
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ضمن موفقیت آمیز 
خواندن نشست نماینده گان دولت کابل و طالبان افغانستان 
به میزبانی اسالم آباد، حضور و نقش پاکستان در این روند 

را تسهیل کننده دانست.
پاکستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خلیل اهلل  قاضی 
روند  در  را  کننده یی  تسهیل  نقش  پاکستان  کرد:  اعالم 
افغانستان  طالبان  و  کابل  دولت  میان  صلح  گفت وگوهای 
انجام داده است و برای نخستین بار دو طرف بطور مستقیم 

وارد مذاکرات شدند.
وی گفت: محیط مذاکرات در اسالم آباد در نهایت بهتر و 
موفقیت آمیز بود، زیرا نماینده گان دولت افغانستان و طالبان 
روند مذاکرات صلح را جدی گرفتند و توافق کردند پس از 

ماه رمضان بار دیگر برای گفت وگو جمع شوند.
نفوذ  به  اشاره  با  پاکستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
گروه تروریستی داعش در منطقه اظهار داشت: اسالم آباد از 
تهدیدات احتمالی داعش بی خبر نیست و نهادهای امنیتی 

پاکستان در آماده باش کامل به سر می برند.
و  سه شنبه  روز  طالبان  و  افغانستان  دولت  نماینده گان 
نظارت  با  را  نشستی  اسالم آباد  در  جاری  هفته  چهارشنبه 

چین و امریکا برگزار کردند.
که  خارجه   وزارت  سیاسی  معاون  کرزی  خلیل  حکمت 
یکی از اعضای هیأت مذاکره کننده است، گفت: هیأتی که 

نماینده گان دولت  با  از سوی طالبان در نشست اسالم آباد 
اجازه شورای کویته مشارکت  با  مذاکره کردند،  افغانستان 

کرده بودند.
فیض اهلل ذکی رییس دفتر معاون اول رییس جمهور و عضو 
این  در  که  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالحات  کمیسیون 
دور  می دهد  احتمال  داشت  اذعان  داشت  حضور  نشست 

بعدی روند مذاکرات صلح در چین برگزار شود. 
محمد عاصم نماینده رییس اجرایی در هیأت مذاکره کننده 
حکومت افغانستان با طالبان نیز تصریح کرد: هیأت مذاکره 
نماینده گان دولت کابل از سوی شورای کویته و  با  کننده 

جناح حقانی حضور داشتند.
گفته می شود در نشست نماینده گان دولت کابل و طالبان در 
اسالم آباد پایتخت پاکستان هیچ یک از اعضای دفتر سیاسی 

طالبان در قطر حضور نداشتند.
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انسان های برتر می توانند هم زمان بر روی دو تفکِر متضاد تمرکز 
کنند و به کار ادامه دهند، یعنی هم دید درازمدت داشته باشند

 و هم کوتاه مدت.
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تروریسم فراتر از افغانستان امنیت 
منطقه را با تهدید مواجه ساخته است

شیر  بسم اهلل  که  می گوید  افغانستان  ملی  وفاق  حزب 
رییس این حزب از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده 

است. 
روز  حزب  این  رهبری  شورای  اعضای  از  شماری 
جمعه در برابر ساختمان حوزه دوم امنیتی کابل دست 
اساسی  قانون  در  که  داشتند  تأکید  و  زده  اعتراض  به 
افغانستان آزادی بیان حق هر شهروند است و هیچ کس 

حق محدود کردن این آزادی را ندارد.
محمد حسین حمیدی معاون حزب وفاق ملی گفت: 
بسم اهلل شیر حقایق کشور را به مردم بیان می کرد و در 
قبال اوضاع موجود افغانستان رهبران حکومت وحدت 
ملی را مسوول می شمرد؛ از این رو اکنون در بازداشت 
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سومین  که  کرد  تایید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
فرمانده ارشد داعش در حمالت هوایی در شرق کشور 

کشته شد.
استخبارات  مقام  یک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
افغانستان اعالم کرد که شهیداهلل شهید یکی از اعضای 
سابق طالبان پاکستان که به عضویت داعش درآمده بود 
و در افغانستان فعالیت می کرد، به همراه پنج شبه نظامی 

دیگر کشته شدند.
به  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سخنگوی 

خبرگزاری رویترز گفت: وی قصد داشت 
عملیات داعش را در افغانستان گسترش 
دهد و مرگ وی بر فعالیت اعضای این 

گروه تاثیرگذار خواهد بود.
این فرمانده داعش در همان حمله یی که 
مرد شماره دو داعش در افغانستان به نام 
گل زمان و 49 شبه نظامی دیگر در منطقه 
اچین در والیت ننگرهار کشته شدند، از 

پای درآمد.

پاکستان:بسم اهلل شیر بازداشت شد

مذاکرات در اسالم آباد موفقیت آمیز بود 
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چرا امریکا بایستي ساالنه بیش از سه میلیارد دالر در 
اختیار رژیم اسراییل قرار دهد تا اسراییل آن را خرج 

کشتن و حمله به مردم فلسطین کند؟ چرا اسراییل 
تنها مرکز عمدة ذخیره و نگه داري سالح هاي هسته یي 
در خاورمیانه است؟ چرا فلسطیني ها باید همیشه در 

محاصرة نظامیان اسراییلي باشند و چرا آنان نباید 
راهي به دنیاي آزاد داشته باشند؟ چرا اسراییل اجازة 

کشیدِن یك دیوار طویِل بتوني برای محبوس کردِن 
میلیون ها فلسطیني در سرزمین شان را دارد؟ چرا 

جامعۀ بین المللي با سکوت خود، از مجموعه اقداماِت 
ضد بشرِي رژیم اسراییل چشم پوشي مي کند؟ آیا 

جامعۀ جهانی در برابر این همه ظلم و بیداد در برابر 
فلسطیني ها، به آن ها حِق قیام همه گاني علیه دشمن 
نمی دهد؟ مردم دنیا براي جلوگیري از کشتار مستمِر 
زنان و کودکان و کهنساالن و جواناِن بي گناه فلسطیني 

چه راه حلي مي اندیشند؟ 

روز قدس و یک پرسِش 
بـزرگ فرا روِی جـامعۀ 

بیـن المـلل
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شورای  هیات  میان  مذاکرات  دور  اولین 
با  طالبان  باصالحیت  نمایندگان  و  صلح  عالی 
موفقیت به انجام رسید. هرچند در این مرحله 
از گفتگوها، طرفین به جز توافق بر ادامه روند 
گفتگوها، به هیچ توافق دیگری دست نیافته اند، 
اما نَفِس چنین گفتگوی رو در روی بی پیشینه ای 
چراغ های امید بسیاری را پیش پای پرنده صلح 
روشن کرده است. به نظر می رسد که همه نسبت 
به این گفتگوها خوشبین هستند. کسانی که حتا 
سر سوزنی به نگاه صلح جویانه طالبان و جانب 
پاکستانی باور نداشتند، در این روزها یا ناگزیر 
لب  بر  ُمهر سکوت  هم  یا  و  شده اند  سپیدُسرا 
زده اند. خالصه اینکه نسبت به گفتگوهای صلح 

در این روزها آیه یأس کمتر شنیده می شود.
وزارت  سیاسی  معین  کرزی،  خلیل  حکمت 
در  مذاکره کننده  هیات  این  عضو  و  خارجه 
داشت  منظور  همین  به  که  خبری یی  نشست 
در  طالبان  نمایندگان  مواضع مصالحه جویانه  از 
این نشست پرده برداشت. فیض اهلل ذکی، دیگر 
عضو هیات حکومت افغانستان در این مذاکرات 

هم از فصل اول و دوم قانون اساسی 
افغانستان به عنوان خطوط 
یاد کرد و  این طرف  قرمز 

صراحت  به  که  کرد  اشاره 
پیام  این  طالب  نمایندگان  به 

نیستند  را رسانده اند که حاضر 
قانون  این دو فصل  بر سر مواد 

این  به  کنند.  چانه زنی  اساسی 
ترتیب به نظر می رسد که پذیرفتن 

مذاکرات  این  به  بخشیدن  تداوم 
معنی  به  طالبان،  نمایندگان  سوی  از 

پذیرش ضمنی این پیش شرط حکومت و مردم 
افغانستان است.

انگار همه چیز  این ها دیده می شود که  با همه 
بر وفق مراد است؛ وقتی نمایندگان باصالحیت 
افغانستان  حکومت  به  این  از  پیش  که  طالب 
روی خوشی نشان نمی دادند، برای نخستین بار 
بنشینند  مذاکره  میز  پشت  که  می شوند  حاضر 
که  می رسد  نظر  به  بگویند،  سخن  صلح  از  و 
عالوه،  به  است.  نیامده  دست  به  کمی  غنیمت 
نشست  این  پایان  در  آنها  وقتی  اینکه  مهم تر 
می کنند،  توافق  این چنینی  گفتگوهای  تداوم  بر 
بدین معنا است که تا جایی حاضرند درباره به 
طرف  دو  اساسی  ارزش های  شناختن  رسمیت 
گفتگوی  وجود،  این  با  کنند.  تحمل  و  تامل 
نخست میان هیات دو طرف منازعه هرچند از 

نظر می رسد،  به  بسیاری جهات خوشبین کننده 
اما چندان هم بی عیب شمرده نمی شود.

به گونه مثال ترکیب هیات شورای عالی صلح 
که به گونه ای یک دست و یک رنگ بود، یکی از 
عمده ترین نقاط ضعف این دور از گفتگوها بود. 
در ترکیب این هیات بر خالف باطن آن که از 
حکومت وحدت ملی نمایندگی می کرد، کاماًل 
ترکیبی نامتجانس بود؛ در ترکیب این هیات به 
منتقد طالبان  از چهره های سرشناس  هیچ وجه 
انسان  ملیون ها  و  هزاران  رسانه  نحوی  به  که 
داغدیده از دست این گروه باشد، دیده نمی شد. 
به عالوه در ترکیب این هیات پرمدعا که مدعی 
حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین مسّجل 
به  زنی  هیچ  هستند،  اساسی  قانون  در  شده 
دیده  جامعه  پیکر  خاموش  نیمه  از  نمایندگی 

این  این ترتیب دیده می شود که در  به  نشد. 
هیات، بیشتر به حضور چهره های 

قبول  حکومتی مورد 
نب  جا

مقابل بسنده شده 
عملی  ابتکار  هیچ  و  است 
واقعی  هویت  گذاشتن  نمایش  به  برای 

جامعه مان روی دست گرفته نشده است.
به عالوه، اگر از زاویه ای دیگر به موضوع آغاز 
روند گفتگوهای صلح بنگریم، باید خاطرنشان 
از  پایدار  صلح  یک  به  یافتن  دست  که  شد 
میان منجالب چالش  سوی دولتی که خود در 
مشروعیت دست و پا می زند، کمی دور از ذهن 
به نظر می رسد. یکی از ملزمات صلح و امنیت، به 
خصوص در کشورهای جهان سوم، برخورداری 
حاکمان از میزان قابل قبول مشروعیت در جامعه 
است. آذر و مون به عنوان تئوریسین های امنیت 
است  کسانی  دسته  آن  از  سوم  جهان  در  ملی 
نرم افزاری  عوامل  سایر  و  مشروعیت  نقش  که 
تامین  در  سنگین  سالح های  نقش  از  کم  را 
وقتی  مساله  این  به  توجه  با  نمی دانند.  امنیت 
دیده می شود که در مبنای مشروعیت حکومت 
بوده  توافق نامه سیاسی  تنها یک  و  تنها  کنونی، 

که آن هم حاال به کلی از یاد همه رفته، به نظر 
آینده صلح  به  می رسد که چندان هم نمی توان 
امنیت در جامعه خوشبین بود. در طول این  و 
نُه ماه هم نه تنها در میزان مشروعیت حکومت 
وحدت ملی تغییر مثبتی رونما نشد؛ بلکه با به 
تاخیر افتادن انتخابات پارلمانی و به سرپرستی 
قوه قضاییه و  یعنی  قوه دیگر  کشیده شدن دو 
پیش  از  بیش  نظام  مشروعیت  پای  مقننه،  قوه 

لنگیدن گرفته است.
شاخص دیگری که می توان به میزان مشروعیت 
رسانه های  به  کردن  مراجعه  برد،  پی  نظام 
در  وقتی  است.  اجتماعی  شبکه های  و  جمعی 
شبکه های اجتماعی، کاربران با هر زبانی از عدم 
رضایت شان از این حکومت می گویند و وقتی 
از حکومت وحدت  و شکایت  و شکَوه  انتقاد 
ملی تنها خوراک رسانه های جمعی است، 
محبوبیت  میزان  به  شکلی  به  می شود 
پی  مردم  بین  در  نظام  مشروعیت  و 
دل  از  برآمده  نظام  این  وقتی  برد. 
و  نباشد  مردمی  رای  صندوق های 
حاکمان آن هم با عدم اصالح نظام 
انتخاباتی، همچنان بر بسته ماندن 
کنند،  تالش  رای  صندوق های 
مشروعیت  که  نیست  شکی 
تجلی  زبانی  لق لقه  از  بیش 
حاکمان  که  نظامی  چنین  در  کرد.  نخواهد 
آن نمایندگان مشروع مردم نیستند، توقع به ثمر 
رسیدن گفتگوهای صلح، رویایی بیش نخواهد 

بود.
و  شرقی  شّر  همسایه  یاد  از  دیگر  سوی  از 
شک  بدون  شد.  غافل  نباید  هم  جنوبی مان 
پاکستان هنوز هم همان پاکستان بعد از 1947 
سر  پشت  شدت  به  امروز  همین  تا  که  است 
گروه های هراس افکن ایستاده است. اینکه دور 
برگزار  پاکستان  در  صلح  گفتگوهای  نخست 
شده هم از این منظر اتفاقی نیست. همه می دانند 
در  امنیت  و  صلح  کلید  همواره  پاکستان  که 
این کشور  است.  داشته  در دست  را  افغانستان 
اگر از یک سو کلید بهشت اخروی را در دستان 
بهشت  کلید  می تواند  می دهد،  قرار  انتحاریان 
سران  دستان  به  هم  را  دنیوی  امنیت  و  صلح 
طالبان قرار دهد. اما این که آیا این کشور حاضر 
سران  به  را  افغانستان  در  صلح  کلید  می شود 
پرسشی  بدهد،  صلح  شورای  هیات  و  طالبان 

است که گذر زمان پاسخ آن را خواهد داد.
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اشتراک آقای غنی در نشست  سران همکاری های شانگهای 
روسیه،  در  ›بریکس‹  به  موسوم  کشور  پنج  سران  اجالس  و 
آقای  انتظار می رود که  اهمیت است و  افغانستان حایز  برای 
غنی در این نشست همه تالش هایش را به هدف جلب توجه 
کشورهای حوزه شانگهای و بریکس بر بنیاد منافع افغانستان، 

به خرچ دهد. 
نشسِت  میزبان  روسیه  گذشته،  جمعۀهفته  و  پنج شنبه  روز 
و  مذاکرات  محور  بود.  بریکس  اعضای  و  شانگهای 
و  منطقه  امنیتی  مسایل  عمدتًا  نشست ها  این  در  گفت وگوها 
گسترش حضور داعش در افغانستان و از اینجا به آسیای میانه 
و تقابل حضور داعش با منافع چنین و روسیه در منطقه است. 
کشورهای  برای  افغانستان،  در  داعش  پیشبینی  قابل  حضور 
همسایه و قدرت های منطقه ای ما این نگرانی را بار آورده که 
کشورهای غربی مثل امریکا و انگلیس در تالش عبور دادن 
داعش به آسیای مرکزی اند و برخی تحلیلگران به این باور 
غنی،  آقای  حکومت  تصمیم گیری  مرکز  در  حلقاتی  که  اند 
تطبیق کننده پروژۀ سودآور داعش، در بخش هایی از افغانستان 
و منطقه باشند و این نگرانی در کشورهای آسیای مرکزی به 

شدت وجود دارد.
از طرف دیگر، کشورهای شرکت کننده در اجالس شانگهای 
و شرکت سران کشورهای عضو بریکس در نشست روسیه، 
چگونه گی  روی  که  است  داده  افغانستان  به  را  فرصت  این 
مبارزه با تروریسم در هرجامه یی که باشد و استفاده از حضور 
بحران  حل  برای  جهانی  و  منطقه ای  جدیدی  قدرت های 
افغانستان از جمله ختم جنگ و ایجاد صلح گام هایی بردارد 
و قول و قرارهای کشورهای زیادی را در این زمینه ها بگیرد. 
اکنون سخن داعش در سرخط آجندای اجالس شانگهای در 
در  داعش  نوظهورِ  تهدید  اما  حاال  است.  گرفته  قرار  روسیه 
این  برای  ملی  تهدیدی  تنها  و  تنها  همه،  از چشم  افغانستان 
می تواند  بالقوه  به صورت  که  بالیی ست  بلکه  نیست؛  کشور 

امنیت همۀ منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دهد. 
روسیه،  چین،  چون  کشورهایی  نگرانی  ترتیب،  این  به 
قزاقستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و اعضای ناظر شانگهای از 
تهدید داعش در افغانستان، امری کاماًل منطقی و معقول است.  
از طرف دیگر کشورهای حوزه شانگهای به خصوص روسیه 
این  و  است  زیانمند  افغانستان  در  مخدر  مواد  رهگذر  از 
امنیتی دو کشور را برجسته  از نقاط مشترک سیاسی -  یکی 
می کند. بحث مبارزه با تروریزم و افراط گرایی از دیگر نقاط 
اشتراکی همه کشورهای عضو شانگهای و بریکس است که 
به افغانستان این فرصت را می دهد تا از متغیرهای منطقه برای 
فشار وارد کردن بر پاکستان که بخش اصلی معضل و مشکل 

افغانستان است، استفاده کند. 
آقای  گذشته  در  و  غنی  آقای  که  اینجاست  کار  نقص  اما 
کرزی، بدون داشتن برنامه های اساسی و نیت استفاده از چنین 
آدرس ها و نشست ها، به هدف فشار وارد کردن به پاکستان، از 

چنین نشست های مهم سود نبرده و نمی برند. 
به باور ما برگزاری نخستین نشست گفت وگوهای صلح، به 
ملی  وحدت  دولت  طرف  میان  مقدماتی  نشست  یک  عنوان 
و نماینده گان طلبان و حقانی در پاکستان، در آستانۀ اجالس 
کشورهای عضو شانگهای و بریکس، بی ارتباط به این نشست 
نیست و پاکستان خواسته است به این کشورها نشان دهد که 
در تامین ثبات در افغانستان و منطقه، همکاری های عملی و 
طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  است  حاضر  و  دارد  بنیادی 

میان جیگری کند. 
و  شکوه  نوع  هر  از  که  کرد  سعی  حرکتی  چنین  با  پاکستان 
از سیاست های آن کشور، جلوگیری کند.  افغانستان  شکایت 
در حالی که ایجاب می کرد دولت افغانستان در این نشست، 
تعریف  منطقه  برای  کالن  معضل  یک  عنوان  به  را  پاکستان 
بر  که  می کرد  ترغیب  را  کننده  شرکت  کشورهای  و  می کرد 
پاکستان فشار وارد کنند تا به خاطر تطبیق برنامه های مخربی 
و  نکند  استفاده  خیز  تخبه  عنوان  به  افغانستان  از  دارد،  که 

کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و چین را بی ثبات نسازد.
سازمان  دورۀ  این  نشست  موضوع  این که  به  توجه  با  زیرا 
این  است،  افغانستان  در  داعش  حضور  مسالۀ  به  شانگهای 
نشست از اهمیت چشمگیری برای آیندۀ افغانستان برخوردار 
بوده و باید چنین فرصت هایی باید برای دولت داران افغانستان 

ارزشمند باشد. 
 

اشـرف  غنـی
 از روسیه چـه می آورد؟

شد که دست یافتن به یك صلح پایدار از سوی دولتی که خود در میان 

منجالب چالش مشروعیت دست و پا می زند، کمی دور از ذهن به نظر 

می رسد. یکی از ملزمات صلح و امنیت، به خصوص در کشورهای جهان 

سوم، برخورداری حاکمان از میزان قابل قبول مشروعیت در جامعه 

است. آذر و مون به عنوان تئوریسین های امنیت ملی در جهان سوم از 

آن دسته کسانی است که نقش مشروعیت و سایر عوامل نرم افزاری 

را کم از نقش سالح های سنگین در تامین امنیت نمی دانند
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ماندگار- رییس جمهور غنی در نشست سران بریکس 
فدراتیف  اوفای  شهر  در  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ  که 
افغانستان،  در  جنگ  که  گفت  گردید،  برگزار  روسیه 
امنیت و سیستم دولت داری در منطقه را تهدید می کند.

در این نشست که رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، 
برازیل و افریقای جنوبی حضور داشتند، رییس جمهور 
کشور افزود که فعالیت های گروه های تروریستی اکنون 
فراتر از مرزهای افغانستان، امنیت چین، روسیه و سایر 
کشورهای این منطقه را با تهدید مواجه ساخته است.

تشکیل  مورد  در  سخنرانی  این  در  رییس جمهور 
تمویل،  منابع  داعش،  مانند  تروریستی  گروه های 
سربازی گیری و گسترش این گروه ها نیز صحبت کرد.
رییس جمهور غنی خاطر نشان کرد که برای ریشه کن 
ساختن این تهدید، نیاز به همکاری و اقدامات مشترک 

کشورهای منطقه می باشد.
رییس جمهور در این نشست اطمینان داد که افغانستان 
محلی  نه  بود،  خواهد  منطقه یی  همکاری های  مرکز 

برای رقابت و یا استفاده علیه کشورهای دیگر.
با  بریکس  کنفرانس  حاشیۀ  در  غنی  رییس جمهور 
تاجیکستان،  چین،  روسیه،  ایران،  جمهور  رؤسای 
پاکستان  و  هند  نخست وزیران  و  قزاقستان  بالروس، 

دیدار و گفت وگو کرد. 
از نقش  پاکستان،  با نخست وزیر  دکتر غنی در دیدار 
هیأت  مستقیم  مذاکرات  نخستین  تسهیل  در  پاکستان 
شورای عالی صلح با گروه طالبان تقدیر کرد؛ اما خاطر 
نشان نمود که جنگ باالی ما تحمیل شده و در پهلوی 
هستیم،  کشور  در  پایدار  صلح  تأمین  خواهان  آن که 

نمی گذاریم روند مذاکرات صلح صدمه ببیند.
رییس جمهور با اشاره به تهدید داعش گفت که تهدید 
داعش جدی شده است و گروه های دیگری تروریستی 

نیز در منطقه جاه گرفته اند.
حمالت  صورتی که  در  کرد  تأکید  غنی  آقای 
اقدامات  نیابد،  کاهش  افغانستان  در  دهشت افگنی 
خواهد  صورت  تروریستان  سرکوب  برای  بیشتری 

گرفت.
رییس جمهور کشور از نخست وزیر پاکستان خواست 
کشور  دو  میان  توافقنامه ها  عملی شدن  زمینه  در  تا 

همکاری و از جانب کشور خویش اقدام نماید.
در  برق  انرژی  زمینۀ  در  صورتی که  در  گفت:  او 
نه  ما  کشور  گیرد،  صورت  سرمایه گذاری  افغانستان 
می تواند  بل که  می شود  خودکفا  عرصه  این  در  تنها 
مقادیر زیادی از انرژی برق را به پاکستان و هند نیز 

صادر کند.
دکتر غنی خطاب به صدراعظم پاکستان گفت که هر 
دو کشور در مهمترین مقطع روابط خویش قرار دارند 
این  بر  تا  شماست  درایت  با  رهبری  به  است  نیاز  و 

مشکالت فایق آییم.
 محمد نواز شریف صدراعظم پاکستان در این دیدار 
گفت که عالقه مند بهبود روابط با افغانستان هستیم و 
با تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد ما در این راستا 

تجدید شده است.
وی در مورد آغاز مذاکرات صلح میان هیأت شورای 

عالی صلح و گروه طالبان اظهار خرسندی کرد.
کاسا  پروژه های  عملی شدن  بر  پاکستان  صدراعظم 

1۰۰۰ و تاپی تأکید کرد و همچنان از تصمیم افغانستان 
به خاطر گشایش قونسلگری در شهر الهور پاکستان، 

استقبال کرد.
در این حال، محمد اشرف غنی در دیدار با نخست وزیر 
هند گفت که گفت که هدف ما تأمین صلح پایدار در 
کشور است، اما در عین حال جنگ را با جنگ پاسخ 

خواهیم داد.
یک  )با  اکنون  افغانستان  مشکالت  که  گفت  وی 
برای  که  است  نیاز  و  است  مواجه  منطقه یی  چالش( 
آن راه حل منطقه یی جستجو شود و برای رسیدن به 
منطقه  دفاعی  و  امنیتی  ارشد  مقامات  باید  این هدف 

نشست هایی داشته باشند.
رییس جمهور در مورد پروژه تاپی گفت که عملی شدن 
این پروژه زمان گیر می باشد؛ اما افغانستان در راستای 
عملی شدن هر چه زودتر پروژه مذکور متعهد است و 
رییس جمهور ترکمنستان در دیدار با وی گفته است که 

در این زمینه آماده هر گونه همکاری است.
رییس جمهور به صدراعظم هند اطمینان داد که به حل 
مشکالت سیک ها و اهل هنود افغانستان توجه بیشتر 

صورت خواهد گرفت.
محمد اشرف غنی گفت که نگرانی کشورهای منطقه را 
به خاطر افزایش نا امنی ها در افغانستان درک می کند 
و تاکید کرد که منطقه ما در پهلوی مشکالت، عوامل 

بالقوه زیادی برای رشد و شکوفایی نیز دارد.
هند  کمک های  تداوم  خواهان  کشور  جمهور  رییس 
ادامه همکاری های سه  افغانستان شد و بر اهمیت  به 

جانبه افغانستان، هند و ایران تاکید ورزید.

که  گفت  هند  صدراعظم  مودی  نارندرا  مقابل  در 
است  افغانستان  با  روابط  کشورش عالقمند گسترش 
و امیدوارم که پروژه ها و قراردادها میان دو کشور در 
زراعت،  زمینه های  در  بخصوص  مختلف  عرصه های 

اقتصاد، تجارت و  کودکیمیاوی عملی گردد.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  فعالیت  از  هند  صدراعظم 
خاطر  و  کرد  ستایش  تروریزم  با  مبارزه  راستای  در 
نشان نمود که این نیروها به اثبات رسانیده اند که از 

چالش های امنیتی موفقانه بدر می آیند.
با رییس جمهور غنی  اخیرش  به دیدار  اشاره  با  وی 
کرکت  ملی  تیم  به  کمک  بخاطر  کشورش  تعهد  و 
افغانستان گفت که ما آماده هستیم که در این قسمت با 

افغانستان همکاری نماییم.
نارندرا مودی پیشنهاد کرد که اعضای سارک یک مانور 
مدیریت بحران طبیعی را انجام دهند زیرا کشورهای 
عضو سارک اکثراً از حوادث طبیعی آسیب پذیر اند. 

چین به افغانستان تجهیزات امنیتی کمک می کند
غنی  اشرف  به  چین  رییس جمهور  پینگ،  جین  شی 
با  را  کابل  که  است  گفته  افغانستان  جمهوری  رییس 
آموزش و تجهیزات امنیتی کمک می کند. این تصمیم 
پس از آن گرفته می شود که مقام های چین از نخستین 
گفت وگوی مقام های افغانستان با طالبان نظارت کردند.
در  جمعه  روز  چین  جمهور  رییس  پینگ،  جین  شی 
نشستی در روسیه به اشرف غنی گفته است: »افزایش 
است. چین  دو کشور  منفعت هر  به  امنیتی  همکاری 
تدارکات  کردن  فراهم  با  افغانستان  به  کمک خود  به 
امنیتی، تکنولوژی، تجهیزات و آموزش ادامه می دهد.«
رییس جمهور چین جزئیات بیشتری نداده است، اما 
پیکنگ اخیراً وعده همکاری امنیتی به افغانستان داده 
کشور،  این  در  امریکایی  نیروهای  کاهش  از  بعد  و 

فعالیت های خود را گسترش داده است.
با وجود این که ظاهراً چین نقش بیشتری در افغانستان 
می گیرد، مقام های این کشور همواره تاکید کرده اند که 
در نظر ندارند خالی ناشی از ترک نیروهای خارجی 
را در افغانستان پر کنند. مقام های چین به نقش بزرگ 

تجارتی در بازسازی افغانستان تاکید کرده اند.
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گسترش حضور بانوان در مساجد
هارون مجیدی

با فرارسیدن ماه مبارک رمضان شماری از بانوان 
نمازهای تراویح را در بیرون از خانه در مساجد 

ادا می کنند.
وزارت حج و اوقاف افغانستان اعالم کرده که 
بیش از یک صد مسجد در شهر کابل وجود دارد 
که سالون جداگانه در آن ها برای ادای نماز و 

عبادت زنان  فراهم شده است.
با آن که در سال های اخیر، زمینه های نسبی در 
نمازگذار  زنان  برای  کابل  شهر  مساجد  برخی 
کابل  شهر  در  زنان  از  عده یی  اما  شده،  فراهم 
می گویند که هنوز هم  به خاطر محدویت های 
فرهنگی و مشکالت امنیتی نمی توانند به خاطر 

ادای نمازها و عبادات خود به مساجد بروند.
مساجد  در  زنان  حضور  نیز  از  دینی  آگاهان 
مساجد  در  عبادت  می گویند  و  می کند  استقال 
بلندبردن  در  دارد،  بیشتر  ثواب  که  آن  کنار  در 
آگاهی زنان از تعلیمات اسالمی نیز نقش مثبت 

دارد.
داعی الحق عابد معین وزارت حج و اوقاف در 
گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: فرهنگ 
مسجد رفتن در میان بانوان، اساس اسالمی دارد 
و نصوص اسالمی نیز نشان می دهد که خانم ها 

همواره در مساجد حضور گسترده داشته اند.
بانوان  گذشته،  در  این که  بیان  با  عابد   آقای 
اجازۀ خرید در بازار را داشتند و اما از رفتن به 
می افزاید:  بودند،  محروم  عبادت  برای  مساجد 
مساجد  در  زنان  حضور  پسین  چندسال  در 
نماز  جمعه،  روزهای  در  آنان  و  شده  بیشتر 
به  عبادت  ادای  برای  عید  نمازهای  و  تراویح 

مسجد می روند.
»قرار  می گوید:  اوقاف  و  حج  وزارت  معین 
آماری که ما داریم بین 12۰ الی 15۰ مسجد در 
شهر کابل است که در آن خانم ها نماز تروایح 

می خوانند.«
آقای عابد تصریح می کند: در شهرهای بزرگ 
زیادی  نیز شمار  بلخ  و  هرات  مانند  افغانستان 
از خانم ها در مساجد به نماز خواندن می روند.

این  امنیتی  برمشکالت  »بنابر  می افزاید:  او 
فرهنگ تا هنوز در دهات و قریه های افغانستان 
رواج نیافته و ما آرزو داریم که در آن جاها نیز 

توسعه پیدا کند.«
معین وزارت حج و اوقاف خاطر نشان می کند: 
بارز  نقش  فرهنگ  این  ترویج  برای  مردم 
داشته اند و چون فرهنگ مسجد رفتن خانم ها 
در ممالک عربی و کشورهای همسایۀ ما بیشتر 

وجود دارد و زمانی که هموطنان ما از مهاجرت 
برگشتن این فرهنگ را به افغانستان نیز آوردند.
اما، آقای عابد می افزاید: وزارت حج و اوقاف 
روی  فرهنگ  این  رشد  برای  برنامه های  نیز 
دست دارد که یکی از آن افزایش الحاقیه ها در 

مساجد است.
در  ما  می گوید:  اوقاف  و  حج  وزارت  معین 
در  زنان  برای  مسجد  باب  یک  نزدیکی ها  این 
دانشگاه شهید استاد ربانی می سازیم و تا هنوز 
به مساجدی در این زمینه فعال بوده اند، وسایل 

مورد نیاز را کمک کرده ایم.

جان مکین:

گفت وگوهای دولت افغانستان
 و طالبان شگفت آفرین است

جان مکین، نشست اخیر دولت افغانستان با سران طالبان را یک 
گام مثبت و شگفت آفرین خواند.

این سناتور که مسوولیت ریاست کمیته نظامی مجلس سنای 
امریکا را نیز به عهده دارد؛ از این نشست به عنوان یک »اتفاق 

امیدوارکننده« یاد کرده است.
به رغم این موضوع، وی نگران است که چهره های شرکت کننده 
از سوی طالبان در این نشست؛ آیا از تمامی گروه های طالبان 

نماینده گی می کنند یا خیر؟
وی در بخش دیگری از گفته هایش این مساله را مطرح کرده 
اندازه  چه  تا  طرفین،  مستقیم،  گفت وگوی  این  در  که  است 
خواسته های خویش را به صورت واضح و روشن مطرح کرده 

اند.
آقای مکین این نشست را در صورتی که دوام پیدا کند؛ یک 
روند کامال امیدوارکننده خوانده است که می تواند افغانستان را 

پس از 14 سال از بن بست بحران کنونی نجات دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: » از همه مهمتر این 
است که پاکستان دست از حمایت از شبکه حقانی بکشد؛ هیچ 
چیزی تاثیرگذارتر از این نیست که شبکه حقانی، دیگر مورد 
حمایت پاکستان قرار نگیرد و در این میان، صداقت پاکستان 
در وعده هایش، نقش اساسی را در به نتیجه رسیدن این روند 

بازی می کند«.
روز پنجشنبه، هیات برگشته دولت افغانستان از نشست اسالم 
آباد، طی یک نشست خبری گفتند که قرار است بعد از عید 
سعید فطر، طرفین روی آتش بس و ادامه مذکرات بحث کنند.

دولت افغانستان به این موضوع خوشبین است.
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تروریسم فراتر از افغانستان امنیت 
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علی رضا تاجریان
فرصت،  ساختاری  نظریه  در  مرتن«  »رابرت 
این گونه  قانون گریزی،  با  فقر  ارتباط  مورد  در 
زیادی  تأکید  که  جامعه یی  که  می کند  استدالل 
بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار 
عنوان یک  به  ثروت  افراد می شناسد،  موفقیت 
می شود  شناخته  اجتماعی  و  فرهنگی  هدف 
موفقیت،  که  می پذیرند  عماًل  مردم  غالب  و 
سنجیده  مادیات  و  ثروت  معیار  با  قاطعانه 
جامعه  در  کوچکی  قشر  که  آن جا  از  می شود. 
دسترسی گسترده یی به امکانات و اهداف مالی 
دارند، ولی قشر وسیع تری دسترسی ناچیزی به 
شیوه های درآمدزا می یابند. بنابراین برای گروه 
مردم )فقرا( ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق 
نیستند. این گروه هدف را مطلوب می داند، ولی 
امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در 
مختلف  روش های  به  فقیر  مردم  شرایط،  این 
این  اجتماعی می نمایند. سعی  انطباق  بر  سعی 
هدف  با  انطباق  شیوه های  گزینش  در  افراد 
رفتارهای  از  طیفی  به  است  ممکن  اجتماعی 
از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید  مختلف، 
یا  و  نیست  جامعه  قبول  مورد  که  خود  برای 
روی آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب 
درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن، 
وقتی فقر در جامعه گسترش می یابد که جامعه 
ابزار و امکانات تولید ثروت را یک سان توزیع 
اعضای جامعه  توانایی  و  استعداد  نمی نماید و 
برای تالش مشروع نیز به طور یک سان پرورش 
انتظار  باید  شرایط  این  در  بنابرین  نمی یابد. 
رفتارهای  تطبیق پذیری،  برای  فقرا  که  داشت 
غیرقانونی بیشتری برای پاسخ گویی تقاضاها و 

رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند. 
رابطۀ انحرافات اجتماعی با فقر 

به  عوامل  از  را  فقر  جامعه شناسان  از  برخی 
وجود آورندۀ جرم دانسته، می گویند که در فرد 
تهی دست عقدۀ حقارت ایجاد می شود و او را 

به ارتکاب جرم وامی دارد. 
فقر  با  کجروی ها  انواع  از  برخی  پیوند  در 
مانند روسپیگری، گدایی و برخی از دزدی ها، 
نیست  تردیدی  و...  روحی  بیماری های 
است؛  آن  بر  گواه  متعددی  بررسی های  و 
پیشتازان  از  یکی  که  ورس«  دی  »فورناساری 
جرم شناسی است، طی یک بررسی نشان داده 
است که در ایتالیا خانواده های فقیر ۶۰ درصد 
جمعیت را تشکیل می دادند ولی جرایم مربوط 
به آنها ۸5 درصد تا 9۰ درصد درصد کل جرایم 

بوده است. 
تحقیقات دکتر »سیریل برت« در کتاب »بزهکار 
جوان« حاکی است که 19 درصد جرایم مربوط 
به فقرای لندن بوده است، در صورتی که آنان ۸ 

درصد جمعیت را تشکیل می دادند. 
تاریخی خود دربارۀ  مارشال« در کتاب  »آلفرد 
به   )1۸91( سرمایه داری«  »اقتصادی  تیوری 
نابه هنجار  پدیده های  پیدایش  در  فقر  عامل 
اجتماعی اشاره کرده، می نویسد: »درست است 
که به رغم فقر، تحت تاثیر عوامل دینی، روابط 
است  ممکن  خانواده،  محبت های  و  دوستی 
بکند  را  خوشبختی  بزرگترین  احساس  انسان 
شکوفا  را  خویش  استعدادهای  یابد  امکان  و 
سازد؛ ولی با وجود این باید اذعان داشت که 
در محیط فقر، به ویژه در مناطق پرجمعیت، فقر 
پژمرده شدن  و  رفتن  بین  از  اقتصادی موجب 

استعدادهای انسانی می شود.« 
مارکس معتقد است که جنایت، فحشا، فساد و 
رفتار خالف اخالق در درجۀ نخست ناشی از 
فقر است که زاییدۀ سیستم سرمایه داری است. 
بدین سان که عدۀ معدودی با در اختیار گرفتن 
نامساوی  طور  به  را  ثروت ها  تولید،  وسایل 
پدید  را  جامعه یی  تناقضات  و  می کنند  تقسیم 

می آورند.
برای  را  فقر  اثرات  کلی  حالت  در  می توان 
روی شخص و جامعه این گونه بیان کرد؛ فقر 

و  خانواده  فرهنگ  چه گونگی  تندرستی،  روی 
اثر می گذارد. مقدم بر همه،  امکانات تحصیلی 
فعال  به عنوان عضو  فرد  مانع می شود که  فقر 
جامعه، وظیفه و دین خود را نسبت به جامعه 
و  سیاسی  جامعه یی،  حقوق  از  و  داده  انجام 

اقتصادی بهره مند شود. 
نکات پایانی: 

همۀ  که  انگاشت  چنین  نباید  این که  اول  نکتۀ 
فقرا بزهکار هستند، به قول دکتر »سیریل برت«: 
»اگر اکثر مجرمان و منحرفان فقیر باشند، اکثر 

فقرا مجرم و بزهکار نیستند.« 
که  را  نفر  میلیون ها  می توان  جوامع  تمام  در 
می کنند،  زندگی  فقیرانه  و  داشته  قلیل  درآمد 
پیدا کرد که هرگز مرتکب جرمی نمی شوند و 

از جادۀ »درستی« منحرف نمی گردند. 
نکتۀ دوم این که نباید این گفته را که »انحرافات 
طبقات  سایر  از  جامعه  پایین  طبقات  میان  در 
بیشتر است« به طور کامل صحیح دانست، چرا 
از طبقات  ناشی  انحرافات  از  زیادی  مقدار  که 
کم رفاه، بیشتر از گروه های مرفه جامعه، تحت 
مراقبت مقامات دولتی است. علت این امر آن 
است که برخی بزهکاری های گروه های توانگر 
با معیارها و ضوابط موجود منافات دارد؛ مثاًل 
ثبت می شود، ولی کم فروشی،  دفاتر  دزدی در 
گران فروشی، تقلب به انواع و اقسام مختلف و 
امور نظیر آن یا کمتر اعالم می شود و یا کمتر 

ثبت می گردد.
نکتۀ پایانی این که برای جلوگیری از انحرافات 
اجتماعی در درجۀ اول باید به توزیع درآمدها 
از  یکی  که  چرا  داشت،  توجه  جامعه  در 
مهمترین عوامل به وجود آورنده و تشدیدکنندۀ 
فقر، توزیع ناعادالنۀ درآمدها در جامعه است که 
تباهی  اقتصادی زایندۀ فساد،  نابرابری های  این 
کوشش  باید  بنابرین  کجروی هاست.  انواع  و 
خود را در راه بهبود وضع توزیع درآمدها به کار 

گیریم و بر نابرابری های اقتصادی فایق آییم.

فقـر و انحـرافـاِت
             اجتـماعی 

                 چـه رابطه یی 
                    با هـم دارند؟
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بخش پانزدهـم
بخش دوم و پایانی

عبدالحفیظ منصور
مجاهدانی که افتخار عضویِت گروپ موسوم به »فدایی« را حاصل کردند عبارت اند 

از:
محمد ابراهیم فرزند عبدالمتین از قریۀ دشت ریوت  .1

// عبدالغفور فرزند محمدکاظم    .2
// محمدعرب فرزند میرسعید    .3
// محمدرازق فرزند حاجی عبدالمتین   .4
// محمدخالد فرزند عبدالظاهر    .5
// سیدجعفر فرزند حاجی محمداکرم   .۶
// محمدامان فرزند محمدانعام    .7
// گدامحمد خالد فرزند بازمحمد    .۸
// عبدالرزاق فرزند سیدمیر    .9
// حضرت جان فرزند حاجی خداداد   .1۰
// داوودشاه فرزند محمدصبور    .11
// احمدنور فرزند مال میرنیاز    .12
// عبدالرحمن فرزند حضرت شاه    .13

// حضرت گل فرزند صوفی اهلل یار   .14
عبدالعزیز فرزند صالح الدین از غنچو  .15

محب الدین فرزند صالح الدین از قریۀ دشت ریوت  .1۶
// امیرحمزه فرزند فقیر احمد   .17
// رحم خدا فرزند رحیم اهلل   .1۸
// محمدنعیم فرزند مبارک شاه   .19

// غالم دستگیر فرزند حاجی دارابیگ   .2۰
// غالم احمد فرزند غالم محمد   .21
// عزم الدین فرزند غالم عمر   .22
// عبدالواسع فرزند نصرت خان   .23
// محمدحکیم فرزند رواج الدین   .24
// رحیم بیگ فرزند رحمت اهلل   .25

عبدالعزیز فرزند سلطان محمد از قریۀ متا ــ خنچ  .2۶
// غالم مرتضی فرزند احمد سیر   .27

معراج الدین فرزند حاجی گلبدین از قریۀ دشت ریوت  .2۸
عبدالحنان فرزند عبدالحفیظ از قریۀ دلذور )سفیدچهر(  .29

حاجی عبدالمتین خان فرزند سیدنور از قریۀ دشت ریوت  .3۰
// قریه دار نظرمحمدخان فرزند محمدانعام خان   .31

// محمدصدیق فرزند عبداالحدخان    .32
صوفی محمدسعید از قریۀ شتل   .33

گل حیدر فرزند میرحیدر از قریۀ شصت  .34
مامور عبداهلل از پغمان  .35

جگتورن عنایت اهلل از قره باغ  .3۶
محمدآصف از جبل السراج  .37

محمد فقیر از شکر دره  .3۸
قاری عبدالمومن از خوست فرنگ  .39

مولوی  سرکرده گی  به  نورستان  مجاهدین  از  تن  صد  چند  بحبوحه  همین  در 
عبدالرزاق به کمک مردم پنجشیر شتافتند. 

احمدجان چه کرد؟
بود، در  مقرر  پنجشیر  از جانب مجاهدین حاکم  پهلوان احمدجان در مدتی که 
داخل جبهه دست به تنظیم یک عده کمونیستان مربوط به سازمان »شعلۀ جاوید« 
زد و گروپی را هم تحت تربیۀ نظامی قرار داد، هم چنان در این مدت دو نفر را 
با رژیم  بهانۀ همکاری  به  از قریۀ فراج  »پاینده محمد« و »خان محمد«  نام های  به 
تره کی، در محضر عام اعدام نمود. در حالی که مردم جرم ایشان را یک ناسازگاری 

کهنۀ منطقه یی می دانند.
احمدجان در اوایل فکر می کرد که می تواند احمدشاه مسعود را زیر فرمان خویش 
درآورد؛ اما وقتی بدین آرمان نایل نیامد، بنای مخالفت را گذاشت. وی عده یی را 

دور خویش جمع نمود و به تحریکات علیه مسوولین جبهه پرداخت.
به  پرچمی  دو  کارمل،  ببرک  آمدن  روی صحنه  و  قوای شوروی  تجاوز  از  قبل 
نام های منوکی منگل و یعقوب الکوزی که از جانب رژیم حفیظ اهلل امین تحت 
به  احمدجان  و  شدند  فراری  احمدجان  پهلوان  نزد  پنجشیر  به  بودند،  تعقیب 

حمایت آن ها پرداخت.
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محمدهارون خراسانی
صفر

الحاج  محترم  وطن«  »شاعر  مجموعه شعر  نام  »وطن نامه« 
سوی  از  صفحه   731 در  که  است  زرغون  ابراهیم  محمد 
انتشارات فیضی و در هزار تیراژ با قطع و صحافِت زیبا حلۀ 

چاپ پوشیده است.
بی تردید »وطن نامه« نام بامسمایی است که در تمام شعرهای 

آن درد و رنج وطن و مردمش موج می زند. 
دو،  و  یک  وطن نامۀ  بخش:  چهار  در  وطن نامه  مجموعۀ 
شعرهای عارفانه و رباعیات و دوبیتی ها ترتیب شده است. 
از بخش دیگر مجزا شده  که هر بخش توسط برگ رنگی 

است.
متولد 133۰  عبدالفتاح  الحاج  فرزند  ابراهیم زرغون  محمد 
خورشیدی والیت کندز است که عمری را صرف خدمت به 
وطن کرده است و در این راه اندوه زندان و رنج سفر بسیار 

کشیده است. چنان که خود در شعری گفته است:

نیمه یی از عمر من در کنج زندانی گذشت
نیم دیگر در فراق و سوز و هجرانی گذشت

بدسگاالن را خدا در ملک ایمان جا نهاد
پردۀ تصویر ظلمانی به حیرانی گذشت

محترم زرغون عالوه بر شاعری در بیدل شناسی دست دراز 
ابوالمعانی  بیت  بیان یک  و  باب شرح  در  را  کتابی  و  دارد 
کشور  در   1392 سال  در  که  درآورده  تحریر  رشتۀ  به  نیز 
ترکیه اقبال جاپ یافته است. این کتاب که محصول تالش 
چهل سالۀ آقای زرغون است، بحث های زیادی را به همراه 

داشت که در این جا مطرح بحث نیست.
یک

زرغون را در یک کالم می توان »شاعر وطن« نامید، به ندرت 
غزل و رباعی و دوبیتی را می تواند خواند که در آن از وطن 
یاد نشده باشد و یا از آالم و رنج های بی پایان میهن سخن 
به میان نیامده باشد. چنان چه دکتر اکرام الدین حصاریان در 
این باره چنین نگاشته اند: »همان طوری که از نام مجموعه 
برمی آید، در این گزینه اغلب هم وغِم شاعر وقف ستایش و 
محبت به وطن بوده و او میهنش را همچون »گلشن هستی« 
دانسته و به آن عشق می ورزد؛ چنان که در لوح خاطر او نام 
وطن حک و شاعر در این نشیده های خود سراسر درد وطن 

را فریاد زده است.«
شعرهای وطن نامه در قالب های غزل، مثنوی، مخمس، رباعی 
و دوبیتی سروده شده است و در آخر کتاب تک بیت هایی 
نیز به چشم می خورد. قالب مورد نظر شاعر غزل است و 
بیش تر از سه-چهارم حصه وطن نامه را غزل های زیبا و پر 
شور و سرشار از حس میهن دوستی و عشق به میهن تشکیل 

می دهد.
وطن نامه با غزل حمدیه عارفانه ای چنین آغاز می شود:

به نام خداوند جان و جهان
خداوند دانای غیب و نهان

خداوند گیتی تویی بی مثال
خداوند عقل و خدای کمال

سما و زمین و زمان آفرید
بهشت برین و مکان آفرید

ص 91
عشق به میهن در رگ هر بیت و غزل شعر زرغون جاری 
میهنش  دامان  با خارهای روییدۀ  را  او گلشن جهان  است، 
عامل  می داند.  جهان  فخر  را  کشورش  و  ندانسته  یک سان 
نابه سامانی و در هم شکسته گی مردمش را نفاق و کینهبیان 

کرده و جنگ و نفاق را فقر ملت می داند:

ای میهن عزیز من، افغان ستان من
ای آفتاب مأمن پیر و جوان من

صد گلشن جهان نبود مثل خاک تو
ای ملک نازنین من، ای گل ستان من

جنگ و نفاق و غارت و کین فقر ملت است
صلح است نشاط و مظهر آزاده گان من

ص 304
از آن جایی که تقلب و تملق در سه سدۀ پسین سرنوشت 
سازه های  شده  باعث  و  کرده  تعیین  را  افغانستان  سیاسی 
اصلی و اساسی کشورسازی همواره دچار آشفته گی باشد و 
تقلب کاران که اجیران بیگانه و مزدور به غیر بوده اند همواره 
به ساز بیگانه رقصیده اند، اما هیچ گاهی این زاغان سیاه در 
مسند سبز کشور داری نامی کمایی نکرده اند، زرغون هرگز 
درمان ملت را به دست این متقلبین نمی داند و آن ها را باعث 

دوچندان شدن درد ملت معرفی می کند:

درد ملت به توجه تو درمان نشود
ساز ببگانه نوازی به من آسان نشود

سر کن آن نغمه که سرمایۀ آب و گل توست
»با تملق و تقلب شه دوران نشود«

وطن امروز به ماتم زده گان می ماند
تا به فردا برسد درد دوچندان نشود

ص 552
بوده اند  آیینه  از جنس آب و  تاریخ مردانی  اما در درازنای 
که جز بهروزی مردم، هم و غم دیگری نداشته اند و در راه 
آزادی و سربلندی ملت سر و جان فدا کرده اند و نام شان 
در تاریخ با خط زرین درج است. یکی از این مردان نامور 
و سرافراز تاریخ قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود 
است که در »وطن نامه« در ستایش از کارنامه های او چنین 

می خوانیم:

مسعود مرد میدان، فاتح و قهرمان رفت
سر را فدای دین کرد، با دین از جهان رفت

خلد برین مقامش، ایزد دهد به نامش
جنت سرای او باد، با نام و با نشان رفت

مسعود فاتح دهر، قرآن بخواند از بر
در رزم و پایمردی، رستم چو پهلوان رفت

تاریخ نام او را زرین به خط گلگون
بنوشت بر سریری، ساالر مردمان رفت

ص 201
دو

یکی از واژه های اساسی »وطن نامه« صلح آزادی است. صلح 
و آشتی را زرغون نوای دل پنداشته و نوای رسای دل و نوای 

عندلیبان را صلح می خواند:

چو نی سوزی به جا آرد ندا دل
رفیق جان فدا دارد چو ما دل

پیام صلح گوید اندلیبان
بلند پرواز در نای رسا دل

ص 404
در جای دیگری، تپیدن دل خود را مدیون صلح می داند:

دل مي تپد به سینۀ من از براي صلح
زانرو به آن حدیث ز دل پاسبان شدم

ص 
آزادی خواهی بیش از هر چیزی در »وطن نامه« موج می زند، 
که حاضر  نهان گشته  شاعر  سینۀ  در  چنان  آزادی  حسرت 
است خون خود را در پای آن بریزد و با زیبایی هرچه تمام 

آزادی را فریاد بزند: 

نهان در سینه دارم حسرت دنیای آزادی
چنان مردانه ریزم خون خود در پای آزادی

نشان سربلندی است چون آزادی ملت
شرف را افتخاراتیست در معنای آزادی

بیفشان دانۀ وحدت تو »زرغون« در ره کشور

می وحدت، شراب عشق در مینای آزادی
ص 189

روشنایی  باعث  را  آزادی  شاعر  آزادی«  »پیغام  شعر  در 
َمی  در  را  تشنه گان عشق  و مستی  کرده  بیان  دیدگان خود 
آزادی خالصه می کند و آرزو می برد تا همه با هم دست به 

دست داده و نوای آزادی را بر بام ها فریاد بزنیم:

بگو ای هموطن! بهر خدا پیغام آزادی
شود روشن به چشم تیرۀ من شام آزادی

بزن نعره دگر باره بشورید در نیستان ها
نوای اخگران صلح را بر بام آزادی

به کام تشنه گان عشق ریزید جرعه ای زان می
ز تیغ دشمن خون خوار، می در جام آزادی

ص 331
سه

را  »وطن نامه«  مجموعۀ  درون مایۀ  اصلی  بدنۀ  از  بخشی 
هجران«؛  »غریب  شعر  در  می سازد.  عارفانه  شعرهای 
خودپسندی، حرص و آزمندی مانع رسیدن به کمال و در 
به خدا  رسیدن  و  کمال  به  رسیدن  اساسی  پله  عجز  مقابل 
تفسیر شده است. شاعر یک لحظه تغافل در این راه را باعث 

»تِه پا رسیدن« تلقی می کند:

ز تنور خود پسندی به کجا رسیده باشی
که ز حرص و آزمندی به فنا رسیده باشی

ز حریم کبریایی اگرم شوی تغافل
همه غفلتت به یک سر، ته پا رسیده باشی

اگرم به عجز صد بار، در کبریا بکوبی
به قبول سربلندی به خدا رسیده باشی

ص 441
و  شیوا  غزل  با  عارفانه ها  یعنی  »وطن نامه«  سوم  کتاب 
با کمال شاعری  آن  در  است که زرغون  آغاز شده  رسایی 
پای تحسین انسان برامده است، گذشته از آن ترکیب نادری 
در این غزل به چشم می خورد که از ابداعات شاعر است. 
این ترکیب »پنج نسخه استخاره« است که به سجده گاه رخ 

معشوق انجام می  شود:

تو را ز عشق چو دانم که برگزیده خدا
شمیم الفت رویت ز گل دمیده خدا

چو ماهتاب رخت ماه عالم افروز است
از آن به گلشن هستی رقم کشیده خدا

به گرد عارض حسنت چو عنکبوت شدم
به رشته های محبت دلم تنیده خدا

به سجده گاه رخت پنج نسخه استخاره کنم
دگر ز هر نفسی رشته ام بریده خدا

ص 430
چهار

با آنچه گفته شد به این جا می رسیم که در میان شاعرانی که 
شعر را رسالت می دانند و شاعر را فریادگر دردهای ملت و 

جامعه، یکی هم زرغون است.
زرغون شعر  است.  دوستی  انسان  از حس  او سرشار  شعر 
و  دل  آهنگ  آن را  و  می داند  سوز  و  ساز  شدن  یک جا  را 
توفان زای  بحر  از  قطره ای  را  خود  و  می پندارد  بشر  روح 

شعر می شمارد:

من کیام تا من بگویم شعر چیست؟
شاعر درد آشنای شعر کیست؟

قطرهام در بحر توفانزای شعر
ساغری نوشیدم از صهبای شعر

لیک گویم از زبان بوالبشر
شعر آهنگ دل و روح بشر

ساز را با سوز یکجا کردهاند
خون دل با اشک مأوا کردهاند

ص 288
در  و  است  پیام دار صلح  شعر خوب  زرغون  آقای  نظر  به 
عاطفه و مهر به انسان دوستی غوطه ور می باشد و گذشته از 
همه همواره به این نکته اشاره دارد که شاعر خوب کسی 
است که از حق بگوید و ثنای حق را ورد زبان داشته باشد:

گر سراید حمد و شعر جانفزا
تا شود مقبول درگاه خدا

شعر خوب دارد پیام صلح و جان
در عواطف غوطهور باشد چنان

وزن اگر موزون شده زیبا شود
عشق و امید و هوس یکجا شود

تا ابد »زرغون« ثنای حق بگو
شعر خوب گر میسرایی حق بگو 

ص 293
همان گونه که می دانیم امروزه جهان به مثابۀ دهکده یی است 
که ساکنان آن در یک چشم بر هم زدن از احوال همدیگر 
را روزگار  اگر محمود طرزی روزگارش  با خبر می شوند، 
هواپیما و خط آهن می خواند بی گمان ما در روزگار سکایپ 
و فیس بوک و تویتر قرار داریم و این سزاوار نیست که تا 
امروز همچنان شاعران از زلف و خط وخال معشوق سخن 
به زبان بیاورند و همان تکرارهایی را تکرار کنند که شاعران 
قدیم به زیبایی هر چه تمام آن را بیان کرده اند و نیازی به 
در  شاعر  رسالت  دیگر  سوی  از  نیست،  آن  نازیبای  تکرار 
هر زمان و مکان فرق می کند. اگر ما در دود و آتش ظلم 
و جنگ های خان مان سوز بسوزیم و در کوره های زنده گی 
داغ شویم اما باز هم در میان این اندوه و رنج و غصه و غم 
نان و آب باز هم از خط و خال سخن بزنیم. این بدین معنا 
است که ما واقعًا از شعر تعریف و برداشت درست نداشته 
ایم. زرغون به این نکته به زیبایی تمام پرداخته و با آگاهی 
فانی ترجمان  یاد رازق  تمام و کمال شاعر را همانند زنده 

دردهای مردم می داند:

کم ز زلف و ُگل و صنم می گو
شعر لهو نا به کار می آید

عاشق خال و چشم آهو چند؟
شاعری را چه کار می آید؟

ذکر حق گو اگر توانی چند
لطف یزدان شعار می آید

و به اساس آیات مبارک قرآن پاک، شاعرانی که جز لهو و 
گمراه  سخنان  جز  و  نیست  دیگر  چیز  شان  شعر  در  لعب 
را  ندارند  گفتن  برای  حرفی  گمراهی  به  تشویق  و  کننده 
فریب گر می داند و این را وجیبۀ شاعران می داند که برای 
از  را  طناز  دلبرکان  هوای  و  بکشند  فریاد  شان  کشور  درد 

شعر به در کنند:

از من مخواه حدیث گل و سر و سوسنا
وصف جمال و ناز پری های گلشنا

زیبنده نیست آنکه شوم من اسیر خال
یا در کمند زلف و خط و خال چون زنا

چشمان را به آهوی مشکین کنم شبه
رخسار نازنین بتی عشوه گر فنا

عشق وطن زبانه کشد از دلم همیش
در البه الی بیت و تغزل شنیدنا

ص 194
و به این ترتیب، شاعر با درک ارزش واالی شعر و شاعری 
انسان دوستی  و  میهن دوستی  به  رسایی  و  زیبایی  کمال  با 
سرتاسر  در  که  همین جاست  از  و  می پردازد  شعرش  در  

شعرهایش جز غم واندوه میهن چیز دیگری نمی یابیم.
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روز قدس، روزی است که مسلمانان 
جهان طي برگزاری تجمعات دادخواهانه، 
همبسته گي بین المللِي خود را در حمایت 

از حقوق قانونِي مردم فلسطین اعالم 
می  کنند و به رژیم غاصب اسراییل و 
حامیاِن آن هشدار می دهند که هنوز 

وجدان ها بیـدارند و همه گی، ستم هایی 
را که در حق مردم فلسطین روا داشته 

می شود، به دیدة نفرت می نگرند! 
مردم جهان همه نیك می دانند که 

بخش اعظِم ناامنی و بی ثباتی در منطقۀ 
خاورمیانه، با اسراییل و بنیاِد جعلِی آن 

گره خورده است.
شهرام

با  خاورمیانه  منطقۀ  که  دهه هاست  و  سال ها 
یکي  و  روبه روست  اساسي  و  مهم  مشکِل  چند 
از بحراني ترین مناطِق جهان به شمار مي آید. اما 
مهم ترین و بارزترین و اساسي ترین ریشۀ بحران 
رژیم  مداومِ  فلسطین و جنگ  مسأله  خاورمیانه، 
جعلِي اسراییل با مردم فلسطین است. به عبارت 
اسراییل  رژیم  موجودیت  اعالم  زمان  از  دیگر، 
منطقۀ  کنون،  تا  فلسطین  سرزمین  در   )194۸(
بی ثباتی و  خاورمیانه و قلب جهاِن اسالم دچار 

پریشانی شده است. 
توسط  فلسطین  مردم سرزمین  که  نیست  روزي 
نگردند.  زخمي  یا  و  کشته  اسراییل  نظامیاِن 
حقوق  که  دنیاست  در  سرزمین  تنها  فلسطین 
بشر در آن به صورِت شبانه روزي از سوي رژیم 
اسراییل نقض و ضایع مي گردد؛ ولي پرچم داران 
این جنایات  برابر  مدعِي حقوق بشر همیشه در 

سکوت کرده اند. 
چرا امریکا بایستي ساالنه بیش از سه میلیارد دالر 
در اختیار رژیم اسراییل قرار دهد تا اسراییل آن 
کند؟  فلسطین  مردم  به  و حمله  کشتن  را خرج 
چرا اسراییل تنها مرکز عمدۀ ذخیره و نگه داري 
چرا  است؟  خاورمیانه  در  هسته یي  سالح هاي 
نظامیان  محاصرۀ  در  همیشه  باید  فلسطیني ها 
اسراییلي باشند و چرا آنان نباید راهي به دنیاي 
آزاد داشته باشند؟ چرا اسراییل اجازۀ کشیدِن یک 
دیوار طویِل بتوني برای محبوس کردِن میلیون ها 
جامعۀ  چرا  دارد؟  را  سرزمین شان  در  فلسطیني 
مجموعه اقداماِت  از  خود،  سکوت  با  بین المللي 
مي کند؟  چشم پوشي  اسراییل  رژیم  بشرِي  ضد 
بیداد  و  این همه ظلم  برابر  در  آیا جامعۀ جهانی 
در برابر فلسطیني ها، به آن ها حِق قیام همه گاني 
علیه دشمن نمی دهد؟ مردم دنیا براي جلوگیري 
و  کهنساالن  و  کودکان  و  زنان  مستمِر  کشتار  از 
جواناِن بي گناه فلسطیني چه راه حلي مي اندیشند؟ 
حال  عین  در  و  بزرگ  سواالِت  همه  این ها 
بین الملل  جامعۀ  فراروی  که  هستند  تکراری یی 
پاسخی  بی تفاوتی  که  جز  سواالتی  دارند؛  قرار 

نیافته اند.
به  رمضان  مبارک  ماه  جمعۀ  آخرین  نام گذاری 
امام  از سوی  تاریخی  اقدام  نام روز قدس، یک 
تا  بود  ـ  ایران  اسالمی  انقالب  رهبر  ـ  خمینی 
تراژیدِی  متوجه  را  مسلمانان  به ویژه  و  جهانیان 
دردناِک فلسطین بسازد. تجمع و راهپیمایی های 

مسلماناِن سراسر جهان در این روز، خواه ناخواه 
به زنده ماندِن مسالۀ فلسطین به عنوان یک معضِل 
افکار  تحریک  نیز  و  بین الملل  نظام  در  کالن 
عمومِی جوامع بشری و باز به ویژه مسلمانان علیه 
آخرین بازماندۀ استعمارگری بر روی زمین منجر 
می شود. بدون شک این اقدام امام خمینی، تأثیر 
قضیۀ  به  نسبت  مسلمانان  بر حساسیِت  فراوانی 

فلسطین گذاشته است.
پرسش اساسِي مردمِ زیر ستم جهان این است که 
اگر وظیفه و نقش سازمان ملل متحد در منشور آن 
سازمان، تأمین صلح و امنیت ملِل جهان ثبت شده 
پنجاه  مدت  از  بیش  در  سازمان  این  است، چرا 
سال عمر خود، به خاطر سلطۀ بي چون و چراي 
امنیت،  شوراي  در  وتو  حق  دولت هاي صاحب 
به هیچ قدرِت بنیادي براي تأمین صلح و امنیِت 
مردم جهان تبدیل نشده است؟ و چه گونه است 
سازمان  امنیِت  شوراي  قطعنامه هاي  تمامي  که 
فلسطینیان  اشغالي  اراضي  تخلیۀ  مورد  در  ملل 
از دست قواي اسراییل، بدون هیچ گونه بیمي از 
ریخته  زباله  سطل  به  ملل،  سازمان  عکس العمل 

مي شود و به اجرا درنمي آید؟
تأّسي  و  اسالمي  بینش  اساِس  بر  خمیني  امام 
ماه  جمعۀ  آخرین  نام گذاری  با  مجید،  قرآن  به 
رمضان به نام روز قدس، نگاه همۀ آزاداندیشان و 
صلح خواهاِن جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان 
است. روز  داشته  فلسطین معطوف  به سمت  را 
طي  جهان  مسلمانان  که  است  روزی  قدس، 
همبسته گي  دادخواهانه،  تجمعات  برگزاری 
قانونِي  از حقوق  را در حمایت  بین المللِي خود 
به رژیم غاصب  و  اعالم می  کنند  فلسطین  مردم 
هنوز  که  می دهند  هشدار  آن  حامیاِن  و  اسراییل 
وجدان ها بیـدارند و همه گی، ستم هایی را که در 
دیدۀ  به  می شود،  داشته  روا  فلسطین  مردم  حق 

نفرت می نگرند! 
اعظِم  بخش  که  می دانند  نیک  همه  جهان  مردم 
ناامنی و بی ثباتی در منطقۀ خاورمیانه، با اسراییل 
این که  است.  خورده  گره  آن  جعلِی  بنیادِ  و 
تصمیم  بیست  قرن  در  جهان  بزرِگ  قدرت های 

در  را  وارداتی  و  ساخته گی  دولِت  یک  گرفتند 
سرزمین فلسطینیان بنیان بگذارند، ریشۀ بسیاری 
به  حتا  و  شد  منطقه  در  جنگ ها  و  تنش ها  از 
مصدرِ افراطیت و رویارویِی جهان غرب و اسالم 
تبدیل گشت. حال امروز کشورهایی که از نظم 
ثبات در جهان و  نویِن جهانی و حفظ صلح و 
خاورمیانه دم می زنند، باید در قدم نخست خود 
اسراییل،  رژیم  از  بی دریغ  حمایت  به خاطر  را 
سرزنش و محاکمه کنند و در قدم دوم نیز به حِل 
عادالنه و قاطعانۀ مسالۀ فلسطین همت گمارند. 
واگذار  فلسطینی ها  به  باید  فلسطین  که  بی گمان 
این باره،  دیگر در  اندیشه و رویکردِ  گردد و هر 

ناعادالنه و محکوم به ناکامی ست!
روز قدس، یک آزموِن بزرگ در برابر مسلماناِن 
جهان و انسان های آزاده اندیش است تا در برابر 
مصایِب فلسطینیان صدای اعتراِض خود را بلند 
کنند و از جامعۀ جهانی با صدای رسا بخواهند که 
به ظلم اسراییلی ها و مظلومیِت فلسطینیان نقطۀ 
پایان بگذارد. از جامعۀ جهانی خواسته شود که 
این شکاِف عمیق میان شعار و عمل  را با حمایت 

عملی از مردم فلسطین پُر کند. 
فلسطین یک زخِم ناسور بر پیکِر بشریت و یک 
لکۀ ننگ بر دامِن سردمداراِن جهانِی حقوق بشر 
است. تا وقتی که فلسطین این چنین در خون و 
خاکستر غنوده باشد، هیچ مدافِع حقوق بشری ـ 
مگر به  نام ـ وجود ندارد و تا وقتی که نظامیان 
اسراییلی خانه های فلسطینیان را بر سرشان آوار 
حتا  ـ  بشری یی  حقوق  سازماِن  هیچ  می کند، 
سازمان ملل ـ نمی تواند ادعای صداقت در شعار 

و عمل را داشته باشد.
بر  بزرگ  پرسِش  عالمِت  یک  فلسطین  مسالۀ 
و  غربی ست  قدرت های  و  بین الملل  جامعۀ  سِر 
نیِک  ادعاهای  همۀ  سوال،  عالمت  این  بی گمان 
جامعۀ جهانی  را از اعتبار انداخته و می اندازد. پس 
به امیـد روزی که با حِل عادالنۀ قضیۀ فلسطین، 
جامعۀ بین الملل به وجاهت، اعتبار و حیثیِت الزم 

برسد! 
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بسم اهلل شیر بازداشت...
اما پولیس کابل می گوید که این حزب دست به 

حرکت های ضد دولتی می زد.
پنجشنبه  ناوقت  گفت:  کابل  پولیس  سخنگوی 

پروان  کارته  کابل در ساحه  پولیس  شب، گزمه 
متوجه یک گروپ از افراد می شوند که به نصب 
پولیس  هستند.  مسلح  و  می کنند  اقدام  پوسترها 
سوال  آنان  از  افراد  این  هویت  تثبیت  خاطر  به 
تعرض  پولیس  باالی  افراد  این  اما  می کند؛ 

می کنند. هرچند ما از حرکت های مدنی و سیاسی 
حمایت می کنیم، اما حرکت های سیاسی و مدنی 
باید پروسیجرهای قانونی خود را طی کند و بعداً 

این ها اقدام کنند.
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روز قدس و یک پرسِش 
بـزرگ فرا روِی جـامعۀ بیـن المـلل

کوچیدن ده ها خانواده 
در پکتیا به دلیل نا امنی

تسلیمی 150 طالب به 
دولت در بادغیس

ده ها خانواده در ولسوالی سمکنی والیت پکتیا خانه های شان 
را ترک کرده اند.

ولسوالی سمکنی از یک ماه به این سو شاهد درگیری های 
شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی است.

یکی از اهالی سمکنی که خانه اش را ترک کرده، می گوید: 
"مردم با مشکالت زیادی رو به رو شدند. زنان و کودکان 
مشکل دارند. ناامنی بسیار زیاد است. بزرگان محل می گفتند 
از جنگ های سالهای گذشته وضعیت بدتر است. اکثر اهالی 
خانه های شان را ترک کردند. در بعضی خانه ها یک نفر باقی 

مانده. بعضی خانه ها هم که در جنگ آتش گرفتند."
درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در چند روز 

اخیر در این ولسوالی شدت گرفته است.
برای  عملیات  یکجا  افغانستان  پولیس  و  ارتش  نیروهای 
پاکسازی مخالفان مسلح را در این ولسوالی انجام می دهند.

یکی از سربازان که نخواست نامش در گزارش درج گردد 
به بی بی سی گفت که فرماندهان به آنها اجازه پیشروی را 

نمی دهند.
او همچنان از عدم حمایت نیروهای هوایی و زمینی برای 

پیشروی در محل شاکی است.
آنها  می گوید  پکتیا  پولیس  فرمانده  اوریاخیل،  زلمی  اما 

مطابق به یک برنامه این علمیات را پیش می برند.
به گفته وی، با وجود روحیه قوی سربازان آنها مجبورند به 

آهستگی در منطقه پیشروی کنند.
را در  امنیتی  نیروهای  از  او زخمی و کشته شدن شماری 
از  دقیق  آمار  اما  کرد  تایید  ولسوالی سمکنی  درگیری های 

آن ارایه نکرد.
به  تلفاتی  سمکنی  ولسوالی  در  که  دارند  ادعا  نیز  طالبان 

نیروهای امنیتی افغان وارد کرده اند.
در  پکتیا  والیت  امن  ولسوالی های  از  سمکنی  ولسوالی 
چهارده سال گذشته بوده اما در سال جاری جنگ از دیگر 

مناطق این والیت به این ولسوالی نیز رسید.

والیت  آبکمری  ولسوالی  در  دولت  مخالفان  از  تن   15۰
بادغیس به برنامه ی صلح روی آوردند.

مقامات امنیتی می گویند که این افراد حوالی ظهر دیروز با 
این  مرکز  در  مردمی  و  دولتی  بلندپایۀ  هیأت  یک  حضور 

ولسوالی سالح های خود را به دولت تحویل دادند.
بادغیس  والیت  پلیس  فرماندهی  امنیت  آمر  انگار،  قیوم 
فرماندهی  به  این  از  پیش  افراد  این  گفت:  جمهورنیوز  به 
ولسوالی  »نهرآب«  در  واقع  لیق  پسته  منطقه  از  »بازمحمد« 
آبکمری فعالیت های تخریبی داشته اند که پس از پادرمیانی 

بزرگان قومی و علمای دینی، دست از نبرد برداشتند.
بنا بر گفته های وی، مهمترین خواسته های این گروه بزرگ 
ضد دولتی، فراهم آوری کار و ساخت و ساز در منطقۀ شان 

بوده است.
والیتی  شورای  رییس  قادسی،  بهاالدین  دیگر،  سوی  از 
منطقه  از  و  بوبک  قوم  از  افراد  این  که  می گوید  بادغیس 

نهرآب ولسوالی آب کمری می باشند.
به بیان وی، این افراد در برنامه ی امروز، تنها 15۰ جنگ 
برای حفظ  که  اند  گفته  و  کرده  ثبت دولت  را  افزار خود 
امنیت خود در برابر حمالت طالبان، به جنگ افزارهایشان 

نیاز دارند.
های  برنامه  بخش  در  که  افزوده  همچنان  قادسی  آقای 
ایجاد  خواهان  دولت،  با  شده  پیوست  افراد  این  عمرانی 

مراکز بهداشتی، معارف و ساخت سرک شده اند.
بوده  این  آنان  های  خواسته  از  دیگر  یکی  که  شده  گفته 
این  پولیس محلی در  به عنوان  نیروهایشان  این  از  تا پس 

ولسوالی فعالیت داشته باشند.
گفتنی است که بنا بر برخی گزارش ها، در این اواخر، روابط 

این گروه با مرکز طالبان خراب شده بود.

ACKU
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ورزش
بیل: 

در رئـال مـی مـانم تیم ملی کریکت افغانستان در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2۰1۶ توانست 
تیم قدرتمند هالند را از پیش رو بردارد و این تیم را از راه یابی به این جام 

باز دارد.
تیم ملی کریکت افغانستان در این این دیدار که شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه 
شهر ادینبرگ اسکاتلند برگزار شد، با کسب 1۶3 امتیاز در مقابل 13۰ امتیاز به 

برتری دست یافت.
محمد نبی و نجیب اهلل زدران با درخشش خیره کننده در این رقابت هر کدام 

33 امتیاز برای تیم خود کسب کردند.
المللی را در  بین  افغانستان نخستین قهرمانی در یک تورنمنت  بازان  کریکت 

نوامبر سال 2۰۰7 میالدی در مسابقه های آسیایی در کویت بدست آوردند. 
تیم ملی کریکت افغانستان در سال 2۰1۰ میالدی )13۸۸ خورشیدی( با پیروزی 
بر تیم ملی کریکت امارات متحده عربی و با کسپ 1۰1 امتیاز، برای نخستین 
بار به جام جهانی راه یافت. این تیم در جام جهانی 2۰1۰ جزایر کاراییب، مقابل 

هند و آفریقای جنوبی مغلوب شد و نتوانست به مراحل بعدی صعود کند.
هند، پاکستان، افریقای جنوبی و کنیا از تیم های مطرح کریکت در جهان هستند.

هافبک جدید آبی - اناریها می گوید که حضور در تیم بزرگی چون بارسلونا برای او 
و کشورش ترکیه بسیار مهم است و به خود می بالد که در تیم بزرگی چون بارسلونا 

بازی می کند.
بدون شک می توان گفت که آردا توران صید بزرگ بارسلونا در فصل جابجایی تابستانی 
مادرید  اتلتیکو  از  اعالم جدایی  از  بعد  تبار  ترک  هافبک  این  است.  بوده  جاری  سال 
مشتریان زیادی داشت اما در نهایت تصمیم گرفت که بارسلونا را به عنوان مقصد بعدی 

خود انتخاب کند.
توران وارد شهر بارسلونا شد تا از نزدیک با باشگاه جدید خود آشنا شود و چند عکس 
یادگاری در جاهای مهم این باشگاه بگیرد. او از اینکه بارسلونا را به عنوان تیم بعدی 
خود انتخاب کرده است بسیار خوشحال است و تاکید کرد که به عنوان یک ترکیه ای 

بازی کردن در تیم بزرگی چون بارسلونا برایش بسیار مهم است.
او گفت: بسیار خوشحال هستم که چنین تصمیم بزرگی را گرفته ام. بازی کردن در تیم 
بزرگی چون بارسلونا به من کمک بسیار زیادی می کند همچنان که به عنوان یک ترکیه 
ای هم حضور در بارسلونا برای کشورم مهم است. من به خود می بالم که عضو باشگاه 
بزرگی چون بارسلونا هستم و نهایت تالش خود را به کار می گیرم تا بهترین بازیهایم 

را برای این تیم به نمایش بگذارم.
او ادامه داد: امروز روز بزرگی برای من است. انگیزه بسیار زیادی برای شروع با بارسلونا 
دارم. من از نظر روحی در بهترین شرایط قرار دارم چرا که به آروزی خود رسیده ام. من 
فرد بلند پروازی هستم و برای کسب موفقیت های زیادی به بارسلونا آمده ام. امیدوارم 

که تجربه خوبی در تیم جدید خود داشته باشم.
بازیها را به نمایش گذاشت و یکی از تاثیر گذارترین بازیکنان تیم دوم شهر مادرید بود.توران چهار سال پیش با 13 میلیون یورو راهی اتلتیکو مادرید شد و در این تیم بهترین 

قبل  از دالیل موفقیت تیمش در فصل  آبی-اناری ها  برزیلی  ستاره 
گفت. او تاکید کرد که از کسب جام هیچ گاه سیر نمی شود و به 

دنبال کسب شش گانه با آبی-اناری هاست.
بارسلونا در فصلی که گذشت نمایش باشکوهی از خود نشان داد. 
به  اسپانیا را  اروپا و  تیم توانست قهرمانی در سه گانه فوتبال  این 
دست آورد. یکی از بهترین بازیکنان بارسلونا در راه رسیدن به سه 

گانه فوتبال اروپا و اسپانیا نیمار بود. این بازیکن برزیلی در فصل 
نخست حضورش در بارسلونا نتوانست انتظارات را برآورده کند اما 
در فصل دوم بسیار خوب ظاهر شد و االن از روحیه بسیار خوبی 

برخوردار است.
به جام است و  تاکید کرد که گرسنه دستیابی  برزیلی  بازیکن  این 
دستیابی به سه گانه او را سیر نمی کند. او در گفت و گویی که با 
روزنامه اسپورت ایالت کاتالونیا داشت، گفت: فصل قبل به بهترین 
نحو برای ما به پایان رسید. موفقیت های باورنکردنی را به دست 
آوردیم اما من هنوز سیر نشده ام و احساس گرسنگی می کنم. اصال 
من  کرد.  نخواهم  اکتفا  آورده ایم  دست  به  که  گانه ای  سه  این  به 
همواره عاشق جام و کسب عنوان قهرمانی بوده ام و این عشق ادامه 

خواهد داشت.
بسیار  آن  به  از دستیابی  بعد  گانه  از سه  داد: سخن گفتن  ادامه  او 
جذاب و جالب است. من چیزی بهتر از سه گانه را می شناسم و آن 
شش گانه است. می خواهیم به درخشش خود ادامه بدهیم و یک 
بار دیگر شش گانه را برای بارسلونا به ارمغان آوریم. باید خود را 

برای چالش های جدید آماده کنیم.
این بازیکن برزیلی درباره راز موفقیت بارسلونا هم گفت: با لوئیس 
انریکه تالش زیادی از خود نشان دادیم. به خوبی خود را آماده هر 
دیداری کردیم و لحظه ای دست از تالش برنداشتیم. فوتبال مدرن 
بسیار برابر و پایاپا شده است به طوری که اگر خوب بازی نکنی 

بدون شک بازنده خواهی بود.

ستاره ولزی رئال مادرید تاکید کرد که به دنبال جدایی از این 
تیم نیست. او قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را هدف بزرگ 

خود در فصل آینده دانست.
به دست  بسیار بدی  نتایج  مادرید در فصلی که گذشت  رئال 
کارلو  با هدایت  تیم  این  کرد.  ناامید  را  و هوادارن خود  آورد 
هیچ  در  قهرمانی  نتوانست  خود  سرشناس  سرمربی  آنچلوتی 
جامی را به دست آورد و این باعث شد تا در نهایت این مربی 

ایتالیایی از کار برکنار شود.
یکی از بازیکنان رئال مادرید که نتوانست انتظارات را برآورده 
کند و به شدت مورد انتقاد هواداران این تیم قرار گرفت گرت 
بیل بود. این بازیکن گران قیمت ولزی از روزهای اوج خود 
از  او  درباره جدایی  زیادی  بود و شایعه های  به دور  به کلی 
رئال  در  که  دارد  اصرار  او  اما  رسید  به گوش  هم  کهکشانیها 

مادرید باقی بماند.
گرت بیل در صفحه اجتماعی خود در توییتر تاکید کرد که می 
خواهد در رئال مادرید باقی بماند و یک پیام بسیار مهم هم به 
هواداران تیمش داد. او نوشت: می خواهم در رئال مادرید باقی 
بمانم و به هدف بزرگ خود با این تیم در فصل آینده برسم. 
هدف بزرگ من قهرمانی با رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا 
ام و می خواهم در  افتخار را تجربه کرده  این  بار  است. یک 
سهم  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  مادرید  رئال  قهرمانی  یازدهمین 

داشته باشم. این هدف بزرگ من برای فصل آینده است.
تعطیالت  ام.  پشت سرگذاشته  را  تابستان خوبی  داد:  ادامه  او 
بسیار خوبی بود. االن آماده ام تا تمرینات خود را با رئال مادرید 

شروع کنم. همه چیز برای کار کردن مهیا است.
رئال مادرید قرار است که نخستین اردوی آمادگی خود را در 
کشور استرالیا برگزار بکند و بازیکنان این تیم هفته آینده رسما 

تمرینات آمادگی خود را شروع خواهند کرد.

تیم کریکت افغانستان، هالند را از جام جهانی حذف کرد

توران:

 حضورم در بارسا برای کشورم مهم است

نیمار:

 حـاال نوبت شش گـانه است

مذاکرات  شدن  متوقف  از  اسپانیا  مارکا  روزنامه 
ایکر  انتقال  سر  بر  پورتو  باشگاه  با  مادرید  رئال 
این  فعال  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  کاسیاس 

دروازه بان باتجربه در رئال می ماند.
به گزارش ایسنا، درحالی که رسانه های اسپانیایی 
باشگاه  و  مادرید  رئال  نهایی  توافق  از  پرتغالی  و 
پورتو برای انتقال ایکر کاسیاس به این تیم پرتغالی 
خبر داده بودند به یکبار سخن از عدم توافق دو 
انتقال  که  نظر می رسد  به  و  آمد  میان  به  باشگاه 

کاپیتان رئال به پورتو متوقف شده است.
جمعه  صبح  که  بود  قرار  نوشت:  مارکا  روزنامه 
کاسیاس به پرتغال سفر تا قرارداد خود را با پورتو 
نهایی کند و رسما به رسانه ها معرفی شود اما به 

منتفی  انتقال  این  باشگاه  دو  مالی  اختالف  خاطر 
لیگ  راهی  مادرید  رئال  سنگربان  و  است  شده 

پرتغال نخواهد شد.
کادر  و  مادرید  رئال  بازیکنان  در جلسه  کاسیاس 
فنی این تیم با رئیس باشگاه حضور داشت و قرار 
است که در اردوی استرالیا کهکشانیها را همراهی 
احتمال وجود  این  که  دهد  می  نشان  این  و  کند 

دارد که ایکر در رئال باقی بماند.
هر چند هنوز جدایی کاسیاس از رئال نهایی نشده 
روز  دو  یکی  در  زیاد  خیلی  احتمال  به  اما  است 
آینده داوید دخیا رسما به این تیم اسپانیایی خواهد 
دیگر  کاسیاس  که  دهد  می  نشان  این  و  پیوست 

جایی در ترکیب اصلی رئال مادرید ندارد.

کاسیاس با پورتو به بن بست رسید
ACKU
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نخست وزیران هند و پاکستان در اقدامی نادر در حاشیه نشست سران شانگهای 
با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت پاکستان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
که »نواز شریف«، نخست وزیر این کشور در حاشیه نشست سران کشورهای 
مودی،«  »نارندرا  با  بریکس  سران  نشست  و  شانگهای  همکاری های  سازمان 

همتای هندی خود دیدار کرد.

دیدار مودی و شریف در مورد مسائل  این  اعالم کرد که در  پاکستان  دولت 
به  پاکستانی  طرف  سوی  از  شده  منتشر  بیانیه  در  کردند.  گفت وگو  مختلفی 

جزئیات بیشتری از این دیدار اشاره ای نشده است.
پاکستان و هند از مدت ها پیش دچار اختالف نظرهای جدی در روابط دوجانبه 

هستند و این اختالف نظرها تاکنون حل و فصل نشده است.

رییس جمهوری ترکیه با بیان اینکه پایان دادن به تروریسم در سوریه با راهکار 
سیاسی امکان پذیر است، تاکید کرد: ترکیه هیچ گونه تغییر در بافت جمعیتی 

سوریه را نمی پذیرد.
اردوغان،  طیب  رجب  الجزیره،  خبری  شبکه  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
رییس جمهور ترکیه در سخنانی در حاشیه مراسم افطار در کاخ ریاست جمهوری 
درهم  هدف  با  و  قبل  سال  پنج  از  »داعش  شد:  مدعی  انقره،  در  کشور  این 
این  نظام  از سوی  شکستن خواسته های مردم سوریه در آزادی و دموکراسی 

کشور حمایت می شود.«
وی همچنین کشورهای جهان را به کوتاهی در تبادل اطالعات در چارچوب 
مبارزه با تروریسم متهم کرده و از برخی کشورها که اردوغان آنها را به ارسال 
تروریست ها متهم می کرد خواست تا به مسوولیت های خود در قبال تروریسم 

عمل کند.
رییس جمهوری ترکیه در ادامه با ابراز مخالفت شدید با هرگونه تغییر در بافت 
جمعیتی داخل سوریه گفت: ترکیه مرزهای خود را به روی بیش از 1.7 میلیون 

سوری بدون درنظر گرفتن نژاد یا مذهب آنها گشوده است.
اردوغان همچنین از برخی کشورها به خاطر ممانعت از ورود آوارگان سوری 

تنها  بوده اند  آنها  پذیرای  این کشورها  آواره هایی که  تمام  انتقاد کرد و گفت: 
25۰ هزار تن است.

برای حل  واقعی  سیاسی  راهکار  کرد:  تاکید  ترکیه همچنین  رییس  جمهوری 
بحران سوریه تنها راه پایان دادن به تروریسم در این کشور است.

در پی اعالم خبر درگذشت وزیر خارجه سابق عربستان 
در  جهان  مختلف  کشورهای  مسووالن  از  جمعی  که، 

بیانیه های جداگانه درگذشت وی را تسلیت گفتند.
درگذشت  خبر  عربی،  نیوز  اسکای  شبکه  گزارش  به 
دیوان  سوی  از  گذشته  شب  ساله   75 فیصل  سعود 

پادشاهی عربستان اعالم شد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در بیانیه یی ضمن 
تسلیت به عربستان عملکرد سعود فیصل در 4۰ سال 

فعالیتش در راس هیات دیپلماتیک ریاض را ستود.
عنوان  به  فیصل  سعود  کرد:  اعالم  بیانیه  این  در  وی 
دوره های  شاهد  جهان  خارجه  وزیر  پرسابقه ترین 
برای حمایت  مرحله  هر  در  و  بود  منطقه  در  مختلفی 
از »صلح« چه از راه مذاکره و چه کمک به انجام طرح 

صلح عربی فعالیت می کرد.
وزارت خارجه انگلیس نیز در بیانیه ای درگذشت سعود 

فیصل را به دولتا و ملت عربستان تسلیت گفت.
صدور  با  اسالمی  همکاری  سازمان  راستا  همین  در 
عربستان  با  ریاض  مقامات  به  تسلیت  ضمن  بیانیه ای 

ابراز همدردی کرد.
سعد الحریری، نخست وزیر پیشین لبنان نیز در صفحه 
شخصی اش در پایگاه اجتماعی توییتر اعالم کرد: با از 
در  لبنان  یاوران  از  »یکی  عنوان  به  فیصل  دادن  دست 

مسائل مختلف« ما خسارت زیادی را متحمل شدیم.
احمد بن حلی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب نیز اعالم 
تاثیر  دیپلماسی عربستان  بر  که  بود  فردی  فیصل  کرد، 

بسزایی داشت.
سعود  پیامی  در  نیز  اردن  خارجه  وزیر  جوده،  ناصر 
امور  به  آشنا  و  دیپلماتیک  جنگ  راس  در  را  فیصل 
آنها خواند و  نحوه حل و فصل  کارشناس  مختلف و 
وی  درگذشت  خاطر  به  عربستان  سلطنتی  خانواده  به 

تسلیت گفت.
به  بیانیه ای ضمن تسلیت  نیز در  وزارت خارجه مصر 
عربستان، سعود فیصل را ستون دیپلماتسی جهان عرب 
خوانده و اعالم کرد که ملت مصر هرگز سعود فیصل 
فراموش  را  عرب  جهان  و  مصر  از  حمایت هایش  و 

نخواهد کرد.
وزرای داخلۀ امارات و کویت نیز در بیانیه های جداگانه 
تسلیت  فیصل  سعود  درگذشت  خاطر  به  عربستان  به 
گفته و اعالم کردند که با مرگ سعود فیصل شخصیتی 
تاریخی و دیپلماتی کارکشته در جهان عرب را از دست 

دادیم.
نجیب میقاتی، نخست وزیر سابق لبنان و خالد خوجه، 
رئیس ائتالف مخالفان سوریه نیز به نوبه خود درگذشت 
وزیر خارجه سابق عربستان را به خاندان سلطنتی این 

کشور تسلیت گفتند.

نخست وزیران هند و پاکستان در روسیه دیدار کردند

اردوغان:

 داعش از سوی نظام سوریه حمایت می شود

واکنش ها درگذشت سعود فیصل

پوتین: 

از برچیده شدن کامل تحریم های 

ایران حمایت می کنیم
رییس جمهوری روسیه روز جمعه خواستار برداشته شدن 
کلیه تحریم های ضد ایران در کوتاه ترین زمان ممکن شد.
والدیمیر پوتین طی کنفرانسی خبری در اجالس مشترک 
»سازمان همکاری های شانگهای« و گروه »بریکس« که در 
شهر آفا برگزار می شد، تحریم  ایران را ناکارآمد توصیف 
کرد و خواستار برداشته شدن این تحریم ها در اسرع وقت 

شد.
پویتن تصریح کرد: ما )مسکو( خواهان رفع کلیه تحریم ها 

در کوتاه ترین زمان ممکن هستیم.
وی گفت که توافق هسته یی ایران امری حیاتی برای امنیت 
بین المللی است و اظهار امیدواری کرد مذاکرات هسته یی 

میان ایران و گروه 1+5 هرچه سریع تر به نتیجه برسد.
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در این نشست خبری 
سازمان  در  را  کشورها  دیگر  و  ایران  عضویت  ما  گفت: 

بریکس بررسی می کنیم.
فعالیت  از سال 13۸۰  که  نیز  سازمان همکاری شانگهای 
روسیه،  یعنی  اصلی  عضو  شامل شش  کرد  آغاز  را  خود 
و  ازبکستان  و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  چین، 
و  افغانستان  ایران،  پاکستان،  هند،  یعنی  ناظر  کشور  پنج 

مغولستان است.
پاکستان و هند دیروز عضویت کامل نشست شانگهای را 

به دست آوردند.
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