
که  می گویند  داخلی  سرمایه گذاران  از  شماری 
خارجی،  قراردادهای  دالری  میلیون  اختالس 
روبرو  ورشکسته گی  با  را  داخلی  صدها شرکت 

کرده است.
و  ساختمانی  شرکت های  از  جمعی  مسوولین 
لوژیستیکی در یک نشست خبری اظهار داشتند 
که تعداد شرکت های خارجی از تادیه پول طلب 

آنان ابا ورزیده و کشور را ترک کرده اند.
آنان، طلب پول های شرکت های متضرر  به گفتۀ 
افغان که بیشتر از نود میلیون دالر را احتوا می کند 
 BYA,LAKESURE, شرکت های  طرف  از 
 PRDCCEA, ECCI, HLH, ACI,
به   ,SUPREME , Read Sea ,Metag

 Corps of( ( همکاری بخش انجنیری کورپس
Engineering در پروژه های متعدد در سراسر 

کشور به غارت برده شده است... ادامه صفحه 6
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قلب همان چیزي است كه خوب را از عالي جدا مي كند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ریاست جمهوری: 

سر قوماندان اعالی قوای مسلح
 خالی وزیر دفاع را پر می کند

خواسته  رییس جمهوری  از  بلخ  والیت  سرپرست 
عنوان  به  را  یکی  نظامی  ده چهرۀ  میان  از  که  است 

نامزد وزارت دفاع ملی برگزیند. 
او در خبرنامه یی گفته است: با توجه به اهمیت پست 
پیشنهاد  افغانستان،  جاری  وضعیت  و  دفاع  وزارت 
بازگردانیدن  و  ساختن  فعال  برای  که  می نمایم 
بدون  کنونی،  شرایط  در  وزارت  کلیدیاین  نقش 
درنظرداشت ...                            ادامه صفحه 6

وزیر معارف افغانستان چالش های مؤسسات آموزش عالی را 
عدم کیفیت و فقر علمی دانست.

اسداهلل حنیف بلخی وزیر معارف در ششمین سالروز تأسیس 
مؤسسه آموزش عالی غرجستان با ابراز نگرانی از کیفیت در 
این مسأله را نگران کننده خواند و  مؤسسات آموزش عالی، 

تأکید کرد: کشور دچار فقر علمی است.
 او از بنیان گذاران مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ابراز 
استقبال کرد و گفت: تاجران ملی با سرمایه گذاری در بخش 
بزرگترین  آموزشی  مؤسسات  ایجاد  و  عالی  آموزش های 
سرمایه را برای نسل جدید و برای پیشرفت رشته های آموزشی 

مختلف در آینده به وجود آورده اند.
بلخی افزود: کیفیت مهم ترین اصل در یک نهاد آموزشی است، 
اما این مؤسسات در افغانستان از...                 ادامه صفحه 6

در نشست روز یک شنبه مجلس سنا، سناتوران با انتقاد 
و  جلسات  در  حکومتی  مسووالن  نشدن   حاضر  از 
»دسیسۀ کشتار سربازان  این مجلس و  کمیسیون های 
در جلریز«، به رسم  اعتراض تا روز چهارشنبه دروازۀ 

مجلس را بستند.
شماری از سناتوارن می گویند که حاضرنشدن مسووالن 
حکومتی، نشان دهندۀ بی احترامی به این مجلس است.

که  می گوید  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار،  فضل هادی 
اگر حکومت تا روز چهارشنبه به خواستۀ نماینده گان 
پاسخی ندهد، آن ها تصمیم جدی تری خواهند گرفت.

که  گفت  سنا  مجلس  معاون  صدیقی،  آصف  محمد 
کشتار  واقعۀ  سنا،  مجلس  درِ  بسته شدن  اصلی  علت 
سربازان محلی در ولسوالی جلریز میدان وردک است. 
مسووالن حکومتی باید در این زمینه پاسخگو باشند و 
باید روشن شود که چرا به سربازان محلی هیچ کمکی 

نشده است.
آقای صدیقی، دلیل دیگر مسدود شدن دروازۀ مجلس 
و  دانسته  حکومتی  مسووالن  دوگانۀ  برخورد  را  سنا 
می گوید که امروز)دیروز( وزیر خارجه را به مجلس 
فراخوانده بودند، اما وی در جلسه حضور نیافته است.
بعدی  تصمیم  که  نیست  مشخص  هنوز  تا  هرچند 
نشست  در  دیروز  اما  بود،  خواهد  چه  سنا  مجلس 
ایجاد  خواهان  سناتوران  از  شماری  مجلس،  عمومی 
اجماع ملی و برگزاری لویه جرگه برای حل مشکالت 

شدند.
حادثۀ جلریز دسیسه بوده است

گفت:  جلریز  ولسوالی  حادثۀ  به  اشاره  با  مسلیمار  
و  بی تفاوتی  از  ولسوالی  این  محلی  پولیس  سربازان 
سهل انگاری مقامات نظامی پس از ساعت ها درگیری 

بالخره کشته شده اند.

او می گوید که جلریز در یک قدمی کابل قرار دارد، در 
به  اما هیچ کمکی  تقاضای کمک شده،  بارها  حالیکه 

سربازان محلی نرسید تا این که آنها کشته شدند.
مسلمیار گفت: »این حادثه باید بررسی و تحقیق شود 
مطمینًا این یک دسیسه بوده ...          ادامه صفحه 6 

ده گزینۀ پیشنهادی والی بلخ 
در پست وزارت دفاع ملی

وزیر معارف:

کشور دچار فقر علمی است

سرمایه گذاران داخلی:
قراردادی های خارجی صدها شرکت را با 

ورشکسته گی روبرو کرده است
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حادثۀ اسف ناک و تکان دهندۀ جلریز میدان 
دروِن  خوابیدۀ  و  پنهان  تضادهای  وردک، 
دولت وحدت ملی را آشکار کرد. دو تن از 
مقام های فعلی و یک مقامِ پیشیِن دولت که 
در مراسم خاک سپاری شهدای جلریز سخن 
را  خود  دیدگاه های  بی پروایی  با  می گفتند، 

در مورد دولت وحدت ملی بیان کردند. 
اختالفات  از  پنهان  به صورت  گذشته،  در 
دولت  داخل  در  ذات البینی  تضادهای  و 
این   ولی  می شد،  گفته  سخن  ملی  وحدت 
بارِ نخست بود که مقام های ارشد این دولت 
شک و تردیدهای شان را نسبت به چیزی به 

نامِ دولت وحدت ملی ابراز می کردند. 
جنرال  که  می شد  گفته  گاهی  گذشته  در 
ریاست  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید 
رییس  اشرف غنی  با  اختالفاتی  جمهوری 
محقق  محمد  این که  یا  و  دارد  جمهوری 
تهدید کرده است که به ادامۀ کار در دولت 
از  می خواهد  و  نیست  راضی  ملی  وحدت 
این سخنان  اما  کند؛  کناره گیری  دولت  این 
افراد  از زبان برخی  به گونۀ شایعه  همواره 
نزدیک به این مقام ها شنیده می شد و کمتر 

به شکِل علنی مجال بیان پیدا می کرد. 
حادثۀ تأسف بار جلریز که به مرگ چندین 
از  دیگری  بُعِد  انجامید،  ارتش  سرباز 
برمال  را  دولت  دستگاه  درون  در  مناسبات 
عمیقی  اختالفات  از  عبارت  بُعد  این  کرد. 
مسایل  سِر  بر  دولت  سران  میان  که  است 

سیاسی کشور جریان دارد.
تشیع  مراسم  در  دولتی  ارشد  مقام های   
این  به صراحت  جلریز،  سربازان  جنازه های 
شکاف را به نمایش گذاشتند. محمد محقق 
معاون دوم ریاست اجرایی که در رک گویی 
سبقت  گوی  خود  همگناِن  دیگر  به  نسبت 
واضح  گونۀ  به  مراسم  این  در  ربوده، 
دولت وحدت  نام  به  که چیزی  کرد  اعالم 
چنین  کارِ  ادامۀ  از  او  و  ندارد  وجود  ملی 
دولتی نگران است. سرور دانش معاون دوم 
ریاست جمهوری نیز در پیامی اعالم کرد که 
تالش هایش برای رساندن کمک به سربازان 

محاصره شده در جلریز بی نتیجه ماند. 

هم  با  مسأله  یک  در  دانش  و  محقق  آقای 
اتفاق  نظر واحد دارند که آن چه در جلریز 
افتاده، تصادفی نبوده و دست هایی پشِت این 
قضیه قرار دارند که قتل عام سربازاِن هزاره 

را مدیریت کرده اند. 
حادثۀ  به  کافی  اندازۀ  به  کشور  رسانه های 
جلریز وردک توجه کرده اند و ابعاد مختلِف 
آن را کاویده اند، اما کمتر به اختالفاتی اشاره 
در درون دولت وحدت  که عماًل  داشته اند 
ملی وجود دارد و این دولت را به ماشینی 
ناکارآمد و فاقد صالحیت تبدیل کرده است. 
شدِن  کشته  سِر  بر  تنها  موجود  اختالفات 
بل  نیست،  خاص  قوم  یک  از  سرباز  چند 
فاجعه عمیق تر و گسترده تر از چیزی است 

که گاهی می توان آن را تصور کرد. 
وقتی دو جنرال کارآزموده در شمال کشور 
بپوشند و عماًل  لباس رزم  مجبور می شوند 
وارد میدان مبارزه با گروه های خشونت طلب 
شوند، موضوع ساده یی نیست که گفته شود 
منافع شخصِی این افراد ایجاب می کرده که 
در یک توافق استراتژیک در کنار هم قرار 

گیرند. 
و  دوستم  جنرال  گرفتن  قرار  هم  کنار  در 
افغانستان  شمال  در  نور  محمد  عطا  استاد 
برای مبارزه با گروه های شورشی، برخاسته 
از وضعیت فاجعه بارِ دولتی است که توانایی 
از دست داده است.  انجام وظایِف خود را 
مقام های  از  افراد  این  که  شود  گفته  شاید 
جهت  در  اقدام  هرگونه  و  دولتی اند  ارشد 
تأمین امنیت از سوی آن ها می تواند بخشی از 
فعالیت های دولت به شمار رود. اما فراموش 
نهادهای  به جای  این دو تن حاال  نکنیم که 
دیگر وارد میدان شده اند و نگرانی های شان 
هم از جنس نگرانی هایی نیست که ارتش و 

پولیس می توانند داشته باشند. 
امنیتی  نهادهای  که  است  این  توضیح ساده 
نگرانی های  به  نتوانستند  شمال  در  کشور 
دلیل،  همین  به  و  دهند  پاسخ  شهروندان 
این فرماندهاِن سرد و گرم چشیدۀ روزهای 
امنیت  تأمین  برای  که  سخت مجبور شدند 
دنبال  را  واحدی  برنامه های  کشور  شماِل 

کنند.
در شمال کشور هم نشانه هایی از اختالف و 
تضاد با برنامه های دولت وحدت ملی دیده 
می شود. این مقام ها هرچند خود را وفادار به 
دولت فعلی می دانند، اما نسبت به عمل کرد 

و برنامه های آن چندان مطمین نیستند. 
و  تضاد  که  کنیم  فراموش  حال  همین  در 
اختالف از نخستین روزها تا به امروز میان 
وجود  اجرایی  رییس  و  رییس جمهوری 
که  تضادهایی  و  اختالف ها  است؛  داشته 
تفاوت  به  نهادها  این  سخنگویان  سوی  از 
اختالفات  این  ولی  می شود.  تعبیر  دیدگاه 
دیدگاه  تفاوت  نشانه های  صورت  هیچ  به 
قابل  تفاوت دیدگاه  نه در حد  ندارند و  را 

بررسی اند.
آقای محقق به گمان غالب، روی دیگر سکه 
این جاست  سوال  اما  است.  کرده  برمال  را 
که با چنین اختالفات و عدم فهم مشترک، 
را  دولتی  مسوولیت های  می توان  چه گونه 
و  بحران  دست خوش  عماًل  که  داد  انجام 

نابسامانی است؟
افغانستان پس از کرزی به دولتی نیاز داشت 
که ممثِل حضور تمام نیروها و جناح ها باشد 
و مشکالت به گونۀ جمعی شناسایی و حل 
حل  به  قادر  نه تنها  فعلی  دولت  اما  شوند. 
نیست  افغانستان  مثل  کشوری  مشکالت 
که خود بر مشکالت و چالش ها می افزاید. 
واقعیت های  نمی خواهد  جمهوری  رییس 
همین  به  و  بشناسد  رسمیت  به  را  موجود 
دلیل تالش دارد به گونۀ الک پشتی حرکت 
قضیه  دیگِر  طرف  که  اجرایی  رییس  کند. 
است، به جای ممد واقع شدن برای تنظیم 
کارها، عماًل به چوِب الی چرخ تبدیل شده 
و همواره با نه و اگر می کوشد حضور خود 

را در ساختار نظام برجسته نشان دهد. 
وحدت  دولت  زوال  نشانه های  همه  این ها 
طرح  برخالف  که  دولتی  است؛  ملی 
برایش  که  نقشی  ایفای  به  قادر  نخستین، 
تعیین شده نیست و در اولین پله ها در حال 

سقوط در پرتگاه نابودی است. 
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احمـد عمران

دولت اختالف ملی  

همان  به  بود،  تکان دهنده  که  همان قدر  جلریز  تراژیِک  رویداد 
مطرح  هنوز  متعددی  پرسش های  بود.  هم  پرسش برانگیز  میزان 
امنیتی  نهادهای  مسووالن  و  ملی  وحدت  حکومت  سران  است. 
محقق  استاد  نگشوده اند.  پرسش ها  این  از  سرنخی  کنون  تا  هم 
در مراسم تشییع جنازۀ شهدای جلریز به صراحت از سهل انگاری 
رییس جمهور و مسووالن امنیتی در قبال این فاجعۀ انسانی سخن 
گفت. در سخنان سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور و سایر 
مسووالن حکومتی هم چیزی جز طلب »بهشت برین برای شهدا 

و صبر جمیل برای بازمانده گان« دیده نمی شد.
این در حالی است که پرسش ها این بار به گونۀ جدی مسووالن 
پیوستن  وقوع  به  می رود.  نشانه  را  حکومتی  و  امنیتی  بلندپایۀ 
با  کیلومتر   50 از  بیش  که  منطقه یی  در  اسف باری  رویداد  چنین 
چندصدمتری  در  که  پوسته هایی  در  و  ندارد  فاصله  کابل  مرکز 
قرارگاه نظم عامه و سایر ارگان های امنیتی قرار داشته، به هیچ  وجه 
حملۀ  این  در  این که  به خصوص  نیست.  توجیه پذیر  به ساده گی 
خونین، قربانیان همه متعلق به یک قوم خاص بوده و سربازانی 
که با شورشیان به نحوی اشتراکات قومی و زبانی داشته اند، به طرز 

مشکوک و معجزه آسایی جان به سالمت  برده اند.
تا کنون هیچ یک از مسووالن بلندپایۀ امنیتی دربارۀ کّم و کیِف 
با  است.  نپرداخته  آن  جزییات  به  و  نکرده  سخن  ایراد  ماجرا 
نقیِض خود  ادعاهای ضد و  با  این وجود، گاهی مقامات محلی 
شدن  تلمبار  است.  کرده  خلق  را  بیشتری  گره های  و  پرسش ها 
انتقاد سبب شده است که نگاه  انتقاد پشت  سوال روی سوال و 
از پیش  به حکومت مشکوک تر  این روزها نسبت  بسیاری ها در 
همۀ  پشِت  در  که  می دهد  نشان  اولیه  یافته های  و  شواهد  شود. 
نیروهای  شده  سبب  که  بوده  پنهانی  دست های  ماجراها  این 
امنیتی دست روی دست بگذارند و به تماشای تراژدی سالخِی 
نمی توان  منطقی  و  قاعده  هیچ  با  ورنه  بنشینند.  همرزمان شان 
نیروهای کمکی برای حمایت پسته های تحت  تعلل شبانه روزی 

محاصره را توجیه کرد.
به نظر می رسد که با تراژدی جلریز که هدف آن، فقط و فقط جمعی 
از سربازان اربکی متعلق به قوم هزاره بوده، فرضیۀ سیاسی سازی 
مسالۀ قومیت توسط حکومت وحدت ملی بیش از پیش تحکیم 
یافته است. پیش از این هم سروصداهای بسیاری وجود داشت که 
ناامنی های  به خصوص  کشور  مختلف  نقاط  در  اخیر  ناامنی های 
شمال را سیاست های هدفمند از سوی حلقات خاص می دانست. 
این نگرانی ها تا حدی جدی بود که استاد عطا محمد نور را هم 
پنهاِن  دست های  از  او  و  کرد  سکوت  ُمهر  شکستاندن  به  وادار 
داخلی در پِس پروژۀ ناامن سازی شمال نام برد. پس از آن هم آقای 
نور رزم جامه به تن کرد و با ابراز بی کفایتی حکومت مرکزی، خود 

وارد میدان شد. 
از  هم  بسیاری  سرشناِس  چهره های  نور،  عطامحمد  از  پس 
پروژۀ  بردند.  نام  کشور  از  مناطقی  ناامن سازی  برای  تالش هایی 
تروریستی  گروه های  پُررنگ  حضور  با  اگر  شمال  ناامن سازی 
همراه بود، در ابتدا با جامه و رنِگ دیگری در مناطق مرکزی تبلور 

یافت: گروگان گیری! 
که  مرکزی  مناطق  در  هدفمند  و  سازمان یافته  گروگان گیری های 
برای  مزمن  تالشی  این منظر  از  هستیم،  آن  شاهد  هم  امروز  تا 
نظر  به  اما  حاال  است.  بوده  کشور  مرکزی  مناطق  ناامن سازی 
می رسد که این پروژه وارد فاز تازه یی شده است. با نگاهی کلی 
نتوانست  تالش ها  این  که  می شود  دیده  گروگان گیری ها  این  به 
هزاره  جامعۀ  در  نظام  علیه  سرکشی  و  شورش  سبب  به نحوی 
مهره های  و  افغانستان  مردم  دشمنان  احتماالً  ترتیب،  بدین  شود. 
داخلی شان بر آن هستند که با کشاندن بازی به فاز جدید عرصه را 
برای پا گرفتن تنش های قومی در میان اقوام مختلف فراهم کنند.

حملۀ ناجوان مردانه به پسته های پولیس اربکی هزاره در جلریز از 
یک سو و عدم حمایت نیروهای حمایتی و سکوت رییس جمهور 
غنی از سوی دیگر، به نحوی موید همین فرضیه است. حاال دیگر 
زمیِن  در  عمیقی  ریشه های  به صورت عموم  افغانستان  در  ناامنی 
قومیت یافته است. اگر ناامنی در طول حکومت حامد کرزی بیشتر 
همان دیو کوری بود که به صورت ناگهانی به یک باره سر از هر 
بی سروپا،  این غول  اساس شواهد حاال  بر  می کرد،  بیرون  جایی 
چشم بصیرت پیدا کرده و قادر است که به گونۀ هدفمند مناطقی 
را هدف قرار دهد که از یک سو ناامنی بیافریند و از سوی دیگر 

تنش های قومی را آبستن کند.
حکومت وحدت ملی که تا کنون متأسفانه در مدیریت و مهندسی 
باید  نگذاشته،  نمایش  به  خود  از  خوبی  کارنامۀ  امنیتی  اوضاع 
کند.  تعیین نسبت  ناامنی های هدفمند  این  قبال  هرچه زودتر در 
رییس جمهور غنی در قبال حادثۀ المناک جلریز تا کنون سکوت 
اختیار کرده است. این در حالی است که همه می دانند که این حمله 
نوعی کشتار هدفمنِد قومی به منظور پاک سازی سربازاِن هزاره از 
جلریز بوده است. برخی ها هم این حمله را بی ربط با جدال های 
ممتد و فرسایشی کوچی ها و هزاره های ده نشین نمی دانند. علت 
سربازان  بی رحمانۀ  کشتار  است؛  واضح  آن  نتیجۀ  باشد،  هرچه 
وطن دوسِت هزاره در جلریز و سکوت معنادار حکومت در قبال 

آن.
شهدای  جنازۀ  تشییع  مراسم  در  سخنانش  در  هم  محقق  استاد 
جلریز به صراحت گفت که رییس جمهور غنی حاضر به صحبت 
کردن با او در این زمینه نشده است. او همچنین یاداوری کرد که 
وزیر داخله اصاًل در دسترس نبوده است. به این ترتیب، نه معاون 
معاون دوم رییس جمهور، هیچ کدام  نه  و  اجرایی  ریاست  دوم 
فرستادن  برای  سرنوشت ساز،  ساعت های  این  در  که  نتوانستند 
نیروهای کمکی البی گری کنند و این بود که چنین رویداد خونینی 

رقم خورد! 

تراژدی جلریز و آغاز فصل 
جدیِد ناامنی و ستیز
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هشدار تحلیلگران نظامی:

ناهماهنگی باعث فروپاشی ارتش می شود
ویژه  به  امنیتی  نیروهای  تلفات  بی پیشینۀ  افزایش 
ارتش در جنگ جاری و عدم هماهنگی میان رهبری 
ارتش  فروپاشی  باعث  نهایت  در  امنیتی  ارگان های 

خواهد شد. 
شماری از آگاهان نظامی با انتقاد از عدم هم آهنگی 
میان نهادهای امنیتی می گویند، ادامۀ این روند باعث 

فرار نظامیان و تخلیه قرارگاه ها خواهد شد.
آگاهان می افزایند که مسووالن دولتی در موقع  این 
نیاز از صالحیت های ویژۀ خود استفاده نمی کنند که 

این کار سبب بروز فاجعه می شود.
این آگاهان هم چنان باور دارند که ناهم آهنگی میان 
امنیتی سبب شده تا روحیۀ دشمن قوی تر  نهادهای 
از گذشته شود و آنان با انگیزۀ بیشتر در برابر مردم 

بجنگند.
رهبری  میان  هم آهنگی  عدم  مورد،  تازه ترین  در 
نیروهای امنیتی در ولسوالی جلریز سبب شد تا 22 
بعد  که  شوند  کشته  زمانی  امنیتی  نیروهای  سرباز 
توسط  محاصره  ساعت  چهار  و  بیست  حدود  از 
نیروهای  آنان مهمات و  به  نیروهای مخالف دولت 

کمکی نرسید.
بیان  با  نظامی  آگاهان  از  یکی  کوهستانی  جاوید 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان  ناهم آهنگی  این که 
ما  گفت:  است،  داشته  وجود  گذشته  سال های  از 
ادارۀ  و  سوق  واحد  مرکز  یک  ایجاد  روی  همواره 
تأکید  بود،  سرقوماندانی  سابق  در  که  مسلح  قوای 
داشتیم که امروزه فعال نیست و می تواند این مرکز 
در چارچوب وزارت دفاع ملی افغانستان ایجاد شود.
او می افزاید که چهره های مسلکی هر سه نهاد امنیتی  
کسانی که  و  باشند  داشته  مرکز حضور  این  در  باید 
و  اعزام  صالحیت  می باشند،  نهاد  این  نوکریوال 
حمایت از قوای مسلح را در سراسر افغانستان داشته 

باشند.
و  ما جنرال های مسلکی  می افزاید:  آقای کوهستانی 
شده  سبب  نهادی  چنین  نبود  اما  داریم؛  تجهیزات 
جریان  در  و  باشیم  نداشته  واحد  ادارۀ  و  سوق  تا 

عملیات همه ناهم آهنگ عمل کنند.
آقای کوهستانی کمبود تجهیزات سنگین و بی پروایی 
مسووالن را از موارد دیگری بر می شمارد که سبب 
او  است.  شده  امنیتی  نهادهای  میان  ناهم آهنگی 
از  باید  مسووالن  که  می افتد  اتفاق  اکثراً  می گوید: 
صالحیت های خود استفاده ببرند که چنین کاری را 

نمی کنند.
خود  از  کشوری  مسوول  »هر  می کند:  تصریح  او 
کند؛  کار  آن  به  مطابق  باید  که  دارد  وظایف  الیحۀ 

می توانند  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  معاونین 
خود  ویژه  صالحیت های  از  خاص  حالت های  در 
رییس  هدایت  منتظر  متأسفانه  که  کنند  استفاده 
جمهور و شورای امنیت می مانند که آنان هم عمداً 
دقیق،  اطالعات  به  دسترسی  عدم  دلیل  به  یا  و 
رسیده گی کرده نمی توانند که باعث به وجود آمدن 

فاجعه می شود.«
قطعات  باید  که  می گوید  هم چنان  کوهستانی  آقای 
در  هم  و  زون ها  در  هم  دوام دار  امر  تحت  ویژه 
باش  آماده  در  که  قطعات  این  تا  شود  ایجاد  مرکز 
به سر می برند بی درنگ به کمک نیروهای دیگر در 

حالت های مختلف رسیده گی کنند.
این آگاه نظامی با اشاره به اوضاع جاری کشور خاطر 
نشان می کند: ادامۀ ناهم آهنگی میان نهادهای امنیتی 
را  فرزندانش  و خانواده  می شود  نیروها  فرار  باعث 
که به رخصتی می آیند اجازۀ دوام کار را نمی دهند 
که باعث تخلیۀ قرارگاه نظامی در افغانستان خواهد 
شد که با استفاده از این جو دشمن در اوضاع مسلط 

خواهد شد.
اتخاذ  قاطع  تصمیم  باید  دولت  می کند:  تأکید  او 
کند و با برنامه ریزی های عملیاتی به رفع مشکالت 

بپردازند.
نظامی  دیگر  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  حال،  عین  در 
ماه های  در  همکاری  عدم  و  ناهم آهنگی  می گوید: 
گذشته میان نیروهای امنیتی به خاطر نبود فرماندهی 

واحد زیاد شده است.

کسانی  نظام  در  زمانی که  می افزاید:  امرخیل  آقای 
نباشند که به فکر نجات مردم باشند و به این فکر 
نکنند که چه گونه به جنگ نقطۀ پایان بگذارند و با 
دشمن چگونه معامله کنند، سبب بروز مشکالت در 

صفوف نظامیان کشور می گردد.
این آگاه نظامی باور دارد: »اکنون جنگ باالی مقام 
و چوکی جریان دارد و هیچ کسی از منافع شخصی 
خود نمی گذرد و همه در تالش است برای خودش 

کاری کند و بس!.«
نیروهای پولیس محلی را یک  آقای امرخیل وجود 
مواقع،  بیشتر  در  می گوید:  خوانده  اضافی  ارگان 
پولیس محلی سنگرها را رها می کنند و یا نیروهای 
مسوولیت  احساس  آنان  برابر  در  اردو  و  پولیس 

نمی داشته باشند و برای آنان کمک نمی رسانند.
در  باید  محلی  پولیس  نیروهای  که  می گوید  او 
چارچوب وزارت های دفاع و داخله جذب شوند تا 
دست از بعضی خودسری ها در مناطق نیز کشیده و 

با مسوولیت در برابر دشمن بجنگند.
آقای امرخیل تأکید می کند که این ناهنجاری سبب 
از  انگیزه تر  با  و  شود  قوی  دشمن  روحیه  تا  شده 

گذشته با مردم بجنگند.
این آگاه نظامی خاطر نشان می کند: امروزه نیروهای 
هم آهنگی  اگر  و  داریم  مجهز  و  قوی  بسیار  امنیتی 
برابر  در  گیرد،  صورت  درست  گونۀ  به  آنان  میان 

ناهنجاری ها و بدامنی ها مبارزه کرده می توانند.

وزارت داخله در پیوند به رویداد جلریز:

هیچ توطیه و دسیسه یی نیست 

آگاهان:
اتهام فساد بر مقام های بلندپایۀ دولت 

پیشین جدی گرفته شود
ابوبكر مجاهد

دولتی  بلند  پست های  به  رییس جمهوری  طرف  از  فساد  به  متهم  اشخاص   
انتصاب می شوند.

می گویند،  مطلب  این  بر  تاکید  با  مجلس  اعضای  و  آگاهان  از  برخی 
رییس جمهور غنی ارادۀ به محاکمه کشانیدن چهره های متهم به فساد را که در 

تیم انتخاباتی اش بودند، ندارد.
آگاهان به گونۀ مشخص از فاروق وردک وزیر پیشین معارف و عمرزاخیل وال 

مشاور اقتصادی رییس جمهوری یاد می کنند. 
این آگاهان خاطر نشان می کنند که فاروق وردک می خواهد، با وارد کردن اتهام 

بر دیگران، به اختالس های میلیونی خود پرده اندازد.
محمد ناطقی آگاه مسایل سیاسی می گوید که پروندۀ فساد مالی فاروق وردک 
و چهره های متهم دیگر باید به صورت جدی توسط نهادهای مربوط بررسی 

شود.
آقای ناطقی با اشاره به اتهاماتی که وزیر پیشین معارف به مسووالن دولت وارد 
کرده، می گوید: وظیفه حکومت است که به اتهامات وارده شده، به افراد در 

داخل حکومت، طبق قانون نافذه افغانستان رسیده گی کند.
او افزود: سطحی نگاه کردن به اتهامات وارد شده، زمینه را بر گسترش فساد 

در دولت مساعد می سازد.
محمد ناطقی می گوید که دادستانی کل برای پیگیری اختالس فاروق وردک و 

اتهامی که از طرف فاروق وردک باالی اشخاص دولتی صورت گرفته، باید 
جدی عمل کند.

داری خوب،  مؤلفه های حکومت  از  یکی  کرد:  تاکید  سیاسی  کارشناس  این 
مبارزه با فساد است که دولت وحدت ملی در این مورد کدام دست آورد ندارد.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  در  مردم  نماینده  مهدوی  جعفر  دکتر  همچنان، 
سیگار گزارشی را که در پپوند اختالس های میلیونی در وزارت معارف نشر 

کرد، به دالیل نامعلوم از طرف حکومت جدی گرفته نشد.
آقای مهدوی تصریح کرد که قباًل گزارش های نشر شده از طرف ادارۀ سیگار 

نیز نشان می داد که در وزارت معارف اختالس وجود دارد.
تا هنوز  امنیتی،  دلیل مصروف شدن دولت در مشکالت  به  مهدوی می گوید: 

وقت برای رسیده گی به اتهامات وارد شده پیدا نکرده است.
سیگار یا ادارۀ ویژه بازرسی امریکا برای افغانستان گفته است که در حدود یک 
هزار مکتب چوب خطی در وزارت معارف وجود داشته و بنام این مکاتب 
پول های گزاف گرفته شده است، وزیر جدید معارف نیز از وجود اختالس و 

مکاتب چوب خطی در این وزارت در مجلس نماینده گان تایید کرد.
با یک  با رد این گفته ها، در مصاحبه  اما، فاروق وردک وزیر پیشین معارف 
تلویزون خصوصی ادعا کرده که یک تعداد چهره ها  در داخل دولت وحدت 
ملی بخاطر امضاء تفاهم نامۀ تبادل اطالعات با پاکستان 70 میلیون دالر رشوه 

گرفته اند.

وزارت داخله دسیسه بودن حمله بر نیروهای پولیس 
محلی در ولسوالی جلریز را رد می کند.

یک  روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
توطیه و  »هیچ  کنفرانس خبری گفت:  در یک  شنبه 
هیچ دسیسه یی در کار نیست و به باور ما زمان این 
است که در یک قطار ایستاده شویم و در برابر دشمن 

مبارزه کنیم.«
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز در این کنفرانس 
یک  با  را  سربازان  از  وزارت شماری  این  که  گفت 
مقام های حکومتی  ولی  فرستاد.  جلریز  به  هلیکوپتر 
گفته که این سربازان پس از آن به محل رسیدند که 

همه ماموران پولیس کشته شده بودند.
 آن عده از ماموران پولیس که از جنگ جلریز زنده 
برگشته اند، گفته اند که با وجود 28 ساعت مقاومت 
و در خواست مکرر کمک، کسی آن ها را یاری نکرده 
است. طالبان جسدهای پولیس محلی را سوزانده اند. 

رییس جمهور غنی این کار را تقبیح کرده است.
افغانستان و  معاون دوم رییس جمهور  دانش  سرور 
که  گفته اند  اجراییه  رییس  دوم  معاون  محقق  محمد 
با وجود تقاضای مکرر برای کمک رسانی به پولیس 
جدی  را  موضوع  این  حکومت  جلریز،  در  محلی 

نگرفت.
اما نهادهای مدنی می گویند جلریز تنها نمونه قربانی 
شدن نیروهای امنیتی نیست بلکه چنین رویدادهایی 
باقی  است.  داده  رخ  افغانستان  والیت  چندین  در 
سمندر یکی از فعاالن مدنی گفت: »قبال نیز حادثات 
تکرار  بدخشان  و  هلمند  کندز،  ننگرهار،  در  مشابه 
شده بود. ولی رهبران حکومت نه تنها در صدد بهبود 
مشاجره  به  ارگ  درون  در  بلکه  نیامدند  بر  اوضاع 

برسر تقسیم قدرت پرداختند.«
داخل  در  را  جدی  نگرانی های  ناامنی ها  افزایش 

افغانستان به وجود آورده است. 
کشته شدن 22 تن از ماموران پولیس محلی در ولسوالی 
جلریز والیت میدان وردک، اعتراض های گسترده یی 
را به دنبال داشته است. طالبان شب پنجشنبه گذشته 
یک حمله تهاجمی را بر یازده پوسته در جلریز آغاز 
کردند و سی تن از ماموران پولیس محلی را کشتند. 
مقام های دولتی گفته اند که این جنگ 30 ساعت دوام 
کرد و با وجود درخواست های مکرر از وزارت داخله 
و وزارت دفاع، نیروی کمکی برای حمایت از پولیس 

محلی در جلریز فرستاده نشد.
رییس جمهور غنی کمیسیونی را تشکیل داده تا این 
قضیه را از نزدیک بررسی کند. ریاست جمهوری با 
نشر اعالمیه یی گفته است که این بررسی با همکاری 

مقام های محلی در وردک انجام می شود.
این  پی  در  که  اند  گفته  سنا  مجلس  اعضای  برخی 

کشتار دسیسه یی در کار بوده است. 

                                                                                                                       هارون مجیدی
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بخش دوازدهـم بخش سوم

عبدالحفیظ منصور
سلسله  یک  و  مردم  ذهنِی  آماده گی  عدم  منظم،  برنامۀ  یک  فقدان  اثر  در  سرانجام 
نارسایی های دیگر، این قیام نتیجۀ مطلوبی برای نهضت اسالمی به بار نیاورد. عده یی 
از بهترین مجاهدین، شهید و یا اسیِر دولت داوود شدند و نهضت اسالمی متحمِل 

ضربۀ شدیدی گردید.
آن چه از این قیام عاید نهضت شد، اثرات ناگواری بود که بر صفوف نهضت اسالمی 
وارد آمد. نهضت نه تنها از وجود یک عده افراد دلسوز، مکتبی و آگاه محروم گردید؛ 
بلکه سازمان واحد مجاهدین، با انداختن بار مالمتی به گردن یکدیگر، دوپارچه گردید 

و سازمان دیگری به نام »حزب اسالمی« عرض اندام کرد.
عالوه بر آن، این حرکت دشمنی داوود را علیه نهضت اسالمی شدت بخشید که از 
آن کمونیستان بهرۀ فراوانی بردند و هرچه بیشتر ریشه های خود را در حکومت داوود 
تجربۀ  آینده  در  این حرکت  دیگر  از سوی  اما  از یک سو؛  این همه  دادند.  گسترش 
خوبی برای نهضتی ها گردید تا در اقدامات خویش سنجیده گام بردارند، و هم چنان 
در درازمدت نهضت اسالمی را در میان مردم افغانستان به دلیل مبارزه در برابر حکومت 
داوود، از وجهۀ بهتری برخوردار گردانید و آن عده سازمان هایی که سیاسِت انتظار یا 
سکوت را در برابر داوود در پیش داشتند، از محبوبیت شان نزد مردم افغانستان کاسته 

شد.
برابر رژیم تره کی  افغانستان در  بعید بود که مردم  قیام صورت نمی گرفت،  این  اگر 
و تجاوز ارتش سرخ تا این حد آماده گی می داشتند و در خارج از کشور مراکزشان 

فعال می بود.
آغاز جهاد )1358ش(

آمدِن  صحنه  روی  و  روس ها  مستقیِم  همکاری  با  ثور  هفت  کودتای  موفقیِت  با 
چهره های معروِف مارکسیست در افغانستان مردم کشور تکان عمیقی خوردند و دیری 
نگذشت که مارکسیست های تازه به قدرت رسیده، سر از پا نشناخته در ابعاد مختلف 
با شدت تمام در جهت کمونیستی ساختِن افغانستان دست به کار شدند و کسی نبود 
که به عناوین و القاب مختلف، از شِر ایشان در امان مانده باشد. حبس، شکنجه و 
آزار علمای دینی به وسیلۀ خلقی ها و اخذ موقف آشکار ضد اسالمی از جانب رژیم 
تره کی، غیظ و غضب مردم مسلمان افغانستان را برانگیخت  و چند ماهی از عمر این 
یافت و  قیام های مردمی آغاز  افغانستان  نقاط مختلف  رژیم سپری نشده بود که در 
آهسته آهسته شدت گرفت و در شهرهای بزرگ قیام های وسیعی در برابر رژیم تره کی 
بوده  افغانستان  پیشتاز  از جبهات  پنجشیر یکی  میان، درۀ  این  پیوست و در  به وقوع 

است.
دستۀ نخسِت مجاهدین

دو دسته از کسانی که قباًل به علت دشمنی با حکومت های داوود و تره کی به پاکستان 
عازم  نورستان  طریِق  از  و  پشاور  از   1358 ثور   27 تاریخ  به  بودند،  گزیده  هجرت 
افغانستان شدند. دستۀ نخست شامل 25 تن و دومی شامل 18 تن مجاهد می شد. هر 
دو دسته در منطقۀ »لینر« نورستان یک جا شده و این افراد پس از مشوره برای آغاز 

جهاد، به سوی تگاب و پنجشیر حرکت نمودند.
آن هایی که عازم پنجشیر شدند، عبارت بودند از:

احمدشاه مسعود به حیث آمر پروان ـ کاپیسا از پنجشیر  .1
احمدضیا برادر مسعود  .2

جگرن محمد غوث به حیث قوماندان از پنجشیر که در ساِل 1359 بر اثر   .3
بمباردمان در پنجشیر شهید گردید.

کریم اهلل خان به حیث معاون امارت پروان ـ کاپیسا از تگاب  .4
ترجمان عبدالحق، مسوول ارتباط از پنجشیر  .5

مولوی عبداللطیف، مسوول تبلیغات از پنجشیر  .6
ضابط آغاگل مسوول لوژستیک از جبل السراج  .7

حاجی رییس از بگرام  .8
کفایت اهلل به حیث آمر ولسوالی پنجشیر از پنجشیر که در زمستان 1358   .9

شهید گردید.
10.ضابط محمد کریم از پنجشیر که در اولین درگیری در دهن ریوت شهید شد.

سید محبوب آغا از جبل السراج  .11
مال دوست از پنجشیر  .12

عبدالحفیظ فخری از پنجشیر  .13
عبداهلل بیگ از پنجشیر  .14

داوودشاه از پنجشیر  .15

تجهیزات این گروه عبارت بود از:
یک قبضه ماشیندار »شلدز« )J3( با دوصد مرمی آن  .1

هفت قبضه تفنگ موش کش با 90 قطی مرمی آن  .2
شش قبضه تفنگچۀ ساخت درۀ آدم خیل پشاور  .3

پنج قبضه ماشیندار نوع استنگن با 2600 عدد مرمی آن  .4
پنج قبضه تفنگ یازده تیره  .5

پنجاه عدد بمب دستی  .6
یک پایه ضبط صوت با نوار و بتری آن  .7

دو میل کالشینکوف به همت ترجمان عبدالحق در نورستان خریده شد. و   .8
دو میل راکت عبدالغفور نورستانی از سهمیۀ نورستان به جبهۀ پنجشیر بخشید.

گفتنی ست که یک دسته از مردم پنجشیر به سرکرده گِی پهلوان احمدجان به استقبال 
مجاهدان به نورستان شتافتند و از آن جا به قصد آغاز جهاد دوباره به پنجشیر برگشتند.

کـارنامـۀ
مســعود

و  اخالق  فلسفۀ  با  رابطه  در  )نوشته یی   
اندیشه های اخالقی در عصر مدرن  سیر 
نظری  مبانی  اجمالی  بررسی  همراه 

مدرنیسم(
شاهرخ شهرابی

 اندیشۀ مدرن به قول لیوتار دایۀ »روایت 
»وعدۀ  فروم  اریک  قول  به  و  بزرگ« 
و  داشت  را  نامحدود«  پیشرفت  بزرگ 
برای تحقق آن، به دنبال تجویز نظام های 
فکری  دستگاه های  تبیین  جهان گستر، 
یکسان  وظایف  و  واحد  اعمال  عظیم، 
برای همۀ انسان ها بود. پیامد این دیدگاه 
و  فردباوری  دین،  فردی شدن  و هدف، 
خودپرستی، خودمدارانگاری، گرایش به 
افراطی  فردی  مالکیت  و  شالوده باوری 
از  یکی  دوران،  این  در  است.  بوده 
اخالق،  مدافعان  و  واضعان  بزرگ ترین 
یعنی دین و تفکر دینی به نسبه از اعتبار 
مورد  دینی  اخالق  آن،  دنبال  به  و  افتاد 
هجوم قرار گرفت و دستگاه های فراگیر 
فلسفی و عمدتًا الحادی، در مقام مرجع 

نهایی مشروعیت به اعتبار رسیدند.
عنوان  به  نیز  فرهنگ  و  فکر  جهان 
سه  به  بزرگ  دستگاه  این  زیرمجموعۀ 
ساحت مستقل تقسیم شد. در این میان، 
اخالق خود به دو حوزۀ اخالق و حقوق 
افعالی  عمل  و ساحت  تقسیم بندی شده 
و  اراده  نه  آن  محرک  و  منشأ  که  است 
زیادی  نظریه های  است.  فردی  تصمیم 
در این دوره مطرح شدند که در زیر به 
خالصه  به طور  آن ها  مهم ترین  بررسی 

خواهیم پرداخت.
ابتدا باید گفت که نظریات را می توان در 

قالب دو گروه مطرح کرد:
 Duty( وظیفه گرایانه  نظریه های   )1

Based( شامل:

 Act(نگر عمل  وظیفه گرایی  الف( 
)deontological Theory

 Rule( قاعده نگر  وظیفه گرایی  ب( 
deontological Theory( شامل:

 Divine( االهی  امر  نظریۀ  1.ب.1( 
)Command Theory

)Kant Theory( نظریۀ کانت )1.ب.2
غایت گرایانه  نظریه های   )2

)Consequentialism( شامل:
 Ethical( اخالقی  خودگرایی  الف( 

)Egoism
 Ethical(اخالقی دگرگرایی  ب( 

)Philanthropy
پ( سودگرایی )Utilitarianism( شامل:

 Act( عمل نگر  سودگرایی  2.پ.1( 
)utilitarianism

 General( عام  سودگرایی  2.پ.2( 
)Utilitarianism

 Rule(قاعده نگر سودگرایی  2.پ.3( 
)utilitarianism

نظریه های وظیفه گرایانه
که  است  این  بر  وظیفه گروی  نطریۀ 
و  دارند  عهده  بر  تکالیفی  انسان ها، 
نباید  یا  و  دهند  انجام  باید  یا  را  اعمالی 
انجام دهند. عمل کردن بر وفاق اخالق، 
معنایش این است که وطیفۀ خود را فارغ 
از هر نتیجه یی که از آن حاصل می شود 
به جا آوریم. این نظریه به دو دسته تقسیم 

می شود:
وظیفه گرایی عمل نگر

وظیفه گرایی عمل نگر دو ویژه گی دارد:
الف( در تعیین خوب و بد نه تنها به نتیجۀ 
و  ویژه گی ها  بلکه  نمی شود،  توجه  کار 
امور دیگر نیز مورد توجه قرار می گیرند.

معتبر  را  کلی  قواعد  اخالقی  نظام  ب( 
نظر  جزیی  احکام  به  بیشتر  و  نمی داند 

قابل  اگر  کلی  احکام  نوعی  به  و  دارد 
از جز گرفته شوند؛  باید  باشند،  استنباط 
زیرا هر موقعیتی منحصر به فرد است و 

حکم ویژه یی دارد.
وظیفه گرایی قاعده نگر

گیرندۀ  بر  در  قاعده نگر  وظیفه گرایی 
تیوری های  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین 
که  است  بوده  مدرن  دوران  در  اخالقی 

خود شامل دو نظریه است:
نظریۀ امر االهی: تصور از اخالقی بودن 
به طور کلی به دست تعالیم دینی شکل 
اخالق  نظریه های  حتا  و  است  گرفته 
در  هستند.  تعالیم  این  مرهون  الحادی 
و  اخالقی  اعمال  فرمان،  ده  مسیحیت 
وظایف را شرح می دهند. این فرامین به 

ترتیب عبارت اند از:
1( برای خود خدایی جز من نگیرید.

2( به بت سجده نکنید.
3( نام خدا را به باطل نبرید.

4( شنبه را گرامی بدارید.
5( پدر و مادر را احترام کنید.

6( کسی را به قتل نرسانید.
7( زنا نکنید.

8( دوری نکنید.
9( به همسایه شهادت دروغ ندهید.

طمع  همسایه  ناموس  و  اموال  به   )10
نورزید.

البته اخالق مسیحی فقط اجرای ده فرمان 
تعالیم  تمام  اجرای  متضمن  بلکه  نیست؛ 
فرمان  اجرای  علی الخصوص  )ع(  میسح 
عهد جدید و در اصل عمل به سیرۀ وی 

است.
این  کانت  اصلی  سوال  کانت:  نظریۀ 
را  او عملی  اخالقی چیست؟  بود: عمل 
احساس  سر  از  که  دانست  می  اخالقی 
صرفا  نه  است  گرفته  صورت  تکلیف 
امکان  یا  احساس  یا  تمایل  سایقۀ  به 
می شود. حاصل  عمل  آن  از  که  منفعتی 
)Warburton,Nigel(  کانت انگیزۀ عمل 
را به مراتب مهم تر از خود عمل و نتایج 

حاصل از آن می دانست. 
اختصار:  به  کانت  اخالق  فلسفۀ  مفاهیم 
کانت نیت و مقصود پنهان در هر عملی 
ضابطه  می نامید.   )Maxim( ضابطه  را 
را  عمل  مبنای  که  است  کلی  اصل  آن 
بود  معتقد  او  همچنین  می دهد.  تشکیل 
عهده  بر  تکالیفی  صاحب عقل  انسان 
 .)Categorical( مطلق اند  که  دارد 
کرد.  مطرح  را  مطلق  امر  مفهوم  وی 
تکالیف  با  را  مطلق  تکالیف  کانت  البته 
مشروط )Hypothetical( مقابله می دهد. 
که  اعمالی  از  عبارت اند  شرطی  تکالیف 
به صورت  نتیجه یی خاص  گرفتن  برای 
می خواهی  اگر  می شوند:  انجام  شرطی 
باید  نکنی،  تصادف  راننده گی  حین  در 
دست  به  برای  کانت  باشی.  هوشیار 
قاعدۀ  اخالقی،  چهارچوب  یک  دادن 
 )Universalizability( عمومیت پذیری 
همواره  بود:  معتقد  او  کرد.  مطرح  را 
به  که  کن  عمل  ضابطه یی  آن  اساس  بر 
موجب آن در عین حال اراده کنی تا آن 
ضابطۀ قانونی جهان گستر شود و منظور 
است.  عقلی  خواست  کردن،  اراده  از 
دیگری  خود صورت  قاعدۀ  برای  کانت 
از امر مطلق را مطرح می کند: دیگران را 
همواره غایت فی النفسه بدان و نه هرگز 

وسیلۀ محض.

اخالق 
در سایۀ 
مدرنیسم

ACKU



5سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1573 دوشنبه       15سرطا   ن   /   تیر        y 1394  19 رمضا  ن  ا لمبا  رک     y 1436  6 جو  ال  ی       2015 www.mandegardaily.com

   گردآورنده: بهروز سروش نیا
بخش دوم و پایانی

دورۀ  در  میالد(  از  پیش   330 )سال  هخامنشی  دوران  از  پس 
کوتاه مدت اسکندر و سلوکی ها و اوایل دورۀ ساسانی، زبان و خط 
یونانی در مراسالت رسمی و اداری به کار رفت تا این که در زمان 
اشکانیان برای نوشتن زبان پهلوی اشکانی، خطی بر مبنای خط آرامی 
پایه ریزی شد، از زبان پهلوی اشکانی سه نوع اثر با سه نوع الفبا به 

جای مانده است:
1( آثاری با الفبای پهلوی اشکانی که برگرفته از الفبای آرامی بوده و 
از راست به چپ و حرف های آن جدا از هم نوشته می شود و در آن 

هزوارش به کار رفته است. 
2( آثاری که با الفبای فارسی میانه کتابی است.

3( آثاری با الفبای مانوی که مربوط به دین مانوی است.
آسان ترین خط  و  کامل ترین  دانشمندان خط شناس  تحقیق  بر  بنابر 
فونتیک، خط دین دبیره است که تاریخ اختراع آن را به دوهزارسال 
قبل از میالد مسیح که چهارهزارسال پیش از این تاریخ است، تخمین 

زده اند. در این خط هر حرف نمایندۀ یک صدا است.
 طبق سنتی که به احتمال زیاد به دورۀ ساسانی باز می گردد، زردشت 
اوستا را به 7 زبان آورده که هریک طبعًا خط خاص خود را داشتند 
و شاید همین روایت ریشۀ آن 7 خطی باشد که تهمورث از دیوان 

باز ستانده بود.
می نویسد،  مقفع(  )ابن  روزبه  از  نقل  به  »الفهرست«  در  ندیم  ابن 

ایرانیان 7 نوع خط داشتند:
1( دین دبیره که اوستا را با آن می نوشته اند.

2( ویش دبیره که با آن اصوات و آهنگ ها و اشارات و عالیم قیافه 
و تعبیر خواب را ثبت می کرده اند و دارای 365 حرف بوده است.

 3( گشتک دبیره که با آن قطعنامه ها و اقطاعات و نام ها و رموز را 
بر انگشتری ها و بر سکه ها نوشته اند و دارای 28 حرف بوده است.

4( پاره گشتک یا نیم گشتک که ماخوذ از خط گشتک بوده و دارای 
28 حرف بوده و طب و فلسفه را با آن می نوشته اند.

5( شاه دبیره که اختصاص به پادشاه و خاندان شاه داشته است و 
دارای 33 حرف که نقطه دارد، بوده است.

6( راز سهریه که پادشاهان ملل دیگر با آن می نوشته اند و دارای 
24 حرف بوده است .

7 ( راس سهریه این خط نقطه دار بوده و برای بیان مطالب منطقی و 
فلسفی به کار می رفته و دارای 24 حرف بوده است .

به جز این هفت خط دو خط دیگر هم وجود داشته است:
1( هزوارش که خط هجایی بوده است. ابن ندیم به نقل از روزبه 
می گوید دو هزار هزوارش وجود داشته که برای جدا کردن متشابهات 

از یکدیگر به کار می رفته است.
مصاحف  که  دربارۀ خطوطی  ندیم  ابن  )پیرآموز(  فیرآموز  2( خط 

را بدان می نوشتند می نویسد، قرآن را با آن می نویسند و می خوانند.
از الفبای فارسی میانه که دنبالۀ فارسی باستان است، چهار نوع اثر با 

چهار الفبا به جای مانده است:
با  غالبًا  که  ساسانی  دورۀ  آغاز  به  مربوط  کتیبه یی  میانه  فارسی   )1
 21 دارای  الفبا  این  است،  همراه  یونانی  و  اشکانی  پهلوی  ترجمۀ 
حرف و از چپ به راست و جدا از هم نوشته می شود و از الفبای 

آرامی گرفته شده و در آن هزوارش به کار رفته است.
ساسانی،  دوران  در  ایران  مسیحیان  که  مسیحی  میانۀ  فارسی   )2
نوشته اند.  بدان  را  خود  دینی  کتاب های  از  ترجمه هایی  یا  کتاب ها 
الفبا دارای 20 حرف است و از راست به چپ نوشته شده و  این 

هزوارش در آن به کار رفته است.
و  اوستا  از  ترجمه هایی  زردشتیان  که  زردشتی  میانۀ  فارسی   )3

نوشته هایی  )به  نوشته اند  بدان  را  غیردینی خود  و  دینی  نوشته های 
که با الفبای اوستایی بازنویسی شده اند، پازند می گویند که این گونه 
نوشته از سده های نخستین اسالمی تا سدۀ هشتم هجری ادامه داشته 
است.( این الفبا دنبالۀ الفبای زبوری و آن دنبالۀ الفبای فارسی میانه 
کتیبه یی است. این الفبا دارای 21 حرف و از راست به چپ نوشته 
شده، برخی از حروف آن از هر دو طرف و برخی دیگر فقط از طرف 
راست به هم متصل می شدند. در این الفبا هزوارش به کار رفته است.

 4( فارسی میانۀ ترفانی که شامل ترجمۀ بعضی از قطعات، قطعاتی 
از تفسیری بر کتاب ارژنگ نوشته های مانی و پیروان او بوده است. 
مانوی  الفبای  است،  گرفته  تدمری  الفبای  از  را  مانوی  الفبای  مانی 
آن  نوشته شده و حرف های  به چپ  از راست  دارای 31 حرف و 
به هم نمی چسبند؛ از این رو همیشه یک صورت دارند. در این الفبا 

هزوارش به کار نرفته است.
خط پهلوی )2( ساسانی در همین راستا به وجود آمد که هر کدام 
گونه های کتیبه یی و تحریری دارند. خط اوستایی که برای به تحریر 
درآوردِن کتاب دینی زردشتیان به کار رفته است و یکی از کامل ترین 

خطوط دنیاست، بر مبنای خط پهلوی ساسانی اختراع شده است.
در زمان بالش دوم سال 121 میالدی نخستین بار حروف آرامی در 
سکه های ایران پدیدار شده است. خط آرامی با تصرفاتی برای زبان 

سغدی و تخاری و سپس متون مانوی به کار رفته است.
 آثار زبان پهلوی به دو خط اصلی نوشته شده است:

1( خطی که سنگ نوشته ها و سکه های اوایل دورۀ ساسانی )قرن سوم 
و چهارم میالدی( بدان نوشته شده و دارای 19 حرف است، در این 
خط حروف به هم متصل نمی شوند؛ از این رو آن را خط منفصل یا 

خط پهلوی کتیبه یی می نامند.
نوشتن  است مخصوص  کتابی، خطی  یا  یا شکسته  متصل  2( خط 
کتاب ها و نوشته های روی پوست و پاپیروس و کتیبه ها و سکه های 
متاخر که دارای گونه های مختلف است. یکی از آن ها که نویسنده گان 
دوران اسالمی آن را رم دبیره یا هام دبیره یعنی خط مردمان و همه گان 
خوانده است، دارای 14 حرف اصلی می باشد. »گونه« یا »قلمی« از 
این خط در نامه نگاری به کار می رفته است که نویسنده گان اسالمی 
با  »قلمی« دیگر  یا  نامیده اند. »گونه«  دبیره )خط نامه(  فرورده  را  آن 
سنگ نوشته های  و  سکه ها  در  پهلوی  متصل  خط  از  اندک  تفاوت 
دوران متاخر ساسانی و سده های نخستین دوران اسالمی نیز به کار 
رفته است، احتماالً همان خطی است که نویسنده گان یاد شده آن را 
کستج، جستق )گشتگ، گشته( خوانده اند. زبور پهلوی نیز به گونه یی 
از خط متصل پهلوی نوشته شده است. این خط از خط سریانی که 

آن نیز از اصل آرامی است، مشتق شده است.
آثار فارسی میانه را به 5 دسته تقسیم می کنند:

که شامل سنگ نوشته ها به سه زبان 1( آثار کتیبه یی پهلوی غیر کتابی 
پهلوی، پارتی و یونانی و آثار نوشته شده بر دیوار، سفال، پاپیروس، 

پوست، فلز، سنگ های قیمتی و چوب بوده است.
2( کتاب های پهلوی که سده های نخستین دورۀ اسالمی تدوین شده 
و مبتنی بر روایات، سنت های دینی، ادبی، کتبی و شفاهی زردشتیان 

در  دوران ساسانی است.
به  سریانی  از  که  زبور  متون  از  بخشی  شامل  که  پهلوی  زبور   )3
پهلوی ترجمه شده و به گونه یی خاص از خط پهلوی نگاشته شده 
که مربوط به قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میالدی )برابر با قرن های 
اول و دوم هجری( است. این تنها نوشته، از مسیحیان دوران ساسانی 
به پهلوی است و در آن هم چون پهلوی کتابی و کتیبه یی هزوارش و 

امالی تاریخی )1( وجود دارد.
4( ادبیات مانوی، مانی و پیروانش عالقۀ فراوان به نوشتن کتاب و 
رساله داشتند و برای ترویج دین خود آثارشان را به زبان مردمی که 
در میان آن ها قصد تبلیغ داشتند، می نوشتند یا از زبان دیگری به آن 
پارتی،  میانه و  فارسی  به  مانوی  آثار منظوم  زبان ترجمه می کردند. 
از نظر ادبی اهمیت فراوانی دارند. این سرودها که برای هدف های 
دینی با زبانی فصیح و شیوا سروده شده، بسیار غنی است؛ اما نثر 
و  ناپخته  گاهی  و  ثقیل  پارتی  و  میانه  فارسی  زبان  به  مانوی  متون 

ساده است.
خط عربی نیز با واسطۀ نبطیان از خط آرامی به وجود آمده است. 
نبطیان قومی از نژاد عرب بودند که در نبطیه زنده گی می کردند. از 
حدود 150 سال پیش از میالد گونه یی از خط و زبان آرامی در میان 
ایشان رایج بود. از این خط، خطی موسوم به سینایی نو به وجود آمد 
که از سدۀ اول پیش از میالد تا سدۀ چهارم میالدی در شبه جزیرۀ 
نبطی،  خط  و  کوفی  خط  منشای  سریانی،  خط  داشت.  رواج  سینا 
منشای خط نسخ است. خط کوفی در کوفه و حیره، و خط نسخ 
در مکه و مدینه از این خط اقتباس شده اند. خط نسخ بیشتر برای 
تحریرنامه ها و خط کوفی برای کتابت مصحف ها، کتیبه ها و سکه ها 

استفاده می شده است.
عربی وسعت  قلمرو خط  عباسیان  اوایل  و  امویان  دوران  اواخر  از 
یافت و به تدریج در ایران و مصر و شمال افریقا رواج یافت و کم کم 

از دو خط مذکور اقالم دیگری پدید آمد.
گونه یی از این خط برای نوشتن آثار خوارزمی که یکی از زبان های 
سده های  در  نیز  ایرانیان  است.  رفته  کار  به  است،  شرقی  ایرانی 
نخستین پس از اسالم با افزودن حروف فارسی به الفبای عربی، خط 
نستعلیق،  پایه گذاری کردند و سپس خط  مبنای نسخ  بر  را  فارسی 

خط شکسته و سایر خطوط به وجود آمد.
از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری در دوران صفویه با 
تکمیل اقالم موجود )چهارده نوع خط( و هندسی کردن ابعاد حروف 
تحت  را  خط، خوش نویسی  در  دوازده گانه  قواعد  اساس  تعیین  و 

ضابطه درآوردند و پایۀ خطوط را بر سطح و دور نهادند.
ساختند  مشتق  تعلیق  از خط  را  وزین  پارسی خطی  خوش نویسان 

که نستعلیق نام گرفت که از واژۀ نسخ و تعلیق گرفته شده و برای 
نگارش دیوان اشعار و داستان های حماسی مورد استفاده قرار گرفت.
خط  انواع  سایر  از  خط  نوع  چهار  از  بیشتر  امروزه  خوش نویسان 

استفاده می کنند که شامل: نسخ، ثلث، نستعلیق و شکسته نستعلیق.
اقالم سته  به  دانسته اند که  خط شناسان خطوط اصلی را شش خط 

معروف و عبارت اند از: رقاع، ثلث، ریحان، محقق، توقیع و نسخ.
نویسی،  قرآن، پشت جلد  عنوان سوره های  نوشتن  برای  ثلث  خط 

سرلوحه نویسی، کاشی کاری و کتیبه نویسی استفاده شده است.
خط ریحان از خط نسخ مشتق شده و از خط ثلث نیز بهره گرفته و 

به خط محقق بسیار نزدیک است.
خط نسخ در آغاز هم پایۀ خط کوفی بوده که اصل آن از نبطی است 
و اواخر قرن دوم هجری رایج بوده و در تمام سرزمین شرقی تحت 

لوای اسالم گسترش یافت.
نهم  قرن  اواخر  در  یافته است و  قرن چهارم تحول  توقیع در  خط 
هجری نوع درشتی از آن در ترکیه ابداع شده، اما میان اعراب چندان 

متداول نشد و آن را مشتق از خط ثلث دانسته اند.
خط محقق در آغاز خالفت عباسیان از خط کوفی استخراج شده و 
چهار قرن محبوب ترین خط میان خوش نویسان جهت کتابت قرآن 

در تمام سرزمین های اسالم در شرق بوده است.
خط رقاع از خطوط نسخ و ثلث مشتق شده است که در مکاتبات 
خصوصی و کتابت عرفی و روی کاغذهای کوچک رواج داشته و 
از خطوط محبوب خطاطان عثمانی بوده است. امروزه این خط از 
متداول ترین خطوطی است که در سراسر دنیای عرب به کار می  رود. 
این خط نیز به علت نیاز به تندنویسی و مختصر نوشتن در مکاتبات 

کاربرد یافته است.
با شرحی که به گونۀ اختصار گذشت، ایرانیان در چهار هزار سال 
و  نظرات  و  عقاید  و  افکار  و  داشته اند  آشنایی  الفبا  و  با خط  قبل 
تجربیات و دانستنی های خود را ثبت می کرده اند و چون دانشی نبود، 
نیاز به اختراع خط مخصوصی برای ثبت آن دانش به میان نمی آمد. 

 
یادداشت ها:

تاریخی  امالی  جهان  معمول  خطوط  اغلب  در  تاریخی:  امالی   1
وجود دارد؛ یعنی صورت مکتوب کلمات نشان دهندۀ تلفظی است 
که آن کلمه در هنگامی که نخستین بار به آن نوشته می شده، دارا بوده 
در خط فارسی کلمۀ خواهر و خواب، امالی تاریخی   ً است. مثال 
دارند و زمانی در این کلمات آوای »خو« وجود داشته و بعدها این 

آوا به صورت »خ« تحول یافته است.
باستانی  این واژه از صورت  به »پهلو« است و  2ـ پهلوی: منسوب 
»پرثوه« آمده است که در اصل به سرزمین پارت اطالق می شده است.

3ـ پارسی یا فارسی: منسوب به پارس مشتق از صورت ایرانی باستان 
پارسه و نام سرزمین فارس است.

منابع:
ابوالقاسمی،  ایران )جلد اول(، محسن  باستانی  ـ راهنمای زبان های 

انتشارات سمت، تهران 1375
ـ خط و اسطوره، ژالۀ آموزگار، خبرگزاری میراث فرهنگی، تهران 

1384
ـ تاریخ خط در ایران، سعید نفیسی، مجلۀ کاوش، شماره اول، دورۀ 

دوم 1342
ـ تاریخچۀ کتاب و کتابخانه در ایران از دوران باستان تا به امروز، 

رکن الدین همایونفرخ ش 74 – 75 ، 1345 و 1347
تفضلی  احمد  ـ  آموزگار  ژاله  آن،  دستور  و  ادبیات  پهلوی  زبان  ـ 

انتشارات معین، تهران 1375
ـ تاریخچه یی از نگارش و خط، ژاله آموزگار، دانشگاه تهران 1382، 

سایت نیمروز.
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در... بلخ  والی  پیشنهادی  گزینۀ  ده 
تعلقات تباری، رییس جمهوری و رییس اجرایی 

روی گزینش یکی 
از کادرهای آتی که دارای تخصص، تجربه، تعهد و 

رتب بلند نظامی اند، عطف توجه فرمایند. 
1. ستر جنرال بسم اهلل محمدی وزیر دفاع اسبق و 

از فرماندهان معروف جهاد و مقاومت کشور
از جنراالن  بیگی  عبدالروف  ارکانحرب جنرال   .2

مجرب و با پیشینه اردوی ملی کشور
3. ارکانحرب جنرال عتیق اهلل بریالی معاون اسبق 
فهیم  و  مجرب  جنراالن  از  و  ملی  دفاع  وزارت 

اردوی ملی

4. جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت 
دفاع ملی و از جنراالن مجرب و شجاع اردوی ملی
5. جنرال محمد داوود عزیزی از جنرال با پیشینه و 
مجرب اردو و فرمانده اسبق قول اردوی شماره 6

6. جنرال همایون فوزی معاون وزارت دفاع و از 
جنراالن مجرب اردوی ملی

اسبق  معین  )پیلوت(  الدین هالل  7. جنرال هالل 
مجرب  جنراالن  از  و  داخله  امور  وزارت  امنیتی 

اردوی ملی
جنراالن  از  قهرمان(  )پیلوت  اهلل  حفیظ  جنرال   .8

مجرب اردو و از پیلوتان قهرمان کشور
مجرب  جنراالن  از  روفی  اهلل  رحمت  جنرال   .9
اردوی ملی و فرمانده برحال قوای سرحدی کشور

10. جنرال عبداهلل حبیبی که قباًل نامزد وزارت دفاع 
اعالن شده بود و از افسران برحال و ارشد اردوی 

ملی
جنراالن  از  خان  دوران  جنرال  ارکانحرب   .11
افسر  و  کشور  ملی  اردوی  آزمای  کار  و  مجرب 

ارشد نیروهای هوایی
است:  آمده  نور  آقای  از  قول  به  خبرنامه  این  در 
درک  با  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  امیدوارم 
شرایط موجود و الزامات حربی کشور، از میان این 
مردم  از  بسیاری  قبول  بدون شک طرف  که  افراد 

افغانستان اند، یکی را برخواهند گزید.

بررسی  ضمن  دیروز  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
امنیتی  نیروهای  کشتار  که  است  گفته  جلریز  حادثۀ 

بی پاسخ نمی ماند. 
ضمن  ملی،  امنیت  شورای  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
الفاظ  شدیدترین  به  را  المناک  حادثه  این  این که 
محکوم کرد، آن را جنایت جنگی و ضد بشری خواند 
و شجاعت و مقاومت پولیس محلی را مورد ستایش 

قرار داد.
رییس جمهور غنی در این جلسه تاکید کرد که این 
حملۀ وحشیانه بی پاسخ باقی نخواهد ماند. او گفت که 
یک هیات بلند رتبه دولتی موظف شده است تا عوامل 
و انگیزۀ اصلی حادثه جلریز والیت میدان وردک را به 
صورت دقیق بررسی نماید و گزارش خود را در طی 

سه روز به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید.
در  سهل انگاری  گونه  هر  با  که  گفت  رییس جمهور 
پیوند با این حادثه، رسیده گی صورت خواهد گرفت.

نیز  رییس جمهور غنی افزود که یک هیأت دیگری 
با خانواده های  تا ضمن غم شریکی  موظف گردیده 
شهدای ولسوالی جلریز، مراتب تسلیت و همدردی 
رییس جمهور و هیأت رهبری حکومت وحدت ملی 

را به آنان تقدیم نماید.
همچنان در جلسه تأکید صورت گرفت که از سربازان 
پولیس محلی این حادثه، دلجویی به عمل آمده و در 
چوکات پولیس محلی از آنان استحصال وظیفه شود.

شورای امنیت ملی فیصله نمود که به منظور جلوگیری 
اقدامات جدی روی  باید  تکرار همچون حوادث  از 
امنیتی  نیروهای  میان  هماهنگی  شود،  گرفته  دست 
کشور افزایش یابد و واکنش سریع به معنای واقعی 

عمل نموده و به اسرع وقت اقدام نماید.
باید  که  کرد  تاکید  ملی  امنیت  شورای  همچنان 
و  شود  بهتر  کشور  امنیتی  نیروهای  قابلیت های 
تازه  نیروهای  اعزام  برای  که  گردد  ایجاد  میکانیزمی 

نفس در هر گوشه و کنار کشور به اسرع وقت اقدام 
صورت گیرد. 

در همین حال، رییس جمهور غنی پس از آن که نامزد 
شد،  رد  نمایندگان  مجلس  از سوی  ملی  دفاع  وزیر 
قوای  اعالی  سرقوماندان  عنوان  به  که  است  گفته 

مسلح، خالی وزیر دفاع را پر می کند.
غنی  رییس جمهور  که  گفته  ریاست جمهوری  معاون 

نمی گذارد این وزارت با خال مدیریتی روبه رو شود.
در  است:  گفته  رییس جمهور  سخنگوی  معاون 
است،  شده  تحمیل  افغانستان  بر  جنگ  که  شرایطی 
رییس جمهور به عنوان سرفرمانده قوای اعالی مسلح، 

تالش دارد تا خالی وزیر دفاع ملی را پر سازد. 
این اقدام ریاست جمهوری می تواند باعث تاخیر در 
معرفی یک چهره دیگر به عنوان نامزد وزارت دفاع 

باشد.
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قراردادی های خارجی...
 54 تاکنون  که  نمود  تاکید  داخلی  سرمایه گذاران  این 
شرکت داخلی که از همکاری با قراردادهای خارجی 
متضرر شده اند؛ گردهم آمده و روز به روز به تعداد 

این شرکت ها اضافه می شود.
آنان اظهار داشتند: شرکت های داخلی برای گرفتن حق 
شان بارها به نهادهای دولتی مراجع کرده اند؛ اما هیچ 

گونه همکاری از سوی آنان صورت نگرفته است.
آنها خاطرنشان ساخت که مسوولین این شرکت ها حتا 
به سفارت امریکا، ترکیه، دفتر سیگار، کمیتۀ شفافیت، 
اما  اند؛  کرده  مراجعه  نیز  آیساف  و  کورپس  دفتر 

دادخواهی آنان راه به جایی نبرده است.
آنان نبود یک برنامۀ ملی سرمایه گذاری، عدم پرداخت 
در  فساد  و  خارجی  های  شرکت  سوی  از  تضمین 
اختالس ها  گونه  این  اصلی  عامل  را  دولتی  ادارات 

می خوانند.
این سرمایه گذاران تاکید نمودند: » در سیزده سال اخیر 
میلیاردها دالر به کشور زیر نام بازسازی و پروژه های 
بازسازی سرازیر گردید که بیشتر این کمک ها مورد 
نیروهای  ویژه  به  گردیده  خارجی  نهادهای  دستبرد 
های  شرکت  برخی  و  افغانستان  در  مستقر  امریکایی 
ما  به کشور  را  بزرگ  فساد  میراث  ترکی  و  امریکایی 
به ارمغان گذاشتند که در این گیر و دار شرکت های 
و  افالس  به صوب  نمانده  بدور  آنها  گزند  از  افغانی 

نابودی کشانده شده اند«.
حق  از  نمی تواند  حکومت  وقتی  آنان،  گفتۀ  به 
سرمایه گذاران داخلی حمایت کند؛ نباید انتظار داشته 
سرمایه  کشور  در  خارجی  گذاری  سرمایه  که  باشد 

گزاری کنند.
حکومت  از  ماده یی،  دو  قطعنامه  یک  صدور  با  آنان 
و  کرده  ایجاد  را  با صالحیت  کمیسیونی  تا  خواستند 
های  شرکت  ترکیه،  و  امریکا  سفرای  فراخواندن  با 
متخطی را مجبور بسازند تا پول آنان را پرداخت کنند.

 کشور دچار فقر...
کیفیت عالی برخوردار نیستند و این مطلب، ما را 
نگه  عقب  همسایه  کشورهای  سایر  با  رقابت  در 

می دارد.
همچنان، انورالحق احدی وزیر پیشین تجارت در 
این مراسم گفت: با افزایش مؤسسات آموزش عالی 
خصوصی در کشور زمینه بیشتری برای فراگرفتن 

با چالش های  دستاورد  این  اما  فراهم شده،  دانش 
جدی روبه رو است.

و  ناامنی ها  وجود  با  افغانستان  افزود:  احدی 
عرصه  در  را  خوبی  رشد  اقتصادی،  مشکالت 
یک  می توان  را  آن  که  داشته  عالی  آموزش های 

دستاورد بزرگ در طول 13 سال گذشته دانست.
مؤسسات  آمدن  وجود  به  با  گفت:  ادامه  در  وی 
برای کسانی که  تحصیالت عالی خصوصی زمینه 

نتوانسته اند در کانکور دولتی موفق شوند، در جهت 
اما چالش  فراگیری آموزش های عالی فراهم شده 
این مؤسسات نبود کیفیت است و باید به آن باید 

توجه جدی شود.
این در حالیست که در طول چند سال گذشته بیش 
افغانستان  ده ها مؤسسه تحصیلی خصوصی در  از 
رجوع  مؤسسات  این  به  نفر  هزارن  و  ایجاد شده 

کرده اند.

ریاست جمهوری: 

سر قوماندان اعالی قوای مسلح خالی وزیر دفاع را پر می کند

دروازه مجلس سنا...
در حادثه جلریز دست کم 22 پولیس محلی کشته 
شده اند، اما منابع محلی می گویند که شمار کشته 

شده گان، بیش از سی سرباز هستند.
گفته می شود که برخی از سربازان به دلیل اینکه 
قابل  اند،  کرده  مثله  یا  سوزانده  را  انها  طالبان 

شناسایی نیستند.
کابل  به  قربانیان  اجساد  زمانی که  گذشته  روز 
رسید، دست کم پنج جسد شناسایی نشد اما بقیه 

جنازه ها به خانواده های شان تسلیم داده شد.
بدر  از جنگ جلریز جان سالمت  که  سربازانی 
میدان ودرک و  مقامات محلی والیت  اند،  برده 
مقامات وزارت های دفاع و داخله را را در وقوع 

این حادثه مقصر می دانند.

آنها می گویند که نیروی کمکی اعزامی در کوته 
اشرو، تا زمانیکه تمامی پوسته های پولیس محلی 
کشته  سربازان  و  نشد  تصرف  طالبان  سوی  از 

نشدند، به طرف محل رویداد حرکت نکردند.
نظم عامه هیچ  پولیس  این سربازان حتی گفتند 
کمکی به آنها نکردند و آنها پوسته های شان را 
حتی  و  کردند  تسلیم  طالبان  به  درگیری  بدون 
برخی این پوسته ها باالی سربازان پولیس محلی 

نیز حمله کردند.
دفاعی  امور  کمیسیون  به  مسلمیار،  هادی  فضل 
مجلس وظیفه سپرد که حادثه جلریز را با دقت 

بررسی کند.
او گفت که اگر حکومت به اعتراض ما توجهی 
نکند، در جلسه عمومی آینده مجلس سنا تصمیم 
می گیریم که وجود ما )مجلس سنا( فایده یی دارد 

یا نه؟«

اول  معاون  ایزدیار،  علم  محمد  حال،  همین  در 
مجلس سنا گفت قضیه جلریز به شکل بی طرفانه 

و به صورت جدی باید تحقیق شود.
آقای ایزدیار  گفت: غفلت روشن است و کسانی 

که مرتکب غفلت شده اند باید محاکمه شوند.«
مجلس  اعضای  از  وکیلی  قیس  حال،  همین  در 
دسیسه یی  جلریز  حادثه  در  که  می گوید  سنا 
»اگر  این مورد گفت:  او در  بوده است.  کار  در 
لوای  بر  طالبان  نیست؛ چرا  توطیه یی  و  دسیسه 
محلی  پولیس  پوستۀ  نزدیکی  در  که  عامه  نظم 

قرار دارد، حمله نکردند.«
آقای وکیلی، با انتقاد از سران دولت وحدت ملی  
افزود: کسانی در حکومت هستند که می خواهند 
دچار  و سوریه  عراق  با سرنوشت  را  افغانستان 

سازند.

سفیر سابق امریکا در افغانستان:

اکنون این طالبان است که در برابر داعش در افغانستان می جنگد
سفیر سابق امریکا با اشاره به برخی تحرکات 
در  داعش  تروریستی  گروه  به  وابسته  عناصر 
افغانستان گفت که اکنون این گروه طالبان است 
که در برابر داعش در افغانستان مبارزه می کند.

افغانستان  در  امریکا  سابق  سفیر  کراکر  رایان 
افغانستان  در  داعش  به  وابسته  گروه  می گوید 

باید جدی گرفته شود.
کراکر در گفت وگو با رادیو آزادی بیان داشت: 
هیچ پرسشی وجود ندارد که داعش بسیار ظالم 
و خطرناک است. من گزارش ها را شاهد هستم 
افغانستان در مورد ظهور  با مقام های دولت  و 

این گروه در افغانستان صحبت کرده ام.
و  افغانستان  حکومت  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  داعش  باید  امریکا  رهبری  به  آن  شرکای 
جدی بگیرند و ائتالف جهانی به ویژه امریکا، 
جهانی  تهدید  این  با  مبارزه  در  را  افغانستان 

کمک کند.
به گفتۀ کراکر، داعش در حال حاضر سرگرم 
رویارویی با دشمنانش است و طالبان و شورای 

کویته اکنون در برابر این گروه قرار دارند.
کرد:  تاکید  افغانستان  در  امریکا  سابق  سفیر 
اکنون خشونت ها میان داعش و طالبان جریان 

دارد اما می تواند در برابر حکومت افغانستان نیز 
آغاز شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که از چندی 
پیش عناصر وابسته به داعش در برخی والیات 
با  افغانستان بروز و ظهور کردند که بالفاصله 
روبرو  کشور  این  طالبان  شدید  و  تند  واکنش 

شدند.
طالبان  میان  شدید  درگیری  از  گزارش هایی 
افغانستان و برخی از عناصر وابسته به داعش 

نواز شریف: به روابط مستحکم در نقاط مختلف افغانستان منتشر شده است.

با امریکا متعهد هستیم
نخست وزیر پاکستان با ارزیابی این مساله که پاکستان 
این  داد  قول  است  مطمین  کامال  امریکا  با  رابطه  در 

روابط را دائمی و پایدار کند.
به گزارش خبرگزاری آسیا، نواز شریف، نخست وزیر 
امریکا  استقالل  روز  مناسبت  به  نامه یی  در  پاکستان 
ایاالت  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  به  خطاب 
متحده نوشت که اسالم آباد خواهان روابط گسترده تر، 

عمیق تر و دایمی با امریکاست. 
و  روابط  این  تحکیم  و  تعمیق  به  ما  داد:  ادامه  وی 
با ثبات کردن آن متعهد هستیم. پاکستان در آینده به 
همکاری ها  گسترش  و  جانبه  دو  روابط  این  تقویت 

ادامه خواهد داد.
نخست وزیر پاکستان گفت: پاکستان به اعتماد و فهم 
مشترک و موجود در سطح رهبری دو کشور ارزش 

می نهد.
حمله  پی  در  که  واشنگتن  و  آباد  اسالم  میان  روابط 
نیروهای ویژه امریکایی در سال 2011 به ابیت آباد و 
کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده تیره و 

تار شده در حال بهبودی است.

ACKU
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ورزش
مونتویا: در بارسلونا به 

من اعتماد نمی شد
 

درباره  که  شایعاتی  نمی کند  تصور  می گوید  بارسلونا  فوتبال  تیم  کاپیتان 
انتقال مدافع میانی اسپانیایی تیم فوتبال رئال مادرید به منچستریونایتد منتشر 

شده به حقیقت بپیوندند.
آندرس اینیستا تأکید کرد که سرخیو راموس با وجود انتشار اخباری مبنی 
بر نارضایتی  او از وضعیت کنونی اش در رئال مادرید در این تیم می ماند. 
کاپیتان بارسلونا در پاسخ به این سؤال که آیا دوست دارد روزی هم تیمی اش 
در تیم ملی اسپانیا را در بارسا ببیند، گفت: من همیشه گفته ام که راموس 
یکی از بهترین مدافعان میانی دنیا است اما فکر نمی کنم که رئالی ها به او 

اجازه بدهند ترک شان کند.
یک  در  حضور  برای  شنبه  روز  بوسکتس  سرخیو  هم تیمی اش  و  اینیستا 
بودند،  کرده  آندورا سفر  به  نایکی  اسپانسر خود، شرکت  تبلیغاتی  برنامه 
پس از امضا دادن و گرفتن عکس یادگاری با چندین کودک، به سؤاالت 

آنها پاسخ دادند.
یکی از آن کودکان می خواست بداند که بهترین گل اینیستا به نظر خودش 

کدام یک بوده است که او گلش در بازی برابر چلسی در مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپای سال 2009 در ورزشگاه استمفوردبریج که منجر به 
صعود بارسا به فینال شد و همچنین گلی که در فینال جام جهانی 2010 به 

هلند زد و مسبب قهرمانی ماتادورها شد را نام برد.
او گفت: احساس فوق العاده یی داشتم و لحظه ای سرشار از لذت را برای 
من و بسیاری از مردم رقم زد. خاطره آن گل ها تا ابد در ذهنم می ماند. هر 

دوی آنها بهترین لحظات دوران بازیگری ام را رقم زدند.
اینیستا همچنین در پاسخ به این سؤال که کدام لحظه در سال های حضورش 
در بارسلونا برای او خاطره  انگیزتر بوده است، اظهار داشت: آن روزی که 
پس از کسب تجربه بازی در تمامی رده های سنی باشگاه اولین بازی ام را 

در نیوکمپ برای تیم اصلی انجام دادم.
سؤال دیگری که از کاپیتان بارسلونا پرسیده شد این بود که آیا دل او برای 
ژاوی، هم تیمی قدیمی اش که راهی قطر شده تا برای تیم السد توپ بزند 
تنگ خواهد شد. او در جواب به این پرسش تأکید کرد: چرا که نه، بعد از 
این همه سال دل ما برای ژاوی تنگ خواهد شد. بعد از کسب تجربیات 
فراوانی در کنار یکدیگر و تمام چیزهایی که او به عنوان یک بازیکن به 
تیم مان داد، دل مان برایش تنگ می شود. کسی مانند او نیست اما امیدوارم 

پس از او باز هم جام کسب کنیم.
هافبک بارسلونا در پاسخ به این پرسش که از میان دو هم تیمی اش در خط 
حمله این تیم یعنی لیونل مسی و نیمار کدام یک را انتخاب می کند، از هر 
دوی آنها تمجید کرد و گفت: می خواهم با تیمم بهترین عناوین را کسب 
کنم و بارسلونا با در اختیار داشتن مسی و نیمار در کنار هم قهرمان می شود.
انریکه،  لوئیس  تفاوت های  درباره  پرسیده شد  اینیستا  از  که  بعدی  سؤال 
سرمربی حال حاضر بارسلونا با پپ گواردیوال، سرمربی پیشین کاتاالن ها 
اما  هستند  متفاوتی  مربیان  دو  این  داد:  پاسخ  آن  به  اینگونه  وی  که  بود 
شباهت های زیادی در سبک کاری و آماده سازی تیم دارند. ما در کنار هر 

دوی آنها سال های فوق العاده ای را تجربه کرده ایم.

کریستیانو رونالدو ابراز امیدواری کرد که با رافائل بنیتس سرمربی 
جدید باشگاه رئال مادرید به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

با  را  مادرید که هفته پیش سکوتش  رئال  ایسنا، ستاره  به گزارش 
رسانه ها شکست در دومین مصاحبه خود با رسانه ها از اشتیاقش 

برای کار با رافائل بنیتس در فصل جدید خبر داد.
بنیتس در رئال و کار  با SNTV درباره حضور  رونالدو در گفتگو 
با او در فصل جدید گفت: هرگز با بنیتس کار نکرده ام و شناخت 

زیادی از او ندارم اما او مربی با تجربه ای است. باید ببینیم که چه 
پیش می آید اما می خواهم با او کار کنم. امیدوارم بتوانیم جام های 
با او کار  زیادی را با هدایت بنیتس کسب کنیم. مشتاق هستم که 

کنم.
 CR7 از  وقتی  شد.  راموس صحبت  درباره  رونالدو  از  پایان  در 
سوال شد که از وضعیت سرخیو راموس اطالعی دارد یا خیر گفت: 

خیر اطالعی از وضعیت او ندارم.

بازیکن سابق بارسلونا می گوید در این تیم احساس می کرد که 
دیگر یک بازیکن نیست و به همین خاطر هم تصمیم گرفت تا 

از آبی-اناری ها جدا و راهی فوتبال ایتالیا شود.
این  در  اما  بود  بارسلونا  آکادمی  محصوالت  از  مونتویا  مارتین 
تیم فرصت بازی زیاد به او نمی رسید و چاره ای هم جز جدایی 
از آبی-اناری ها نداشت. او بارسلونا را به مقصد سری A ترک 
اینتر  برای  تا دو فصل به صورت قرضی  کرد و قرار است که 

بازی کند.
این ستاره جوان از این که از بارسلونا جدا شده، بسیار خوشحال 
است. او گفت: در بارسلونا دیگر احساس نمی کردم که بازیکن 
فوتبال هستم. هیچ انگیزه یی نداشتم؛ چرا که اصال به من اعتماد 
نمی شد. اینتر به من اطمینان کرد و االن انگیره زیادی برای اثبات 
بازی  اینتر  به  پیوستن  از  توانایی های خود دارم. هدف اصلی ام 
متقاعدم کردند که در  به همراه سیلوینیو  مانچینی  کردن است. 
اینتر می توانم نقشی کلیدی بازی کنم و به همین خاطر بود که 

این تیم را انتخاب کردم.
او ادامه داد: همه ما می دانیم که اینتر باشگاه بسیار بزرگی است و 
تاریخی درخشان دارد. نهایت تالش خود را به کار می گیریم که 
اینتر را به جایگاهی که شایسته آن است، برسانیم. هدف نخست 
است.  اروپا  قهرمانان  لیگ  سهمیه  کسب  آینده  فصل  برای  ما 
اینتر به نمایش بگذارم. از  تا بهترین بازی هایم را برای  آماده ام 
آمادگی خوبی برخوردار هستم و احساس می کنم که می توانم 

برای اینتر تاثیرگذار ظاهر بشوم.

اینیستا:

کسی مانند ژاوی نیست

رونالدو: امیدوارم با بنیتس جام های زیادی ببریم

حمله به خانواده مسی در 
فینال کوپا آمه ریکا

برگزاری  جریان  در  آرژانتین  فوتبال  ستاره  خانواده  به 
فینال کوپا آمه ریکا حمله شد.

و  شیلی  تیم  دو  بین  آمه ریکا  کوپا  رقابت های  فینال 
آرژانتین برگزار شد. شیلی موفق شد در ضربه های پنالتی 
با نتیجه چهار بر یک به برتری رسیده و برای نخستین 

بار جام قهرمانی در آمریکای جنوبی را به دست آورد.
برخی از اعضای خانواده لیونل مسی که برای تماشای 
این مسابقه به ورزشگاه آمده بودند مورد حمله هواداران 
شیلی قرار گرفتند. در نیمه نخست این دیدار، هواداران 
شیلی به خانواده مسی توهین کردند. همین مساله آغاز 
درگیری بین آنها بود. رودریگو، برای لیونل مسی که با 
بود،  کرده  پیدا  لفظی  درگیری  شیلی  هواداران  از  یکی 
توسط شیلیایی ها کتک خورد. پس از آن بود که خانواده 
مسی برای آن که امنیت شان حفظ شود، به داخل کابین 
شدند.  برده  تلویزیونی  شبکه های  از  یکی  گزارشگر 
همچنین خانواده سرخیو آگوئرو، مهاجم تیم ملی فوتبال 

آرژانتین هم مورد توهین قرار گرفتند.
روی لیونل مسی هم در جریان برگزاری فینال، خطاهای 
بسیاری شد. گری مدل، بازیکن شیلی با ضربه ای محکم 
به شکم مسی کوبید که به نظر می آمد، عمدی بوده است 
اما داور مسابقه به راحتی از کنار آن گذشت و تنها یک 

کارت زرد به مدل نشان داد.
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نخست وزیر ترکیه اعالم کرد، مذاکرات برای تشکیل دولت ائتالفی به 
زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری 
احمد داوود اوغلو، بیش از یک دهه بود که به حکومت تک حزبی خود 
جون  هفتم  پارلمان  انتخابات  در  حزب  این  اما  می داد  ادامه  ترکیه  در 
با اپوزیسیون  نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد و مجبور است 

ائتالف تشکیل دهد.

داوود اوغلو باید حمایت حداقل یک حزب را برای تشکیل ائتالف به 
دست آورد. اگر چه حزب عدالت و توسعه در انتخابات بیشتر از سایر 

احزاب کرسی گرفت اما نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد.
می شود،  محسوب  زادگاهش  که  قونیه  استان  به  سفر  در  اوغلو  داوود 
در جمع حامیانش گفت: به یاری خداوند ما گفت وگوها برای تشکیل 
تا کشور 78 میلیونی ما بدون  ائتالفی را به زودی آغاز می کنیم  دولت 

دولت نماند.
داوود اوغلو گفت که با سه حزب دیگر در پارلمان دیدار خواهد کرد، 
حزب دوم مردم جمهوری خواه، حزب سوم حرکت ملی گرا و حزب 
چهارم حزب حامی کردها موسوم به مردم دموکراتیک، حزب عدالت و 
توسعه 258 کرسی در پارلمان دارد، مردم جمهوری خواه 132، حزب 
حرکت ملی گرا و حزب دموکراتیک مردم هر کدام 80 کرسی به دست 

آوردند.
نتایج انتخابات هفتم جون نه تنها ضربه ای به حزب عدالت و توسعه بود 
بلکه ضربه سنگینی علیه اردوغان نیز محسوب می شد ولی امید داشت 
تا پارلمان جدید با قانون اساسی جدیدی که اختیارات وی را افزایش 

دهد، موافقت کند.
داوود اوغلو گفت که مذاکرات با مردم جمهوری خواه و حرکت ملی گرا 
اولویت دارد و حزب وی در حال حاضر تشکیل ائتالف با حزب  حامی 

کردها را در نظر ندارد.
بار توانست در لیست حزبی وارد  اولین  برای  حزب دموکراتیک مردم 

پارلمان شود.

برای هک همه چیز و سرقت  به تالش  را  امریکا چین  امور خارجه سابق  وزیر 
اطالعات دولتی متهم کرد؛ اتهامی که به طور حتم باعث خشم پکن می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق امریکا و 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا گفت: چین به دنبال هک همه چیز 
و سرقت اطالعات گسترده دولتی برای دستیابی به پیشرفت است. چین هر کاری 

می کند تا پیروز و برنده باشد.
جیمز کالپر، رییس امنیت ملی امریکا ماه گذشته میالدی گفته بود که چین مظنون 
که  اتهامی  امریکاست؛  دولتی  کارمند  میلیون ها  اطالعات شخصی  در هک  اصلی 

چین آن را رد کرده و یک منطق منسوخ می داند.
دولت امریکا در سال های اخیر عامل چندین اقدام هکری را چین معرفی کرده و 
در برخی موارد گفته که این هک ها توسط اعضای ارتش چین صورت گرفته است.

کارمند  میلیون  چهار  داده های  هک  می گویند،  مجازی  فضای  امنیت  کارشناسان 
کنونی و قبلی فدرال امریکا به نظر بخشی از تالش پکن برای ایجاد پایگاه داده ای 

برای جاسوسی است.
رویارویی  چگونگی  درباره  باید  ما  داد:  ادامه  امریکا  سابق  خارجه  امور  وزیر 
وی  جاه طلبی های  و  تمایالت  و  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  با 
او مرد سرسختی است. زمانی  پوتین را می شناسم.  کنیم. من  هوشمندانه تر رفتار 
که حرف از رویارویی با پوتین به میان می آید، بهترین گزینه همکاری است، فکر 
انتخابات  در  اگر  باشد.  داشته  وجود  همکاری  از  بعد  دیگری  جایگزین  نمی کنم 
ریاست جمهوری 2016 پیروز شوم،  به دنبال برقرار روابط و همکاری مداوم و 

قاطع با روسیه هستم.

رفتاری  داشتن  به  را  اروپایی  میالدی دولت های  فبروری سال جاری  کلینتون در 
بسیار ضعیف در قبال روسیه و رییس جمهوری این کشور متهم کرده بود.

روابط میان مسکو و واشنگتن در پی دخالت روسیه در امور اوکراین و حمایت از 
جدایی طلبان شرق این کشور به سردی گرویده است اما با وجود این تنش ها، پوتین 
اوباما رییس جمهوری این کشور  باراک  به  نامه یی  امریکا  در مراسم روز استقالل 

ارسال کرد و نوشت: روابط میان دو کشور برای تضمین ثبات جهانی مهم است
وی همچنین خواستار برگزاری گفت وگو بر پایه احترام و برابری شد.

داوود اوغلو: مذاکرات برای تشکیل دولت ائتالفی به زودی آغاز می شود

هیالری کلینتون: چین به دنبال هک همه چیز است

خشم روسیه از تخریب بنای یادبود 
جنگ جماهیر شوروی در لهستان

از  یکی  تخریب  به  نسبت  خود  عصبانیت  ابراز  با  روسیه 
مجسمه های یادبود جنگ جماهیر شوروی، به ورشو نسبت به 
بدترین تبعات این اقدام که نقض آشکار یکی از توافقنامه های 
میان این دو کشور در خصوص حفاظت از مکان های تاریخی، 

هشدار داد.
امور خارجه روسیه در  به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت 
»بناهای  تخریب  که  شود  متوجه  باید  وروشو  گفت:  بیانیه یی 
همراه  به  را  پیامدها  بدترین  شوروی«  جماهیر  جنگ  یادبود 

خواهد داشت و مبتکران این اقدام مسئول این تبعات هستند.
مقامات شهر »نووا سول« واقع در غرب لهستان در پایان جون 
سربازان  برادری  پیمان  یادبود«  مجسمه  میالدی  جاری  سال 
پایین کشیده و آن را به کلی ویران  لهستان و ارتش سرخ« را 

کردند.
شهردار »نووا سول« در چند روز گذشته در صفحه فیس بوک 
به  و همواره  بزرگ، زشت  بود،  یاد  این مجسمه  نوشت:  خود 
بیرون می ریخت،  این مسجمه خالی  از درون  خاطر خاکی که 
کثیف بود. زمان تغییر کرده است. ما بزرگ شده ایم در اینجا هیچ 

ایدئولوژی افراطی وجود ندارد.
وزارت امور خارجه روسیه این اقدام لهستان را به عنوان »اقدامی 
غیردوستانه« و نقض مستقیم و فاحش توافق نامه 1994 میالدی 
یاد بود،  بناهای  لهستان و فدراسیون روسیه در خصوص  میان 

توصیف کرد.
این وزارت خانه افزود: برخی ممکن است برداشت کنند که این 
بی اعتنایی و به سخره گرفتن مکان های تاریخی ما در لهستان از 

سیاست دولت نشأت گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه لهستان گفت: این اقدام در شهر 
»نووا سول« نقض این توافق نامه که از نظر لهستان تنها مربوط 
به قبرستان ها است، نیست. روسیه تمامی بناهای یاد بود جنگ 

را جزء این توافق نامه به شمار می آورد.
بناهای یادبود در حیطه اختیارات  وی افزود: مسائل مربوط به 

مقامات محلی است.
کریمه  جزیره  شبه  الحاق  منتقدان  صریح ترین  از  یکی  لهستان 
از  تاریخی  لهستان  و  روسیه  است.  بوده  روسیه  به  اوکراین 
را  بود جنگ  یاد  بناهای  در خصوص  اختالفات  و  درگیری ها 

دارند و این مساله به تنش ها می افزاید.

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در حالی از عدم بهبود روابط هند و 
پاکستان خبر می دهد که نخست وزیران دو کشور، هفته آینده برای شرکت 

در کنفرانس »سازمان همکاری شانگهای« به »روسیه« سفر خواهند کرد.
جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته که تغییر در روند 

روابط هند و پاکستان امکان پذیر نیست.
وی افزود: دولت های هند و پاکستان با برقراری روابط حسنه  می توانند 
با چالش های مشترک مبارزه کنند اما باوجود تالش های بسیار، بهبود در 

روابط این دو کشور به نظر ممکن نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اذعان کرد: روابط هند و پاکستان 
تنها پس از آغاز گفت وگوهای مستقل بین مقامات دو کشور بهبود خواهد 

یافت.
جان کربی در حالی از عدم بهبود روابط هند و پاکستان خبر می دهد که 
آینده در »روسیه« دیدار  قرار است هفته  این دو کشور  نخست وزیران 

کنند.
وی در مورد دیدار مقامات عالی هند و پاکستان نیز اظهار داشت: نمی توان 

و  گفت  پاکستان  و  هند  عالی  مقامات  احتمالی  دیدار  مورد  در  چیزی 
اظهاراتی قبل از وقت نیز در این خصوص نادرست است.

با چالش های فراوان  به منطقه جنوب آسیا که  امریکا  وی تصریح کرد: 
روبرو است اهمیت می دهد.

به پاکستان و سرمایه گذاری 46 میلیارد دالری در »راهرو  نزدیکی چین 
این دلیل  به  امریکا  اقتصادی پکن- اسالم آباد« نشان می دهد که نگرانی 

در منطقه افزایش یافته و سبب دوری پاکستان از این کشور شده است.
امریکا باوجود روابط حسنه  و طوالنی مدت با پاکستان، نگاه خود را با 

صرفنظر از این کشور، بسوی هند تغییر داده است.
اکنون پاکستان در نظر امریکا در موقعیتی قرار ندارد که در زمان جنگ 

سرد قرار داشت.
سیاست امریکا در قبال پاکستان در حالی بسوی حمایت از هند تغییر یافته 
که این کشور ثبات بیشتر سیاسی نسبت به پاکستان دارد و همچنین بدنبال 
نفوذ بیشتر در منطقه است بنابراین، تمایل اسالم آباد بسوی چین افزایش 

یافته تا از بی توجهی امریکا پیشگیری کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا:

 تغییر و بهبود روابط هند و پاکستان امکان ناپذیر است
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