری از هرگونه بی طرفی نسبت به 

کشور ما است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این رویکرد تقابلی احتماالً ادامه پیدا خواهد کرد. 
به وضعیت  ما  دو جانبه  روابط  در کشاندن  نقشی  نمی تواند  چنین رویکردی 
عادی ایفا کند. در حالی که چنین چیزی برای تقابل مشترک ما با چالش های 
پیش رو که یک کشور نمی تواند به تنهایی با آنها روبه رو شود همچون تقویت 

گروه تروریستی داعش و دیگر اشکال تروریسم ضروری است.

روزنامه »دیلی میل« فاش کرد که »ابوبکر البغدادی« سرکرده 
قصد  که  را  خود  گروه  سرکرده   ۱۳ داعش  تروریستی  گروه 
داشتند اواسط ماه گذشته میالدی وی را ترور کنند، اعدام کرد.
نظامی شهر موصل  دادگاه  افزود:  انگلیس  میل  دیلی  روزنامه 
شماری از سرکردگان داعش و 5 عضو شورای داعش مانند ابو 

حسن عثمان را به اتهام توطیه به اعدام محکوم کرد.
داعش  بلندپایه  مسووالن  میان  اختالف  افزود:  روزنامه  این 
از  نفوذ گروه های تروریستی مهاجر  افزایش  به خاطر  اخیرا 
اعدام شدند  یافته است و اشخاصی که  افزایش  خارج عراق 
قصد هدف قرار دادن محافظان البغدادی را در شهر »رقه« در 

شرق سوریه داشتند.

مخالفت فرانسه با اعطای پناهنده گی به جولیان آسانژ

اظهار تأسف روسیه نسبت به راهبرد نظامی جدید امریکا

البغدادی 13 سرکردۀ داعش را به اتهام خیانت اعدام کرد

هشدار یونسکو:  

داعش میراث فرهنگی 
جهان را غارت کرد

از تخریب مجسمه شیر مشهور  مقام سوری  در حالی که یک 
پالمیرا خبر داده است، سازمان یونسکو نیز هشدار داد که گروه 
آثار  بودجه خود در حال غارت  تامین  برای  حکومت اسالمی 

باستانی عراق و سوریه در مقیاس وسیع است.
یونسکو،  ملل،  سازمان  فرهنگی  آژانس  مدیر  بوکووا،  ایرینا 
روز گذشته در لندن هشدار داد که اعضای گروه داعش آثار و 

گنجینه های باستانی عراق و سوریه را به واسطه ها می فروشند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره به نقل از خانم بوکووا، در حال 
حاضر یک پنجم از ده هزار مکان باستانی و فرهنگی عراق که 
در جهان به رسمیت شناخته شده اند تحت کنترل گروه داعش 

است.
به گفته این مقام، در سوریه نیز برخی از آثار و اماکن باستانی 
چنان به غارت رفته و تخریب شده اند که »دیگر برای مورخان 

و باستان شناسان حائز اهمیت نمی توانند باشند«.
اشاره این مقام یونسکو در حالی است که مدیر آثار باستانی در 
از تخریب یک شیر مشهور  پنج شنبه  نیز روز  حکومت سوریه 

در شهر باستانی پالمیرا به دست اعضای گروه داعش خبر داد.
به گفته مامون عبدالکریم، مدیر آثار باستانی سوریه، این مجسمه 
بسیار قدیمی و باارزش که به »شیر الت ]یک الهه عربی پیش از 
اسالم[« معروف است »ظاهرا هفته گذشته تخریب شده است«.

گروه داعش شهر باستانی پالمیرا با نام عربی »تدمر« را در ماه مه 
گذشته از نیروهای حکومت بشار اسد گرفت. پالمیرا از جمله 
مکان های بسیار مشهور در فهرست میراث جهانی یونسکو است.

آثار  می دهند،  گزارش  خبرگزاری ها  که  طور  این  حال  این  با 
باستانی این شهر تاکنون دست نخورده و سالم باقی مانده و تنها 
چند حرم و زیارتگاه نزدیک به آن به دست اعضای گروه داعش 

تخریب شده است.
و  آسیب  مورد  روزها  این  که  نیستند  سوریه  و  عراق  فقط  اما 
دو  یونسکو  سازمان  پنج شنبه  روز  گرفته اند.  قرار  شدید  لطمه 
شهر باستانی در کشور یمن را نیز در فهرست میراث جهانی در 

خطر خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه سازمان یونسکو، 
شهر صنعا، پایتخت یمن، که به خاطر مکان های اسالمی خود 
شهره است در میانه درگیری حوثی ها و دولت تحت حمایت 

عربستان سعودی در این چند ماهه »آسیب جدی دیده است«.
شهر قدیمی صنعا بیش از ۲5۰۰ سال است که مسکونی است 

و از جمله مراکز عمده تبلیغ و ترویج اسالم به شمار می رود.
وضعیت  سطح  باالترین  گذشته  چهارشنبه  روز  ملل  سازمان 
این  آمار  اساس  بر  کرد.  اعالم  یمن  برای  را  خود  اضطراری 
سازمان، از ماه مارچ تاکنون بیش از ۲۶۰۰ نفر جان خود را در 

درگیری های یمن از دست داده اند.
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