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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

طالبان پاکستانیدر کوه صافی

تحلیل  اینگونه  مقاله یی  در  اکونومیست  انگلیسی زبان  نشریه 
پاکستان  صلح  مذاکرات  در  شرکت کننده گان  که  است  کرده 
جنرال  های  برده  نوعی  به  بلکه  نبوده  طالبان  نماینده گان 

پاکستانی بوده اند.
بیش از یک دهه است که مردم افغانستان به دلیل فرار از موج 
گرما به منطقه کوهستانی »مری« در پاکستان هجوم آورده اند. 
این منطقه محل برگزاری اولین دور گفت وگوی مستقیم دولت 
کابل و طالبان که به عنوان مذاکرات صلح تلقی می شود، بود.

اکونومیست در این زمینه می نویسد: اشرف غنی در این اواخر 
نیز ضمن سخن گفتن در مورد استقبال گرم اسالم آباد گفت: 
در حال حاضر تمام ارتش پاکستان در جبهه دولت کابل است 

و از تمام نفوذ خود در طالبان...                  ادامه صفحه 6

از  کشور  ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه  فرزند  مسعود  احمد 
دانشگاه شاهی بریتانیا سند فراغت به دست آورد.

دانشگاه  سیاسی  علوم  رشتۀ  در  پیش  سال  چهار  مسعود،  آقای 
به  رسمًا  دیروز  و  پذیرفته شد  دانشجو  عنوان  به  بریتانیا  شاهی 

درجۀ عالی فارغ گردید. 
بنیاد  رییس عمومی  احمدولی مسعود  احمد،  فراغت  مراسم  در 

شهید مسعود و کاکای او به گونۀ ویژه دعوت شده بود.
احمد مسعود تصمیم دارد که تحصیالت خویش را تا سویۀ فوق 

لیسانس و دکترا در این دانشگاه ادامه بدهد.  
احمد یگانه فرزند شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان 

است.
هزاران تن دیروز فراغت احمد مسعود از دانشگاه شاهی لندن را 

در صفحات اجتماعی به وی و خانواده اش تبریک گفتند. 

ناجیه نوری
نقش  که  انتخابات  کمیسیون  پیشین  مقام  یک 
جنجا ل برانگیز  انتخابات  مهندسی  در  برجسته 
ریاست جمهوری کشور داشت، گفته که کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی به منظور فشار بر کمیشنران و 
کارکنان کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شده است. 
داراالنشای  پیشین  رییس  امرخیل  ضیاءالحق 
کمیسیون انتخابات که عامل اصلی تقلبات گستردۀ 
انتخاباتی و رفتن کشور به بحران شناخته می شود، 
نظام  اصالح  کمیسیون  که  می گوید  همچنان 
از کمیسیون هاي  انتقام  انتخاباتي به منظور گرفتن 

انتخاباتي ایجاد شده است.
اما برخی از اعضای مجلس و تحلیلگران می گویند 

که کمیسیون اصالحات انتخاباتی قادر نخواهد شد 
تقلب کاران را به پای میز محاکمه بکشاند. 

آنان باور دارند که رهبری سیاسی اجازۀ به دادگاه 
کشانیدن تقلب کاران را نخواهد داد. 

به باور این آگاهان، به دادگاه کشانیدن تقلب کاران 
کمیسیون انتخاباتی از وظایف رییس جمهور است، 
توجه  با  بنابراین  انتخاباتی؛  اصالح  کمیسیون  نه 
این که حکومت وحدت ملی محصول تقلب است، 
به دادگاه کشانیدن اعضای کمیسیون انتخابات که 

در تقلب دست داشتند، غیر ممکن است.
هفته گذشته، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری 
افغانستان بعد از ماه ها رایزنی با رییس اجرایی، شاه 

سلطان عاکفی را به...               ادامه صفحه 6
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اعضای  جدیِد  فهرسِت  اعالم  با  می شود  فکر 
به  راه  انتخاباتی،  نظام  اصالحات  کمیسیون 
سوی باز کردِن گرهِ یکی از حادترین مشکالت 

سیاسِی کشور هموار شده است. 
عید  آستانۀ  در  افغانستان  جمهوری  رییس  
کمیسیون  جدیِد  اعضای  و  رییس  فطر،  سـعید 
کمیسیون  کرد.  اعالم  را  انتخاباتی  اصالحات 
قبلی که زمان کارِی آن به مدت چهار ماه تعیین 
شده بود، به دلیل اختالفاِت به وجود آمده میان 
رییس جمهوری و رییس اجرایی، بدون موفقیت 
به پایان رسید. این کمیسیون بدون این که موفق 
شود حتا یک نشست برگزار کند، به پایان مدت 

کارِی خود رسید. 
اساس  بر  اجرایی  ریاست  اگر  یک طرف  از 
توافقات سیاسی، اصالحات را مهم ترین مرحلۀ 
می داند،  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  به  رسیدن 
ریاست  در  الزم  ارادۀ  دیگر  جانب  از  اما 
نمی شود.  دیده  امری  چنین  برای  جمهوری 
گاهی سخنگویاِن رییس جمهوری از مشکالت 
راه  سر  بر  مانعی  عنوان  به  کشور،  در  موجود 
صحبت  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  ایجاد 
جمهوری  ریاست  آن ها،  باور  به  می کنند. 
افغانستان اولویت های مهم تری دارد که باید در 
به  بعد  و  شود  رسیده گی  آن ها  به  نخست  گامِ 
مسایل فرعی پرداخته شود. ولی ریاست اجرایی 
اصالحات  و  نیست  موافق  دیدگاهی  چنین  با 
انتخاباتی را خط قرمز توصیف می کند که بدون 
انتخابات نمی تواند مشروعیت داشته  انجام آن، 

باشد. 
که  شد  سبب  انتخاباتی  اصالحات  مسالۀ 
به  نامعلومی  مدِت  برای  پارلمانی  انتخابات 
حاشیه رانده شود و با وجود پایان کار پارلمان 
فعلی، ادامۀ کار آن بر اساِس یک توافق سیاسی 

ضمانت شود. 
دو نگاه متفاوت به مسالۀ اصالحات در ریاست 

جمهوری و ریاست اجرایی، عامل اصلی بروز 
کشور  در  انتخابات  حوزۀ  در  فعلی  مشکالِت 
واحد  دیدگاهی  آغاز  در  اگر  شوند.  تلقی  باید 
می داشت،  وجود  بخِش حکومت  دو  این  میان 
بدون تردید کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 

چنین با بحران مواجه نمی شد. 
متأسفانه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به 
به درستی  خصوص  این  در  خود  مکلفیت های 
ایجاد  راه  در  بازهم  فردا  اگر  نکردند.  عمل 
وجود  به  موانعی  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
نظراِت  و  دیدگاه ها  در  را  آن  عامِل  باید  آید، 
و  کرد  جست وجو  حکومت  از  بخش  دو  این 
نه جای دیگر. زیرا نهادها و سازمان های دخیل 
به  به خوبی  امروز  به  تا  انتخابات،  مسایل  در 
وظایِف خود عمل کرده و پیشنهادهای الزم و 
اند.  کرده  ارایه  افغانستان  دولت  به  را  ضروری 
میدانی  تحقیقات  انجام  با  نهادها  این  از  برخی 
با  همراه  مفصلی  گزارش های  کتاب خانه یی،  و 
راهکارهای مشخص به نشانی کمیسیون اصالح 
دخیل  نهادهای  و  سازمان ها  و  انتخاباتی  نظام 
فرستاده اند. دولت افغانستان از کِل این تالش ها، 
از نزدیک باخبر است و حتا نسخه هایی از این 

گزارش ها و تحقیقات را در اختیار دارد. 
مسالۀ دیگر، بحث انتخابات در کشور است که 
بدون انجام اصالحات الزم، امکان برگزاری آن 
انتخابات  به  که  کشورهایی  و  نهادها  نمی رود. 
افغانستان کمک مالی می دهند، ارایۀ این کمک 
را به انتخابات آینده، مشروط به انجام اصالحات 
انتخاباتی کرده اند. دولت افغانستان می داند که 
خالی  دست های  با  امری،  چنین  انجام  بدون 
بیرون  انتخابات  مصارِف  عهده  از  نمی تواند 
انتخابات،  شود. از سوی دیگر، بدون برگزاری 
قانونی  و  مشروع  نظام  به  نمی تواند  افغانستان 
می تواند  قوه  سه  از  یکی  نبود  کند.  پیدا  دست 
کند. همین حاال دو  ایجاد  را  بزرگی  مشکالت 

قوۀ اجراییه و قضاییه، با مشکالتی روبه رو اند؛ 
یکی در نتیجۀ توافق نامۀ سیاسی به وجود آمده 
و در دیگری، زمان کاری و قانونِی اکثر اعضای 
میان،  این  در  است.  رسیده  پایان  به  آن  اصلِی 
تنها قوۀ مقننه بود که به شکل قانونی به وظایِف 
خود ادامه می داد، تا این که در نتیجۀ بی توجهی 
به مسالۀ انتخابات، کار این قوه نیز دچار اشکال 

قانونی شده است. 
نظام  اصالح  کمیسیون  به  امیدها  همۀ  حاال 
به  توجه  با  نمی رود  گمان  اما  است.  انتخاباتی 
رویکردهای مختلفی که میان رهبران دولت در 
این  دارد،  وجود  انتخاباتی  نظام  اصالح  عرصۀ 
کمیسیون بتواند مسیِر دقیقی را بپیماید. بر اساس 
نظام  گفته های برخی اعضای کمیسیون اصالح 
انتخاباتی، این کمیسیون هنوز طرزالعملی برای 
جمهوری  ریاست  به  پیشنهادی  گزارش  تهیۀ 
کمیسیون  این  آینده  روزهای  طی  اگر  ندارد. 
موفق به برگزاری نشست های خود شود، شاید 
مهم  اما  کند؛  حس  نزدیک  از  را  مشکل  این 
از  باید قبل  این جاست که طرزالعمل کمیسیون 
ایجاد آن تدوین می شد و حتا برای تدوین آن، از 
دیگر نهادها و سازمان ها کمک خواسته می شد. 
ریاست جمهوری در 10 ماه گذشته به عادی ترین 
وظایِف خود در عرصۀ انجام انتخاباِت سالم در 
کشور عمل نکرده است، حاال چه گونه می توان 
کوتاهِ  مدت  در  بتواند  کمیسیون  که  کرد  باور 
چهار ماه آینده، گزارش دقیق و همه جانبه یی از 
کند؟  تهیه  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  ایجاد 
در  الزم  پیشنهادهای  کمیسیون  این  اگر  حتا 
آن گاه  کند،  ارایه  را  انتخاباتی  اصالحات  انجام 
از کجا معلوم است که ریاست جمهوری بر این 
مرحلۀ  به  را  آن ها  و  زند  تأیید  مهر  پیشنهادها 

اجرا آورد؟   
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 درحالی که برخی ها باور دارند که دیدگاه پاکستانی ها دربارۀ 
افغانستان تغییر کرده و برخی ها از آغاز روند گفت وگوهای 
صلح سخن می گویند، اما چهرۀ طالبان و نظامیاِن پاکستانی 
در میدان های جنِگ افغانستان هم چنان پابرجاست. مقام های 
نظامیان  که  می گویند  جنوب  و  شرق  در  کشور  نظامی 
و  پکتیا  و  زابل  در والیت های  طالبان  مواضِع  در  پاکستانی 
کنر، در برابر نیروهای دولتی می جنگند و این سبِب تقویت 

طالبان شده است.
نظامیان  که  کرده اند  تأیید  نیز  ملی  دفاع  وزارت  در  مقام ها 
نیروهای  علیه  و  دارند  جبهاِت جنگ حضور  در  پاکستانی 

دولتی می جنگند. 
در  داعش  و  طالب  لباس  در  پاکستانی  سربازاِن  حضور 
سیاست های  در  تغییری  هیچ  که  می دهد  نشان  افغانستان، 
پاکستان به میان نیامده و پاکستان هنوز هم سیاست های خود 
را تا رسیدن به هدف در افغانستان تطبیق می کند. مقام های 
کشور اما می گویند که پاکستانی ها به ایجاد ثبات در افغانستان 
سیاست مداراِن  از  برخی  ذهِن  در  باور  این  و  دارند  باور 

پاکستانی قوام گرفته است. 
البته حضور نظامیان پاکستانی در خطوط جنگ در افغانستان، 
از فصل  بعد  پاکستانی ها  اتفاق می افتـد.  نیست که  اول  بارِ 
گلبدین  نیروهای  صِف  در  مجاهدین،  پیروزی  و  جهاد 
که  بعد  و  ربانی  جنگیدند  استاد  دولت  مقابِل  در  حکمتیار 
گرفت،  طالب  را  جایش  و  شد  تسلیم  دولت  به  حکمتیار 
برابِر جریاِن مقاومت سال ها  پاکستانی ها در کنار طالبان در 
چنان که  تشکیل  دادند؛  را  جنگ  اصلی  بدنۀ  و  کردند  نبرد 
بسیاری از سربازان و افسران ارتِش پاکستان در جنگ طالبان 
در برابر گروه های دولتی و مقاومِت افغانستان کشته و یا اسیر 
با حمایت  طالبان  شدند. هم چنان در چهارده سال گذشته، 
مستقیِم نظامیاِن پاکستانی در برابر نیروهای دولِت افغانستان 
جنگیدند و پس از خروج نسبی نیروهای خارجی از کشور 
افغانستان  در  پاکستانی  طالباِن  کنار  در  آن ها  حضور  ما، 

پُررنگ شده است.
به  پاکستان  ارتش  و  آی اس آی  گزارش ها،  بنیاد  بر  حاال 
گونۀ  مستقیم از هوا و زمین جنگ جویاِن هراس افکن را در 
ولسوالی سمکنی پکتیا حمایت نظامی  کرده اند و یک افسر 
را رهبری می کند. هم چنان در  پکتیا  نبرد  نیز  آن ها  بلندپایۀ 
والیت فراه و بدخشان و قندوز نیز این خبر گفته شده است.

به  افغانستان،  در  پاکستانی  نظامیاِن  حضور  از  گفتن  سخن 
معنای تجاوز پاکستان به افغانستان است و باید در این زمینه 
تا  پاکستان  کند.  اقدام  واضح  گونۀ  به  ملی  وحدت  دولت 
زمانی که یک دولِت دست نشانده در افغانستان نداشته باشد، 
از جنگ در برابِر ما دست نمی کشد و حاال هم تالش دارد 
که برای دست یافتن به ذخایر نفتی در شمال و آسیای میانه، 
منطقه  در  داعش  پروژۀ  جهانی،  بزرگ  اهداِف  دوشادوِش 
برابر  در  خوش بینی  نوع  هر  لحاظ،  این  از  کند.  تطبیق  را 
افغانستان  اغفال  سبب  می تواند  پاکستان،  سیاسی  اقدامات 
شده و پاکستان را موفق به تطبیق برنامه های خطرناکش در 

افغانستان سازد.
و  طالبان  این سو، جنگ جویان شبکۀ حقانی،  به  ماه  دو  از 
سقوط  برای  پاکستانی  نظامیان  و  خارجی  هراس افکناِن 
بخش هایی از پکتیا به ولسوالی سمکنی هجوم آورده اند؛ اما 
مقام های دولت افغانستان چیزی در این باره نمی گویند و این 

تنها نظامیان اند که صدای شان را بلند کرده اند.  
در چنین شرایطی باید دولت وحدت ملی دوشادوِش نظامیان 
در برابِر تحرکاِت پاکستان موضع گیری کند و از اقدامات این 
کشور به شکل مستند به سازمان ملل شکایت ببرد. مسلمًا تا 
زمانی که دولت افغانستان از اقدامات پاکستان به سازمان ملل 
افغانستان  در  اهدافش  و  مواضع  از  پاکستان  نکند،  شکایت 

دست بردار نمی شود.
آغازشدۀ  پروسۀ  ادامۀ  ضمن  غنی  آقای  دولت  بنابراین 
را  الزم  دیپلوماتیِک  فشارهای  باید  صلح،  گفت وگوهای 
در  کشور  این  نظامی  مداخلۀ  توقِف  به هدف  ـ  پاکستان  بر 

افغانستان ـ وارد آورد. 

نـظامیـان پاکستـانـی
 در جبهۀ طالبان

ریاست جمهوری در 10 ماه گذشته 

به عادی ترین وظایِف خود در عرصۀ 

انجام انتخاباِت سالم در کشور عمل 

نکرده است، حاال چه گونه می توان 

باور کرد که کمیسیون بتواند در مدت 

کوتاِه چهار ماه آینده، گزارش دقیق 

و همه جانبه یی از ایجاد اصالحات در 

نظام انتخاباتی تهیه کند؟ حتا اگر این 

کمیسیون پیشنهادهای الزم در انجام 

اصالحات انتخاباتی را ارایه کند، آن گاه 

از کجا معلوم است که ریاست جمهوری 

بر این پیشنهادها مهر تأیید زند و 

آن ها را به مرحلۀ اجرا آورد؟   

ACKU
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باش  آماده  و  تقویت  از  ازبکستان  جمهوري  مرزباني  کمیته 
با  کشور  این  مشترک  مرز  در  ازبک  مرزباني  نیروهاي  کامل 

افغانستان خبر داد.
برخي  انتشار  به  اشاره  با  ازبکستان  مرزباني  خدمات  اداره 
خبرها مبني بر تجمع اعضاي گروههاي تروریستي در محدوده 
تمهیدات الزم  تمام  مرکز  این  اعالم کرد،  افغانستان  مرزهاي 

براي مقابله با حمله احتمالي این گروه ها اتخاذ کرده است.
نیروهاي مرزباني ازبکستان در حالي در مرزهاي این کشور با 
اند که در داخل  اماده باش کامل درامده  افغانستان به حالت 
آن کشور تبلیغات گروه تروریستي داعش افزایش پیدا کرده 

است.
دولت ازبکستان پیشتر نیز درباره افزایش تحرکات و تهدیدات 
مناطق  در  داعش  تروریستي  گروه  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان 

مرزي مشترک این کشور با افغانستان هشدار داده بود.

فرمانده کل نیروهای امریکا در افغانستان:

اگر افغانستان را ترک کنیم 
ممـکن داعـش این کشـور را تصـرف کنـد

ظهور شبه نظامیانی در افغانستان که مدعی تشکیل 
شاخه گروه تروریستی داعش در این کشور هستند 
می تواند در طرح های کاخ سفید برای خارج کردن 
پایان  تا  افغانستان  از  امریکایی  مانده  باقی  سربازان 

سال آینده میالی اخالل ایجاد کند.
به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، مقامات پنتاگون 
و افغانستان اخیراً با استناد به گزارش های مربوط به 
تشکیل شاخه وابسته به داعش در افغانستان استدالل 
کرده اند که داعش در این کشور ممکن است رشد 
افغانستان طبق  یابد و خروج سربازان امریکایی از 
برنامه ریزی، منجر به همان سقوط وضعیت امنیتی 

که در عراق اتفاق افتاد، در این کشور شود.
در  امریکا  ارشد  فرمانده  کمپبل،  جان  جنرال 
باراک  که  وعده یی  گفت،  یکشنبه  روز  افغانستان 
برای خارج ساختن  امریکا  رییس جمهوری  اوباما 
اکثر 9800 سرباز امریکایی از افغانستان تا پایان سال 
2016 داد پیش از ظهور داعش در این کشور داده 

شده است.
در  داعش  تروریستی  گروه  کرد،  خاطرنشان  وی 
در  افغانستان  در  امنیت  کلیت وضعیت  بدتر شدن 

سال جاری میالدی نقش داشته است.
به گفته کمپبل، نه گروه تروریستی داعش و نه گروه 
بسیار قدرتمندتر طالبان تهدیدی برای آنکه در سال 

آینده میالدی افغانستان را تصرف کنند، نیستند.
وی خطاب به گروه کوچکی از خبرنگاران در شهر 
کابل گفت: اگر ما افغانستان را ترک کنیم و دیگر 
پولی وارد این کشور نشود ممکن است سال ها بعد 

چنین اتفاقی بیفتد.
این هشدارهای کمپبل از سوی اشرف غنی، رییس 
با  وی  که  نشستی  جریان  در  افغانستان  جمهور 
کمپبل و جنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک 
ارتش امریکا در شهر کابل داشت نیز مطرح شدند.

مستقیما  نشست  این  در  افغانستان  جمهور  رییس 
بابت تهدید گروه تروریستی داعش هشدار داد  از 
به  امریکا  با  بلندمدت  نظامی  مشارکت  خواهان  و 
منظور جلوگیری از ریشه گرفتن داعش در جنوب 

آسیا از طریق خاک افغانستان شد.
کمپبل خاطر نشان کرد: داعش یک تهدید کوچک 
اما رو به رشد در افغانستان است و اعضای آن در 
افغانستان عمدتا متشکل از شبه نظامیان سابق طالبان 
شامل برخی شبه نظامیان پاکستانی است که پس از 
مشاهده موفقیت های داعش در عراق و سوریه تغییر 

جبهه دادند.

به 
هلمند،  والیت  سه  در  داعش  کمپبل،  جنرال  گفته 
افغانستان  شرق  و  جنوب  در  ننگرهار  و  فاریاب 
فعال است اما وی قادر به تخمین زدن تعداد دقیق 

داعشی ها در افغانستان نیست.
داعش  به  که  اعضایی  امریکایی،  مقامات  گفته  به 
در افغانستان پیوسته اند یا شبه نظامیانی هستند که 
توسط نیروهای امنیتی پاکستان از خاک این کشور 
خارج شده اند و یا شبه نظامیان سابق طالبانند که از 
با  مذاکرات صلح  برای  گروه  این  مقامات  تصمیم 

دولت افغانستان ناراضی هستند.
کمپبل تصریح کرد، داعش و طالبان در برخی موارد 

با یکدیگر درگیر شده اند.
وی افزود: ما قباًل داعش در افغانستان را نوپا تلقی 
این  در  داعش  که  می گوییم  اکنون  اما  می کردیم 
توسعه  حال  در  عملیاتی  لحاظ  به  احتماالً  کشور 

است.
سرعت  درباره  توصیه هایش  که  کرد  تاکید  وی 
پنتاگون  به  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  خروج 
تهدید  و  است  نکرده  نهایی  هنوز  را  کاخ سفید  و 
داعش در افغانستان را در توصیه هایش که باید پاییز 
سال جاری به کاخ سفید ارائه شوند لحاظ خواهد 

کرد.
از سوی دیگر به گفته جنرال مارتین دمپسی، اشرف 
غنی در نشست روز یکشنبه خود با وی و کمپبل 
از  می توانند  هم پیمانانش  و  امریکا  که  کرده  عنوان 
تروریسم  با  مبارزه  پایگاه  یک  عنوان  به  افغانستان 
برای مقابله با ظهور داعش در جنوب آسیا استفاده 

کنند.
دو  اوباما  باراک  با  غنی  اشرف  نیز  کمپبل  گفته  به 
و  داشته  داعش  تهدید  درباره  کنفرانس  ویدیو 
انجام  را  کاری  چنین  دیگر  بار  زودی  به  احتماال 

خواهد داد.
کمپبل گفت که غنی به اوباما گفته است: من می دانم 
شما به عنوان رییس جمهور امریکا قول هایی را به 
را  آنها  نمی خواهم  من  و  داده اید  کشورتان  مردم 
است.  کرده  تغییر  افغانستان  شرایط  اما  کنم  نقض 
بگذارید مطمین شوم که شما درک می کنید که من 

چطور این تغییرات را می بینم.
باید یک  امریکا  است  موافق  که  گفت  نیز  دمپسی 
راهبرد فراملی علیه داعش داشته باشد و ایده غنی 
مقابله  پایگاه  عنوان  به  افغانستان  از  استفاده  درباره 
با توسعه داعش در جنوب آسیا را با اوباما مطرح 

خواهد کرد.
دمپسی که اعالم کرده ماه سپتامبر از ریاست ستاد 
اشاره ای  امریکا کناره گیری می کند  ارتش  مشترک 
به اینکه آیا سربازان امریکایی باید بعد از سال آینده 
و  نکرد  بمانند  باقی  افغانستان  در  هم  باز  میالدی 
در  بیشتری  بحث های  زمینه  این  در  باید  که  گفت 

کاخ سفید انجام شود.
با این حال از نظر کمپبل یک سناریو می تواند این 
تحت  عملیات  یک  در  سربازانش  امریکا  که  باشد 
رهبری ناتو در افغانستان پس از سال 2016 که در 
جریان آن آموزش نیروهای امنیتی افغان ادامه پیدا 

خواهد کرد مشارکت دهد. تقویت نیروهاي مرزباني ازبکستان 
در مرز مشترک با افغانستان

طغیان دو رودخانه در بدخشان ۵۰۰ 
منزل مسکونی را ویران کرد

این بار نیروهای ارتش آماج حمله های هوایی امریکا قرار گرفتند
ارتش  سرباز   10 می گویند  لوگر  والیت  مقام های 
در حمله هوایی نیروهای امریکایی در والیت لوگر 
هلیکوپتر  دو  که  اند  گفته  مقام ها  اند.  شده  کشته 
را  ارتش  نیروهای  پُسته  یک  امریکایی  نیروهای 

هدف حمله قرار دادند.
محمد رحیم امین، ولسوال برکی برک والیت لوگر 
دو  صبح  ساعت شش  حوالی  حمله  این  که  گفت 
به  شنبه )29 سرطان/ 20 جوالی( صورت گرفت. 
گفته او، دو هلیکوپتر نیروهای امریکایی به یک پُسته 

سربازان ارتش حمله کردند.
سرباز   10 و  گرفت  آتش  پُسته  »این  افزود:  امین 
از  قبل  لحظات  او  شدند.«  کشته  افغانستان  اردوی 

کشته شدن 14 سرباز در این حادثه خبر داده بود.
از  گفت  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  مقام  یک 

حادثه یی در والیت لوگر که نیروهای امریکایی نیز در 
»این  افزود که  او  یافته است.  بودند آگاهی  آن شامل 

واقعه زیر تحقیق قرار دارد«.
این  لوگر وقوع  والی  دین محمد درویش، سخنگوی 

حادثه و شمار تلفات آن را تایید کرد.
»محل  پُسته  این  که  کرد  تاکید  برگ  برکی  ولسوال 
مشکوک« نبود: »هنگامی که نیروهای امریکایی حمله 
اهتزاز  در  پُسته  این  فراز  بر  افغانستان  پرچم  کردند، 

بود.«
وزارت دفاع افغانستان با انتشار بیانیه یی در واکنش به 
حمله نیروهای امریکایی به نیروهای ارتش این کشور 

در والیت لوگر اعالم کرد: حمله بالگردهای آمریکایی 
به یک پایگاه ارتش افغانستان در ولسوالی »برکی برک« 

والیت لوگر بصورت جدی بررسی خواهد شد.
بالگردهای  حمله  وقوع  از  پس  بیانیه،  این  اساس  بر 
عالی  هیأت  افغانستان،  ارتش  نیروهای  به  امریکایی 
رتبه ای به محل اعزام شده تا این حادثه را به طور کامل 

بررسی و برخورد قانونی مناسب را با آن انجام دهد.
افغانستان  دفاع  وزارت  است:  آمده  بیانیه  این  در 
مسوولیت خود می داند تا از حقوق نظامیان ارتش این 

کشور به صورت جدی دفاع کند. 
دفتر مطبوعاتی نیروهای امریکایی در کابل نیز با وجود 

اینکه این حمله را تأیید کرده اما در مورد جزئیات 
آن اطالعاتی را منتشر نکرده  اشت.

گذشته  سال  دسمبر  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
دادند،  پایان  افغانستان  را در  ماموریت جنگی خود 
اما در ماموریت جدید »حمایت قاطع« شمار محدود 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  خارجی  سربازان 
نیروهای  آن،  کنار  آموزش و مشورت می دهند. در 
امریکایی حمالت هدفمند ضد تروریستی را نیز به 

پیش می برند.
به  خود  حمالت  طالبان  گروه  جاری  سال  در 
داده  افزایش  را  خارجی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
این گروه حمالت زیادی را در مناطق شمالی  اند. 

افغانستان نیز راه اندازی کرده است.
در  نماینده گان  با  گذشته  هفته  افغانستان  مقام های 
شهر مری پاکستان دیدار کردند و قرار است در آینده 
این  در  طوالنی  خشونت  تا  کنند  مذاکره  هم  باز  نیز 

کشور را از طریق مصالحه پایان دهند.
و  خارجی  نیروهای  میان  دوستانه«  »حمالت  هرچند 
برانگیز  مناقشه  شدت  به  افغانستان  داخلی  نیروهای 
است، اما آمار ملل متحد نشان می دهد که طالبان عامل 

بخش اکثر تلفات هستند.
هزینه خشونت ها را در افغانستان بیشتر از همه مردم 
حدود  متحد،  ملل  آمار  براساس  و  می پردازند  ملکی 
یک هزار افغان در چهار ماه اول سار جاری میالدی 

کشته شده اند.

دو  طغیان  بدخشان،  والیت  در  محلی  مقام های  گفته  به 
رودخانه کوکچه و آمو، دست کم ۵00 منزل مسکونی را در 

این والیت ویران کرده است.
گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان به بی بی سی گفت که 
این حادثه در ولسوالی های شغنان، واخان، زیباک و وردوج 

که در مسیر این دو رودخانه قرار دارند، روی داده است.
به گفته آقای بیدار آب این رودخانه ها از سه روز پیش باال 
مناطق  به  ناچار شده اند  آسیب دیده  مناطق  ساکنان  و  آمده 

مرتفع تر پناه ببرند.
او گفت که این افراد در حال حاضر در فضای باز و یا هم 

زیر خیمه زندگی می کنند.
دیگر  احتمالی  خسارات  و  تلفات  از  گزارشی  حال  به  تا 

منتشر نشده است.
دلیل طغیان این رودخانه ها، گرم شدن بیش از حد هوا و 

بارش زیاد برف در زمستان گذشته عنوان شده است.
رودخانه آمو از ارتفاعات واخان در مرز مشترک افغانستان 
و چین سرچشمه می گیرد که کوه های این منطقه در تمام 
مدت سال پوشیده از برف است و از بزرگ ترین یخچال های 

طبیعی افغانستان به شمار می آید.
رودخانه کوکچه نیز ارتفاعات بدخشان سرچشمه می گیرد.

دلیل تخریب جاده ها و یک  به  مقامات محلی گفته اند که 
پل، راه ارتباطی این ولسوالی ها با شهر فیض آباد مرکز قطع 

شده است.
بروز  میزان  که  است  به خشکی  افغانستان کشوری محاط 
حوادث طبیعی مانند زلزله، رانش زمین، برف کوچ، طوفان 
و سیل، در کنار زمستان های سرد و خشکسالی در آن بسیار 

باال است.
سال  تا   19۷0 سال  از  که  می دهد  نشان  تقریبی  آمارهای 
2012 جاری شدن سیل در افغانستان ۳96 تا ۵9۷ میلیون 

دالر به این کشور خسارت وارد کرده است.
جهان  در  سیل خیز  کشور  چهارمین  و  بیست  افغانستان 

شناخته شده است.
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بخشبیستویکـم

عبدالحفیظ منصور
یک دسته از مجاهدین تحت تربیِت پزشکی قرار گرفتند که به حیث داکتران سیار، 

مجروحین و مریضان را تحت تداوی قرار می دادند.
قوانین  اقتصادی جهاد در چهارچوب  بنیۀ  تقویت  به خاطر  اقتصادی،  در قسمت 
اسالمی، مقرراتی وضع شد که بر اساس آن »عشر« حاصالت زراعتی، »خمس« 
محصوالت معدنی )زمرد و الجورد( و »جعل« )پنج فیصده( معاش مامورین دولتی 
و کسبه کاران آزاد به مجاهدین تعلق می گرفت و تنظیم این امور به عهدۀ »کمیته 

مالی« هر قرارگاه قرار داشت.
در فرجام، محصول عملکردهای مجاهدین و روس ها به نفع مجاهدین انجامید. 
کوبندۀ  حمالت  مورد  پنجشیر،  خارج  در  توقع شان  خالف  روس ها  که  طوری 
مجاهدین پنجشیر قرار گرفتند و متحمل خسارات و تلفات فراوانی گردیدند و با 
ترتیبات اداری سالم و منظم در پنجشیر، اعتماد مردم نسبت به مجاهدین برعکِس 
آرزوی روس ها، فزونی گرفت. اما از جانب دیگر، در اثر بمباردمان قوای شوروی 
در طول سال، ده ها تن از مجاهدین و افراد غیرنظامی به شهادت رسیدند که در 
آن زمره، جگرن محمد غوث رییس کمیتۀ نظامی جمعیت اسالمی)12( و برادرش 

غالم علی قوماندان قطعۀ متحرک نیز شامل اند.)1۳(

حملۀ چهارم
وقتی برنامۀ شوروی ها بی ثمر ماند، بار دیگر به لشکرکشی پرداختند و برای بار 
به پنجشیر سوق دادند.  تاریخ 2۳ اسد 1۳60 قوای جنگی خویش را  به  چهارم 
البته دو هفته قبل از آن، اولتیماتومی از طریق هوا در نواحی سفالی پنجشیر پخش 

نمودند. )رجوع کنید به سند شماره ۳(
در این حمله، سربازان پیاده نظام در پیشاپیش قوای زرهی قرار داشت و قبل از 
ورود عراده جات، به اشغال نقاط مرتفع می پرداختند. با این تکتیک، شوروی ها از 
یک سو می خواستند از انداخت سالح های ثقیلۀ مجاهدین که در نقاط مرتفع بود 
جلوگیری نمایند؛ و از جانب دیگر، ماین ضد وسایط فرش شده از سوی مجاهدین 
را با دقت خنثا سازند. اما پیشروی سربازان پیادۀ نظامی بطی و خسته کن بود؛ زیرا 
افراد دشمن مجبور بودند که بدون استفاده از هلیکوپتر، نقاط مرتفع را متصرف 
شوند، طوری که در ظرف یک هفته جنگ، تا 2۵ کیلومتری داخل پنجشیر )رخه( 

پیش رفتند.
از  شدند.  عقب نشینی  به  مجبور  کشته،  صد  دادن  با  شوروی  نیروهای  سرانجام 
شهادت  به  نفر  ده  از  کم تر  منطقه،  اهالی  از  و  تن  دو  حمله،  این  در  مجاهدین 

رسیدند.

زورآزمایی روس )1361ش(
حمالت پی هِم مجاهدیِن پنجشیر در خارج از آن دره، باالی قوای شوروی و رژیم 
کابل در سال 1۳60 و پیروزِی چشم گیر مجاهدین در امر ادارۀ مردم ملکی، باعث 
گردید تا از یک سو قوای شوروی خالف نظرشان تلفات و خسارات فراوانی را 
متحمل شوند و از جانب دیگر، پنجشیر به حیث یک جبهۀ پیشتاز در میان سایر 
جبهات هم جوار خویش، توجه مردم و مجاهدین را به خود جلب کند، که برای 

روس ها خیلی خطرناک تلقی می شد.
بنابراین در بهار سال 1۳61 روس ها برای سرکوب کردِن این جبهه، تصمیم جدی 
اتخاذ کردند و به تاریخ 2۵ ثور پس از دو روز بمباردمان شدید با استفاده از 200 
مبادرت  پنجشیر  درۀ  به  پنجم شان  به حملۀ  فروند جت،   60 و  هلیکوپتر  فروند 

ورزیدند.)14(
تعداد افراد مهاجم شوروی و رژیم کابل در این حمله به ده  تا پانزده هزار سرباز 
می رسید که 1۵00 عرادۀ نظامی اعم از تانک و توپ و الری های نفربر در اختیار 

داشتند.)1۵(
قوای شوروی در حمالت قبلی به پنجشیر از تاکتیک های کالسیک کار می گرفتند 
که معموالً از قوای پیاده، هوایی و توپخانه  استفاده می شد و در مقابل، استراتژی 
»مسعود« در برابر آن ها طوری بود که اجازه می داد که ستون های شوروی به داخل 
دره پیشروی نمایند و ستون مهاجم از پیش رو و عقب مورد حمالت چریکی 
قرار می گرفت. چون پنجشیر دره یی ست طویل که به درازا افتاده است، لذا قوای 
دشمن در حین پیشروی، با هر یک از قرارگاه های مجاهدین مواجه می شدند و به 
هر پیمانه یی که آن ها به داخل دره نفوذ می کردند، بر ساحۀ جنگ و نقاط درگیری 

با مجاهدین اضافه می گردید که در نتیجه، نیروی شان تجزیه می گشت.

کـارنامـۀ
مســعود

لودویگ فون میزس
برگردان: محسن رنجبر 

را  مغلطه هایی  ملت ها،  روشنفکر  رهبران 
تمدن  و  آزادی  نابودسازی  شرف  در  که 
غربی هستند، پدید آورده و اشاعه داده اند. 
روشن فکران به تنهایی مسوول قتل عام هایی 
هستند.  ما  قرن  ویژۀ  نشانه های  از  که  اند 
تنها آن ها می توانند این روند را وارونه کنند 
و راه را برای حیات دوبارۀ آزادی هموار 

سازند. 
باورند که گریزی  این  بر  افراد  از  بسیاری 
از پیدایی توتالیتاریسم نیست. می گویند که 
گریزی  راه  بی آن که  را  بشر  آینده«،  »موج 
داشته باشد، به سوی نظامی می برد که در 
آن همۀ امور انسانی از سوی دیکتاتورهای 
با  مبارزه  می شود.  مدیریت  قدرت  َقَدر 
فرامین اسرارآمیز و ناشناختۀ تاریخ سودی 

ندارد. 
از  افراد  بیشتر  که  است  این  حقیقت 
برای  الزم  ذهنی  توانایی  و  جسارت 

هر  همه گانی،  نهضتی  برابر  در  ایستاده گی 
اندازه هم زیان بار و نسنجیده باشد، بی بهره 
اند. بیسمارک روزگاری عدم آن چه را که 
دلیری  دیگر،  بیان  به  یا  مدنی  شجاعت 
سوی  از  عمومی  مسایل  به  پرداختن  در 
اما  کرد.  محکوم  می خواند،  هموطنانش 
که  هنگامی  نیز  کشورها  دیگر  شهروندان 
روبه رو  کمونیستی  دیکتاتوری  خطر  با 
از  بیشتری  عقالنیت  و  دلیری  می شدند، 
خود نشان نمی دادند یا به آرامی و بی سر و 
صدا یا با ترس و کم دلی ایرادهایی پیش پا 

افتاده را بر زبان می آوردند. 
تصادفی  ویژه گی های  برخی  تنها  نقد 
با  مبارزه  سوسیالیستی،  برنامه های 
موضع  به  حمله  با  نیست.  سوسیالیسم 
کنترل  دربارۀ  سوسیالیست ها  از  بسیاری 
پیرامون  اندیشه های آن ها  یا  طالق و تولد 
هنر و ادبیات، سوسیالیسم را رد نمی کنیم. 
بر  مارکسیست ها  فشاری  پا  با  مخالفت 
یا  برگسون  فلسفۀ  یا  نسبیت  نظریۀ  اینکه 

است،  »بورژوازی«  مهمالت  روان کاوی، 
گناه  تنها  که  آن هایی  نمی کند.  کفایت 
ضد  گرایش های  را  نازیسم  و  بلشویسم 
ضمنی  گونه یی  به  می دانند،  مسیحی شان 
یک سره  را  خون بار  برنامه های  این  باقی 

تایید می کنند. 
توتالیتر  نظام های  ستایش  دیگر،  سوی  از 
به خاطر دستاوردهای ادعایی آن ها که هیچ 
اقتصادی شان  و  سیاسی  اصول  با  ارتباطی 
ندارد، حماقت محض است. معلوم نیست 
در  قطارها  این که  بر  مبنی  گفته هایی  که 
حرکت  برنامه  طبق  فاشیستی  ایتالیای 
نامرغوب  تخت های  تعداد  و  می کردند 
است  درست  بود،  کاهش  به  رو  هوتل ها 
یا خیر؛ اما این موضوع به هر روی اهمیتی 
این  هواخواهان  ندارد.  فاشیسم  مسالۀ  در 
روسیه  خاویار  و  موسیقی  فلم،  با  مشرب 
از خود بی خود می شوند. اما در کشورهای 
اجتماعی،  نظام های  دیگر  تحت  و  دیگر 
می کردند؛  زندگی  بزرگتری  موسیقی دانان 
فلم های خوبی در دیگر کشورها نیز ساخته 

نیز  خاویار  مطبوع  مزۀ  بی تردید  و  می شد 
زیبایی  نبود.  استالین  جنرال  برای  امتیازی 
نیروگاه  یک  ساخت  یا  روس  بالرین های 
بزرگ برق در دنایپر هم قتل عام کوالک ها 

را جبران نمی کند. 
طرفداران  و  فلم  مجله های  خواننده گان 
و  دل انگیز  فلم هایی  دنبال  به  سینما 
زرق  پر  نمایش های  اند.  خوش منظره 
و  نازی ها  و  فاشیست ها  اپرایی  برق  و 
رژه گردان های ارتش سرخ، دوست داشتنی 
و خواستنی اند. گوش دادن به سخنرانی های 
رادیویی دیکتاتور سرگرم کننده تر از مطالعۀ 
و  کارآفرینان  است.  اقتصادی  رساله های 
پیشرفت  برای  را  زمینه  که  فن شناس هایی 
فعالیت  انزوا  در  می چینند،  اقتصادی 
که  نیست  آن  مناسب  کارشان  می کنند. 
شود،  کشیده  تصویر  به  سینما  پردۀ  روی 
اما دیکتاتورها که سخت سرگرم گستراندن 
مرگ و ویرانی اند، به گونه یی شگفت آور 
لباس  با  مردم هستند.  جلوی چشم عموم 

نظامی بر تن، بورژوازی بی روح و پژمرده 
سینماروها  نگاه  از  را  ساده  لباس های  در 

پنهان می کنند. 
اقتصادی  سازمان دهی  به  مربوط  مسایل 
جامعه برای گفت وگوی نه چندان جدی در 
میهمانی های متداول عصرانه مناسب نیست. 
هم چنین در گردهمایی هایی عمومی یی که 
آن ها  در  عوام فریبانه  غرای  سخنرانی های 
این  به  نمی توان  خوبی  به  می شود،  انجام 
جدی  موضوعاتی  این ها  پرداخت.  مسایل 
نیاز  پُرزحمت  و  دقیق  مطالعاتی  به  و  اند 
دارند. نباید با سبک سری به آن ها پرداخت. 
مخالفتی  با  هیچ گاه  سوسیالیستی  تبلیغات 
که  ویران گری  نقد  نشد.  روبه رو  آشکار 
امکان ناپذیری  و  بیهوده گی  اقتصاددانان، 
به  را  سوسیالیستی  مشرب های  و  برنامه ها 
میانجی آن نشان دادند، به شکل دهنده گان 
افکار عمومی نرسید. دانشگاه ها نه تنها در 
مالکیت  تحت  آن  در  که  قاره یی  اروپای 
در  حتا  بلکه  بودند،  دولت  مدیریت  و 
کشورهای آنگلوساکسون، عمدتًا زیر سلطۀ 
دخالت گرا  و  سوسیالیست  فضل فروشان 
که  دولت مردان  و  سیاست مداران  بودند. 
نگران بودند که مبادا محبوبیت خود را از 
کف دهند، با شور و شوق از آزادی دفاع 
در  وقتی  که  آرام بخشی  سیاست  نکردند. 
بسته  کار  به  فاشیست ها  و  نازی ها  مورد 
دیده  خود  به  را  زیادی  نقدهای  می شد، 
در  فراگیر  گونه یی  به  دهه  چندین  بود، 
قبال همه دیگرگونه های سوسیالیسم به کار 
بسته شد. این سرخورده گی بود که نسل در 
حال رشد را به این باور رساند که پیروزی 

سوسیالیسم گریزناپذیر است. 
با  توده ها  که  نیست  درست  این 
پی سوسیالیسم هستند  در  جوش وخروش 
برابر  در  ایستاده گی  برای  راهی  هیچ  و 
خاطر  این  به  توده ها  ندارد.  وجود  آن ها 
به  که  می گیرند  را  سوسیالیسم  جانب 
تبلیغات سوسیالیستی روشن فکران اطمینان 
را  عمومی  افکار  روشن فکران  می کنند. 
شکل می دهند، نه مردم عادی. این توجیهی  
در  باید  که  است  روشن فکران  سوی  از 
خود،  آن ها  انداخت.  سپر  توده ها  برابر 
اندیشه های سوسیالیستی را پدید آورده اند 
و در گوش توده ها خوانده اند. هیچ کارگر 
برنامه های  گسترش  به  کارگرزاده یی  یا 
دخالت گرایانه و سوسیالیستی کمک نکرده. 
نویسنده گان آن ها همه از محیطی بورژوازی 
برآمده اند. مردم عادی، نوشته های پیچیدۀ 
ماتریالیسم دیالکتیک، دست نوشته های هگل 
پدر مارکسیسم و ناسیونالیسم ستیزه جویانۀ 
ژانتیل  سورل،  جورج  کتاب های  آلمانی، 
نوشته ها  این  نمی خواندند.  را  اشپنگلر  و 
این  برنمی انگیخت.  مستقیمًا  را  توده ها 
روشن فکران بودند که آن ها را رواج دادند. 
رهبران روشنفکر ملت ها، مغلطه هایی را که 
در شرف نابودسازی آزادی و تمدن غربی 
اند.  داده  اشاعه  و  اند  آورده  پدید  هستند، 
روشن فکران به تنهایی مسوول قتل عام هایی 
اند که از نشانه های ویژۀ قرن ما هستند. تنها 
آن ها می توانند این روند را وارونه کنند و 
هموار  آزادی  دوباره  زنده گی  برای  را  راه 
سازند. نه نیروهای خیالی »تولیدی مادی«، 
بلکه خرد و اندیشه ها روند امور انسانی را 
تعیین می کنند. آن چه برای متوقف ساختن 
گرایش به سوسیالیسم و استبداد نیاز است، 

شجاعت اخالقی و معرفت عمومی است.

به تبلیغات سوسیالیستِی 
روشن فکران نباید اطمینان کرد
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حسیب عمار

جان پذیران چه بي نوا و چه به برگ  
همه در كشتي اند و ساحل مرگ

مرگ حق است: »هر کسی مرگ را می چشد؛ و شما 
پاداش خود را به طور کامل در روز رستاخیز خواهید 

گرفت. « )آل عمران 18۵(
فرار  زمانی  چه  مرگش  که  نمی داند  هرگز  آدمی  اما   
می دانند:  آِن حق  از  تنها  را  علم  این  مؤمنان  می رسد. 
»هیچ کس نمی داند فردا چه به دست می آورد و کسی 
دانا  خداوند  مرد.  خواهد  سرزمینی  چه  در  نمی داند 
خدا  آن چه  به  مؤمنان  و   )۳4 )لقمان  است.«  خبیر  و 
چون  می آورند.  فرود  تسلیم  سِر  مطیعانه  می گوید، 

اوست که انسان را می آفریند و او هم می میراندش. 
دو در دارد حیات و مرگ کاندر اول و آخر
یکی قفل از َقَضا دارد، یکی بند از َقَدر دارد

 اما وقوع تقدیر، گاهی بر بعضی انسان ها چنان سخت 
تمام می شود که قضای الهی را فراموش می کنند. مرگ 
را مثل دزدِ بزدلی می بینند که ناگهان در تاریکی شب 
بی خبر می آید و دست به یغما می زند و روح انسان های 

دوست داشتنی را بدون آماده گی می قاپد. 
که  را  عزیزی  که  می شود  جانکاه  وقتی  آدمی  دردِ 

آغوش  به  مرگ  نچیده،  بهار جوانی اش  از  گلی  هنوز 
می گیرد؛ غریبانه و نامراد با خود می برد. و مرگ، محمد 

نصرت اهلل را همین طور از دنیا برد.
انسان  وقتی  مرگ،  حقانیت  به  باور  به رغِم  آدمی 
چنین  و  ناگهان  درجوانی،  که  می بیند  را  فرزانه یی 
شاعر  النبیه،  بن   کمال الدین  با  ناچار  می رود،  شتابان 

دورۀ عباسی ها هم صـدا می شود:
والموُت نَّقاٌد، علی کفه 

جواهٌر یختار منها الجیاد 
= و مرگ به زرشناسی می ماند، در کف دستش گهرها 

دارد... بهترین را، از میان شان برمی گزیند. 

اولین  بود.  بهترین ها  از  نصرت اهلل،  محمد  شیخ  استاد 
عید فرا رسید و او دیگر در میان نیست. من چهل روز 
پس از مرگش هنوز در کمال ناباوری قرار دارم. هنوز 
فکر می کنم در قاهره سرگرم پژوهش است. به هرکِه 
خبر مرگش را می دهم، می گویم: به حق پیوست. چون 
مرگ  برای  این که  مثل  ُمرد؛  بگویم،  که  ندارم  جرأت 
را  سوگ نامه  این  که  لحظه  همین  بود.  نشده  آفریده 
می نویسم،  سیمای معصوم و چهرۀ بشاش و خندانش 
که آخرین بار در زنده گی دیدم، در ذهنم کاماًل تجسم 

می کند. معموالً این پس از مرگ است که آدمی جوهر 
عزیزاِن از دست رفته را درک می کند و زیبایی هاشان 
بینش  از  لحظه یی  مرگ،  گویی  می بیند.  روشن تر  را 

پیامبرانه به انسان می دهد. 
زمینۀ  در  فراوان  دانش  و  درخشان  استعداد  استاد، 
شوربختی  اما  داشت.  حقوق  و  منطق  شرعی،  علوم 
نصیبش شده بود. در سال های آخر زنده گی، بیشتر با 
مشکالت دست وپنجه نرم می کرد، اما با کمال شکیبایی 
و متانت. شخصیتی بیش از حد حساس بود و سرشتی 
محیط  در  نامالیمات  برابر  در  که  داشت  نازک  بسیار 
و  آزردگی  ولی  می رنجید،  زودی  به  زنده گی اش، 
ناخشنودی یی را که احساس می کرد، در درونش نگه 
می داشت و کمتر صدای خود را می کشید. شاید بتوان 

گفت که با رفتن از دنیا راحت شد!
حقوق،  و  فقه  به خصوص  علم،  به  عجیبي  عشق 
مي ورزید و عالقۀ وصف ناپذیري به مطالعه و تدریس 
انتظار  در  فراوان  اشتیاق  با  در مصر، هر سال  داشت. 
تا  مي بود  قاهره  کتاب  بین المللي  نمایشگاه  برگزاري 
تازه سیراب کند.  با کتاب های  را  به علم  َعَطِش خود 
منطق، یکي  االزهر،  دانشگاه در  اول  دارم سال  یاد  به 
نوجواِن  هنوز  بود.   برایم  مضمون ها  دشوارترین  از 

کله شقي بودم و هیچ آشنایي قبلی با این علم نداشتم. 
او با سینۀ فراخ آماده شد تا منطق را به من بیاموزد و 
برادرم بزرگم  باشد. مثل من و  استاد منطق من  اولین 
استاد عبدالرقیب سلیم، ده ها دانشجوی هموطنش و از 
فقید  استاد  علمی  پربار  محضر  از  مختلف  کشورهای 
به  اند.  برده  سود  او  اندرزهای  از  و  گرفته  فرا  علم 
قاهره که رفتم تا جنازه اش را به زادگاهش پنجشیر با 
خود ببرم، شاگردان سوگمندش را بهت زده یافتم. باور 
نمی کردند که سکتۀ قلبی، استاد جوان شان را از آن ها 

گرفته باشد. 
ساعت چهار بامداد جمعه، 1۵جوزا 1۳94خورشیدي/ 
۵ جون 201۵ میالدي، زنگ تلیفوِن برادر کوچکم دکتر 
او می گریست  کرد.  بیدار  از خواب  مرا  احمد،  سراج 
همین قدر  تنها  »رفت!«؛  بود.  مانده  زدن  حرف  از  و 
گفت! بی درنگ حدیثی از پیامبر در مورد ابوذر غفاری 
تنها می میرد و  راه می رود،  »تنها  تداعی شد:  به ذهنم 
مسیر  در  ابوذر  است  روایت  می شود.«  برانگیخته  تنها 
غزوه تبوک، از پیامبر ویارانش عقب مانده بود. گفتند 
گفت،  پیامبر  است.   مانده  پس  ابوذر  پیامبر خدا،  ای 
به  را  او  باشد، خداوند  او خیری  اگر در  بگذاریدش، 
او  از  صورت  این  غیر  در  کرد،  خواهد  ملحق  شما 
راحت شده اید. پیامبر، در جایی برای استراحت فرود 
از  تنها  و  پیاده  کسی  گفت،  مسلمانان  دیده بان  آمد.  
همراهان  وقتی  باش.  ابوذر  گفت:  پیامبر  می آید.  راه 
سوگند  خدا  به  گفتند:  دیدند،  نزدیک  از  را  او  پیامبر 
بر  خدا  »رحمت  گفت:  پیامبر  آن گاه  است.  خودش 
برانگیخته  تنها  و  می میرد  تنها  می رود،  راه  تنها  ابوذر، 
می شود.« ابوذر، رادمرد الهي بود که در زهد، پارسایي 
و حق گویي، در زمان خود کمتر همتا داشت. در دوران 
خالفت عثمان بن عفان، بسیاری از مسلمانان در مدینه 
ابوذر  بودند.  شده  آزمند  و  آورده  روی  زراندوزی  به 
داد.  قرار  خود  شدید  نقد  تازیانه های  هدف  را  این ها 
سرانجام، دیگر نتوانست این وضعیت را برتابد. مدینه 
بََذُۀ در شرق مدینه را به عنوان  را ترک کرد و منطقه الرَّ
تبعیدگاه خود اختیار کرد. وقتی همان جا مرد، تنها زن 

و فرزندانش در کنار او بودند.
استاد شیخ محمد نصرت اهلل اگر جایگاه و ویژه گی های 
شخصیتی به بزرگی ابوذر غفاری را ندارد، راستین مردی 
او  مثل  کسی  کمتر  پاکیزه گی  و  پاکدامنی  در  که  بود 
دیده ام. انسان ریاضت پیشه و با اعتماد به نفس بود که 
دست نیاز به دیگران هرگز دراز نکرد. در اخالق نیکو، 
نجابت، پارسایی و پای بندی به دین، الگویی بود برای 
دوستان و شاگردانش. دانشمند بزرگ منشی که گفتار و 
نوشتارش، آیینۀ تمام نما از این ویژه گی ها بود. صفاي 
دلش تا آخر عمر، رفتار افراد دو رو و مصلحت جو را 
نمي توانست تحمل کند. او هم مثل ابوذر، تنها به مصر 
سفر کرد و همان جا، دور از آغوش خانواده و میهن، 
غریبانه و خسته، تنها از دنیا رفت. درآخرین سفری که 
چند سال پیش به افغانستان داشت، آن چه را آن جا دید، 
برنتابید. چنین می نمود که قاهره را تبعیدگاه اختیاری 
برای  باشد. درخواست های مکرر  برگزیده  برای خود 
بازگشت به میهن را مودبانه رد کرد. در آخرین روزهای 
عمر عزیزاش که نامالیمات او را محاصره کرده بودند، 
با  اما  بودند،  کنارش  در  خواهرزاده  و  برادرزاده  تنها 
خاک  نقاب  در  چهره  گشاده  جبین  و  خندان  چهرۀ 
کشید. با همه نگون بختی یی که نصیبش شده بود، سِر 
بلند استاد هیچ گاه خم نشد و قامت رسای مستغنی اش 
هرگز کوتاه نگردید و این پنجۀ تقدیر تلخ بود که او 

را اسیر کرد.  
و  مترجم  پژوهش گر،  نصرت اهلل،  محمد  شیخ  استاد 
در  میالدی   1969 سال  به  او  بود.  توانا  ویرایش گری 
روستای سنگانه، والیت پنجشیر به دنیا آمد. تعلیمات 
ابتدایي و متوسطه را در زادگاهش فرا گرفت. با هجوم 
پاکستان  در  و  شد  وطن  ترک  به  مجبور  سرخ  ارتش 
مطالعات شرعی خود را تا مراحل عالی به پایان برد. 
و  شرعی  تحصیالت  و  شد  مصر  رهسپار  آن  از  پس 
حقوقی خود را در آن جا تکمیل کرد و در سال 199۵ 
از دانشکده شرعیات و حقوق  با درجه عالی  میالدی 
دانشگاه االزهر مصر فارغ التحصیل شد. دو سال بعد در 
همان دانشکده، مطالعات کارشناسي ارشد را در رشتۀ 
سیاست شرعي و قانون اساسی تکمیل کرد. استاد فقید 
کرد.   حفظ  همان جا  در  بزرگ سالی  در  را  پاک  قرآن 
برجای  خود  از  که  علمی  پژوهش  چندین  درکنار  او 
به  عربی  از  را  متعددی  و شرعی  علمی  آثار  گذاشته، 
فارسی برگردانده، و ویرایش و بازبینی کرده است که 
رفتن  با  شده اند.  چاپ  سعودی  عربستان  و  مصر  در 
استاد محمد نصرت اهلل، افغانستان یک فرزند راستین و 

یک دانش پژوه وارسته را از دست داد.
روحش شاد و یادش برای همیشه گرامی باد!

مرثیهیی بــــــرای
فــرزانهیی

جــوانمــرگ

ACKU
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جعل در مذاکرات...
ارایه  در  شاید  و  صلح  مذاکرات  آغاز  برای   
این در حالی است که  استفاده می کند.  آتش بس 
مثبتی  دید  پاکستان  به  نسبت  افغان ها  از  بسیاری 
تجهیز  و  کمک  خاطر  به  اسالم آباد  زیرا  ندارند 

طالبان مورد تنفر قرار دارد.
اشرف غنی نیز در تالش است که که دیدگاه سنتی 
افغانستان مبنی بر مقصر دانستن پاکستان برای هر 

حمله تروریستی در افغانستان را اصالح کند.
در همین راستا، رییس  جمهور افغانستان چندین 
امتیاز بدون تفکر به پاکستان داده است. به عنوان 
اطالعاتی  تفاهمنامه  امضای  آن ها  از  یکی  نمونه، 
)آی.اس.آی(  پاکستان  اطالعات  سازمان  میان 
خشم  که  بود  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  و 

نهادهای امنیتی افغانستان را برانگیخت.
اشتباه،  اقدام  نیز اشرف غنی در یک  نمونه بعدی 
نامه یی در ماه مارچ سال جاری میالدی به رهبران 
پاکستان ارسال کرد و در آن از آن ها خواست که 

رهبران طالبان ساکن این کشور را دستگیر کنند.
در 2 جون، افغانستان و پاکستان سفرای یکدیگر 
که  فراخواندند  مشترک  موضوع  یک  سر  بر  را 
حامد  اقدامات  برخی  همانند  بیشتر  مسئله  این 
کرزی  بود.  افغانستان  سابق  رییس جمهور  کرزی 
با سیاست های ضد پاکستانی اش خود را به عنوان 
حامی واقعی تمامیت ارضی افغانستان معرفی کرد 
که بسیاری از کارشناسان براین باورند که وی از 

این طریق خود را در موقعیتی قرار داد که بتواند 
دوباره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

بنابراین گفت وگوها در منطقه مری در پاکستان در 
زمان حساسی برای اشرف غنی انجام شد. اگرچه 
تعداد کمی از جزئیات گفت وگوها اطالع دارند با 
این حال جزئیات منتشر شده نشان از اهمیت این 

موضوع دارد.
برقراری  وسیله های  و  راه ها  مورد  در  نظر  تبادل 
صلح و ثبات با غروب آفتاب پس از افطار آغاز 
مقامات  کرد.  پیدا  ادامه  سحر  وعده  تا  و  شد 
در  شده  برگزار  نشست  برخالف  پاکستانی 
اصرار می ورزند  می،  ماه  در  ارومچی چین  شهر 
با  مری  گفت وگوهای  در  طالبان  حضور  که 
حالی  در  این  است.  بوده  اسالم آباد  میانجیگری 
است که سخنگوی طالبان افغانستان این نشست ها 

را غیرمجاز اعالم کرده بود.
اما  بود  برگزار شده  نیز  قطر  در  دیگری  نشست 
طالبان مدعی شدند در این نشست هیچ نماینده ای 

از سوی دولت کابل حضور نداشته است.
دولت  با  مستقیم  نشست  هرگونه  تاکنون  طالبان 
را  افغانستان  حکومت  اینکه  دلیل  به  را  کابل 
این  و  می کند  رد  را  می داند  غرب  دست نشانده 
مذاکره  آمریکا  با  تنها  آن ها  اعالم کرده که  گروه 
طالبان  و  دولت  گفت وگوهای  در  می کند. 
»حکمت  پاکستان،  در  مری  منطقه  در  افغانستان 
خلیل کرزی« معاون وزیر امور خارجه افغانستان 

نیز حضور داشت.
در  نیز  چینی  و  امریکایی  دیپلمات های 
که  کردند  شرکت  مری  منطقه  گفت وگوهای 
نشان از اجماع بین المللی برای حل مسأله جنگ 
است.  دیپلماتیک  و  سیاسی  طریق  از  افغانستان 
»اویغور«  نفوذ مسلمانان  از مسأله گسترش  چین 

در ایالت سین کیانگ هراس دارد.
که  کردند  اعالم  افغان  و  پاکستانی  مقامات 
رمضان  مبارک  ماه  از  پس  بیشتری  نشست های 
به  می تواند  گفت وگوها  این  می شود.  برگزار 
ناکامی های بیشتر طالبان افغانستان بیفزاید به ویژه 
زمانی که در این روند پیشرفت هایی نیز حاصل 
شود، احتمال ایجاد یک جبهه جدید در این گروه 
عالی رتبه  رهبران  میان  اتحاد  و  می یابد  افزایش 
طالبان افغانستان در هاله یی از ابهام قرار می گیرد.

که  داشت  اظهار  کابل  در  مقامات غربی  از  یکی 
هیأت شرکت کننده در نشست مری به نماینده گی 
از طالبان افغانستان، با سازمان اطالعات پاکستان 
بدین  این  بوده اند.  ارتباط  در  )آی.اس.آی( 
معناست که مذاکره کننده گان طالبان به نماینده گی 
جنرال های  برده های  بلکه  نبوده  گروه  این  از 

پاکستانی بوده اند.
اگرچه منطقه  مری در پاکستان دارای آب وهوای 
خنک است اما جنگ داخلی افغانستان در تابستان 

داغ خواهد شد.

 یک منبع آگاه  به روزنامۀ ماندگار گزارش داده است 
که یک شب قبل از عید فطر، شماری از طالبان خارجی 
که عمدتا شهروندان پاکستان هستند، در منطقه موسوم 
به غرجین در ولسوالی کوه صافی والیت پروان گرد 

آمده ند. 
به گفته منبع آنان این منطقه را از شب اول عید فطر 
نیروهای  اما دولت و  دارند  این طرف زیر کنترل  به 

امریکایی هیچ واکنشی در برابر آن نداشته اند.
این منبع گفت که این طالبان، از روز اول عید تا امروز، 
ده تن از سربازان و افسران ارتش ملی را که در این 

منطقه زنده گی داشتند، کشته اند.
منبع گفت که طالبان اول خانه افراد ارتش را شناسایی 

و شب هنگام به آن یورش برده و اآنان را کشتند. 
منبع گفت که در روز اول عید، چهار سرباز کشته شد 
و در روز دوم و سوم عید شش افسر پایین رتبه ارتش 

را در این منطقه کشته اند.
منبع گفت که در برابر این اقدامات هیچ واکنشی نشان 

داده نشده است.
از این رویداد، برخی از ساکنین   به گفته منبع، بعد 
منطقه غرجین خانه  های شان را ترک کرده اند و در 

دیگر مناطق کوه صافی و کابل پناه گزیدند.
و  است  بگرام  هوایی  میدان  بر  مشرف  صافی  کوه 
این  روستاهای  در  پاکستانی  جنگجویان  حضور 
ولسوالی می تواند برای پایگاه های نظامی بگرام و حتا 

کابل خطرناک باشد. 
بال هایی  عید، چرخ  از  پیش  روز  دو  که  گفت  منبع 
بود  کرده  پایین  منطقه  همین  به  را  مهمات  و  سالح 
و حاال احتمال می رود که همین سالح و مهمات در 

دست طالبان پاکستانی افتاده باشد.
 این منبع می گوید که همه ارگان های امنیتی و دفاعی 
این مورد را در گزارش های شان دارند اما کسی به آن 

تا کنون توجه نکرده است.
مقام های محلی در ولسوالی کوه صافی حضور طالبان 
در این ولسوالی را تایید کرده می گویند که این طالبان 

پاکستان  در  سو  این  به  سال ها  از  که  اند  افغان هایی 
زنده گی کرده اند و پاکستانی های اصل نیستند.

 اما برخی از ساکنان ولسوالی کوه صافی با رد سخنان 
کسی  چه  که  گفتند  ماندگار  روزنامه  به  مسووالن، 
اند  پاکستانی  که  است  دیده  را  طالبان  این  شناسنانه 

یا افغانی.
این ساکنان می پرسند که چگونه این طالبان پاکستانی 
به این منطقه رسیده اند و صاحب سالح و مهمات اند.
در همین حال جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع 
این  ماندگار گفت که معلوماتی در  به روزنامه  ملی، 
ارتش  ستاد  رییس  با  را  مساله  امروز  و  ندارد  زمینه 

کشور یا لوی درستیز در میان می گذارد.
 کوه صافی از مناطق استراتِیژیک و مشرف بر کابل و 
بگرام و پروان است و حضور طالبان خارجی در این 

ولسوالی خطر کالنی برای کابل پنداشته می شود.
معاون دوم مجلس نماینده  گان ضمن خوشبینی از ادامه 
مذاکرات مستقیم صلح با طالبان می گوید که در دور 
دوم این مذاکرات باید به مجلس نماینده  گان نیز سهم 

داده شود.
نذیر احمد زی معاون دوم مجلس نماینده  گان که روز 
دوشنبه در جمعی از خبرنگاران صحبت می کرد گفت: 
» توقع ما این است که در دور دوم مذاکرات مستقیم 
صلح، باید به مجلسین شورای ملی سهم داده شود تا ما 

در این مورد به مردم خود قناعت داده بتوانیم«.
آقای احمدزی، مذاکرات صلح را افغان شمول خواند و 
تاکید ورزید که مجلس از گفتگوهای صلح در هرجایی 

که برگزار شود حمایت می کند.
شینکی کروخیل دیگر عضو مجلس نیز در این مورد به 
خبرگزاری جمهور گفت: » به هر اندازه که دروازه های 
ادامه  است؛  کشور  نفع  به  شود  گذاشته  باز  گفتگوها 
طرف  دو  که  است  آن  از  بهتر  رو  در  رو  گفتگوهای 
خواست های خود را به واسطه ی دیگری مطرح کنند«.
دوم  دور  که  کرد  امیدواری  ابراز  کروخیل  خانم 
نتیجه  و  آغاز شود  زودتر  هر چه  مستقیم  گفتگوهای 

خوبی در پی داشته باشد.
مقام های شورای عالی صلح افغانستان اعالم کرده اند 
روی  در  رو  مذاکرات  دوم  دور  دیگر  هفته  دو  تا  که 
صلح با طالبان در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
گفته می شود؛ دور اول این مذاکرات که زیر نظارت 
مستقیم امریکا و چین، حدود دوهفته قبل در اسالم آباد 
برگزار شد؛ نماینده ای از مجلسین شورای ملی حضور 
افغانستان را  امیدهای مردم  نداشته است. این نشست 

برای دست یابی به صلح تا حدی زنده کرد.
هم  فطر  عید  ایام  در  بس  آتش  روی  مذاکره  این  در 
صحبت شده بود که به صورت نسبی از سوی دو طرف 

جنگ در کشور رعایت شد.
مولوی محمد عمر در پیام عیدی خود، برای اولین بار 
در 1۳ سال گذشته بر صلح با دولت افغانستان تاکید 

ورزیده است.
این بیانیه در نوع خود، بی سابقه خواند شد و رییس 

جمهور غنی نیز از آن استقبال کرد.
در همین حال؛ معاون دوم مجلس نماینده  گان نیز می 
توجه  به صلح  که  ای  اعالمیه  تاهنوز چنین  که  گوید 

شده باشد از سوی رهبر طالبان صادر نشده است.
همچنین طی روزهای اخیر خبرهایی از ایتالف برخی 
مقام های ولتی برای مقابله با دهشت افگنی خبرساز 

شده است.
ملیشه   « گفت:  مورد  این  در  نیز  احمدزی  نذیراحمد 
سازی به نفع کشور نیست و به هیچ کس اجازه چنین 

کاری داده نمی شود«.
او سران ایتالف جدید ژنرال دوستم، عطامحمد نور و 
محمد محقق را در صورتی که در حمایت از نیروهای 
در  رهبران  این  که  افزود  و  خواند  موثر  باشد  امنیتی 

چوکات حکومتی اند که مردم به آن رای داده اند.
آگاهان  برخی  سوی  از  های  ایتالف  چنین  هرچند؛ 
و  دوستم  ژنرال  اما  شود؛  می  خوانده  آفرین  مشکل 
عطامحمد نور گفته اند که این یک اتحاد در حمایت 
از نیروهای امنیتی و مقابله با دهشت افگنی در شمال 

است.
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در مذاکرات صلح
 سهم ما فراموش نشود!

ارادۀ به دادگاه کشانیدن...
انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون  رییس  عنوان 

برگزید.
نماینده گان  مجلس  عضو  مجروح  فاورق  غالم 
توانایی  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  می گوید: 
را  انتخاباتی  کمیسیون های  تقلب کاران  افشاسازی 

ندارند.
به گفته مجروح، اگر اعضای این کمیسیون بی طرفانه 
عمل کنند و منافع تیمی خود را در نظر نگیرند، بدون 
شک عامالن تقلب سازمان یافته شناسایی و به مردم 

معرفی خواهند شد. 
وی تاکید کرد: ولی کسانیکه در تقلبات سازمان یافته 
دست داشتند هیچگاه به دادگاه کشانیده نخواهند شد؛ 
اما با معرفی این افراد حد اقل مردم افغانستان کسانی 
را که با تقلبات سازمان یافته خود افغانستان را تا لب 

پرتگاه به پیش بردند، خواهند شناخت.
کمیسیون  اسبق  رییس  رادفر  حشمت  حال،  این  با 
بدون  می گوید:  انتخابات  کمیسیون  رسانه های 
انتخابات  تقلب کاران  معرفی  در  کمیسیون  این  شک 
زیرا  بود،  نخواهند  موفق  چندان  ریاست جمهوری 
مبنای تشکیل حکومت کنونی تقلباتی است که سبب 

ایجاد حکومت وحدت ملی گردیده.
اما می توانند در ساحۀ آوردن اصالحات  افزود:  وی 

در نهادها، قوانین و طرزالعمل های انتخاباتی تغییراتی 
انتخابات  یک  ما شاهد  آینده ها  در  تا  کنند  ایجاد  را 

سالم و بدون تقلب باشیم.
به  بسته گی  کمیسیون  این  عملکرد  رادفر،  گفته  به 
حکومت  سوی  از  که  دارد  استقاللیتی  و  صالحیت 
کمیسیون  این  اعضای  اینکه  و  می شود  داده  آنان  به 
چقدر متحد به معیارهای دموکراتیک و برگزاری یک 
اینکه  انتخابات شفاف درآینده هستند و همین طور 
چقدر کارکردهای بی طرفانه و صادقانه آنان از سوی 

رییس جمهور مورد حمایت قرار می گیرد.
او تاکید کرد: بدون رضایت دو ضلع حکومت اعضای 
این کمیسیون نمی توانند کاری از پیش ببرند؛ بنابراین 
حکومت  رهبران  حمایت  چون  کمیسیون  اعضای 
دارند، پس می توانند خوب  با خود  را  ملی  وحدت 

کار کنند.
درهمین حال، داکتر عالمه یکی از اعضای کمیسیون 
هنوز  که  گفته  ماندگار  روزنامۀ  به  انتخاباتی  اصالح 
اعضای این کمیسیون باهم دیدار نکردند و جلسه یی 

بین آنان برگزار نشده است.
کمیسیون  اعضای  معرفی  چون  که  کرده  تاکید  او 
اصالح انتخاباتی در ایام عید صورت گرفت؛ بنابراین 
اعضای کمیسیون تا هنوز دیداری و گفت وگوی باهم 
نداشتند و هنوز برنامه های آنان مشخص نشده است.

به گفته او: برای اظهار نظر در مورد اینکه کمیسیون 

که  انتخاباتی  کمیسیون  اعضای  با  انتخاباتی  اصالح 
در تقلب دست داشتند چه گونه برخورد خواهد کرد، 

هنوز بسیار زود است.
)یوناما(  این حال،دفتر سیاسی سازمان ملل متحد  با 
کمیسیون  تشکیل  از  بیانیه یی  انتشار  با  درافغانستان 
کرده  استقبال  افغانستان  انتخاباتی  اصالحات  ویژه 

است.
یوناما کامل شدن این کمیسیون را یک گام مهم دانسته 
اصالحات  روند  یک  منتظر  حاال  که  است  گفته  و 

انتخاباتی معتبر، فراگیر و شفاف است.
ملی  حاکمیت  به  احترام  با  نهاد  این  که  گفته  یوناما 
نقش  فقط  انتخاباتی  اصالحات  روند  در  افغانستان 

مشورت دهی خواهد داشت.
عضویت  انتخابات،  قانون  در  تعدیل  و  بررسی 
دوره  انتخابات،  کمیسیون  در  خارجی  شهروندان 
مشخص شدن  و  انتخابات  کمیسیون  اعضای  کاری 
مهم ترین  از  این کمیسیون  کنونی  اعضای  سرنوشت 
اصالحات  کمیسیون  است  قرار  که  است  مواردی 

انتخاباتی به آنها بپردازد.
توافقنامه  از  مهمی  بخش  انتخاباتی  نهادهای  اصالح 
بین  انتخاباتی،  بن بست  دنبال  به  که  است  سیاسی 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل امضاء شد و براساس آن 

ACKUدولت وحدت ملی تشکیل شد.
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ورزش
فان پرسی: 

حرفه یی هستم نه یک احمق

مهاجم برزیلی بارسلونا اعالم کرد به دنیا آمده است که خوشحال زندگی کند اما 
تاکید کرد انسانی کامل نیست.

پایان  بارسلونا توپ می زند، در  نیمار که دو فصل است در  مارکا،  به گزارش 
فصل گذشته موفق شد به سه عنوان قهرمانی در یک فصل برسد. قهرمانی در 

لیگ فوتبال اسپانیا، کوپا دل ری و لیگ قهرمانان اروپا.
او که اکنون در تعطیالت به سر می برد، تصویری از خودش در اینستاگرام قرار 

داد و زیر آن نوشت: »به دنیا آمدم که خوشحال باشم نه کامل.«
بسیاری بر این باورند که هدف نیمار از این نوشتهها به خاطر انتقادهای بسیار 

زیادی بود که پس از آن اتفاق ها در کوپا آمه ریکا برایش رخ داد.
نیمار در رقابت های کوپا آمه ریکا که امسال در چیلی برگزار شد و به قهرمانی 
تیم میزبان انجامید، به خاطر اخراج مقابل تیم ملی فوتبال کلمبیا و درگیری با 
داور مسابقه در تونل منتهی به رختکن، چهار جلسه از همراهی برزیل محروم 
شد و نتوانست تیم ملی فوتبال کشورش را به عنوان کاپیتان در ادامه رقابت ها 

همراهی کند.
نیمار قرار است تا هفته نخست ماه بعد میالدی خودش را به تمرین های باشگاه 
بارسلونا برساند. تعطیالت او مانند دنی آلوس، لیونل مسی، خاویر ماسکرانو و 

کلودیو براوو طوالنی تر از دیگر بازیکنان است.

فدراسیون جهانی فوتبال هفتم اسفند رییس جدید خود را خواهد شناخت.
پس از اتفاقات عجیبی که در چند ماه گذشته در فیفا رخ داد و ۷ تن از سران 
بلندپایه فدراسیون بین المللی فوتبال به دلیل دست داشتن در فساد گسترده مالی 
دستگیر شدند، سپ بالتر تحت فشار زیادی که از سوی رسانه ها و هواداران 

فوتبال وجود داشت از سمت خود استعفا کرد.
البته او چند روز بعد استعفایش را پس گرفت و بار دیگر ادعا کرد تنها فردی 
که می تواند فوتبال جهان را به سروسامان برساند، خودش است و گفت حداقل 
تا زمانی که انتخابات ریاست فیفا برگزار شود، در سمت خود باقی خواهد ماند.
دیروز فیفا در بیانیه یی اعالم کرد که تاریخ انتخابات ریاست این نهاد بین المللی 
که به دلیل استعفای سپ بالتر از پیش برنامه ریزی شده بود، 26 فبروری خواهد 

بود.
برده  نام  انتخابات  این  احتمالی  نامزدهای  از  یکی  عنوان  به  پالتینی  میشل  از 
می شود که امیدوار است با حمایت کشورهای اروپایی جای بالتر را در مهم ترین 

کرسی فوتبالی جهان بگیرد.

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال بارسلونا می گوید که نمی خواهد به هافبک ترکیه ای 
جدید تیمش اجازه دهد تا پایان محرومیت کاتاالن ها برای تیمی دیگر به صورت 

قرضی بازی کند.
محرومیت یک ساله باشگاه بارسلونا برای استفاده از بازیکن جدید در ترکیب 
خود به دلیل عقد قراردادهای غیرقانونی با بازیکنان خارجی زیر سن قانونی، 
این تیم را تا ماه ژانویه سال 2016 از اضافه کردن بازیکن به ترکیب اصلی اش 
منع می کند، اما با این حال این تیم تابستان امسال الیکس ویدال، مدافع سویا و 

آردا توران، هافبک اتلتیکومادرید را خریده است.
تکلیف ویدال مشخص است چون خودش اعالم کرده که می خواهد در پنج ماه 
باقیمانده تا پایان محرومیت بارسایی ها با هم تیمی های جدیدش هماهنگ شود. 
احتمال  بر  مبنی  زمزمه هایی  روزها  این  و  است  نامشخص  اما  توران  وضعیت 
قرض داده شدن وی به تیمی دیگر برای حفظ آمادگی اش به گوش می رسد. 

میلیون   41 بازیکن  نمی خواهد  که  گفت  و  کرد  رد  را  احتمال  این  اما  انریکه 
یورویی آبی و اناری ها به تیمی دیگر قرض داده شود.

انریکه در یک کنفرانس خبری در اردوی پیش فصل تیمش در شهر لس آنجلس 
آمریکا گفت: ویدال و توران نمی توانند تا ماه ژانویه بازی کنند و این قطعًا به 
نفع ما نیست، اما من ترجیح می دهم که آنها تا پایان محرومیت مان در کنار تیم 
باشند. ما تا االن برای قرض دادن توران برنامه ای نداشته ایم و بعد از این هم 

نخواهیم داشت.
انریکه در ادامه دلیل غیبت لیونل مسی در اردوی پیش فصل بارسا را توضیح داد 
و گفت که با برگزاری اردوی های پیش فصل در خارج از کشور مخالف است. 
او تأکید کرد: مسی در امریکا نیست، چون به مرخصی احتیاج دارد. شاید انرژی 
مسی بی نهایت به نظر برسد، اما او هم گاهی اوقات به استراحت نیاز دارد. من 
ترجیح می دهم که این اردوهای خارج از کشور برگزار نشود، چون مشکالتش 
بیشتر از نقاط مثبت آن است. سفر به کشورهایی مانند آمریکا لذتبخش است، اما 
این سفرها جنبه های منفی مانند آب به آب شدن هم دارند که وضعیت آیده آلی 

محسوب نمی شود.
باید می توانستیم همین تمرینات را در خانه  ما  افزود:  سرمربی آبی واناری های 
انجام دهیم. باز هم می گویم که شرکت در تورنمنت های دوستانه خوب است 
و ما با این ذهنیت که باید خودمان را در این بازی های دوستانه آماده کنیم، به 

میدان می رویم.
انریکه گفت می خواهد همان کاری را انجام دهد که پپ گواردیوال سال 2009 
با کسب شش گانه قهرمانی انجام داد و قهرمانی در سوپرجام اسپانیا، اروپا و جام 

باشگاه های جهان را هم برای آبی واناری ها به ارمغان بیاورد.
و  بود  آرامی خواهد  فصل  آینده  فصل  که  بگویم  نمی خواهم  کرد:  عنوان  وی 
تاریخی  به یک سال  امسال  کردن  تبدیل  برای  را  این چالش  صرفًا می خواهم 
برای باشگاه بارسلونا بپذیرم و برای شروع می خواهم در سال جاری سه جام 

دیگر کسب کنم.

مهاجم جدید باشگاه فنرباغچه ترکیه اعالم کرد به عنوان 
یک بازیکن حرفه ای منچستریونایتد را ترک کرده است.

به گزارش ساکرنت، هفته گذشته بود که روبین فان پرسی 
پس از امضای قرارداد با باشگاه فنرباغچه راهی این تیم 
از آن که متوجه  بازیکن ۳1 ساله پس  این  ترکیه ای شد. 
شد دیگر جایگاهی زیر نظر مربی پیشین خود در تیم ملی 
البته او چندی  فوتبال هلند ندارد، این تصمیم را گرفت. 
پیش به »ساندی تایمز« گفت که مشکل او و فان خال زمانی 
بیشتر شد که در ماه آوریل و در رویارویی با چلسی حتی 

به عنوان بازیکن جانشین هم به زمین فرستاده نشد.
در  چلسی  به  منچستریونایتد  باخت  از  پس  فان پرسی 
استمفوردبریج گفته بود: این یکی از آن نشانه هایی است 
می گوید یک سری چیزها سر جای خودشان  من  به  که 
قرار ندارند. پیشتر از فان خال خواسته بودم مرا در تیم دوم 
یونایتد بازی دهد تا بتوانم آمادگی ام را حفظ کنم اما باز 

هم در تیم نخست نیمکت نشین هستم.
فان پرسی بعدها گفت: رابطه من و لوییس تغییراتی کرده 
است و همه هم شاهد آن هستند اما من همیشه بازیکنی 
حرفه ای بوده ام. آن زمان به هیچ وجه به ترک یونایتد فکر 
نمی کردم. همسرم بوچرا از بودن در شهر منچستر راضی 

است. فرزندانم و خودم هم راضی بودیم.
مهاجم تیم ملی فوتبال هلند تاکید کرد فان خال به شکل 
خصوصی به او گفته بود که دیگر در برنامه هایش جایی 
فکر  هم  هنوز  گفت:  هم  زمینه  این  در  فان پرسی  ندارد. 
منچستر  به  تعطیالت  پایان  از  پس  می توانم  می کردم، 
برگردم و همه چیز را از اول شروع کنم اما فان خال ذهنش 
فان خال  وقتی  بود.  داده  تغییر  موردم  در  آن  از  پیش  را 
سرمربی هلند شد، به من گفت تو مهاجم شماره سه من 
هستی. با این حرف مشکلی نداشتم. برای به دست آوردن 
جایگاهم جنگیدم و به مهاجم شماره یک تبدیل شدم تا 

جایی که او بازوبند کاپیتانی هلند را نیز به من داد.
فان پرسی ادامه داد: وقتی بازگشتم، دیگر آن رقابت عادالنه 
تیم  اصلی  ترکیب  به  بازگشت  برای  تالش  نبود.  برقرار 
انجام می شد اما شانسی که با آن بتوانم خودم را به ترکیب 
نخست یونایتد برسانم به من داده نمی شد. فان خال مرا به 
تیم دوم یونایتد فرستاد. من هم بازیکنی حرفه ای هستم. 
کمی  شاید  احمقم.  بگوید  من  به  نمی تواند  هیچکس 
عصبانی شدم و شاید هم احساساتی هستم. این اتفاق ها 
هم بخشی از فوتبال هستند. شاید هم بخشی از زندگی. 
باید در بدترین شرایط بهترین تصمیم ها را گرفت و رو 

به جلو رفت.

نیمار:

 به دنیا آمدم که خوشحال باشم نه کامل

زمان برگزاری انتخابات فیفا مشخص شد

انریکه:

ACKU کـاری می کنـم که گـواردیوال کـرد
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غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

و  تانک ها  کنار  در  چین  ارتش  پرسنل  موفق  استقرار  از  روسیه  دفاع  وزارت 
توپخانه ها در مناطق مختلف روسیه خبر داد. نیروهای چینی در کنار نیروهای 

14 کشور دیگر برای شرکت در بازی های ارتش های جهانی آماده می شوند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این بازی ها قرار است طی 1۵ روز آغازین 
ماه اگست و در 1۳ رشته برگزار شود که »رقابت های دوگانه تانک« و حرکات 

آکروباتیک از مهمترین آنهاست.
برگزار می شود همچنین دو  میزبانی روسیه  به  ارتش های جهان که  بازی های 
رقابت »راه گشایی در آب« و »ایجاد مسیر امن« را در بر می گیرد که مختص به 

سربازان مهندسی خواهد بود.
عالوه بر چین، تیم هایی از هند، کویت، ونزوئال، آنگوال، مغولستان، بالروس، 
ارمنستان، قرقیزستان، روسیه دیگر کشورهایی خواهند بود که در این رقابت ها 

حضور خواهند داشت.
در رقابت های سال گذشته تیم های روسیه، ارمنستان و چین به ترتیب مقام  اول 

تا سوم را کسب کردند.
این  در  برای حضور  نیز  ناتو  عضو  کشورهای  از  روسیه  دفاع  وزارت  پیشتر 

مسابقات دعوت کرده بود.

در همین حال رییس جمهوری چین ارتش کشورش را به الگو پذیری از ارتش 
سرخ فراخواند.

رییس جمهوری چین اعالم کرد: ارتش این کشور باید گذشته پرشکوه اجداد 
انقالبی اش را الگوی خود قرار بدهد و با فساد مبارزه کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شی جینپینگ، رییس جمهوری و فرمانده ارتش 
چین، ریشه کن کردن فساد در ارتش این کشور را به عنوان یک هدف اساسی 
معرفی کرده است. طی رسیدن به این هدف بسیاری از مقامات ارشد از جمله 

یکی از فرماندهان برجسته ارتش شوکایهو، از سمت خود برکنار شدند.
رییس جمهوری چین در سخنرانی اخیر خود با تاکید بر ضرورت جدیت در 
مبارزه با فساد اظهار کرد: آسیبی که نقض قانون و فعالیت های خالفت قانون به 

جامعه وارد می کند بسیار عمیق و تاثیرگذار است.
سیاست،  فکر،  نیازمند  اقداماتی  چنین  تاثیرات  بردن  بین  از  داد:  ادامه  وی 
به  و  بازگردید  ارتش سرخ چین  کاری  به سبک  است.  تالش  و  سازماندهی 

اجرای سنت های باشکوه خود ادامه دهید.
با  با فساد در ارتش این کشور را در اواخر دهه 1990 و  دولت چین مبارزه 

ممنوعیت فعالیت تجاری ارتش آزادی بخش خلق آغاز کرد.

خود  ساله  پنج  طرح  تبیین  در  انگلیس  نخست وزیر 
از  را  افراطی  ایدئولوژی  افراط گرایی،  با  مقابله  برای 
که  آن شد  و خواهان  دانست  کنونی  نسل  چالش های 

جوانان با این رویکرد فکری مقابله کنند.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس با تأکید بر این که 
کرد،  اعالم  است،  کشور  این  جامعه  سم  افراط گرایی 
دولت لندن به دنبال همکاری و تعامل بیشتر با اقلیت ها 

و همچنین جامعه مسلمانان انگلیسی است.
شبکه  از  زنده  صورت  به  که  خود  سخنرانی  در  وی 
خبری بی.بی.سی پخش می شد، با بیان این که ۷00 تبعه 
تصریح  پیوسته اند،  سوریه  تروریست های  به  انگلیس 
کرد: ما باید به این موضوع پی ببریم که افراط گرایی به 

چه دالیلی برای عده یی جذاب است.
کامرون خواهان اتحاد میان انگلیسی ها با هدف حمایت  

یک  با  باید  ما  گفت:  و  شد  کشور  این  ارزش های  از 
واقعیت غم انگیز روبرو شویم و آن این است که برخی 
از افراد با وجود آنکه در انگلیس رشد کرده و بزرگ 
کشور  این  جامعه  به  خاصی  دلبستگی  هیچ  شده اند، 

ندارند.
نخست وزیر انگلیس همچنین بر اهمیت غیرفعال نمودن 
عوامل نفوذ افراط گرایی و تقویت قدرت رسانه ای برای 
را  شدن  افراطی  وی  کرد.  تأکید  عوامل  این  با  مبارزه 
به  با جذب شدن جوانان  ابتدا  که  دانست  فرایند  یک 

افراط گرایی غیرخشونت طلبانه آغاز می شود.
را  افراط گرایی  با  مقابله  برای  دولتش  راهبرد  کامرون 
انجام  تعامل،  حلقه  ایجاد  جمله  از  مراحلی  شامل 
افراط گرایی،  گسترش  نحوه  درباره  جدید  مطالعات 
انگلیسی،  ارزش های  بر  تأکید  برای  شیوه هایی  یافتن 
زندان ها  در  افراط گرایی  گسترش  معضل  به  پرداختن 
والدین  به  قانونی  تمهیدات  ارائه  و  سایبری  فضای  و 
ابطال گذرنامه فرزندانشان دانست. وی همچنین  برای 
از اعطای مشوق هایی به مدارس برای اقدام منسجم تر 

در همین راستا خبر داد.
به گفته کامرون تدابیر جدید در نظر گرفته شده برای 
از گروه ها و  مالی  افراطگرایی شامل حمایت  با  مقابله 
کسانی که به دنبال اصالحات و ترویج گفتمان جایگزین 
هستند، اختیارات جدید برای برخورد با رهبران فرقه ها 

تشویق  کنند،  می  تبلیغ  افراطگران  برای  که  کسانی  و 
رهبران  سخنرانی هایی  کردن  محکوم  به  دانشگاه ها 
افراد  جمعی  دسته  سکونت  از  جلوگیری  و  افراطگر 

متعلق به یک قومیت در یک مکان واحد می شوند.
گروه  ویژه  به  افراطگرایی  باید  ما  کرد:  تاکید  کامرون 
تروریستی داعش را رسوا کنیم. این گروه که مردم را 
از باالی ساختمان ها به پایین پرت می کند، آنها را زنده 
می سوزاند و مردانش به دختران کم سن و سال تجاوز 
می کنند یک جنبش بدیع نیست بلکه یک گروه شرور، 

بی رخم و اساسا شنیع است.
وی گفت: پیام من به هر جوانی در انگلیس که به فکر 
به  تبدیل  شما  است:  این  است  افراطگران  به  پیوستن 
یک عضو ارزشمند برای این گروه نخواهید شد. شما 
شما  از  آنها  شوید.  می  نظام  پیاده  به  تبدیل  آنها  برای 
بهره برداری خواهند کرد. اگر شما مرد باشید مغز شما 
را شستشو داده و به بدنتان بمب وصل کرده و شما را 
منفجر خواهند کرد و اگر زن باشید شما را به بردگی 
کشیده و از شما سواستفاده خواهند کرد. این واقعیت 

بی رحم و انزجارآور داعش است.
با یک  افراط گرایی  با  تاکید کرد: ما در مبارزه  کامرون 
یک  به  مربوط  مساله  داریم.  کار  و  سر  ایدیولوژی 
و  دارد  براندازانه  ماهیت  که  است  افراطگر  دکترین 
است  ملت ها  و  کشورها  بردن  بین  از  هدفش  نهایت 
تا حوزه نفوذ خود را برای وحشی گری ایجاد کند.این 
اغلب  از خشونت و  استفاده  با  افراطگرایی سعی دارد 
علیه کسانی که از جهان بینی بیمار آن تبعیت نمی کنند، 

به هدفش دست یابد.

استقـرار نیـروهای چیـنی در روسیـه

کامرون:

 افـراط گرایـی سم جـامعه انگلـیس است

همکاری نظامی هند و روسیه 

برای ساخت 200 هلیکوپتر

هند با هدف تقویت بخش دفاعی خود قرار است 200 هلی کوپتر را با 
همکاری روسیه و به عنوان بخشی از تسریع و تنوع بخشیدن به روابط 

استراتژیک میان مسکو و دهلی نو بسازد.
ایندیا، این توافق که اخیرا به دست آمده  به نوشته روزنامه تایمز آو 
از چندین پروژه جدید دفاعی است که هند و روسیه بر روی  یکی 
آن کار می کنند و براساس برنامه »ساخت هند« است که طی آن قرار 
است تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی با همکاری دوکشور در هند 

ساخت و تولید شود.
سفیر هند در روسیه گفت، همکاری های نظامی و دفاعی هند با مسکو 
که پیشینه ای چندین دهه ای دارد با وجود خرید برخی از جنگ افزارها 
توسط دهلی نو از کشورهای دیگر نظیر تصمیم اخیر خرید ۳6 جنگنده 
نو و مسکو  میان دهلی  پابرجاست. روابط  از فرانسه همچنان  رافائل 
بسیار ارزنده و بر مبنای روابط گسترده است که روز به روز بر حجم 

آن افزوده می شود.
سفیر هند در مسکو ادامه داد: اخیرا دو کشور توافقی را برای ساخت 
چند فروند هلی کوپتر در هند امضا کرد ه اند. اگر طرفین تصمیم بگیرند 
تا این 200 فروند هلی کوپتر را در هندوستان و با انتقال تکنولوژی ها 
و مجوز تولید بسازند این یک برد و پیروزی بی نظیر است این احتماال 
نخستین پروژه دفاعی مشترک تحت عنوان »ساخت هند« خواهد بود.

این  از  تعدادی  گفت:  نو  دهلی  دولت  دیپلماتیک  ارشد  مقام  این 
پروژه ها دیر یا زود و براساس مذاکرات پویا و فعال انجام خواهد شد. 
با وجود خرید چندین سالح و جنگ افزار نظامی، نیروهای مسلح هند 
60 تا ۷0 درصد به تامین این مایحتاج نظامی به روسیه وابسته هستند. 
این یک واقعیت تغییرناپذیر است. بنا به گفته نارندرا مودی، نخست 
وزیر هند، روسیه همچنان تامین کننده نخست سالح وجنگ افزار برای 

ACKUدهلی نو است.




