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رییس جمهور غنی در دیدار با مسووالن بانک آسیایی 
در کابل گفته است که تمرکز آنان بر توسعۀ زیربناهای 

افغانستان است. 
در این دیدار که با حضور وانکیا ژانک معاون بانک 
بانک  رییس  پانیال  توماس  آقای  و  آسیایی  توسعه 
برگزار  ارگ  در  دیروز  ظهر  از  قبل  کابل،  در  مذکور 
برنامه پنج سال  به  شد، آقای وانکیا ژانک، در رابطه 
آیندۀ بانک توسعه آسیایی در افغانستان که با در نظر 
داشت اولویت های توسعه یی افغانستان ترتیب گردیده 

است، معلومات داد.
در مقابل رییس جمهور غنی ضمن این که بانک توسعه 
آسیایی را یکی از شرکای عمده افغانستان دانسته، گفت 
زیربناها  تقویت  و  توسعه  روی  ما  عمده  تمرکز  که 
است و افغانستان می خواهد مانند سایر اعضای بانک 

مذکور روابط عادی با این بانک داشته باشد.
افغانستان  زیربنایی  توسعه  که  افزود  جمهور  رییس 
چندین عرصه را در بر دارد که شامل سرک ها، خط 

آهن، فایبر نوری، سیستم آبرسانی، انرژی برق و پایپ 
الین نفت و گاز می گردد.

توسعه  بانک  اینکه  بر  تاکید  با  غنی  اشرف  محمد 
سهیم  افغانستان  زیربنایی  های  پالن  در  باید  آسیایی 
تا  داریم  تالش  حاضر  حال  در  که  گفت  گردد، 
نیازمندی های خویش را در بخش های زیربنایی که 
با  که  افزود  وی  بسازیم.  مشخص  گردید،  ذکر  قباًل 
عدم موجودیت یکی...                   ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

سایۀ فاشیسم همچنان
 بـر سِر شنـاس نامـه های بـرقی

برای  خواست  پاکستان  و  افغانستان  از  امریکا  دولت 
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و خشونت در منطقه 

با یکدیگر همکاری کنند.
سخنگوی  کربی  جان  آسیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرد مردم منطقه بیش 
از حد از تروریسم و...                    ادامه صفحه 6

تعریف  بدنبال  گفت:  پاکستان  نخست وزیر  ملی  امنیت  مشاور 
مثبت  تغییرات  آباد-کابل،  اسالم  روابط  در  جدیدی  روندهای 

شکل گرفته و خواهان توسعه همکاری با افغانستان هستیم.
وزیر  نخست  خارجی  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
پاکستان امروز با حضور در پارلمان اظهار داشت: روابط اسالم آباد 
و کابل در مسیر درستی قرار گرفته و تغییرات مثبت در این زمینه 

قابل مشاهده است.
مبادالت  حجم   2017 سال  تا  افغانستان  و  پاکستان  افزود:  وی 

تجاری خود را تا 5 میلیارد دالر در سال افزایش می دهند.
سرتاج عزیز خاطر نشان کرد: در سیاست خارجی اشرف غنی، 
پاکستان در اولویت قرار دارد...                       ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
روزهای  در  طالبان  خون ریزی  هایی که  و  جنایت ها  با 
بخشش،  سزاوار  گروه  این  دیگر  داده اند،  انجام  اخیر 

مذاکره و تفاهم نیستند.  

شماری از اعضای مجلس و آگاهان با بیان این مطلب 
می گویند که حکومت افغانستان باید در رویکرد خود 
در برابر پاکستان و ابزار در دست   داشته اش )طالبان( 

تجدید نظر نماید. 

کابل از روز جمعه هفته جاری تاکنون شاهد چندین 
انفجار بوده که یکی از انفجارات در منطقه شاه شهید 
صورت گرفت. این حمله حدود چهارصد زخمی به 
همراه داشت و در آن پانزده غیرنظامی کشته شدند و 
عالوه براین، شمار زیادی از ساختمان های تجاری و 

خانه های غیرنظامیان دراثر انفجار تخریب شد.
مواد  انتحاری  حمله کننده  یک  روز،  همین  شام گاه 
اکادمی  دانشجویان  میان  در  را  خود  همراه  انفجاری 
پولیس درغرب کابل منفجر کرد که طبق آمار وزارت 
امور داخله دست کم چهل کشته و زخمی داشته است.
انتحاری  مهاجمان  از  گروهی  نیز  آن  از  پس  ساعتی 
نیروهای خارجی در شمال شرق کابل  پایگاه  به یک 

حمله کردند که این حمله ۹ کشته به جای ماند.
دوشنبۀ هفته جاری،...                    ادامه صفحه 6

امریکا:

در کنار مردم افغانستان 
ایستاده ایم

سرتاج عزیز با اظهار خوشی:

اسالم آباد در اولویت سیاست 
خارجی اشرف غنی قرار دارد

رییس جمهور غنی به مسووالن بانک توسعۀ آسیایی:

تـمرکـز ما روی توسـعه زیـربناها است

واکنش تنـد، 
رفتـار مالیم
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»آیا در سیاست های افغانستان در مورد پاکستان 
تغییراِت اساسی رونما شده است؟«، پاسِخ این 
سوال را حاال پس از سخنرانی اشرف غنی رییس 
حوادث  به  واکنش  در  که  کشور  جمهوری 
بیان  جمهوری  ریاست  ارگ  در  کابل  خونیِن 
در  غنی  آقای  کرد.  جست وجو  می توان  شد، 
آورد  زبان  بر  سخنانی  ارگ  در  خبری  نشست 
از  جمعی  میان  در  توانست  آنی  به صورِت  که 
کشور  رسانه های  و  سیاست مداران  شهروندان، 

موج آفرینی کند. 
دلیل چنین استقبالی از سخنان رییس جمهوری 
و رییس اجرایی که در نشست شورای وزیران 
برابر  در  صداقت  عدم  به  متهم  را  پاکستان 
جِو  از  ناشی  می تواند  عمدتًا  کرد،  افغانستان 
ملتهبی باشد که در روزهای اخیر در کشور به 

وجود آمده است. 
سران دولت پس از حوادث خونین در کابل و 
برخی از شهرهای کشور، در برابر این پرسِش 
اساسی قرار گرفتند که واقعًا چه سیاستی را در 
جهت تأمین صلح دنبال می کنند. سخنان رییس 
جمهوری در مورد پاکستان به عنوام اصلی ترین 
سخناِن  واقعًا  دهشت افکنی،  و  تروریسم  حامی 
گفت  به صراحت  غنی  آقای  بود.  تیزی  و  تند 
فرستاده  پاکستان  از  جنگ  پیام  هم  »هنوز  که: 
خصوصًا  اخیر  ماه های  در  حوادث  می شود، 
النه های  هنوز  که  داد  نشان  اخیر  روزهای  در 
تروریستی و انتحاری در پاکستان فعال است.« 

عبداهلل  عبداهلل  داکتر  سخنان  حال،  همین  در 
رییس اجرایِی دولت وحدت ملی که از آن پیشتر 
در شورای وزیران گفته شد، در صراحِت خود 
نداشت.  از سخنان رییس جمهوری  چیزی کم 
آقای عبداهلل گفت که »ظرف ده ماه گذشته، یک 
جمله و یک حرف از پاکستانی ها نشنیده است 
که به آن عمل شده باشد.« هرچند این سخنان با 
اما نمی توان اذعان  استقبال زیادی روبه رو شد، 
به  نسبت  تازه یی  حرف  و  پیام  حاوی  که  کرد 
مقام های  بارها  نیز  گذشته  در  است.  گذشته 

کشور به صراحت از پاکستان انتقاد کرده اند و 
این کشور را پایگاه تروریسم و جنایت خوانده 
افغانستان از جامعۀ  اند. در گذشته حتا رهبراِن 
طالبان  اصلی  پایگاه های  که  خواستند  جهانی 
را در آن سوی مرزها آماج حمالِت خود قرار 
با  افغانستان  مناسباِت  نیز  گذشته ها  در  دهند. 
شد.  سرد  و  گرایید  تیره گی  به  گاهی  پاکستان 
تروریسم  را حامی  پاکستان  نیز  رهبراِن گذشته 
که  کردند  تالش  و  خواندند  دهشت افکنی  و 
دیدگاه جهانی را در مورد این کشور تغییر دهند؛ 
اما این گونه سخنان هرگز سبب نشد که پاکستان 

در سیاست های خود تغییری رونما سازد. 
هشدارهای کابل همواره با لحنی مالیم و ظاهراً 
دریافت  پاسخ  پاکستانی ها  سوی  از  دوستانه 
کرده است. در واکنش به اظهارات روز دوشنبۀ 
از  پاکستانی ها  نیز  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
که  خبرنامه یی  در  جسته اند.  سود  روش  همین 
و  افغانستان  دوستی  بر  کرده،  منتشر  پاکستان 
»آن  که  است  گفته شده  و  رفته  تأکید  پاکستان 
کشور با از دست دادِن بیش از 60هزار نفر، خود 
رنِج  و  درد  بوده و  بزرِگ دهشت افکنی  قربانی 
مردم و حکومت افغانستان را درک می کند، اما 
دچار  کشور  این  به  نسبت  افغانستان  هم  هنوز 

سوءتفاهم است«.
و  لحن  تغییر  که  می دهد  نشان  سخنان  این 
ایجاد  وضعیت  در  تغییری  نمی تواند  ادبیات 
حرِف  هیچ  ملی،  وحدت  دولت  سران  کند. 
تازه یی مطرح نکرده اند که بتوان از آن ها به این 
افغانستان  سیاستی  این  از  پس  که  رسید  نتیجه 
چنین  صلح  گفت وگوهای  و  پاکستان  قباِل  در 
خواهد بود. سخنان و اظهاراِت رهبراِن کشور در 
اثرگذار  می توانند  زمانی  پاکستان  جنایاِت  برابر 
بینجامند.  عملی  اقدام های  به  واقعًا  که  باشند 
این  با  جنگ  آغاز  معنای  به  حتمًا  عملی  اقدام 
کشور نیست، ولی می تواند گزینه های دقیق تر و 
اثرگذارتر حتا از جنگ داشته باشد. وقتی رییس 
اجرایی دولت وحدت ملی از جاسوساِن دروِن 

نظام سخن می گوید، بدون شک به روی دیگِر 
سکۀ تروریسم اشاره دارد. چرا دولت افغانستان 
حمایت  بیگانه گان  از  که  افرادی  برابر  در 
چرا  نمی دهد؟  خرچ  به  جدی  اقدام  می کنند، 
عنوان  به  هم چنان  دولت  درون  در  که  عده یی 
و  شناسایی  دارند،  فعالیت  دشمن  پنجِم  ستون 
مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند؟ چرا نسبت 
بین المللی  و  منطقه یی  سطح  در  پاکستان  به 
چرا  نمی شود؟  داده  نشان  به مورد  واکنش های 
دلیِل  به  پاکستان  با  افغانستان  دیپلماتیِک  رابطۀ 
حرکت های خصمانۀ این کشور به حالِت تعلیق 
درنمی آید؟... این چراها هرگز پاسخ نیافته اند و 
دولت افغانستان فکر می کند با چند جملۀ تند و 

تیز می تواند وضعیت را دگرگون کند. 
سخنان رهبراِن کشور در گذشته معجزه نکرده اند 
که این بار چنین امیدی به آن ها برود. پاکستانی ها 
و  دارند  دست  در  شمشیر  مالیم،  زبانی  با 
و  تند  سخناِن  افغانستان  رهبراِن  می زنند.  سر 
رفتار  عمل  در  ولی  می کنند  مطرح  انتقادآمیز 
مالیم و دوستانه در پیش می گیرند. پاکستانی ها 
خالِف آن عمل می کنند، یعنی سخناِن دوستانه 

می گویند ولی رفتارِ دشمنانه دارند. 
و  جنگ  به  نمی تواند  سیاسی  ادبیات  در  تغییر 
شده،  آغاز  افغانستان  مردم  علیه  که  کشتاری 
پایان دهد. این تجربه را در چهارده سال گذشته 
پیموده ایم،  بارها  که  را  راهی  نباید  و  داریم 
که  می بود  این  جالب  ما  برای  بپیماییم.  بازهم 
هشدارآمیز،  صحبت های  به جای  دولت  سراِن 
پاکستان  با  مناسبات  در  عملی  اقدامِ  چند 
برای  می شد  تا حداقل ضمانتی  می دادند  انجام 
دولت حداقل  رهبران  آن ها.  آیندۀ  برخوردهای 
تعلیِق  دهند،  انجام  می توانستند  که  کاری 
مناسباِت دو کشور تا رسیدن به وضعیِت مناسب 
بود. این اقدام خرج چندانی نداشت، ولی بدون 
سخناِن  از  قوی تر  به مراتب  آن  اثرگذارِی  شک 

تند و تیز می بود.

2سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1598   چها    ر      شنبه            21   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394    26شو ا  ل  المکرم    y 1436   12آ     گیست       2015 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

واکنش تنـد، 
رفتـار مالیم

 

 رییس اجرایِی دولت وحدت ملی به تازه گی گفته است که 
خانیِن ملی یی که در درون نظام جنایت را توجیه می کنند و 
در زیر حمایت نیروهای امنیتی کشور نفس می کشند، باید 

شناسایی شوند. 
این حرف، حرِف بخِش مهمی از مردم افغانستان نیز هست 

و باید دولت به آن توجه کند. 
یکی از موضوعاتی که در روزهای پسین، غوغا برانگیخته و 
به سوژۀ داِغ رسانه  ها مبدل گردیده است، مسالۀ افراد نفوذی 
یا حضور ستون پنجِم نهادهای استخباراتی کشورهای بیگانه 
در دروِن ارگان های امنیتی افغانستان و چه گونه گی برخورد 
با آن می باشد. گفته می شود که ارگان های امنیتی کشور به 
مأمن و پناهگاه افراد نفوذی آی اس آی تبدیل شده و برخی 
از دشمنان بر سکوهای بلنِد دولتی و حتا بر مناصبی در ارگ 

ریاست جمهوری تکیه زده اند.
بارها تحقیقات نشان داده که حمله کنندۀ انتحاری به کمِک 
برخی از افراد وابسته به برخی مقام های بلند، موفق به انجام 
کارش شده. اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت 
پیشیِن  اخیر یک عضو  نگرفته است. چنان که در روزهای 
عامۀ والیت  ریاست صحت  رییس  و  بلخ  شورای والیتی 

ارزگان، به چنین اتهامی بازداشت شده اند.
در مجموع از گفته های دولت مرداِن کشور و پیشینۀ برخورد 
آن ها با چنین موارد، دانسته می شود که دولت افغانستان در 
برابر این موضوع برخوردی کاماًل ساده و سطحی دارد و 
هیچ گاه نوبت به آن دانه درشت ها و مزدوراِن قوی یی که در 

داخل نظام جا خوش کرده اند، نمی رسد.
این  مردمِ  و  اقوام  گذشته،  در  که  ویژه گی هایی  از  یکی   
سرزمین را از سایر ملل جهان متمایز می ساخت و به آن ها 
بیگانه ستیزی آن ها  بوِی ویژه می بخشید، خصلت  خوی و 
بود؛ اما امروزه مزدور بودن و جاسوس بودن و در خدمت 
دشمناِن ملت قرار داشتن، به ارزشی برای برخی ها تبدیل 

شده و سبب حضورشان در نظام می شود.
متأسفانه وابسته گی خارجی، دیروز اگر فحِش ناموسی بود، 
امروز امتیازی خدادادی پنداشته می شود که نصیِب هرکسی 
نمی شود. و هر سیاست مداری سعی می کند با تکیه بر چنین 
امتیازهایی در قدرت شامل شود و این سبب می گردد که 
استخباراتی  سازمان  یک  به  که  را  دیگری  نتواند  هیچ کس 
مصوونیِت  حالتی،  چنین  یک  کند.  افشا  است،  وابسته 

خاصی را به اعضای ستون پنجم بخشیده است.
حضور ستون پنجم در افغانستان و همکاری آنان با دشمن 
و یا نادیده گرفتِن حضور خاینیِن ملی در اندام های مختلف 
نظام، حاال به حرِف خاص و عام تبدیل شده و در مورد 
آن، یک اجماع و وفاِق اعالم ناشده نیز وجود دارد. اما این 

اجماع با سکوِت معناداری مواجه شده است. 
حاال یکی از رییساِن دولت وحدت ملی که ریاست اجرایی 
و  نظام  داخل  در  و  خاینان  حضور  از  دارد،  عهده  به  را 
گرفتاری آنان سخن می گوید؛ اما ریاست جمهوری تا کنون 
دربارۀ این ادعاها چیزی نمی گوید. حال معلوم نیست که 
سخنان ریاست اجرایی به کدام آدرس ها حواله می شود و 
صفوف  در  خاینان  زمینۀ حضور  در  اجرایی  ریاست  چرا 
آیا  می گوید.  عاجزانه سخن  و  گالیه آمیز  به شکل  دولت، 
به ارگ ریاست جمهوری نیست و  این نوعی نگاه معنادار 
آیا ریاست جمهوری کسانی را که شامِل ستون پنجم اند و 
قرار  نظام  معتبِر  کرسی های  در  مردم  دشمناِن  خدمت  در 

دارند، می شناسد؟
جانب  از  سخنی  چنین  »چرا  که  است  این  مهم تر  سواِل 
ریاست جمهوری مطرح نمی شود و یا چرا ریاست جمهوری 
دربارۀ اظهارات ریاست اجرایی هیچ واکنشی نشان نمی دهد؟« 
بنابرین حاال فرصِت آن رسیده که ریاست جمهوری عزمش 
را برای مبارزه با جاسوسان و مزدورانی که در داخِل نظام 
به نفع دشمن کار می کنند و اعمال شان را توجیه می کنند، 
جزم کند تا دیگر جنایتکاران و خاینان خودشان را مصون 

احساس نکنند!  

واکنش ریاست جمهوری
 در برابر ریاست اجرایی چیست؟

این سخنان نشان می دهد که تغییر لحن و 
ادبیات نمی تواند تغییری در وضعیت ایجاد کند. 
سران دولت وحدت ملی، هیچ حرِف تازه یی 
مطرح نکرده اند که بتوان از آن ها به این نتیجه 
رسید که پس از این سیاستی افغانستان در 
قباِل پاکستان و گفت وگوهای صلح چنین خواهد 
بود. سخنان و اظهاراِت رهبراِن کشور در برابر 
جنایاِت پاکستان زمانی می توانند اثرگذار 
باشند که واقعاً به اقدام های عملی بینجامند. 
اقدام عملی حتماً به معنای آغاز جنگ با این 
کشور نیست، ولی می تواند گزینه های دقیق تر 
و اثرگذارتر حتا از جنگ داشته باشد. وقتی 
رییس اجرایی دولت وحدت ملی از جاسوساِن 
دروِن نظام سخن می گوید، بدون شک به روی 
دیگِر سکۀ تروریسم اشاره دارد. چرا دولت 
افغانستان در برابر افرادی که از بیگانه گان 
حمایت می کنند، اقدام جدی به خرچ نمی دهد؟
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وزارت امور خارجه افغانستان طی بیانیه یی اعالم کرد سفارت 
این کشور در یونان به منظور حل مشکالت مهاجرین گشایش 

می یابد.
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی  شکیب 
با  رابطه  در  دوجانبه  موافقتنامه  متن  شدن  نهایی  به  اشاره  با 
وزارت  این  سوی  از  یونان  در  کشور  این  سفارت  گشایش 
وضعیت  به  یونان  در  افغانستان  سفارت  گشایش  با  گفت: 

مهاجرین افغانستانی مقیم آن کشور رسیدگی خواهد شد.
پیش  چندی  که  شود  می  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
در  مهاجر  افغانستانی های  دشوار  وضعیت  از  گزارش هایی 
اردوگاه های یونان منتشر شد که اکثریت آنان حتی از ابتدایی 

ترین وسایل زندگی محروم هستند.
طبق این گزارش ها وضعیت در یونان آنقدر به پناه جویان فشار 
از آنان دست به خودکشی می زنند و  وارد می کند که برخی 

برخی نیز هرگونه خطری را می پذیرند تا به اروپا برسند.
پناهجویان  تمامی  یونان تصمیم گرفته است که  دولت  اخیراً 
بفرستد؛  مرکزی  اردوگاه های  به  و  کند  جمع  جزیره ها  از  را 

جاهایی که شباهت زیادی به زندان دارند تا کمپ مهاجران.
و  زبانی  قومی،  تبعیضات  نامطلوب،  سیاسی  وضع  ناامنی ، 
مذهبی، فقر اقتصادی و بیکاری همه گیر منجر به این شده که 
مردم افغانستان از سال ها پیش به این طرف رخت مهاجرت 

بسته و در کشور دیگری پناه جسته اند.
این مهاجرت ها اکثراً برای خروج از وضع نابسامان موجود و 
برای رسیدن به زندگی مطلوب، آرامش خاطر، یافتن مکانی 
با ثبات، یافتن زمینه های اشتغال، آموزش و همچنین دور زدن 
تبعیضات و تعصبات صورت گرفته گاهی به قیمت از دست 

رفتن جان مهاجرین تمام می شود.

معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی:

پیشنویس تعدیل قوانین انتخاباتی را آماده کردیم

افزایش میزان قاچاق مواد مخدر

هارون مجیدی
انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  معاون 
به  پیوند  در  نظرخواهی  روند  آنان  که  می گوید 
در  و  کرده  تکمیل  را  انتخاباتی  اصالحات  ایجاد 
و  انتخابات  قانون  تعدیل  پیش نویس  حاضر،  حال 
کمیسیون  و صالحیت های  وظایف  تشکیل،  قانون 

انتخابات را آماده کرده اند.
صدیق اهلل توحیدی معاون این کمیسیون در مصاحبه 
کمیسیون  این  ایجاد  می گوید،  ماندگار   روزنامۀ  با 
بربنیاد توافق نامۀ سیاسی میان رهبران دولت بوده که 
آنان برای آوردن اصالحات مصمم هستند و اجرایی 

کردن پیشنهادات این کمیسیون الزامی است.
از  یکی  که  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون 
ایجاد دولت وحدت ملی  توافق نامۀ  اصل های مهم 
بود، بعد از گفت و گوهای فراوان یک ماه پیش از 

این شروع به کار کرد.
این کمیسیون به شمول یک نماینده از طرف یوناما 
پانزده عضو دارد و قرار است طی دو ماه دیگر بستۀ 
پیشنهادی اصالحات انتخاباتی را به رهبری دولت 

بفرستند.
که  اند  سپرده  وعده  کمیسیون  این  اعضای 

وظایف شان را سریع و دقیق انجام خواهند داد.
آنان گفته اند که کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی 
مربوط به فرد یا گروهی نیست و تنها برای اصالح 
نظام انتخاباتی کشور ایجاد شده تا در آینده از تقلب 

و جنجال در انتخابات جلوگیری شود. 
با باور بسیاری از آگاهان، نهادینه  ساختن دموکراسی 
و مردم ساالری را هدف اصالحات انتخاباتی است 
و مردم از این کمیسیون انتظار دارند تا این هدف 

را برآورده سازند.
صدیق اهلل توحیدی معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات 
انتخاباتی می گوید: بر بنیاد برنامۀ کاریی که داشتیم 
مرتبط  مدنی  نهادهای  با  نخست  هفتۀ  دو  در  باید 
به انتخابات، نهادهای مدافع حقوق زنان، شوراهای 
در  انتخابات  بر  ناظر  جهانی  نهادهای  والیتی، 
را  دیدارهای  سیاسی  احزاب  رهبران  و  افغانستان 

انجام دادیم.
معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی هم چنان 
که  اندکی  کاری  زمان  داشت  نظر  در  با  که  گفت 
برای این کمیسیون تعیین شده، اعضای کمیسیون به 
هفت زون کشور)قندهار، بلخ، هرات، گردیز، قندز 
نجات  به  پیوند  در  که  داشتند  سفرهای  بامیان(  و 
با  دارد،  قرار  که  وضعیتی  از  انتخابات  روند  دادن 
نهادها و اقشار مختلف در این زون ها صحبت شد.

داشت  بیان  گفت وگو  این  ادامۀ  در  توحیدی  آقای 
با  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  اعضای  که 
الرسول سیاف، کریم  قانونی، عبدرب  محمدیونس 
خلیلی، پیر سید احمدگیالنی و حامدکرزی رییس 
جمهور پیشین افغانستان دیدار کرده اند و نظریات 

آنان را برای آوردن اصالحات گرفته اند.
او خاطر نشان می کند: کار در کمتیۀ اول و دوم روی 
تشکیل صالحیت  قانون  و  انتخابات  قانون  تعدیل 
و  شده  آغاز  انتخاباتی  کمیسیون های  وظایف  و 
پیش نویس تعدیالت در این قوانین آماده شده است.
معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی گفت که 
در زمینۀ این تعدیالت دو تن از متخصصین سازمان 
دو  تا  است  قرار  و  می کند  کمک  ما  با  متحد  ملل 
روز دیگر یک متخصص انتخاباتی دیگر نیز به این 

جمع بپیوندد.
کمیسیون  کار  حال  تا  که  پرسشی  به  پاسخ  در  او 
با مشکالتی رو به رو بوده، گفت: کار کمیسیون تا 
هنوز با کدام مشکلی رو به رو نشده و آرزو دارم که 

در آینده نیز چنین اتفاقی نیافتد.
آقای توحیدی با بیان این که همه اعضای کمیسیون 
می گوید:  می پذیرند،  را  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ 
»اما در موارد تخنیکی تفاوت نظرهایی وجود دارد 
که چه گونه اصالحات، با کدام میکانیسم و در کدام 
توسط  دیدگاه ها  همه  که  آید  میان  به  باید  زمینه ها 
آن  روی  عمومی  جلسۀ  در  می شود  آماده  کمیته ها 
که  کرد  فیصله  اجماع  اگر  می گیرد؛  بحث صورت 
رأی گیری  به طرزالعمل  مطابق  آن،  غیر  در  خوب؛ 
صورت می گیرد و بعد از آن به عنوان نظر کمیسیون 

ارایه می شود.«
تأکید  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  معاون 
در  این کمیسیون  برای  که  معینی  زمان  در  می کند: 
پیشنهادی  بستۀ  تا  می کنیم  گرفته شده، تالش  نظر 
خود را آماده سازیم؛ در کوتاه مدت کار روی قوانین 

انتخاباتی را به پایان خواهیم که اگر این تعدیالتی 
زمینه  بی درنگ  شود  عملی  تقنینی  فرمان  توسط 
برای اصالحات ساختاری، طرزالعمل ها و گزینش 

کمیشنرها مساعد می شود.
کمیسیون  در  اصالحات  با  همزمان  می افزاید:  او 
برگزاری  برای  آماده گی  کمیسیون  این  انتخابات، 
تقویم  و  گرفت  خواهد  را  پارلمانی  انتخابات 

انتخاباتی را اعالم خواهد کرد.
یکی از نگرانی ها در میان شهروندان این است اگر 
بستۀ پیشنهادی این کمیسیون توسط رهبری دولت 
بسته  افغانستان  در  انتخابات  نشود، صفحۀ  اجرایی 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  معاون  اما  شد؛  خواهد 
بربنیاد  کمیسیون  این  ایجاد  می گوید:  انتخاباتی 
توافق نامۀ سیاسی میان رهبران دولت بوده که آنان 
اجرایی  که  هستند  مصمم  اصالحات  آوردن  برای 

کردن پیشنهادات این کمیسیون الزامی است.
او تأکید می کند که اگر این پیشنهادات اجرایی نشود 
به این معنا است که رییس جمهور خواهان به میان 
آمدن اصالحات انتخاباتی نیست و مسوولیت تکرار 
آرزو  و  به حکومت  می گردد  بر  گذشته  اشتباهات 

داریم که رهبران در این زمینه توجه داشته باشند.
ریاست  انتخابات  در  گسترده  تقلبات  وجود 
لبۀ  به  افغانستان  تا  شد  سبب  افغاستان  جمهوری 
قوانین،  در  اصالحات  آوردن  که  برود  پرتگاه 
طرزالعمل ها و ساختارهای انتخاباتی یکی از موارد 
درشت توافق نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی بود که 
بعد از جر و بحث های فراوان این کمیسیون ایجاد 

شد.

ویژۀ  دادستانی  عمومی  ریاست  چهارماهۀ  گزارش 
نشان  مخدر  مواد  و  مسکرات  جرایم  با  مبارزه 
می دهد که قاچاق مواد مخدر نسبت به سال گذشته 

5 درصد افزایش یافته است.
نخست  ماه  چهار  در  است  آمده  گزارش  این  در 
امسال، 328 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت 

شده اند.
یارمحمد حسین خیل، رییس این نهاد روز سه شنبه 
هنگام نشر این گزارش گفت که این افراد در مرکز 
و والیت ها بازداشت شده و در میان شان 32 مأمور 
قاچاقچی   15 و  ایرانی  شهروند  دو  زن،   8 امنیتی، 

بزرگ مواد مخدر شامل اند.
او می گوید که والیت کندهار با 36، هلمند با 23 و 
با 20 پروندۀ قاچاق مواد مخدر در صدر  ننگرهار 
فهرست والیت هایی با بیشترین موارد قاچاق مواد 

مخدر هستند.
آقای حسین خیل افزود که بیش از سه تن هیرویین، 
چرس،  تن   21 تریاک،  تن   11 مورفین،  تن  نیم 
لیتر  هزار  چهار  و  کیمیاوی  مواد  تن  سه ونیم 

مشروبات الکلی در این چهار ماه کشف شده است.
افغانستان هنوز بزرگ ترین تولید کنندۀ مواد مخدر 

در جهان است
به گفتۀ حسن خیل، برای افرادی که در قاچاق مواد 

نظر  در  زندان  سال   20 تا   10 دارند،  مخدر دست 
گرفته شده است.

حسین خیل می گوید، افرادی که از صالحیت های شان 
مورد  موقف  و  نهاد  هر  در  اند،  کرده  سوء استفاده 

پی گرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
جنرال  یک  قبل  چندی  که  می افزاید  حسین خیل 
بدخشان  از  را  مخدر  مواد  بغالن  در  دفاع  وزارت 
انتقال می داد و پس از بازداشت به نهادهای قضایی 

تحویل شد.
حسین خیل گفت که افراد میانجی که مانع بررسی 

آنان می شوند هم گرفتار و محاکمه خواهند شد.
هر چند در 14 سال گذشته میلیاردها دالر کمک های 
مواد  قاچاق  و  کشت  از  جلوگیری  هزینۀ  خارجی 
مخدر شد، اما هنوز هم افغانستان بزرگ ترین کشور 

تولید کنندۀ مواد مخدر دنیاست.
هم چنان مواد مخدر افغانستان راه عمدۀ درآمد مالی 
گفته  غیرقانونی  مسلح  و  دهشت افگن  گروه های 

می شود.

سفارت افغانستان
 در یونان گشایش می یابد

دادستانی کل:
پروندۀ شش مقام وزارت شهرسازی به 

دادستانی مبارزه با فساداداری فرستاده شد

شش  پرونده  خصوص  در  تحقیق  گوید:  می  کل  دادستانی 
اقامه  جهت  پرونده  این  و  تکمیل  شهرسازی  وزارت  کارمند 

دعوا به دادستانی مبارزه با فساد اداری محول گردید.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل دیروز در یک نشست 
خبری گفت: » دوسیه شش تن از کارمندان وزارت شهر سازی 
تحقیق اش توسط هیات دادستانی کل تکمیل شده است؛ اکثر 
موارد در این دوسیه تثبیت است و جهت اقامه دعوا این پرونده 
محول شده است؛ به دادستانی مبارزه با فساداداری تا اقامه دعوا 

صورت بگیرد«.
پرونده  بزرگترین  کابلبانک  پرونده  از  را پس  پرونده  این  وی 
ملی عنوان کرده تصریح کرد: »  مواردی که در تحقیق هیات 
از  سواستفاده  اختالس،  ها  پرونده  این  در  که  شده  تثبیت  ما 
صالحیت های وظیفه، حیف و میل میلیون ها افغانی، ساخت 

شهرک های رهایشی و ویزه شهرک ها شامل است«.
آقای عزیزی تصریح کرد: »بر عالوه شش کارمند ارشد وزارت 
امور شهر سازی افراد و اشخاصی هستند که تعدادشان باالتر 
از 20 نفر می رسد؛ مطابق تحقیق هیات دادستانی کل، کسب 
مسوولیت کرده که در مورد هرکدام این افراد تحقیق آغاز شده 
است؛ هیچ کسی از تحقیق این اداره در وزارت امور شهرسازی 

مستثنا نیست«.
سخنگوی دادستانی کل ابراز امیدواری کرده و گفت: هماهنگی 
خوب بین محاکم و اداره دادستانی کل افغانستان وجود دارد 
که پرونده کارمندان وزارت شهرسازی بعد از پرونده کابلبانک 
بسیار یک پرونده بزرگ ملی است که تا عدالت در نظر گرفته 

شده و به این پرونده ها رسیدگی صورت گیرد.
وی گفت که مطابق اسناد و شواهد عالوه بر6 تن باالی 20 نفر 

کارمند دیگر این وزارت نیز اقامه دعوا هم صورت می گیرد.
سخنگوی دادستانی کل تحقیقات انجام شده را در خصوص 

6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی جامع و همه جانبه خواند.
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پدیده یی تکرار ناشده 
احمدشــاه مســعود بــه ســخن عبــداهلل عــزام، دانشــمند و 
مبــارز فلســطینی، پدیده یــی بــود کــه در تاریخ افغانســتان 
تکــرار نشــده، و در تاریــخ معاصــرِ جهــان کم نظیــر بــوده 

ست. ا
او از 4۹ ســال عمــرش، سی ســال تمــامِ آن را در راه مبــارزه 
علیــه اســتبداد، کمونیســم و تروریســم به ســر رســانید و 
در اوج افتخــار کــه شایســتۀ او بــود، داعــی اجــل را لبیــک 

. گفت
ــک  ــاد، ی ــخصیت کثیراالبع ــک ش ــعود ی ــاه مس احمدش
ــک سیاســت مدارِ برجســته  ــام، ی ســردار جنگــی واالمق
ــا وضــو  ــود، همیشــه ب ــده دار ب و یــک عــارِف شــب زن

ــرد. ــا نمی ک ــد را قض ــاز تهج ــرد و نم ــر می ب به س
قــدرت و تــواِن او در اجــرای امــور، بــه وی اجــازه مــی داد 
کــه در یــک شــبانه روز 20-18 ســاعت کار کنــد؛ از 
ایــن رو اکثــراً نــان شــب را در حوالــی 1-12 شــب صرف 

می کــرد. 
بــه دســتیارانش تأکیــد کــرده بــود کــه در هنگام پیــروزی، 
ــوش  ــدس الهــی را فرام ــه حضــرت اق ــا و تضــرع ب دع

نکننــد و تضــرع و نیایــش را بــه یــادش آورنــد.
ــی  ــت عال ــی، معنوی ــاظ روح ــه از لح ــوری ک همان ط
داشــت، بــه ظاهــرِ خــود نیــز توجــه می کــرد؛ لبــاس پاک 
و نظیــف می پوشــید و رنگ هــای شــفاف را می پســندید. 
غذاهــای پــاک را خــوش داشــت؛ از میوه هــا بــه ســیب و 

ــۀ  ــیر عالق ــه ش ــیدنی ها ب ــه(، و از نوش اَم )انب
وافــر نشــان مــی داد.

ــی داد و در  ــت نم ــچ گاه از دس ــه را هی مطالع
ــد  ــد جل ــی، چن ــاالت جنگ ــدیدترین ح ش
کتــاب را بــا خــود می داشــت. از میــان 
کتاب هــا بعــد از قــرآن و حدیث، سرگذشــت 
ســرداراِن جنگــی را مطالعــه می کــرد. از جمله 
ــات مــردان  ــود کــه »حی ــده شــده ب بارهــا دی
ــه  ــد و ب ــدارک” را می خوان ــر “ژان ــی« اث نام
دوســتانش مطالعــۀ آن را ســفارش می نمــود. 
ــتر  ــزرگ، بیش ــردان ب ــای م ــه زنده گی نامه ه ب
رغبــت نشــان مــی داد و از میــان تواریــخ 
اســالمی، ســبک ابــن خلــدون را قــدر می کرد 
و می گفــت: مقدمــۀ ابــن خلــدون را چنــد بار 

مطالعــه نمــوده اســت.
در میــان شــعراء شــیفتۀ غزلیــات حافــظ بــود 
و آن را بــا خــود همــراه می داشــت. بــاری بــه 
پرســش رضــا دقتــی خبرنــگار معــرف ایرانی 
ــا  ــاب را ب ــرار باشــد ســه کت ــر ق ــت: »اگ گف
خــود بــه همــراه ببــرم؛ قــرآن مجیــد، مثنــوی 
معنــوی و شــاهنامۀ فردوســی را برمی گزینــم«. 
ــوش  ــیقی گ ــه موس ــت، ب ــات فراغ در اوق
ـ را  ـ غــزل  مــی داد و موســیقی کالســیک 

می پســندید.
ــه  ــرد، ب ــرک نمی ک ــی را ت ورزِش صبحگاه
ــان  ــر زم ــراوان داشــت و ه ــال عشــق ف فوتب
ــازی  ــا مجاهدیــن ب کــه فرصــت می یافــت ب

ــتعداد  ــت و اس ــطرنج می پرداخ ــازی ش ــه ب ــرد. ب می ک
ــه داشــت. ــن زمین ــی هــم در ای خوب

هرچنــد بــه زبــاِن ســاده و بی تکلــف حــرف مــی زد، ولی 
ــت و  ــوش داش ــر را خ ــوا و مختص ــای بامحت صحبت ه
همــواره بــه اطرافیانــش می گفــت: »جــان گــپ را بگــو!« 
و یــا خــود پــس از اعــالم دســتوری تکــرار می کــرد: »اول 

و آخــر گــپ، همیــن!«
ــه  ــارش ب ــار و گفت ــود، رفت ــدی ب ــۀ نیرومن دارای جاذب
هیچ کــِس دیگــر شــباهت نداشــت و ایــن دیگــران بودند 
ــود را  ــان وی خ ــا به س ــد ت ــروی می کردن ــه از او پی ک
بیاراینــد و هماننــِد او حــرف بزننــد. تشــنج شــانۀ چــپ 
داشــت و بســیاری اوقــات آن را تکان می داد و بســیاری از 
دوســتانش بــا تقلیــد از او شــانۀ خــود را تــکان می دادنــد، 
و در چنــد ســال اخیــرِ عمــر هــم از ناحیــۀ کمــر دچــار 

تکلیــف شــده بــود.
اندکــی خمیــده راه می رفــت، کاله پکــول بــر ســر 
ــه  ــود و ب ــرش ب ــر از س ــراً بزرگ ت ــه اکث ــت ک می گذاش
ــج کاله«  ــوام او را »ک ــرد، ع ــل می ک ــر تمای ــرِف س یک ط

ــود.  ــده ب ــخت زیبن ــرای او س ــه ب ــد ک می خواندن
ــن ســاده گی از حــرف زدن  زنده گــی ســاده داشــت و ای
تــا نشســتن در مجالــس، در او متبــارز بــود. ســال ها خانــه 
ــر  ــا به س ــن یک ج ــا مجاهدی ــا ب ــت، در قرارگاه ه نداش
ــد.  ــا می خوابی ــا آن ه ــورد و ب ــا می خ ــا آن ه ــرد، ب می ب
بعدهــا دو اتــاق ســاده در خانــۀ ویرانــۀ پــدرش آبــاد نمود 
کــه در یکــی از آن هــا، خانــواده اش زنده گــی می کــرد و در 

دیگــری، مراجعیــن را می پذیرفــت.
در پایــان عمــرش یــک خانــۀ جدیــد آبــاد کــرده بــود و 
خانمــش از ناحیــۀ این کــه صاحــب خانۀ شــخصی شــده 
بودنــد، راضــی بــود. باری یکــی از دوســتان ایرانــی از وی 

پرســید کــه: “آبــاد کــردِن ایــن خانــه در نــزد مــردم ســوال 
ایجــاد نمی کنــد کــه بســیاری ها شکم شــان گرســنه 
ــد؟” در پاســخ گفــت:  ــاد کرده ای ــه  آب اســت و شــما خان
»نمی خواهــم اوالدم در خــارج زنده گــی کننــد، ایــن 
خانــه را بــرای آن آبــاد کــرده ام کــه در همین جــا زنده گــی 

. کنند«
 احمــد ولــی بــرادرش نقــل می کنــد کــه یــک مرتبــه از 
ــدن  ــه لن ـ ب ـ پســرش  ــا بگــذارد احمــد  وی خواســته ت
آیــد و در آن جــا بــه تحصیــالت خــود ادامــه دهــد؛ ولــی 
مســعود به شــدت ایــن مطلــب را رد نمــوده و گفته اســت 
کــه میــان پســرِ مــن و پســرِ دیگــران چــه فرقــی وجــود 
دارد کــه آن هــا در داخــل باشــند و احمــد در خــارج. او 

می خواســت پســرش در آینــده دیپلمــات شــود.
در عفــت و پاک دامنــی و پاک زبانــی بی همتــا بــود، 
هیچ کــس نــه تنهــا ذره یــی انحــراف اخالقــی در او ســراغ 
ــِن  ــدارد، بلکــه هیچ کــس شــاهد فحــش و ناســزا گفت ن
وی در طــول مبــارزه اش نبــوده اســت. در هنــگام خشــم، 
زشــت ترین کلمــاِت او »فاســد« و »لُچــک« بــود. آفریــن و 

صــد آفریــن بــر چنیــن شــخص بــاد! 
ــی را  ــد و چرس نوش ــدش می آم ــوار ب ــگرت و نص از س
به شــدت زشــت می دانســت، و عــادت داشــت بــه جــای 

کلمــۀ »مــن«، واژۀ »آدم« را بــه کار بـَـَرد.
ــق  ــی مطاب ــر کس ــت، از ه ــدل داش ــزاج معت ــعود م مس
مســلکش پرســش می کــرد و بــا ایــن شــیوه، معلومــات 

ــس  ــود. در مجل ــم آورده ب ــه فراه ــر زمین ــی در ه جامع
صوفیــان می نشســت و مباحثــۀ روشــن فکران را می شــنید 
و بــا متخصصیــن مناظــره می کــرد. از خبرنــگاران راجــع 
ــره  ــران به ــارب دیگ ــید و از تج ــان می پرس ــه کشورش ب

می بــرد.
ــر از  ــرد و ه ــل می ک ــفافیت عم ــا ش ــی ب ــاظ مال از لح
گاهــی دارایی هــای جبهــه را بــا جزییــات برمی شــمرد که 
گاهــی از ســوی مجلســیان مــورد انتقــاد قــرار می گرفــت؛ 
زیــرا همــه بــه او اعتمــاد داشــتند و ذکــر جزییــاِت مالی را 
جــزوِ اســرارِ محــرم می خواندنــد. امــا او اعتقــاد داشــت 
کــه نســبت بــه هــر خطــری، مهــم آن اســت کــه ســران 

جبهــه در ایــن زمینــه شــک و تردیــد نداشــته باشــند.
ــی از  ــر یک ــا دخت ــال 1366 ب ــعود در س ــاه مس احمدش
همــکاران نزدیکــش، کاکا تاج الدیــن، ازدواج کــرد و ایــن 
ازدواج بــه دالیــل امنیتــی مدت هــا مخفــی مانــد. از ایــن 
ــد  ــش فرزن ــرۀ آن ش ــود و ثم ــی ب ــخت راض ازدواج س

ــد. ــر ان ــج بعــدی دخت ــی پســر و پن ــه اول می باشــد ک
او دارای چهــرۀ جــذاب، صورتــی زیبــا و فاقد ریــش انبوه 
بــود کــه برایــش یــک چهــرۀ اســتثنایی و دل چســپ داده 

. بود
در صبــر و بردبــاری نظیــر نداشــت و بارهــا نشــان داد کــه 
ــردی  ــا جوان م ــا ب ــا آن ه ــد و ب ــمنانش را می بخش دش
ــود  ــای او آن ب ــی از برازنده گی ه ــد. یک ــورد می کن برخ
کــه طــرِف مقابــل را بــه ســرعت درک می کــرد و ذهنــش 
ــار  ــا او رفت ــۀ در خــورِ شــأنش ب ــه گون ــد و ب را می خوان
می کــرد و از همیــن زاویــه بــود کــه اشــخاص مختلــف 
را بــا افــکار متضــاد گردهــم مــی آورد و بــه ســوی یــک 

هــدف ســوق مــی داد.
ــی از  ــود؛ ول ــته ب ــردار برجس ــک س ــعود ی ــد مس هرچن

خون ریــزی 
خوشــش نمی آمــد و نســبت بــه آینــدۀ خانواده ها ســخت 
اظهــار نگرانــی می کــرد. بــه تکــرار دیــده شــده کــه زمانی 
ــید:  ــه می پرس ــل از هم ــد، قب ــهید می ش ــدی ش مجاه
مجــرد بــود و یــا متأهــل. و در صــورت متأهــل بــودن، به 

ــد. ــزوده می ش ــرش اف تأث
پــس از عقب نشــینی از شــهر کابــل، وقتــی خواســت یک 
قطعــۀ جدیــد را ســر و ســامان دهــد، یکایــک افــرادِ آن را 
شــخصاً مــورد ســوال و جــواب قــرار داد؛ طــوری کــه از 
دو بــرادر یکــی آن را می پذیرفــت، آن هایــی را کــه قبــاًل 
از فامیل شــان شــهید داده بودنــد، رد می کــرد و هم چنــان 
کســانی را کــه متأهــل بودنــد و متکفــل خانواده یــی، در 
ــا( کــه  ــه »چــام« )خون به قطعــه نمی پذیرفــت. راجــع ب
ــوان  ــه عن ــر یــک قتــل ب در روســتاها دختــری را در براب
ــا  ــرد و تنه ــت می ک ــدیداً مخالف ــد، ش ــه می دهن مصالح
ــنده  ــات بس ــه داوری قض ــه ب ــود ک ــورد ب ــن م در همی
نمی نمــود وخــود بــرای جلوگیــری از چنیــن امــر غیــر 

ــرد. ــه می ک ــرعی، مداخل ش
ــۀ شــریفه  ــه ســالح های کشــتارجمعی، ایــن آی راجــع ب
ــم« )  ــدواهلل و عدوک ــه ع ــون ب ــی آوْرد: »ترهب ــل م را دلی
األنفــال:60(؛ ایــن ســالح ها بــرای ترســاندن اند، نــه بــرای 
اســتعمال. بنابریــن هیــچ گاه از اســکاد در برابر دشــمن کار 

نگرفت.
ــر ناخوشــایندی را می شــنید،  ــی خب عــادت داشــت وقت

بــه تنهایــی قــدم مــی زد و بــا خــود می اندیشــید؛ ولــی در 
میــان جنــگ آن گاه کــه همه بــه لــرزه می افتادنــد، خودش 
پیــش می رفــت. بــه طــور مثــال؛ در حیــن عقب نشــینی 
از کابــل، خــود بــا چنــد نفــر محــدود، دهانــۀ پنجشــیر را 
تخریــب نمــود و بدیــن تاکتیــک جلــوِ پیشــروی طالبــان 
را ســد کــرد و در صــف مقــدم جــا گرفــت. در هنــگام 
نبــرد صدایــش کافــی بــود کــه از طریــق مخابــره بــا رمــز 
»خالــد« بلنــد شــود و هــزاران مجاهــد را روحیه یــی تــازه 
بخشــد. رژیــم امنیتــی ســاده داشــت و آدمــی متــوکل بود. 
هرکــس می توانســت بــه دیدنــش بیایــد و حــل مشــکل 
ــه  ــدارد ک ــاد ن ــه ی ــارزه هیچ کــس ب ــد. در طــول مب نمای

کســی را قبــل از مالقــات، دســتور بازرســی داده باشــد.
ــرد.  ــار می ک ــردی رفت ــت و جوان م ــا مالیم ــرا ب ــا اس ب
بین المللــی  معــروف  خبرنــگار  دیــوس”  “تونــی 
می نویســد: »بــرای نخســتین بار وقتــی بــه مالقــات 
ــیر  ــب هنگام اس ــود و ش ــیر ب ــم، در پنجش ــعود رفت مس
ــد.  ــرما می لرزی ــدت س ــه از ش ــد ک ــی یی را آوردن روس
مســعود بــا دیــدِن وضعیــت اســیر، مجاهدین را ســرزنش 
ــرد و از وی  ــش ک ــه جان ــرم ب ــاِس گ ــوراً لب ــود و ف نم
خواســت تــا بــا او یک جــا نــاِن شــب را صــرف کنــد«.
انجنیــر ابوبصیــر، یکــی از مســوولین امنیتــی، می گویــد: 
چنــدی قبــل از شــهادتش بــه وی دســتور داد کــه به خاطر 
رســیدِن عیــد قربــان بــه همــۀ زندانیان عــرب، پاکســتانی 
و ســایر کشــورها کــه در صــف طالبــان جنگیــده و اســیر 
شــده بودنــد، لبــاس جدیــد، بــوت، کاله، صابون و ســایر 
ضروریــات را توزیــع کنــد و تــا انجــام ایــن کار، همیشــه 

ــد. ــرار می ورزی ــرای آن اص ــر اج ــید و ب آن را می پرس
ــوولین  ــی از مس ــی یک ــی از وی عنوان ــان نامه ی هم چن

ــه صراحــت  ــه در آن ب ــۀ فرخــار موجــود اســت ک جبه
ــوط حــزب  ــدان مرب دســتور می دهــد؛ ســیدجمال قومان
ــن  ــه بهتری ــرد، ب ــر می ب ــس به س ــه در حب ــالمی را ک اس
وجــه نگــه داری نماینــد ، کســی کــه به خاطــر قتــل ۹ تــن 

از فرماندهــان مجاهدیــن، انتظــار قصــاص را داشــت.
مســعود نــه تنها با اســرا بــا عطوفــت و جوان مــردی رفتار 
می کــرد، بلکــه دشــمِن در حــاِل فــرار را مورد حملــه قرار 
نمــی داد. وقتی گلبدین حکمتیار از چهارآســیاب به ســوی 
ــاز گذاشــت  ســروبی عقب نشــینی می کــرد، راهــش را ب
و بــه جت هایــی کــه آمــادۀ حملــه بــر کاروان حکمتیــار 
ــر همــۀ  ــاره دســتور نشســت داد. وی در براب ــد، دوب بودن
دوســتانش کــه اصــرار بــر حمله بــاالی حکمتیار داشــتند، 

ایســتاد و آن را خــالف مــروت و جوان مــردی خوانــد.
پــس از عقب نشــینی قــوای شــوروی از افغانســتان، داکتــر 
ــادۀ  ــه آم ــتاد ک ــام فرس ــعود پی ــه مس ــا ب ــب اهلل باره نجی
مذاکــره در هــر منطقه یــی کــه خواســِت او باشــد اســت، 
حتا در پنجشــیر و فرخار. نویســنده از احمدشــاه مســعود 
ــره  ــه مذاک ــد و ب ــرا رد می کن ــره را چ ــه مذاک ــید ک پرس
ــاحۀ  ــر در س ــت: اگ ــخ گف ــد. او در پاس ــی نمی باش راض
تحــت کنتــرول خــود، بــا نجیــب بدرفتــاری کنیــم و یــا 
آن را اســیر بگیریــم، پیمان شــکنی و نامردی ســت و اگــر 
بگذاریــم دوبــاره برگــردد، از آن تبلیغــات سیاســی بــه راه 

ــد. ــی می کن ــری تبلیغات ــدازد و بهره گی می ان
توصیــۀ مکــررش ایــن بــود کــه هــر جایــی کشــته شــود، 
ــش  ــان مردم ــیر در می ــه پنجش ــدش را ب جس
انتقــال دهنــد، کــه همــان گونــه عمل شــد و از 
خواجــه بهاء الدیــن بــه پنجشــیر منتقــل گردید 
و در تپه یــی کــه اکنــون بــه »تپــۀ ســاالر شــهدا« 
مســما گردیــده، چهــره در نقــاب خاک کشــید. 

پسر شوخ و بازیگوش
دگــروال  فرزنــد  مســعود  احمدشــاه 
دوســت محمدخان در ســال 1331 خورشــیدی 
در دهکــدۀ جنگلــک پنجشــیر دیــده بــه جهان 

ــود.   گش
ــان،  ــد محمدیحیی خ ــت محمدخان فرزن دوس
ســه خانــم یکــی پــی دیگــری بــه حبالــۀ نکاح 
ــی از  ــعود یک ــاه مس ــود و احمدش درآورده ب
ـ فرزنــد ســوم از همســر دوم  یــازده فرزنــد او 

ـ بــود. ایشــان 
مســعود دوران طفولیــت را در پنجشــیر ســپری 
ــۀ  ــب ابتدایی ــف دوم در مکت ــا صن ــود و ت نم
بــازارک درس خوانــد؛ ســپس بــه علــت تغییر 
محــل وظیفــۀ پــدر، بــا خانــواده اش بــه هــرات 
رفــت و صنــوف ســوم و چهــارم را در لیســۀ 
موفــق هــرات بــه پایان رســانید. دورۀ متوســطه 
ــی از  ــه یک ــتقالل ک ــۀ اس ــه را در لیس و لیس
لیســه های مشــهور شــهر کابــل بــود، بــه پیش 
ــان فرانســوی آشــنا  ــا زب ــرد و در همان جــا ب ب
ــب  ــاد در جل ــا در دوران جه ــه بعده ــد ک ش

توجــه خبرنــگاران فرانســوی، موثــر افتــاد.
مســعود خــود بــه نویســنده حکایــت می کــرد 
کــه از کودکــی در درِک اخبــار و مســایل سیاســی نســبت 
ــر  ــود و ه ــتعدتر ب ــواده اش مس ــای خان ــایر اعض ــه س ب
ــجد  ــن، از مس ــاز خفت ــس از ادای نم ــدرش پ ــه پ گاه ک
ــه وی  ــو را ب ــار رادی ــران اخب ــر از دیگ بازمی گشــت، بهت
بازگــو می نمــود. ولــی در دروس مکتــب شــاگردی ممتاز 
ــی آورد،  ــت م ــی را به دس ــرۀ کامیاب ــختی نم ــود و به س نب
ــه دو پرســش  ــد از این ک ــم بع ــف ده ــه در صن ــا این ک ت
ــه  ــورد توج ــخ داد، م ــان پاس ــان هم صنف ــی را در می ذهن
ــخت  ــد و او را س ــع ش ــل« واق ــوی اش »ژی ــتاد فرانس اس

مــورد تشــویق قــرار داد.
احمدشــاه مســعود می گفت: تشــویق آن اســتاد که سخت 
مــورد احتــرام شــاگردان بــود، روحیــۀ او را دگرگــون کــرد 
و بــه مطالعــه تشــویقش نمــود، و چنــان بــه درس عالقــه 
ــا رفقــا  ــز از رفتــن ب گرفــت کــه روزهــای تعطیــل را نی
صرف نظــر کــرد و در خانــه بــه مطالعــه  پرداخــت و نتیجه 
آن شــد کــه در صنــف یازدهم مکتــب، از شــاگردان ممتاز 
گردیــد و یــک ســال بعــد از آن، خــود کــورس ریاضــی 

بــرای ســایرین افتتــاح نمود.
احمدشــاه مســعود به نویســنده می گفت: از آوان طفولیت، 
عالقــۀ فراوانــی بــه بــازی و ورزش داشــته و همیشــه در 
ــر  ــا ب ــه و بن ــرار می گرفت رأس هم ســاالن در مســابقات ق
طبیعــت کودکانــه، برخــی اوقــات میــان طرفیــن درگیری 

ایجــاد می شــده اســت.
ــه داشــت و  ــه نظامی گــری عالق ــی ب مســعود در نوجوان
می خواســت شــامل دانشــگاه نظامــی شــود؛ ولــی بنــا بــه 
مشــورۀ پــدر و دوســتان پــدرش، از این تصمیــم منصرف 
شــد و در کانکــور، رشــتۀ انجنیــری را انتخــاب نمــود و 

ــد. ــل گردی شــامل پولی تخنیــک کاب

عبدالحفیظ منصور بخش سی وهفتم
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بخش نخسـت

گونه یی  شامل  چین  تمدِن  و  فرهنگ  اسطوره شناسی 
جهان  خلقت  چه گونه گِی  که  است  مقدس  روایات  از 
بیان می دارد.  و جامعۀ بشری را در شکل کنونِی خود 
این داستان ها، مقدس به شمار می روند چرا که به امور 
بوده و مظهر ژرف ترین  خدایان و دیگر وقایع مربوط 
هستند.  ملت  یک  احساس شدۀ  معنوِی  ارزش های 
تعریف رایج در غرب از اسطوره به عنوان »داستان های 
 – »ِشن  یعنی  »چینی«  لغت  در  آن  معنای  به  خدایان« 
ُهوا«)shen-hua(  باز می گردد: شن به معنی »خدایی، 
روایات  و  گفته،  »کالم،  به  ُهوا،  و  مذهبی«  مقدس، 
فراسوی  اسطوره  عالیق  می شود.  اطالق  شفاهی« 
مسایلی  یافت؛  گسترش  خدایان  توجه  مورد  مسایل 
که دربرگیرندۀ داستان هایی بود در باب مصیبت توفان 
و  تبعید  تغذیه،  و  قحطی  خشک سالی،  آتش،  جهانی، 
رهبری،  کیفیات  به  اسطوره  این،  بر  عالوه  مهاجرت. 
سلسله ها،  ریشۀ  و  قهرمانی  شخصیت  بشری،  دولت 

افراد و طوایف می پرداخت.
مطالعۀ امروزی اسطوره شناسی، شیوه های انسان شناسی، 
آثار کالسیک، دین تطبیقی، تاریخ، فرهنگ عامه، ادبیات، 
هنر و روان شناسی را تلفیق می کند. این خط کاوش در 
نوزدهم  قرن  در  آن  مطالعۀ  با  اسطوره  طبیعت  یا  ذات 
موضوعاتی  نوزدهم  قرن  در  که  چرا  است؛  تقابل  در 
از  بیانی  عنوان  به  اسطوره  ایدۀ  و  خاستگاه ها  مانند 
اولیه، به صورِت متعصبانه مورد  ابتدایی و جامعۀ  علم 
توجه قرار گرفته بود. در مقایسه با مطالعۀ اسطوره های 
غربی، علی الخصوص اسطوره های یونان و روم، مطالعۀ 
اسطورۀ چینی هنوز در مرحلۀ ابتدایی خود است. اساسًا 
مطالعۀ اسطورۀ چینی شدیداً از خاستگاه ها و توضیحات 
این  اکنون  اما  می شد.  متأثر  »سبب شناسی«  دیدگاه  یا 
زمینۀ  در  جدیدتر  تطبیقی  تیوری های  سوی  به  مطالعه 
اسطوره شناسی و مطالعۀ جهان شمول آن راه می گشاید. 
یافتۀ  یک  چینی  اسطوره شناسِی  جهت،  همین  به 
ارزش مند و گنجینه یی بی نظیر از مضامین، درون مایه ها 

و کهن الگوهای اسطوره یی را فراهم می آورد.
چین  اسطوره شناسی  عالیق  و  موضوعات  پای  رد 
می تواند به شاخصه های محیطی و فرهنگی رجوع داده 
باستان  دورۀ  در  را  چینی  تمدِن  اولین صورت  که  شود 
شکل داد. خاستگاه های این تمدن به صورت تنگاتنگ 
سه  می شود.  داده  پیوند  مطلوبش  محیطی  شرایط  با 
وسیع  سرزمین  در  زیست محیطی  نظام های  از  منطقه 
دارای  چین  شمالِی  معتدل  نوار  یافتند.  رشد  چینی 
جلگه های حاصل خیزی است که توسط رودخانۀ زرد 
آبیاری می شود. پرورش گیاهان دانه دار ارزن و شاه دانه 
چمن زارها  و  میوه دار  درختان  و  توت  ناحیه،  این  در 
موجب رشد و تکامل گیاهان وحشی و بومی، جانوران 
دست خوش  ناحیه  این  حال،  این  با  شد.  ساکنان  و 
زمستان های سخت، خشک سالی های شدید و سیل های 
را  ناحیه  دومین  چین  جنوبِی  کمربند  بود.  مصیبت بار 
تشکیل می دهد؛ ناحیه یی با آب و هوای مرطوب، معتدل 
و پایدار که توسط رودخانۀ یانگ تسه سیراب می شود، 
فرهنگ پرورش سبزیجات از رشد سراسر سال در این 
ناحیه سود می برد. در آن جا، یک سیستم کشاورزی آبی 
ماهی  بامبو،  نیلوفر،  حبوبات،  برنج،  پرورش  برای  که 
دارد.  وجود  است،  مناسب  ]سنگ پشت[  الک پشت  و 
ناحیه  این  است،  کمربند چین  ناحیۀ سوم جنوبی ترین 
و  داشته  ماهی گیری  برای  سرزمین های ساحلی مستعد 

دارای یک اکوسیستم استوایی است.
با این که محیط زیست شمال و جنوب متفاوت هستند، 
بشری  فرهنگ  دوگانۀ  خاستگاه  در  به سزایی  سهم  اما 
در چین داشتند و البته با تنوع بخشیدن در سیستم های 
ارتباطات متعدد در سطوح  پیدایش  فرهنگی، راهنمای 
محیط زیستی مشابه شدند. قدیمی ترین مناطق مسکونی 
نیولتیک )نوسنگی( است  شناخته شده، متعلق به دورۀ 
که در بَنپو)Banpo(  در درۀ رود ویی )Wei( واقع در 
شمال )نزدیک زی یان Xi’an جدید، استان شاآن گزی 
Shaanxi( و هُمودو )Hemudu( در درۀ رود یانگ 
تسه از جنوب شرقی )استان زیجیان  Zhejiang( قرار 
دارند. این مراکز کشاورزی قابل تاریخ گذاری هستند. بن 
پو را متعلق به 5000 ق م و همودو را متعلق به 3718 ق 

م می دانند)با استفاده از تکنیک های رادیوکربن(.
م[  ]پوشش  زمین،  هوا،  و  آب  محیطی  شاخصه های 
زمین شناسی  و  معدنی  منابع  جانوری،  حیات  گیاهی، 
غذا  تولیدکنندۀ  گوناگون  جوامع  تدریجی  رشد  به 
)هوآنگ   زرد  رودخانۀ  اصلی  رودهای  دره های  در 
رودخانۀ  اصلی  رودهای  است؛  کرده  کمک   )Huang
زرد عبارت اند از: رودهای ِویی وهان )Han( در شمال، 
رودهوآیی )Huai( در ناحیۀ مرکزی و رود یانگ تسه 

در جنوب.
توسعۀ تمدن چینی باید از منظر مرزهای قدیمی و نیز 
کشورهای همسایۀ آن در دوران باستان بررسی شود. چین 
در برخی از پهنه ها توسط موانع طبیعی حفاظت می شد. 
این کشور در شمال به وسیلۀ صحرای گبی )Gobi( در 
غرب به واسطۀ کوه های ُکن لون )Kunlun ( و هیمالیا 
و در شرق و جنوب شرقی به وسیلۀ دریا محصور شده 
این  تضمین کنندۀ  کمربند حفاظتی جغرافیایی  این  بود. 
توسط  چینی  اولیۀ  سکونت گاه های  که  بود  واقعیت 
به طور  نه  و  شدند  ریشه کن  کاماًل  نه  همسایه گان، 
مداوم مورد تهاجم قرار گرفتند. از سوی دیگر، گرایش 
مسیرهایی  و  راه ها  سرزمین  این  مرزهای  جغرافیایی 
ارتباطی را ایجاب می  کرد که انتشار فرهنگی را ساده تر 
می نمود. کاوش جدید هنوز در مرحلۀ مشخص کردن 
این مورد است که کدام ابداعات فرهنگی، بومی چین 
هستند و کدام نتیجۀ نفوذ فرهنگی ]بیگانه م[. اعتقاد بر 
از  شمالی،  چین  در  اصلی  غلۀ  و  ارزن  که  است  این 
واحههای حاصل خیز در آسیای مرکزی وارد می شد و 

مسیرهای  توسط  و  داشت  وجود  هند  در  برنج  این که 
شرقی  جنوبی  آسیای  از  نقل(،  و  )حمل  انتقال  زمینی 
به چین می رسید، ابداعات فرهنگی سیستم نوشتاری و 
اولین  توسط حاکمان  موفقیت آمیزی  به طور  فلزشناسی 
ایاالت مورد بهره برداری قرار گرفت. این ابداعات بیش 
قدیم  عهد  چینی های  توسط  مستقل  طور  به  این که  از 
غیر  مردم  ابداعات  از  است  ممکن  باشد،  اختراع شده 
چینی باشد. دیگر تأثیرات فرهنگی از سیبری در شمال، 
در  تبت  شرقی،  جنوب  در   )  Melanesia( مالنزی 
جنوب غربی و اساسی ترین صورت از آسیای مرکزی 
در تاریم با سن )Tarim Basin ( بودند که مردمانش 
به  نزدیک  خاور  و  میانه  آسیای  با  تماس  واسطه های 

شمار می  روند.
ارتباط نامشخص بین انزوای نسبی پهنۀ گستردۀ چینی 
همسایه گان،  با  کشور  این  مردماِن  نژادی  قرابت  و 
مطرح  چین  مردم  خاستگاه های  دربارۀ  را  پرسشی 
منطقه،  اهمیت  و  وسعت  گرفتن  نظر  در  با  می کند. 
خیلی  آن ها  واقعی  خاستگاه  برای  محکم  شواهد  ارایۀ 

امکان پذیر نیست. بقایای اسکلتی در غاری واقع در 
 Zhoukoutian( زهوکوتیان 

کشف  پکن  نزدیک   )
را  آن  تاریخ  که  شد 
 16۹22 رادیوکربن  توسط 
این  کردند.  تعیین  ق. م 

عنوان  به  ابتدا  مهم،  کشف 
ُهمی نیدها  پکنیگ  انسان 
طبقه  بندی   )Hominids(

بر  اعتقاد  امروزه  اما  گردید. 
باقی مانده  ها  این  که  است  این 

ساکن  سرخ پوستان  با  بیشتر 
تا  امریکا مرتبط است  دشت های 
گونه های آسیایی یا مغولی. اولین 

چین،  جنوب  در  مغولی  اسکلت 
  )Guangxi( گوانگ زی  استان  در 

تاریخ  وجود  این  با  شد.  یافت 
تعیین  است.  نامعین  آن  هویِت  و 
هویت )شناسایی( برای یک جمجمۀ 

سیچوآن  استان  در  شده  یافت  ناقص 
می رسد،  ق. م   5535 به  آن  قدمِت  که 

نامطمین است. نظری موثق آن است که 
خاستگاه چینی  ها از مغول ها است، قومی 
که نوعی اختالط جمعیت های نژادی را از 

دوران درخشان قدیم نشان می دهند، که به 
همان گوناگونی پلی نزی ها و سرخپوستان 

در  شواهد  وجود،  این  با  است.  امریکایی 
وسیع  سرزمین  در  که  مردمی  اجداد  مورد 
چین بین 10000 تا 5000  ق. م می زیستند، در 

انتظار کاوش های باستان شناسی بیشتر است.
با ورود به دورۀ نوسنگی بقایای اسکلتی گورستان های 
روستایی شمال چین که تاریخ آن به حدود 5000 ق. م 
اختالف  هیچ  بدون  را  مغولی  مشخصه  های  می رسد، 

عهد  متأخرتر  دورۀ  برای  می دهد.  نشان  بارز  نژادی 
از  که  آن چه  ق. م،   1200 شانگ،  دورۀ  اواخر  باستان، 
زیاد  بسیار  تفاوت  آمده،  دست  به  قربانی  گودال های 
گونه های  گیرندۀ  بر  در  و  دهد  می  نشان  را  نژادی 
 )Caucasoid( کائوکاسوئید  و  اسکیمو  مالنزین، 
است. احتماالً افراد مدفون در گودال های قربانی، اسرای 
است  ممکن  همین جهت  به  بودند،  چینی  غیر  جنگی 
هویت نژادی این قربانیان از هویت قومی نژادی تمدن 
نوپای چین در اواخر هزارۀ دوم و اوایل هزارۀ نخست 
نتایجی  به سوی  یافته های روش مند جدید  باشد.  جدا 
محکم رهنمون می شوند. نخست آن که، جمعیت شمالی 
در دورۀ نوسنگی، تجانسی فیزیکی قابل توجهی را نشان 
می دهد. دوم، جمعیت شمال چین به طرز شگفت انگیزی 
از دوران نوسنگی )2000 ـ 5550( یک سان باقی مانده 
 اند و سوم این که، بر اساس اطالعات به دست آمده، هیچ 
مهاجرت قابل توجه با تهاجم خارجی را به این سرزمین 

در خالل و از حدود 5000 ق .م نشان نمی دهد.
پهنۀ وسیع کشور  در  زیستی  ـ  نظام جغرافیایی  از سه 
چین، کمربند شمالی ثابت کرده است که قابل قبول ترین 
سرآغازهای  و  ایالت  اولین  توسعۀ  منظور  به  ناحیه 
ناحیه  این  فرهنگ  که  نپایید  دیری  است.  چینی  تمدن 
دره های  امتداد  در  پراکنده  نژادِی  جوامع  صورت  به 
گسترش  تسه  یانگ  و  هان  ویی،  زرد،  اصلی  رودهای 
یافت. ویژه گی های این جوامع به طور مشابه در دورۀ 
نوسنگی شکل  گرفت. یکی از این اقوام حدود 1700 
در  زرد  رودخانۀ  ناحیۀ  در  غالب  قدرت  به عنوان  ق. م 
پیش  جایی  تا  قوم  این  کرد.  ظهور  مرکزی  دشت های 
رفت که اولین سلسلۀ چینی، سلسلۀ شانگ، را با یک 
  Anyang جایگاه قدرت مند مرکزی در شهر آنی یانگ
روی  از  داد.  تشکیل  جدید(  هنان  استان  با  )برابر 
مربوط  شمالی  متفاوت  فرهنگ  دو  سفال گری،  شیوۀ 
یانگ  فرهنگ  است:  شده  شناخته  نوسنگی  دورۀ  به 
ناحیۀ  در  منقوش  سفالینه های  با    )Yangshao(شائو
دشت های مرکزی در امتداد رودخانۀ زرد توسعه یافت. 
 )Longshan(این در حالی بود که فرهنگ لونگ شان
با سفالینه های غیر منقوش و سیاه رنِگ خود در سرتاسر 
دولت  شد.  پراکنده  شرق  و  جنوب  از  وسیع  ناحیه یی 
هنان سرچشمه  استان  در  لونگ شان  فرهنگ  از  شانگ 
ازابداع  بی سابقه  یی  دورۀ  در  حکومت  این  می گیرد. 
شانگ  موفقیت  رسید.  شهرت  به  فرهنگی  و  تکنیکی 
کنترل  نظامی،  سازمان دهی  بی نظیر  سیستم  به  وابسته 
و  خویشاوندی  بنیادهای  شهرنشینی،  غذا،  تولیدات 
به طور  و  ارتباط  و  نقل  و  حمل  روش های  روحانیت، 
این  شانگ  دولت  بود.  آن  صریح  هنری  بیان  واضح 
را  عظیم  بناهای  که ساخت  داشت  را  تسلط  و  قدرت 
سازمان دهی  کند و متخصصانی از جمله دیوان ساالران، 
جنگاوران، مالزمان و صنعت گران را به منظور نگه داری 
مذهبی  آیین های  برگزاری  و  دولتی  دستگاه  )اداره( 
گیرد؛  خدمت  به  داشت،  وجود  که  فراوانی 
در  انسان  کردن  قربانی  شامل  که  آیین هایی 

مراسم تدفین برگزیده گان حکومتی بود.
آغاز  و  دولت شانگ  قدرت رسیدن  به  در 
ایفا  حیاتی  نقش  عامل  دو  چینی،  تمدن 
در  )تخصصی(  تکنیکی  مهارت  کردند. 
کاربرد برنز )متالوژی برنز( که مفهوم آن 
فرهنگ  دیگری  و  بود  در جنگ  برتری 

مادی.
در حدود 1200 ق. م، اختراع یک نظام 
برگیرندۀ  در  که  کاربردی  نوشتاری 
باعث  بود،  نوشتاری  عالیم  یا  نگاره 
سازمان دهی  روش های  پیشرفت 
و  اداری  کنترل  در  اجتماعی 
نظارت  اقتصاد،  دیوان ساالرانه، 
خارجی،  امور  کشاورزی،  ساالنۀ 

روابط و امور دینی گردید.
شاه  یک  به عنوان  شانگ  مفهوم 
و  مشخصه  بارزترین  خدایی، 
وظایف  بود.  دولت  کارکرد 
شاه عبارت بودند از وجه الهی 
منظور  به  نیاکان  به  بخشیدن 
بزرگ داشت  مناسک  رهبری 
اجداد، ایجاد توسعۀ نمادین 
و مقدس در سرتاسر قلمرو 
حضار  از  حفاظت  شانگ، 
کننده گان(،  )مالقات 
افتخارات،  کردن  اعطا 
فرماندهی در جنگ و شکار 
سلطنتی. پادشاهی یک قدرت سیار بود، به همین 
در عوض  نداشت.  ثابت  پایتختی  شانگ  دولت  جهت 
از مکان هایی به عنوان مراکز آیینی، تکنیکی و تدفینی 

استفاده می شد. 
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در کنار مردم افغانستان...
افراط گرایی رنج می برند و امریکا در کنار مردم افغانستان قرار 
پایبند  زمینه  این  در  پاکستان  و  افغانستان  با  به همکاری  و  دارد 

است.
رییس  دوشنبه  روز  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 

جمهور غنی به شدت بر پاکستان تاخت. 
تروریست  افغانستان  به  همچنان  پاکستان  که  گفت  غنی  آقای 
می فرستد و مراکز تروریستان را در پایگاه های خویش جای داده 

است. 
رییس جمهور افغانستان، پاکستان را به قطع روابط تهدید کرد. 

او گفت که وضعیت کنونی ادامه یابد، ان ها مجبور می شوند روش 
خویش را تغییر دهند. 

       علی پارسا
درست یک هفته تا 28 اسد فاصله داریم. بر اساِس 
شناس نامه های  توزیع  کارِ  وزیران،  شورای  فیصلۀ 
آن  و طی  می خوَرد  کلید  تاریخ  این  در  الکترونیکی 
شهرونداِن این سرزمین برای نخستین بار، سند رسمی 
چنین  می کنند.  دریافت  را  شهروندی شان  معتبِر  و 
تا کنون به چشم  سندی در جامعه یی که بسیاری ها 
شهرونِد درجه دو دیده می شدند و یا تعلِق خاطری 
به مسالۀ هویت ملی نداشتند، بسیار ارزشمند خواهد 
بود. دست یافتن به این سنِد شهروندی اگر نگوییم 
خواِب دیرینۀ مردماِن این سرزمین طی تاریخ معاصر 
موجودِ  شهروندان  15سالۀ  آرزوی  دستِ کم  بوده، 
کشور است. با عطف به این نکته، هرگاه مردم سایۀ 
شومِ برخی از عناصِر فاشیسم را بر در و دیوارِ این 
و  نگران  می بینند،  حکومتی  نهادهای  سایر  و  اداره 

بیمناک می شوند.
روزها  این  در  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
البی های بسیاری از فاشیست های قومی در تالش اند 
با  را  برقی  شناس نامه های  توزیع  روند  به نحوی  که 
بیندازند.  آن سنگ  پای  پیش  و  کنند  مواجه  اختالل 
عناصر  روزهای  این  سنگ اندازی های  بی تردید 
این چنینی، داستاِن تازه یی نیست و بلکه تکرارِ همان 
بارها  بارها و  پیشین است که  فاشیستِی  دغدغه های 
سیاسی مان  اجتماعاِت  در  پُرحاشیه یی  جدال های  به 

بدل شده بود. 
این  روی  بر  »افغان«  کلمۀ  ذکر  سر  بر  جدال 
شناس نامه ها که نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای قانونی، 
سبب تعویِق طوالنی مدِت این پروسه شد و سرانجام 
که  بسیاری  جنجال های  از  پس  نماینده گان  مجلس 
پشِت سر گذاشت، در نهایت به این واقعیت تن داد 
که در شناس نامه  یی که بر روی آن »جمهوری اسالمی 
افغانستان« درج گردیده، آوردن »ملیت افغان« چیزی 
ذکِر  به عدم  نتیجه  در  و  نیست  مکررات  تکرارِ  جز 
پُرحاشیۀ  و  قانوِن جنجالی  در  نتیجه  در  داد.  تن  آن 
ثبت احوال نفوس، چنین امری تصریح شده است. با 

وجود فیصلۀ مجلس، اما دیده شد که کسانی که خود 
را »افغان«های اصیل و شاید اقوام دیگر را شهرونداِن 
درجه دو می دانستند، بازهم برای آوردِن این شاخص 
در شناس نامه های برقی پای در یک موزه کردند. این 
فشارها تا جایی بود که به رغم سر و سامان یافتِن همۀ 
تمهیداِت تخنیکی و قانونِی آن از یک سو و فشارهای 
از سوی دیگر، روند  فعاالن مدنی و رسانه ها  بسیارِ 
توزیع شناس نامه های الکترونیکی آغاز نیافت تا این که 
سرانجام چنین دستوری از سوی شورای وزیران در 
غیاب رییس جمهور ـ درست زمانی که ادارۀ مربوطه 
از قطع زودهنگامِ کمک های جهانی به این اداره خبر 

داده بود ـ صادر شد. 
داکتر عبداهلل در جلسۀ شورای وزیران هفتۀ گذشته 
وعده سپرد که روند آزمایشی توزیع این شناس نامه ها 
تاریخ 28 اسد آغاز خواهد شد و بدین ترتیب،  در 
هرچند پس از وقت ُکشی های بیهوده و بسیار چنین 
فرمانی صادر شد، ولی به هر حال بعد از مدت های 
بسیاری لبخنِد نیم بندی را بر لب های شهروندان نشاند. 
با این حال، اما شنیده می شود که گروه های فاشیسِت 
شورای  فیصلۀ  این  از  پس  روند  این  آغازِ  مخالِف 
البی گری های  از  استفاده  با  تا  تالش اند  در  وزیران، 
تعیین شده  میعاد  در  آزمایشی  دور  آغاز  از  پی گیر، 
پیش گیری کنند و به نحوی این روند را مختل سازند.
استفاده  مدِت  تمدید  که  می دانند  همه  بدون شک   
قابل  سهولت  به  که  کنونی  ورقِی  تذکره های  از 
منافع  برخالف  هرچند  است،  تقلب  و  سوءاستفاده 
ملی کشور است، اما منافع فردی و گروهی بسیاری از 
وطن فروشان را تأمین می کند که خود می تواند علِت 
محکمی برای سنگ اندازی پیش پای شناس نامه های 
از جنایاِت  باشد. بخش عمده یی  الکترونیکی جدید 
می گیرد،  صورت  خاک مان  در  که  پنهانی  و  پیدا 
است  کنونی  خلل پذیِر  تذکره های  مرهوِن  و  مدیون 
که به سهولت قابل جعل است. اگر انتحاری پاکستانی 
درآورده،  دیار  این  مردم  از روزگار  دمار  این روزها 
افغانی یی است که در جیب  از برکت تذکرۀ جعلی 

شناس نامه های  اگر  شک  بدون  می چرخاند.  خود 
توزیع  اصولی  و  دقیق  گونۀ  به  جدید  الکترونیکی 
شود، هرگز اجازه نخواهد داد که هر جاسوِس اجنبی 
به رنگ مردماِن شریف این سرزمین درآید و زمینه را 

برای تقلب و جنایت فراهم کند.
دست  همچنان  الکترونیکی  جدیِد  شناس نامه های 
در  میلیونی  تقلب های  تکرارِ  قصِد  که  را  کسانی 
است.  بسته  پشت  از  دارند،  را  بعدی  انتخابات های 
هم  پیشین  بی جهِت  تأخیرهای  که  نیست  شکی 
است.  می گرفته  سرچشمه  جوی  همین  از  قسماً 
بسیار  شاید  که  کمپیوتری  جدید  شناس نامه های 
که  متقلبانی  دست  بدون شک  باشند،  خلل پذیر  کم 
توان چاق کردِن هزاران صندوق رای و وارد کردِن 
میلیون ها رای سیاه در روندهای انتخاباتی را دارند، از 
پروسۀ انتخابات کوتاه خواهد کرد و این هرچند باب 
دِل مردم و منافع ملی است، هرگز برای سودجویاِن 
سیاسی و قومی خوشایند نیست. پس این که عناصر 
سودجو بارِ دیگر بسیج شده اند تا به نحوی از انحا 
مانع توزیع شناس نامه های الکترونیکی شوند، چندان 
به  این  اما  حال  این  با  نیست.  تصور  از  دور  هم 
و  ممکن  کم کاری های  گرفتِن  پا  توجیه گِر  هیچ وجه 
خیانت های احتمالی از سوی سران حکومت وحدت 

ملی در این روند نخواهد بود. 
از  بسیاری  در  هم  کنون  تا  ملی  وحدت  حکومت 
میدان ها متهم به بی کفایتی و شانه خالی کردن از بارِ 
مسوولیت ها شده است؛ اگر نخواهیم انگ »خیانت« 
در این ده ماه را به این حکومت بزنیم، دستِ کم باید 
»ُخلف  و  »وقت ُکشی«  در  این حکومت  که  بپذیریم 
وعده« تا کنون بی نظیر بوده است. انتظار می رود که 
بار دیگر به خاطر به دست آوردن دِل جمعی فاشیست 
و سودجو، آخرین وعدۀ رسمی خود را از یاد نبرد؛ 
ورنه سراِن این حکومت به خوبی می دانند که دودش 
به چشم خودشان خواهد  دیگری  کِس  هر  از  بیش 

رفت!  
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تـمرکـز ما روی توسـعه... 
از این ها، هدف نهایی ما را که مبدل کردن افغانستان بحیث 

مرکز ترانزیتی در منطقه است، بر آورده نمی سازد.
نیمروز،  فراه،  هرات،  والیات  در  که  گفت  جمهور  رییس 
دارد  کندهار ظرفیت های سرمایه گذاری وجود  هلمند و 
به  را  ها جنبه عملی  این ظرفیت  برق،  انرژی  تمدید  با  و 

خود می گیرد.
رییس جمهور غنی خاطر نشان کرد که سرکها در افغانستان 
کیفیت  و  بلند  قیمت  با  داشت وضع جوی  نظر  در  بدون 
این  از  رفت  بیرون  بخاطر  ما  و  شوند  می  ساخته  پائین 

مشکل، روی ایجاد معیار سرک سازی کار می کنیم.
که  گفت  جمهور  رییس  همچنان  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
که  حلقوی  سرک های  احداث  باالی  افغانستان  حکومت 
می  کار  می نماید،  هم وصل  با  را  افغانستان  مختلف  نقاط 

کند.
اقتصاد  برای  را  گاز  الین  پایپ  تمدید  جمهور  رییس 
سیستم  حاضر  حال  در  گفت  خوانده  حیاتی  افغانستان 
معیاری برای صادرات گاز و نفت افغانستان وجود ندارد و 
می خواهیم با عقد قرارداد ها به سطح دولت ها، این سیستم 

را معیاری بسازیم.
مدت  کوتاه  توافق  که  کرد  تصریح  غنی  جمهور  رییس 
ترانزیتی را قبول نداریم و باید سیستم قسمی عیار گردد که 
به شکل دوامدار و موثر مدیریت شود. او گفت که هدف 
از  را  فعال ساختن راه الجورد است که آسیای جنوبی  ما 
طریق افغانستان به دریای خزر وصل می کند و همچنان ما 

می خواهیم در راه جدید ابریشم، سهم بارز داشته باشیم.
ساختن  وصل  که  کرد  نشان  خاطر  کشور  جمهور  رییس 
افغانستان به دریای خزر ما را کمک می کند تا میزان تجارت 
خویش را توازن بخشیده و در نهایت افغانستان را به یک 

کشور صادر کننده مبدل سازیم.
رییس جمهور با اشاره بر اینکه افغانستان در قسمت تولید 
مواد ساختمانی با کیفیت، ظرفیت عالی دارد، گفت که باید 

در این قسمت کار های بیشتری صورت گیرد.
وی تاکید کرد که کمک های بانک توسعه آسیایی در زمینه 
تقویت زیربناهای افغانستان و احیای مجدد آن، ممد واقع 

می شود.
آسیایی  توسعه  بانک  مسوولین  از  تاکید  با  جمهور  رییس 
خواست که با نهاد های خارجی قرارداد نکنند، زیرا دولت 
افغانستان آماده است تا با پذیرش تمام معیارات و سیستم 
نظارتی که این بانک رضایت داشته باشد، پروژه ها را تطبیق 

نماید.
بانک توسعه آسیایی گفتند که در  این دیدار مسوولین  در 
کرده،  کار  نزدیک  از  افغانستان  حکومت  با  تا  اند  تالش 
ریزی  برنامه  آن  با  مطابقت  در  و  کنند  را درک  اولویت ها 

نمایند.
ارتقای ظرفیت ها و تقویت  آنان گفتند که در عرصه های 
نهادها با افغانستان همکار باقی خواهند ماند و باالی پروژه 

های کار خواهند کرد که پایدار باشد.

اسالم آباد در اولویت سیاست...
که نشان دهنده تغییر رویکرد کابل نسبت به اسالم آباد است.
با  تجاری  مبادالت  حجم  افزایش  برای  کرد:  تأکید  عزیز 

دولت افغانستان به توافق رسیده ایم.
نظامی  افسران  آموزش  برای  افغانستان  گفت:  سرتاج عزیز 
پیدا خواهد  ادامه  این روند  داد و  پاکستان  به  مثبت  پاسخ 

کرد.
غنی  اشرف  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  و  کشور   جمهوری  رییس 
دولت وحدت ملی روز دوشنبه از پاکستان به دلیل گسترش 

حمالت انتحاری و انفجاری به شدت انتقاد کردند. 
این دو مقام گفتند که اسالم آباد با کابل در راستای مبارزه 

با تروریسم همکاری نکرده است. 
اشرف غنی گفت که پاکستان همچنان به افغانستان جنگ و 

تروریست می فرستد. 

برخی از اعضای حکومت پیشین...
یک انفجار نسبتًا قوی در درب ورودی فروگاه کابل 
ُرخ داد که از اثر آن تعداد زیادی از افراد غیر نظامی 

کشته و یا زخمی شدند. 
برعهده  را  اخیر  حمله  سه  مسوولیت  طالبان  گروه 
گرفتند؛ اما مسوولیت حمله انتحاری در شاه شهید را 

تاکنون هیچ گروهی نپذیرفته است.
نماینده گان  عضومجلس  مهدی  محی الدین  داکتر 
می گوید: حلقاتی که از حامد کرزی حمایت می کردند 
و اکنون از ارگ رانده شدند، در حمالت خونین اخیر 

شهر کابل نقش بارزی دارند.
 به باور داکتر مهدی، رابطۀ تنگاتنگ حامد کرزی و 
حامیان اش با طالبان و پاکستان، این مساله را به اثبات 
می رساند که همین افراد در پشت حمالت انتحاری 

چند روز گذشته قرار دارند.
 او می افزاید: زمانی که هر دو رهبر سرگرم چانه زنی 
این  بودند،  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  سر  بر 
بودند  این  و درصدد  فعال شدند  فوق العاده  حلقات 
که چگونه حکومت را تضعیف کرده و خود دوباره 

به قدرت برسند.
نقشه  روز  هر  حلقات  این  گفت:  مجلس  این عضو 
با  و  امنیتی  اوضاع  دادن  نشان  وخیم  با  تا  می کشند 
برگزاری یک لویه جرگه ساخته گی، حامد کرزی را 

به قدرت برسانند.
داکتر محی الدین به این باور است که رهبران حکومت 
وحدت ملی، اگر اراده کنند، بدون شک این توان را 

دارند تا این خطرات را دفع کنند.
این  انجام  از  این عضو مجلس می گوید: هدف دوم 
حمالت وحشیانه نشان دهنده ابزاری بودن طالبان در 

دستان آی اس آی پاکستان است.

نشان دهنده  اخیر  انتحاری  حمالت  کرد:  تاکید  او 
قدرت طالبان است که مرگ مالعمر هیچ تاثیر برآنان 

نداشته است.
به گفتۀ داکتر مهدی، ادامۀ حمالت در طی دو سال 
گذشته بدون موجودیت مالعمر ثابت می کند که مال 
برای  باشد  بهانه یی  تا  بود  تنها یک اسم کاذب  عمر 
انجام حمالت تروریستی توسط طالبان که از سوی 

پاکستان رهبری می شوند.
او می گوید: »طالبان بیشترین حمالت خود را در دو 
اند،  داده  انجام  نبوده؛  زنده  مالعمر  که  سال گذشته 
به این  باید به وجود مالعمر شک کرده و  بنابراین، 
نتیجه رسید که این آی اس آی پاکستان است که فرمان 
جنگ در افغانستان در اختیار دارد، نه رهبران طالب.«
باید  ملی  وحدت  حکومت  مهدی،  داکتر  گفتۀ  به 
تجدید  پاکستان  نظامی  حکومت  با  خود  روابط  در 
از  ناشی  افغانستان  در  مشکالت  تمام  زیرا  نظرکند؛ 
حمایت نظامی پاکستان از گروه های هراس افگن در 

افغانستان است.
با این حال، محمد ناطقی عضو هیأت مذاکره کنندۀ 
با  می گوید:  پاکستان  در  طالبان  با  افغانستان  دولت 
وضعیت پیش آمده نمی  توان وارد گفت وگو شد؛ زیرا 
با  بنابراین،  طالبان هر روز همو طنان ما را می کشند. 

چنین گروهی اصاًل مذاکره معنایی ندارد.
او از پاکستان می خواهد تا با دولت افغانستان در روند 
گفت وگوهای صلح صادقانه عمل کند و مساله جنگ 

و صلح با افغانستان را واضح سازد.
هفته  دوشنبۀ  حکومت  رییس اجراییه  عبدهلل  داکتر 
جاری در نشست هفته وار شورای وزیران گفت که 
روند  در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  از  بعد  پاکستان 
مبارزه با تروریسم با کابل همکاری صادقانه نداشته .

او افزود: »متاسفانه همکاری صادقانه یی را که دولت 
وحدت ملی در راستای مبارزه با تروریسم از پاکستان 
توقع داشت هیچ گونه همکاری در 10 ماه گذشته از 

سوی کشور پاکستان صورت نگرفته است.«
که  کرد  تأکید  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
اکنون جنایت کاران در روز روشن مسوولیت عملیات 
هیج  ولی  می گیرند،  به عهده  افغانستان  داخل  در  را 
آن  در  پاکستان  از سوی  آنها  فعالیت  در  محدودیتی 
جنایت  وقاحت  کمال  با  آنان  و  نشده  ایجاد  کشور 

علیه مردم افغانستان را ادامه می دهند.
داکتر محمد اشرف غنی رییس جمهور نیز با انتفاد از 
پاکستان گفته که در روابط اش با این کشور تجدید 

نظر خواهد کرد.
نبوده  افغانستان صادق  با  پاکستان  تاکید کرده که  او 
فرستاده  جنگ  پیام  ما  به  کشور  این  از  هنوزهم  و 

می شود.
انجام حمالت چند  نیز  عتیق اهلل امرخیل آگاه نظامی 
استخبارات  همکاری  به  طالبان  کار  را  گذشته  روز 
پاکستان  آی اس آی  خصوص  به  همسایه  کشورهای 

می داند.
به گفتۀ او، بعد از درگذشت مالعمر مشخص بود که 
طالبان برای نشان دادن اتحادشان دست به این چنین 
بدون همکاری  اما چنین حمالت  حمالت می  زنند؛ 

آی اس آی پاکستان ممکن نیست.
این آگاه نظامی، ضمن این که ادامه این گونه حمالت 
طالبان  می گوید:  نمی داند،  مذاکرات  برای  مانع  را 
باال  دست  جنگ  در  حمالت  افزایش  با  می خواهند 
بیشتری  امتیاز  مذاکرات  میدان  در  تا  باشند  داشته 
به  حمالت  افزایش  علل   از  یکی  پس  کند،  کسب 

دست آوردن امتیاز است.

سایۀ فاشیسم همچنان
 بـر سِر شنـاس نامـه های بـرقی
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ورزش
رکـورد بـد گـرت بیل

 در رئال مادرید
بازیکن پیشین وستهام اعالم کرد دوست دارد مهاجم باشگاه لیورپول خیلی زود رفتارش 

را تغییر دهد.
ماریو بالوتلی تابستان گذشته با 20 میلیون یورو از میالن ایتالیا راهی لیورپول در انگلیس 

شد اما به هیچ وجه نمایش درخور توجهی ارائه نکرد.
»سوپر ماریو« در بیشتر بازی ها بنا به اعتقاد برندان راجرز، سرمربی قرمزها، روی نیمکت 
تیمش نشست و در هر دیداری هم که به میدان آمد، نتوانست در تیمش موثر بازی کند. 
انتقادهای زیادی از راجرز برای خریدن این بازیکن ایتالیایی شده است اما این مربی هم 
در توجیه جالبی اعالم کرد وقتی لوییس سوآرس را فروختیم، باید بازیکنی می خریدیم 

که اسم و رسم بزرگی داشته باشد!
پائولو دی کانیو که پیشتر در تیم های وستهام و چارلتون در انگلیس و التزیو در ایتالیا 
بازی کرده است و در دوره کوتاهی هم هدایت باشگاه سوییندن تاون را به عهده داشت 
و خود نیز در دوران فوتبالش همواره پر از حاشیه بود، اکنون به صحبت در مورد بالوتلی 

پرداخته است.
دی کانیو در این زمینه گفت: به عنوان یک مربی، نظرم در مورد فوتبال این است که باید 
معنای این که در کنار هم تیمی هایتان بازی می کنید را درک کنید. همواره باید یکدلی تان 
را در لحظه های خوب و بد در کنار سایر اعضای تیم نشان دهید. به نظرم ماریو بالوتلی 
به هیچ وجه این کارها را انجام نمی دهد. بسیاری از مربیانی که بالوتلی زیر نظرشان کار 
کرده است، به دنبال تغییر رفتار او بوده اند. روبرتو مانچینی برای او در فوتبال درست 
همانند یک پدر رفتار کرد اما مانچو که اکنون هدایت اینتر را به دست دارد، به هیچ وجه 

برای آوردن او به این تیم درخواست نداد.
دی کانیو ادامه داد: ژوزه مورینیو سعی کرد بالوتلی را در ابتدای همکاری شان درک کند. 
ژوزه از آن دست مربیان است که بازیکنانش را به خوبی درک می کند. در نهایت هم 
متوجه شد که نمی تواند این بازیکن را عوض کند. بالوتلی اکنون نزدیک به 25 سال 
دارد. باید خودش را تغییر دهد. نمی تواند همواره روی کمک دیگران برای عوض کردن 
رفتارش متکی باشد. به نظرم من، در سر ماریو بالوتلی افکار پلیدی هستند. البته او هنوز 
جوان است و یک قهرمان ذاتی به شمار می رود اما او به هیچ وجه از پتانسیل هایی که 

دارد استفاده نکرده است.
نازی ها«  با گرفتن ژست »سالم  ترکیب التزیو  در  از گلزنی  دی کانیو که خودش پس 
بالوتلی  ایتالیا به پا کرد، در پایان صحبت هایش در مورد ماریو  جنجال های زیادی در 

گفت: بر این باورم که بالوتلی فکر می کند فوتبال این است که توپ را در اختیار بگیری، 
خودت را در زمین نشان بدهی و پس از آن هم تیمی هایت باید توپ را به تو برسانند. نه، 
فوتبال این نیست. باید در این ورزش کمی فروتن باشی و خودت را فدای تیمت کنی. 
در این ورزش باید در زمین فوتبال کمی بخشنده تر ظاهر شوی. به عقیده من، بالوتلی 
پتانسیل های بسیار باالیی دارد. از اعماق قلبم می خواهم که بالوتلی بتواند خودش را از 
این شرایط بیرون بیاورد. البته همه چیز به خودش بستگی دارد و کار بسیار دشواری هم 
هست. بالوتلی مدت زیادی از زندگی اش را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

می گذراند. او بیشتر دوست دارد یک سلبریتی باشد تا یک فوتبالیست!

بازیکن پیشین بارسلونا برای این باور است که سرمربی هلندی یونایتدها در حال از بین 
بردن این تیم است.

به  رودریگس  پدرو  فروش  مورد  در  زیادی  خبرهای  کاتالونیا،  اسپورت  گزارش  به  
منچستریونایتد منتشر شده است. مبلغ این انتقال نیز 30 میلیون یورو اعالم شده است. با 

توجه به حضور لیونل مسی، لوئیس سوآرس و نیمار بدون شک فرصت زیادی به پدرو 
منچستریونایتد  همین خاطر سران  به  نمی شود.  داده  بارسلونا  ترکیب  در  برای حضور 
برای خرید این بازیکن اقدام کرده اند. قرار است این بازیکن 28 ساله پس از رویارویی 

بارسلونا با سویا در سوپر کاپ اروپا راهی اولدترافورد شود.
هریستو استویچکف که به همراه بارسلونا پنج بار در لیگ فو تبا ل اسپانیا قهرمان شده 
و یک بار هم در اروپا جام گرفته است، اعالم کرد: انتقال پدرو به یونایتد کار درستی 

نیست.
استویچکف در این زمینه گفت: هیچ وقت عالقه نداشتم با فان خال کار کنم. او در حال 
از بین بردن هسته اصلی تیم منچستریونایتد است. او در دوران مربیگری بارسلونا نیز 
همین کار را با کاتاالن ها انجام داده بود. ویکتور والدس که در پنجره نقل و انتقاالت 
این تیم  با منچستریونایتد قرارداد امضا کرد به یک نیمکت نشین محض در  زمستانی 
به  نیز  پدرو  که  امیدوارم  ندارد.  والدس  با  هم  رفتار خوبی  فان خال  است.  بدل شده 

صحبت های من گوش داده و به منچستریونایتد نرود.
استویچکف که در سال 1۹۹8 توسط فان خال از بارسلونا کنار گذاشته شد، بار دیگر 
بود.  انداخته  بیرون  نوکمپ  از  را  او  پیش  پرداخت که 17 سال  مربی  این  از  انتقاد  به 
استویچکف در این زمینه گفت: به هیچ وجه به فان خال احترام نمی گذارم. یک روز و 
زمانی که آسیب دیده بودم به همراه همسرم به نوکمپ رفتم. فان خال به سوی همسرم 
رفت و از او پرسید چطور ممکن است که تو همسر هریستو باشی! همسرم در پاسخ 
گفته بود هریستو این توانایی را دارد که بتواند توپ طال را ببرد. بدون هیچ شکی دلیل 

جدایی من از بارسلونا در سال 1۹۹8  لوئیس فان خال بود.

هافبک ساحل عاجی فیروزه ای پوشان اعالم کرد 
که نمی خواهد این تیم را ترک کند.

به  گزارش ساکرنت، یحیی توره 32 ساله که در 
دو  توانست  آلبیون  بروم ویچ  وست  با  رویارویی 
بهترین  از  یکی  و  کند  باز  را  حریف  دروازه  بار 
نمایش هایش را برای تیمش ارائه کند همواره یکی 
از بهترین بازیکنان در منچسترسیتی بوده است. او 
منچسترسیتی  ترکیب  در   2013  –  14 فصل  در 
موفق به زدن 24 گل شد اما فصل گذشته تنها 12 

بار دروازه حریفان را باز کرد.
منچسترسیتی  از  خروجش  مورد  در  توره  یحیی 

گفت: می دانم چه کارهایی در این تیم انجام دهم 
و هیچ عالقه یی هم ندارم که ببینم مردم در موردم 
اوقات  گاهی  می دهند.  انجام  صحبت هایی  چه 
مردم انتقادهای ناعادالنه ای انجام می دهند. من هم 

عالقه ای برای تحلیل نظرهای آنها را ندارم.
توره ا دا مه  داد: شروع خوبی در لیگ داشتم اما 37 
بازی تا پایان باقی  مانده است. زود است بخواهم 
یک  مقابل  ما  کنم.  صحبت  خوبم  فرم  مورد  در 
برای  هم  سختی  کار  و  کردیم  بازی  خوب  تیم 
شکست شان داشتیم. گل دوم تیم به نظرم خیلی 
داشتم.  بونی  ویلفرد  با  بود. همکاری جالبی  زیبا 

تیمی  هم  عاج  ساحل  ملی  تیم  ترکیب  در  او  با 
هستیم و به همین خاطر یکدیگر را خیلی خوب 
زمین  در  راحت  خیلی  می توانیم  و  شناسیم  می 

همدیگر را پیدا کنیم.

هافبک ولزی ر ئال  ماد رید با آمدن رافا بنیتس با جالش های 
جدیدی روبرو شده است.

جام  انجام  با  ماد رید  ر ئال   باشگاه  آس،  گزارش  به  
سانتیاگوبرنابئو مقابل گاالتاسرای ترکیه بازی های پیش فصل 

خود را به پایان می رساند.
گرت بیل که در این تیم و در بازی های پیش فصل نمایش 
تیم  این  ارائه کرده در پست جدیدش در ترکیب  را  خوبی 
سرمربی  بنیتس،  رافائل  از  و  دارد  بیشتری  راحتی  احساس 
رئال خواسته بود تا او را در طول فصل در همین روز بازی 

دهد.
تاکنون وی در این پست تنها یک گل به ثمر رسانده است. او 
طی 6 دیدار و 38۹ دقیقه حضور در زمین که به طور میانگین 
به  توانسته 15 شوت  داشته  دیدار حضور  دقیقه در هر   64
سمت دروازه بزند که تنها پنج شوت او در چارچوب بوده 
است. این بدان معناست که شوت های زده شده گرت بیل 
به  ندارد. یک شوت  باالیی  دقت  دروازه حریفان  به سمت 
سمت دروازه در هر 26 دقیقه و آمار پایین 6.66 شوت به 
سابق  هافبک  برای  خوبی  آمار  نمی تواند  چارچوب  سمت 

تاتنهام باشد.
او  پیشین  باشگاه  تاتنهام  مقابل  بیل،  ثمر رسیده  به  تنها گل 
با  رویارویی  در  بنزما  کریم  به  هم  را  گلی  پاس  بیل  بود. 

منچسترسیتی در شهر ملبورن استرالیا داده بود.
گرت بیل 55 دقیقه در رویارویی با رم ایتالیا نیز در ترکیب 
سمت  به  شوت  یک  دیدار  آن  در  او  داشت.  قرار  تیمش 
چارچوب داشت و دو شوت را به خارج از چارچوب زد. 

بیل در برابر اینتر هم به میدان رفت اما هیچ شوتی به سمت 
چارچوب دروازه حریف نزد.

هم  دیدار  آن  در  او  کرد.  بازی  دقیقه   6۹ سیتی  مقابل  بیل 
تنها یک شوت زد که خارج از چارچوب بود. مقابل میالن 
که 70 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت سه شوت زد 
تاتنهام  آنها داخل چارچوب قرار داشت. مقابل  از  که یکی 
هم تنها یک شوت به سمت دروازه حریف زد که همان نیز 

تبدیل به گل شد.
تیم نروژی  با یک  این هافبک ولزی در رویارویی دوستانه 
که در اسلو برگزار شد نیز 67 دقیقه در ترکیب ر ئال  ماد رید 
حضور داشت، پنج شوت زد که سه شوت داخل چارچوب 
بود. او در این دیدار بارها شانس گلزنی اش را نیز از دست 

داده است.
این فصل  در  که  بسیار سختی  به شرایط  توجه  با  آمار  این 
بازیکنی مانند گرت بیل  در ر ئال  ماد رید حضور دارد برای 
زیاد خوب به نظر نمی رسد. شاید هو اد ا ران رئال از سرمربی 
سراغ  به  بیل  گرت  از  استفاده  به جای  تا  بخواهند  تیم شان 
نظر  به  برود.  رودیگس  خامس  یا  و  ایسکو  به  دادن  بازی 
می رسد فصل پیش رو برای بیل فصلی سرنوشت ساز باشد. 
دیگر  بار  ماد رید  ر ئال   ترکیب  در  او  ضعیف  نمایش  شاید 
موجب شود صحبت های فروش این بازیکن مطرح شده و 

او به لیگ برتر انگلیس بازگردد.

دی کانیو: 

افکـار پلیدی در سـر بالوتلـی وجـود دارد

استویچکف:

 فان خال در حال خراب کردن منچستریونایتد است

توره: 

هرگز منچسترسیتی را ترک نمی کنم
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تهران و کشورهای عربی حوزه  بین  وزیر خارجه روسیه خواستار گفت و گو 
خلیج فارس شد ولی در عین حال به وجود اختالف بین این کشور با عربستان 

درباره سرنوشت بشار اسد در آینده سوریه تاکید کرد.
مشترک  نشست خبری  در  العربیه، سرگئی الوروف  شبکه خبری  گزارش  به 
با همتای سعودی خود در مسکو با اشاره به بحران یمن تاکید کرد که توقف 
درگیری در یمن و از سرگیری روند سیاسی در این کشور بسیار ضروری است.
وزیر خارجه روسیه همچنین با  اشاره به رایزنی های مسکو با طرف های یمنی 
گفت: ما عربستان را در جریان تماس روسیه با برخی از طرف های یمنی قرار 

دادیم و باید طرح پیشنهادی عربستان برای صلح اجرایی شود.
سرگئی الورف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق هسته ای بین 
ایران و گروه 1+5 گفت: بعد از امضای توافق امیدواریم که گفت و گوهایی بین 

ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صورت بگیرد.
الوروف با اشاره به وجود برخی از اختالف نظرها با عربستان سعودی در مورد 
اجرای مفاد بیانیه ژنو 1 و سرنوشت بشار اسد در مورد سوریه، گفت: روسیه 
و عربستان در خصوص بحران سوریه از دست آوردهای بیانیه کنفرانس ژنو 1 

حمایت می کنند.
وی افزود: با عربستان جزئیات تشکیل یک ائتالف بین المللی برای مبارزه با 

تروریسم را بررسی کردیم.
عادل الجبیر: بشار اسد نباید در آینده سوریه نقشی داشته باشد

با  این کنفرانس خبری  الجبیر وزیر خارجه عربستان در  از سوی دیگر عادل 
با روسیه،  اقتصادی و تسلیحاتی  تاکید بر تمایل ریاض برای گسترش روابط 
گفت: ما بر فعال کردن توافق ها در زمینه توسعه روابط با روسیه کار می کنیم. 
سفر محمد بن سلمان جانشین ولی عهد عربستان بسیار مهم بوده است و باعث 

توسعه روابط بین ریاض و مسکو شده است.

الجبیر با اشاره به اینکه موضع عربستان در خصوص سوریه تغییر نکرده است، 
گفت: ما از حل مسالمت آمیز بحران سوریه بر اساس بیانیه »ژنو 1 « حمایت 
می کنیم و هرگونه نقش بشار اسد در آینده سوریه قابل قبول نیست ولی باید 

موسسات دولتی در سوریه حفظ شود.
وزیر خارجه عربستان با اشاره به اینکه هنوز پرونده  هایی وجود دارد که روسیه 
و عربستان بر سر آنها اختالف دارند، گفت: دو کشور در خصوص یمن مذاکره 
و بر ضرورت اجرای سریع قطعنامه 2216 شورای امنیت در یمن تاکید کردند.

یونان و وام دهندگان بین المللی روز 
سه شنبه درباره یک بسته کمک مالی 
جدید چند میلیارد یورویی به توافق 

رسیدند.
رویترز،   خبرگزاری  گزارش  به 
در  یونان  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 
برای  توافق  این  کرد  اعالم  یی  بیانیه 
جلوگیری از ورشکستگی این کشور 
و باقی ماندن یونان در ناحیه یورو به 

دست آمده است.
و  اقتصاد  وزارت  های  مقام  از  یکی 
میان  مذاکرات  از  پس  یونان  دارایی 
آتن و وام دهندگان بین المللی گفت: 
توافق حاصل شده است. برخی  این 
از جزئیات در حال حاضر در دست 

بررسی است.
آمد  دست  به  آن  از  پس  توافق  این 
که مقام های دولت یونان پیش نویسی 
را  کشور  این  وام  توافق  سومین  از 
دهندگان  وام  با  مذاکرات  براساس 
اتحادیه  و  پول  بین المللی  صندوق 
بحث  به  را  آن  و  کرده  تنظیم  اروپا 

گذاشتند.
بتواند  تا  کرد  تالش  شدت  به  آتن 
 86 ارزش  به  وام  توافق  به  امروز  تا 
به  و  یابد  دست  یورویی  میلیارد 
سال  اوت   20 تا  بتواند  آن  موجب 
جاری میالدی اولین بخش از وام را 
تاریخ  آن  در  باید  آتن  کند.  دریافت 
بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی 

اروپا را پرداخت کند.
مقام هایی از اتحادیه اروپا و صندوق 
وزرای  با  شنبه  روز  پول  بین المللی 
یونان دیدار کردند.  دارایی  اقتصاد و 

این دیدار یک روز پس از آن انجام 
شد که مقام های دارایی اتحادیه اروپا 
برگزار کرده و در  کنفرانس  تله  یک 
سخن  مذاکرات  پیشرفت  درباره  آن 
همچنین  شنبه  روز  مذاکرات  گفتند. 
باید  یونان  که  اولیه« ای  »اقدامات  بر 
برای دریافت وام انجام دهد، متمرکز 
بود و به گفته یک مقام ارشد دولتی، 
طرفین در این رابطه به توافق رسیدند. 
یک مقام دولت آتن گفت: توافق باید 
تا پیش از 18 اوت به سرانجام برسد.
یونان ماه گذشته به سختی توانست تا 
از بحران خروج از یورو رهایی یاید 
الکسیس  چپ گرای  دولت  نهایتا  و 
سیپراس، نخست وزیر یونان در ازای 
ریاضت  و  اصالحات  برخی  اجرای 
به  سومی  وام  سنگین تر،  اقتصادی 
می  دریافت  یورو  میلیارد   86 ارزش 

کند.

روز  عراق  پارلمان  که  حالی  در 
تصویب  را  العبادی  اصالحات  بسته 
ملت  به  عراق  نخست وزیر  کرد، 
اصالحات  بسته  این  تصویب  عراق 

پیشنهادی را تبریک گفت.
شفق نیوز،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عراق  نخست وزیر  العبادی،  حیدر 
ضمن تبریک به ملت عراق متعهد شد 
اصالحات  مسیر  به  مردم  حمایت  با 
در  را  جانش  اگر  حتی  و  دهد  ادامه 

راه این اصالحات بدهد.
از  درخواست  ضمن  پیشتر  وی 
عدم  برای  کشور  این  پارلمان 
پیشنهادی  اصالحات  سند  دستکاری 
دولت اعالم کرد: سمت های معاونان 
پرونده  موضوعات  از  یکی  قوه  سه 
فساد است که پارلمان باید تصمیمات 

ریشه ای درباره آن اتخاذ کند.
دولتش  که  بود  کرده  اعالم  او 
می خواهد اصالحات پیشنهادی خود 
را در تمامی بخش های دولتی به اجرا 

دربیاورد.
وی گفت: ما گزینه ای جز پاسخ دادن 
مرجع  و  تظاهرکنندگان  خواسته  به 

دینی نداریم.
با فخری کریم،  العبادی در دیدارش 
یکی از خبرنگاران عراقی بر جدیت 
همه  در  اصالحات  اجرای  بر  دولت 
بخش ها تاکید و اعالم کرده بود: اتخاذ 
خواسته های  تامین  برای  اقدامات 
ضروری  خدمات  و  تظاهرکنندگان 
بیت المال  رفتن  هدر  از  ممانعت  و 
انجام  و  اساسی  قانون  به  اتکا  با 
دیگری  چیز  هر  از  پیش  اصالحات 

ممکن است.
درباره  خود  جلسه  نیز  عراق  کابینه 
روز  به  را  پیشنهادی  اصالحات 

پنجشنبه موکول کرد.
معاون  مطلق  صالح  دیگر،  سوی  از 
نخست وزیر عراق اعالم کرد، پرونده 
پرونده های  اولین  جزء  اداری  فساد 

مورد بررسی از لحاظ قضایی است.

الوروف:
 با عربستان درباره سرنوشت بشار اسد در آینده سوریه اختالف داریم

توافق جدید یونان
 و وام دهندگان بین المللی

العبادی خطاب به عراقی ها:

 به اصالحات ادامه می دهیم

اجالس جهانی امنیت هسته ای 
مارچ 2016 در واشنگتن 

برگزار خواهد شد

برخی از مدارس مروج افراط گرایی 
در پاکستان تعطیل شدند

کاخ سفید در بیانیه یی اعالم کرد: رهبران جهان 31 مارچ 2016 
طی نشست امنیت هسته یی در واشنگتن درباره اقدامات ممکن 
هسته ای  تروریسم  به  کشورها  گرایش  از  جلوگیری  جهت 

گفت وگو خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در این بیانیه کاخ سفید آمده 
است: در این نشست که از 31 مارچ 2016 تا یکم اپریل برگزار 
می شود، درباره تهدیدهای هسته ای و اقدامات الزم برای محدود 
کردن استفاده از اورانیوم  غنی شده، مقابله با قاچاق منابع اتمی 
و مقابله با تالش ها در جهت استفاده تروریست ها از این انرژی 

گفت وگو خواهد شد.
آخرین نشست امنیت هسته ای سال 2014 در الهه برگزار شد. 
نشست  این  نتایج چشمگیر  بر  بیانیه خود  ادامه  در  کاخ سفید 

تاکید کرد.
این نهاد همچنین اعالم کرده است که آمریکا طی نشست آتی 
امنیت  تامین  برای  امنی  ساختار  ایجاد  دنبال  به  کشورها  سران 

هسته ای براساس استانداردهای بین المللی خواهد بود.
این در حالی است که روسیه پیشتر و در نومبر 2014 اعالم کرد 
آمریکایی  مقامات  اما  کرد  نخواهد  شرکت  نشست  این  در  که 

همچنان امیدوارند که مسکو نیز در نشست آتی شرکت کند.
مقامات آمریکایی تاکید می کنند که مسکو نقش بسیار مهمی در 
خواهد  جمعی  کشتار  از سالح های  استفاده  گسترش  با  مقابله 

داشت.

وزیر داخله پاکستان گفت: نیروهای امنیتی فعالیت 30 مدرسه 
از  حمایت  و  مشکوک  فعالیت های  انجام  اتهام  به  را  دینی 

جریان افراط، تعطیل کردند.
پاکستان  داخله  داون، چودهری نثار علی خان وزیر  به گزارش 
نیروهای  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  دیروز 
اعالم  و  دانسته  مشکوک  را  دینی  مدرسه   30 فعالیت  امنیتی 
گرایی  افراط  ترویج  سبب  به  مدارس  این  تمامی  که  کردند 

تعطیل شده اند.
وی افزود: با تشکیل کمیسیون های ویژه سعی داریم نظارت 
برای ثبت نام در مدارس دینی را بیشتر کنیم تا افراد مشکوک 
و  افراط گرایی  ترویج  برای  مدارس  این  سپر  از  نتوانند 

فعالیت های مشکوک استفاده کنند.
مدارس  در  ثبت نام  برای  تازه  دستورالعملی  کرد:  تأکید  خان 
دینی به تمام ایالت ها ارسال شده و با کسانی که به آن عمل 

نکنند به شدت برخورد می شود.
به گزارش وزارت داخله پاکستان در ایالت پنجاب 2 مدرسه، 
در ایالت سند 15 مدرسه،در ایالت خیبر پختونخواه 13 مدرسه 
دینی به علت فعالیت های مشکوک و پشتیبانی از تروریست ها 

تعطیل شدند.
بلوچستان  در  دینی  مدرسه  هیچ  که  می افزاید  گزارش  این 

تعطیل نشده اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
دینی  مدرسه   72 از  بیش  که  است  آن  از  حاکی  ها  گزارش 
ایالت سند به علت پذیرفتن افراد مشکوک، در لیست مدارسی 

هستند که باید تعطیل شوند.
سردارمحمد یوسف وزیر امور مذهبی پاکستان نیز در گفت و گو 
با خبرنگاران اظهار داشت: از سال 2 هزار یعنی دوره پرویز 
مشرف تاکنون هیچ دولتی علیه مدارس دینی وارد عمل نشده 

و بر نحوه عملکرد این مدارس نظارت نداشته است.
به جای  دینی  افزود: در سال 2001 تالش شد مدارس  وی 
پیروی از شیوه سنتی با شیوه تدریس در دانشگاه ها هماهنگ 
روند  این  اما  احداث  شیوه  این  با  دینی  مدرسه   3 و  شوند 

متأسفانه ادامه پیدا نکرد.  

ACKU




