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طرح  بررسی  از  افغانستان  خارجۀ  امور  وزارت 
توافقنامۀ اتصال افغانستان به اروپا در دومین نشست 
شهر  میزبانی  به  الجرود«  »راه  پنج جانبه  تخصصی 

تفلیس پایتخت گرجستان خبر داد.
روز  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
نشست  دومین  کرد:  اعالم  بیانیه یی  انتشار  با  گذشته 
»راه  ترانزیت  و  نقل  و  حمل  جانبه  پنج  تخصصی 

الجورد« در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شد.
میان  الجورد  راه  تواقفنامه  طرح  نشست،  این  در 
آذربایجان،  ترکمنستان،  افغانستان،  کشورهای 

گرجستان و ترکیه بررسی شد.
اعالمیه افزود: نشست مذکور به میزبانی گرجستان و با 
ریاست مشترک این کشور و افغانستان برگزار شده بود 
که در آن مسووالن ارشد، کارشناسان و دیپلمات های 
امور اقتصادی، حقوقی، راه و حمل و نقل وزارت های 

خارجه، ترانزیت، و راه آهن کشورهای نامبرده شرکت 
کرده بودند.

در  کننده  شرکت  کشورهای  پیشنهادات  و  نظرات 
مورد طرح  در  راه الجورد  تخصصی  نشست  دومین 
از بحث و گفت وگو مورد  ارایه و پس  آن  توافقنامه 

موافقت واقع شد.
بحث روی متن طرح...                   ادامه صفحه 6
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من باز تأکید می کنم تا پاکستان در استراتژی خود تغییر نیاورد، 
مشکل افغانستان با آن کشور حل نخواهد شد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

کمیسیون  که  می گویند  تدارکات  ملی  اداره  مسووالن 
و  داده  قرارداد  به  را  جدید  پروژه   ۸ ملی  تدارکات 
قرارداد ۳ پروژه دیگر را مورد بازنگری قرارداده است.

یما یاری رییس اداره تدارکات ملی که دیروز در یک 
نشست خبری صحبت می کرد گفت: » در جلسه شب 
گذشته کمیسیون ملی تدارکات...          ادامه صفحه 6

در  حاضر  بین المللی  نیروهای  و  ارزگان  والیت  پولیس 
افغانستان گفته اند که ده ها مامور پولیس محلی پس از بیشتر از 

یک ماه گرفتاری در محاصره طالبان، نجات یافتند.
بی بی سی  به  ارزگان  پولیس  فرمانده  ابدالی،  توریالی  جنرال 
از ۱۵  نفر می رسید،  به ۶۰  آنها  افراد که تعداد  این  گفت که 
سرطان در منطقه ارزگان خاص به محاصره شورشیان طالبان 

درآمده بودند.
آقای ابدالی افزود که در درگیری که میان نیروهای امنیتی و 
از اعضای طالبان  نفر  این مدت جریان داشته، ۶۴  طالبان در 
کشته و ده ها نفر دیگر زخمی...                     ادامه صفحه 6

فرمانده  ستاد  معاون  مراد،  مرادعلی  جنرال 
ستاد مشترک ارتش افغانستان می گوید که از 
آغاز سال تا کنون جنایت های »نابخشودنی« 
برندۀ  انجام گرفته، ولی سرانجام  در کشور 

جنگ جاری، مردم افغانستان خواهند بود.
فراغت  جشن  در  یک شنبه  روز  مراد  آقای 
که  آنانی   گفت  ارتش  افسران  از  شماری 
شمال  به  جنوب  از  را  جنگ  می خواهند 
دهند،  انتقال  کشور  غرب  به  شرق  از  و 
و  شد  نخواهند  کار  این  به  موفق  هرگز 
دشمن  تسلیم  وقت  هیچ   افغانستان  مردم 

نمی شوند.

جامعۀ  خاموشی  به  اشاره  با  مراد  جنرال 
جهانی نسبت به مداخله های آشکار پاکستان 
در امور افغانستان این پرسش را مطرح کرد: 
جنگی  جنایت  جنایت کاران،  عملکرد  »چرا 
مردم  کشتار  به  نسبت  و  نمی شود  حساب 

افغانستان خاموشی اختیار شده است؟«.
این  در  زیادی  پنهان  راز های  که  گفت  او 
باره دارد که در آخرین مرحله و قطع تمامی 

راه ها، افشا خواهد کرد.
افزود  ملی  دفاع  وزارت  بلندپایۀ  مقام  این 
پاکستان خوب  برابر  در  افغانستان  نیت  که 

است، اما این...                 ادامه صفحه 6

اداره ملی تدارکات:

۸ پروژۀ جدید دولتی 
به قرارداد داده شد

عملیات پیچیده برای نجات ده ها 

پولیس ارزگان

بررسی طرح توافقنامۀ اتصال افغانستان به اروپا 
در دومین نشست راه الجورد در گرجستان
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این روزها پس از جنرال عطامحمد نور، والی 
والیت بلخ، جنرال دوستم مردِ بی چون وچراِی 

میدان های نبرد کشور شده است. 
اثرگذارِی عزم دوستم در میدان نبرد فاریاب 
را می توان به رسایی شنید. گزارش های هرشِب 
پرتله پوش،  جنرال  از  مختلف  رسانه های 
اوقات  بسیاری  که  شده  پُرسروصدا  آن قدر 
حاشیه  به  را  کابل  مهِم  خبرهای  از  بسیاری 
می راند. علِت این همه هیاهو هم واضح است؛ 
جنرال دوستم در این عصِر نکبت بار سیاست 
مردم  دادخواهِی  گلوِی  و  بازو  امنیت،  و 
جمالت  است.  شده  مزدور  تروریستاِن  علیه 
بریده بریدۀ فارسی او که گاه حتا فهِم آن برای 
اما پر طرفدار؛  فارسی زبانان هم دشوار است 
چون دوستم هرآن چه در این ایام می گوید، از 
دل می گوید و همه می دانند که »آن چه از دل 

برآید، الجرم بر دل نشیند«! 
با همه این اوصاف در آن سوی دیگر هم شکی 
دوستم  عیّاری های  این  از  عده یی  که  نیست 
به ستوه آیند و با هر بهانه یی در پی تخریِب 
که  امرخیل  ضیاءالحق  مثل  کسانی  برایند.  او 
غنی سازی«  »مهندس  عنوان  برازندۀ  به راستی 
او  درخشاِن!  کارنامه های  از  همه  و  است 
خبر دارند، تنها زمانی که علیه مسایلی چون 
توزیع شناس نامه های الکترونیکی و یا حرکت 
پرسش برانگیز  نگیرند،  موضع  دوستم  جنرال 
و تعجب آور خواهند بود. در نتیجه نباید زیاد 
سودای افراد مسأله دار و پُرحاشیه یی چون او 
رییس جمهور  اول  معاون  حضور  داشت.  را 
خاک  به  و  نبرد  آتش  و  دود  میاِن  در  کشور 
مالیدن بینِی جنرال های آی اس آی، بدون شک 
نمی توان  و  بود  دردآور خواهد  عده یی  برای 

گریز و گزیری از ناآرامی شان متصور شد. 
انتخابات  در  که  است  مردی  دوستم  جنرال 
معاونِت  دعوای  پیشین،  ریاست جمهوری 
نخست را داشت و علی رغم شک و گمان های 

به  سرانجام  طوالنی،  اگرهای  و  اما  و  بسیار 
سرمنزل مقصود رسید. با وجود این اما کمتر 
و  فعال  نقش  می توانست  واقع بینی  تحلیلگِر 
برای جنرال در حکومت  مقتدرانه یی  حضور 
مرد  غنی، دوستم  نگاه  در  متصور شود.  غنی 
چالش  به  برای  فقط  و  بود  بزکشی  میداِن 
کشیدن رقیب انتخاباتی اش، داکتر عبداهلل، در 
کارکردی  او  برای  می توانست  بزکشی  میدان 
متصور شود. چنین سناریویی در همان ماه های 
تحقق  به  هم  ملی  وحدت  حکومت  نخسِت 
پیوست و از نارضایتی های دوستم می شد به 
عمق رنِج او پی برد. دوستم در حکومت غنی 
شیر در زنجیر و عقاب در قفسی شد که کم کم 
به فراموشی سپرده می شد، تا آن که ناامنی های 
شمال و دیدارش با عطامحمد نور، والی بلخ، 

اوضاع را دگرگون کرد. 
برای  شمال  رای خیِز  سرزمیِن  ناامنی های 
پیشامِد ممکن  رهبراِن شمال تکان دهنده ترین 
بود که زبان و شمشیر استاد عطا و دوستم را 
ماه ها  از  استاد عطا پس  بیرون کشید.  نیام  از 
برای  درخوری  پاسخ  وقتی  سکوت،  روزۀ 
ناامنی های شمال از کابل نشنید، بی مهابا لب به 
گالیه از حکومِت مرکزی گشود و بالفاصله 
همراه با پسرش رزم جامه به تن کرد. او نه تنها 
بزرگان  پادرمیانی  با  خود وارد میدان شد که 
پای دوستم را هم  حزب جمعیت و جنبش، 
دوستم  که  بود  آن  از  پس  کشانید.  میدان  به 
عزم سفر به شمال کرد و بندهای نامرئی ارگ 
میان  شک  بدون  َکند.  پا  از  را  ارگ نشینی  و 
زنده گی شاهانه در ارگ و میدان نبرد تفاوت 
اولی  بر  را  دومی  دوستم  اما  بود؛  بسیاری 
ترجیح داد و با فرزندانش عزم میدان نبرد در 

فاریاب کرد. 
حاال تقریبًا یک ماه می شود که دوستم در میدان 
نبرد با شورشیان در فاریاب است. او حتا در 
زمان سفر رییس جمهور غنی به آلمان جهت 

تداوی پایش هم سودای سرپرستی حکومت 
وحدت ملی را به سر راه نداد و همچنان در 
آن دارد  باقی ماند. حاال هم عزمِ  سنگر خود 
که پس از تصفیۀ فاریاب به کندز و بدخشان 
برود و به کابوس ناامنی در شمال کشور پایان 
سبب  رشادت ها  و  دالوری  این  همۀ  دهد. 
سر  که  زمانی  درست  حاال  دوستم،  که  شده 
و  خورده  پاکستان  سنِگ  به  کابل  حکومت 
تحقق  امر  در  غنی  رییس جمهور  رشته های 
چراغ  شده؛  پنبه  همه  پاکستان،  راه  از  صلح 
امیــدی در دل مردمِ دل ُمرده کشور زنده کند. 
حتا می توان گفت که جنرال دوستم، با توجه 
به کارنامه های گذشته اش، اکنون تولدی دیگر 

در میدان سیاست و نبرد یافته است.
مخالفت های  علی رغم  غنی  رییس جمهور 
ملی،  وحدت  حکومت  سراِن  دیگر  بسیار 
یک تنه و یک سره در این ده ماه سنگ اسالم آباد 
را به سینه زد و حاال هم به وضوح چوب آن را 
خورده است. داکتر عبداهلل و بسیاری از دیگر 
رهبراِن حکومت وحدت ملی هرچند همواره 
بودند،  داده  خبر  اسالم آباد  دام  به  نیفتادن  از 
آی اس آی  چاه  به  تا  غنی  رییس جمهور  اما 
نیفتاد، به دیگران اعتنایی نکرد. با وجود این، 
حاال هم دیر نشده است و وقِت آن رسیده که 
رییس جمهور غنی یک بار هم که شده سکاِن 
دست  به  را  پرتالطم  دریای  این  در  کشتی 
گیرد و با حمایت از مبارزین و سربازان سر 
به کف کشور، صف واحد و منسجمی را علیه 
دهد.  تشکیل  افغانستان  مردم  دیرینۀ  دشمن 
اعتراضی مردم در سراسر کشور  حرکت های 
شک  بدون  که  می دهد  نشان  پاکستان،  علیه 
وسیع  گونۀ  به  هم  مردم  موضعی،  چنین  در 
حمایت  سیاسی شان  زعمای  و  حکومت  از 
نتیجه، مشارکت همه گانی  خواهند کرد و در 
سیاست های  علیه  مشترک  اقدام  برای  الزم 

ریاکارانۀ پاکستان فراهم خواهد شد. 
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در این روزها دولت افغانستان از اعالن خبری مبنی بر قطِع 
کمک های میلیارد دالری امریکا به پاکستان ابراز ُخرسندی 
کرده است. این خبر درست بعد از آن نشر شد که دولت 
انتقادهایی را در برابِر پاکستان داشته و گفته  وحدت ملی 
است که از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت 

می کند. 
فشار  زیر  افغانستان  که  فرصتی  در چنین  این خبر،  اعالن 
انفجار و حمالِت طالبان و داعش قرار  انتحار و  ناامنی و 
دارد، شاید در ظاهِر امر خوشایند به نظر آید؛ اما باید اذعان 
کرد که خوشحالِی مفرِط دولت مردان و برخی تحلیل گراِن 
ما از این خبر نشان می دهد که هنوز آن ها ساده انگارند و 
صرفًا در الیه های سطحی، روابط بین الملل را قادر به مطالعه 
هستند. زیرا قرار نیست که امریکا کمکی را که به پاکستان 
انجام می دهد، به  این آسانی قطع کند و استراتژیست های 

امریکایی هرگز چنین اقدامی را نمی پذیرند. 
شود،  اعمال  پاکستان  بر  که  تحریمی  نوع  هر  مسلمًا 
شایسته گِی استقباِل دولِت افغانستان و هم چنان دولت هند 
این  امریکایی ها  به راستی  که  کرد  دقت  باید  اما  دارد؛  را 
توانایی و این قصد را دارند که با قطع کمک ها به پاکستان، 

این کشور را زیر فشارهای اقتصادی قرار دهند.
پاکستان کشوری دارای قدرت هسته یی در منطقه و به نوعی 
حافِظ منافِع امریکا در برابر کشورهای رقیب و مخالفش در 
خاورمیانه و آسیاست. سالیاِن سال، منافع جهانِی امریکا با 
پاکستان گره خورده و محال است  منافِع ملی و منطقه یِی 
زیرا  افتـد.  جدایی  و  خصومت  دو  این  میاِن  به ساده گی 
پاکستان، می تواند  از  امریکا  ناگهانی  هرگونه قطِع حمایِت 
توازن و معادالت در منطقه  را به زیاِن امریکا تغییر دهد و 
امریکا  استراتژیِک  برنامه های  تطبیِق  برابِر  سِد محکمی در 

در منطقه ایجاد کند. 
با شنیدِن چنین خبرهایی ذوق زده  نباید  ما  بنابراین دولِت 
شود، بلکه باید در نهایِت خون سردی و هوشیاری جامعۀ 
جهانی را نسبت به تروریسم پروری پاکستان حساس کند. 
تعقیِب این راه تدریجًا می تواند زمینۀ محکومیت و انزوای 
پاکستان در جامعۀ بین الملل را فراهم آورد و در درازمدت 

می تواند به قطع دوستِی غرب و پاکستان بینجامد. 
تالش های  جوزده گی،  هرگونه  از  فارغ  باید  حکومت 
شدت  هراس افکنان  نابودی  برای  را  نظامی اش  و  سیاسی 
داشته  خود  دنباِل  هدف  این  در  را  جهان  باید  و  بخشـد 
باشد. یکی از راه های فشار بر پاکستان، هدایِت فشارهای 
از  کشور  این  تا  است  کشور  این  برابِر  در  جهانی  جامعۀ 
برای  دوم  نیروی  عنوان  به  تروریستی  گروه های  حمایِت 

تطبیق سیاست خارجی اش، دست بکشد.  
نباید دولت مرداِن کشور بدون درِک حساسیت های منطقه یی 
تاریکی  در  سوزن  پشت  ملی،  منافع  درست  شناخت  و 
معیارِ  را  فریبنده  خبرهای  و  اعالمیه ها  و  بگردند  شب 
کشورهای  برای  پاکستان  دهند.  قرار  سیاست ورزی شان 
هیچ گاه  و  دارد  خاصی  اهمیِت  امریکا  به خصوص  غربی 
آن کشور کمک های اقتصادی اش به پاکستان را قطع نکرده 
است و اگر گاهی خبر از قطع کمک های غربی به پاکستان 

نشر شده، فقط جنبۀ اغواگری و تبلیغات داشته است. 
منطقه  در  پاکستان  منافِع  پشِت  این پس  از  باید  ما  دولِت 
در سطح جهان  ممکن  راهِ  هر  از  که  کند  و تالش  نگردد 
حاال،  بکشـاند.  انزوا  یا  انعطاف  به  را  پاکستان  منطقه،  و 
هم جهان و هم مردم افغانستان می دانند که دولت پاکستان 
تا  را  کشور  این  و  نمی تواند  بوده  افغانستان  مردمِ  دوسِت 
قرار  کنترِل مستقیِم خود درآورد، زیر فشار  جایی که زیر 
کارِ  در سیزده ساِل گذشته و یک سال  نکته  این  می دهد. 
دولت  و حاال  ثابت شده  به درستی  ملی  حکومت وحدِت 
و جنایات و  کند  استفاده  فرصت ها  این  از  باید  افغانستان 
رِخ جهان  به  را  افغانستان  در  پاکستان  بی شمارِ  مداخالِت 
بکشاند و یک جبهۀ منسجِم بین المللی در برابِر این کشور 

ترتیب دهد. 
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محمد اکرام اندیشمند
هویت ملی، هویت متکثر، فراگیر و گسترده است 
که از مجموع هویت های متنوع فرهنگی و اجتماعی 
اتباع یک کشور شکل می گیرد. هویت ملی عبارت از 
وابستگی و تعلق یک فرد و یا یک جامعه به صورت 
رسمی و قانونی به یک کشور و دولت- ملت است. 
ساختار  مشترک،  سیاسی  نظام  مشترک،  جغرافیای 
اقتصادی مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، 
منافع و زیان مشترک، مؤلفه های هویت ملی در یک 
کشور تلقی می شود. این اشتراکات برای ساکنان و 
ایجاد می کند  ملی  شهروندان کشور، روح مشترک 
و  اجتماعی  ناهمگونی های  علی رغم  آنها  روابط  و 

فرهنگی در پرتو این روح مشترک شکل می گیرد.
هویت ملی از هویت های سنتی و بومی قوم، قبیله 
ملی،  هویت  می کند.  عبور  مذهب  و  دین  حتی  و 
یک  در  شهروندان  رابطۀ  است.  شهروندی  هویت 
کشور با دولت و زمام داران، نه بر مبنای پیوند و 
تعلقات تباری، مذهبی، نژادی و زبانی، بلکه بر مبنای 
و  برقرار می شود؛ حقوق  متقابل  حقوق و وجایب 
وجایبی که توسط قانون و با نقش شهروندان تنظیم 
نظارت  و  تصویب  تدوین،  در  شهروندان  میگردد. 
براجرای قانون بوسیلۀ نمایندگان منتخب خود سهم 

می گیرند. 
هویت  به  باورمند  سیاسی  اندیشۀ  با  ملی  هویت 
با  نه  می گیرد،  شکل  کشور  یک  در  شهروندی 
یکدست سازی هویت تباری و یا ادغام تمام هویت 

های تباری و فرهنگی در یک هویت تباری. 
تقلیل هویت ملی و مدنی به هویت تباری و قومی، 
به بی ثباتی سیاسی و بحران اجتماعی دامن می زند. 
تبارگرایی در واقع یک ایدئولوژی است که جامعه 
را با دو رنگ سیاه و سفید و دو گروه حق و باطل 

می بیند. او در آئینۀ این آیدئولوژِی، هم تباران خود 
را در عرصۀ قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
برتر و برحق مشاهده می کند و گروه های قومی 
و تباری دیگر را ملزم به اطاعت و خدمت می داند 
و  راسیزم  فاشیزم،  ایدئولوژی  همان  دقیقًا،  این  و 
و  علمی  بنیاد  هیچگونه  تنها  نه  که  است  اپارتاید 
انسانی ندارد، بلکه به منازعات بسیار خونینی چون 

جنگ دوم جهانی منجر شد. 

هویت ملی در یک کشور به شهروندانش، مسوولیت 
و عالیق شدید ملی ایجاد می کند و بر عکس، ابهام 
و تردید در هویت ملی، از تعهد، عالقه و احساس 
هویت  کاهد.  می  پذیری  مسئولیت  و  وطندوستی 
ملی، حلقۀ وصل تمام گروه های مختلف قومی و 

فرهنگی در یک کشور کثیراالقوام است.
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هویت ملی چیست؟ مردم از ادارۀ والیت ها توسط 
سرپرستان به ستوه آمده اند

نمایندۀ ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان:خانه  افغانستانی های پناهنده در پاکستان عالمت گذاری شد

اشرف غنی متعهد به روابط خوب با پاکستان است

رهبر جمعیت علمای پاکستان:

گروه های وابسته به طالبان آماده مذاکره با دولت افغانستان هستند

»طرح  اجرای  اساس  بر  پنجاب  ایالت  پولیس 
برای  تروریسم«  با  مبارزه  برای  ملی  اقدام 
حروف  با  الهور  شهر  در  افغان ها  شناسایی 
را  پناهنده گان  خانه های  درب   روی   »AH«

عالمت گذاری کرد.
ایالت  پولیس  تریبون،  اکسپرس  گزارش  به 
ملی  اقدام  ماده ای   2۰ طرح  اجرای  با  پنجاب 
پناهنده گان  خانه های  تروریسم،  با  مبارزه  برای 
الهور  شهر  در  تاون  اقبال  منطقه  در  را  افغان 

عالمت گذاری کرد.
پولیس ایالت پنجاب همچنین اطالعاتی در مورد 
آمار این خانواده ها، جنسیت و سن پناهنده گان 

افغان را نیز به دست آورده است.
پولیس پاکستان با عالمت گذاری ۳۰۰ خانه از 
پناهنده گان افغان، اطالعات یک هزار پناهنده را 

ثبت کرده است.
تاون  اقبال  منطقه  پولیس  بازرس  اقبال  محمد 
خانه های  تنها  پولیس  گفت:  الهور  شهر  در 
پناهنده گان افغان قانونی را عالمت گذاری کرده 

است.
مهاجرت  کارت  که  افرادی  کرد:  تصریح  وی 
پاکستان  کامپیوتری  ملی  شناسایی  کارت  یا 
پولیس  حمالت  طی  در  دارند،  را   )CNICs(

برای بازجویی بازداشت خواهند شد.
وی گفت: از عالمت گذاری خانه های پناهنده گان 
افغان اطمینان حاصل می شود که اقدامات امنیتی 

در منطقه بهبود یافته است.
است  الهور  شهر  در  منطقه ای  تنها  تاون  اقبال 
که خانه های پناهنده گان در آن مشخص شده اند.

امور  وزیر  و  بازنشسته  جنرال  بلوچ  عبدالقادر 
برای   )SAFRON( پاکستان  مرزی  و  ایالتی 
افغانستان،  پناهنده گان  امور  مورد  در  گفت وگو 

روز گذشته وارد این کشور شده است.
که  کرد  اعالم  افغانستان  در  پاکستان  سفارت 
دیدار  در  پاکستان  مرزی  و  ایالتی  امور  وزیر 
نمایندگان  و  کابل  دولت  مقامات  با  جانبه  سه 
کمیسیون سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 
و مهاجرین )UNHCR(، استراتژی بازگرداندن 
پناهنده گان افغانستان از پاکستان را ارائه خواهد 

کرد.
عالی  کمیسیاریای  گزارش  اساس  بر  پاکستان 
پناهنده گان سازمان ملل، میزبان بیشترین پناهنده 

در جهان است.
ماه  آخر  تا  پاکستان  در  پناهنده گان  اقامت 
سالجاری میالدی به اتمام می رسد و دولت کابل 
تا  را  آن ها  اقامت  که  خواسته  اسالم آباد  از  نیز 
زمانی تمدید کند که افغانستان ظرفیت بازگشت 

این پناهنده گان را داشته باشد.

اشرف  که  کرد  اعالم  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  ویژۀ  نماینده 
غنی رییس جمهور افغانستان تاکنون برای بهبود روند صلح و 
پاکستان متعهد بوده و برای جلب نظر سایر مقامات  با  روابط 

نیز تالش می کند.
در  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  نماینده  میلیبن  مایکل  فرانتس 
موسسه مطالعات استراتژیک اسالم آباد گفت: اشرف غنی رییس 
جمهور افغانستان باوجود انتقاد شدید علیه پاکستان، برای آغاز 
روند مذاکرات صلح و بهبودی روابط با این کشور متعهد است. 
آمدن  کار  روی  از  پس  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف 

اقدامات متعددی را برای بهبود روابط با پاکستان انجام داد.
اما انتقاد شدید اشرف غنی و اتهامات امنیت ملی افغانستان )ان 
دی اس( پس از حمالت اخیر در کابل نشان می دهد که روابط 

این کشور با پاکستان در حال تیره شدن است.
نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: رییس جمهور 
افغانستان تاکنون برای  آغاز مذاکرات صلح و بهبود روابط با 

پاکستان متعهد است.
وی اظهار داشت: رییس جمهور افغانستان برای جلب نظر سایر 

مقامات در مورد روابط با پاکستان تالش می کند.
افغانستان هشدار داد که عناصر  نمایندۀ ویژه اتحادیه اروپا در 
صلح،  روند  در  توقف  از  استفاده  با  است  احتمال  دولتی  غیر 

تنش های بیشتری بین روابط کابل- اسالم آباد را افزایش دهد.
وی گفت: نقش پاکستان در این روند صلح بسیار مورد اهمیت 

خواهد بود.
اسالم آباد  کرد:  تأکید  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  ویژه  نمایندۀ 
باید برای تقویت حامیان روند صلح افغانستان و بهبودی روابط 

این کشور با پاکستان اقدامات جدی انجام دهد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان با ژنرال راحیل شریف 
رییس ستاد ارتش پاکستان نیز دیدار کرد و در مورد وضعیت 

منطقه به بحث و گفت وگو پرداخت.
به  اشاره  با  پیش  چندی  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
حوادث اخیر افغانستان و خصوصًا حمالت انتحاری کابل تأکید 
کرد که این حمالت نشان می دهد شکل جنگ تغییر کرده است.
داده  نشان  افغانستان  حکومت  گذشته  ماه   ۱۰ در  گفت:  وی 
است،  برخوردا  ثبات  و  برقراری صلح  برای  کافی  اراده  از  که 
اما همچنان از سوی پاکستان پیام جنگ به این کشور فرستاده 

می شود.
غنی تصریح کرد: حوادث اخیر در افغانستان خصوصًا حمالت 
انتحاری کابل نشان می دهد که همچنان النه های تربیت تروریسم 

در پاکستان فعال هستند.

ولی  می گذرد،  ملی  ایجاد حکومت وحدت  از  ماه  یازده  به  نزدیک 
اداره  سرپرستان  توسط  و  ندارند  والی  والیت  ده  از  بیش  تاکنون 

می شوند.
توسط  والیات  اداره  از  مختلف  والیت های  باشنده گان  از  شماری 
سرپرستان شاکی اند و می گویند که سرپرستی والی ها سبب افزایش 

ناامنی و بی ثباتی مناطق شان شده است.
سالم وطندار با شماری از باشنده گان والیت های غزنی، بغالن و تخار 
گفت وگو کرده است. بیشتر مصاحبه شونده گان گفته اند که سرپرستی 
والی ها، ناامنی را زیاد ساخته و والیات شان را در خطر سقوط قرار 

داده است.
انگیزه کارشان را  افراد می گویند که والی های سرپرست، بدون  این 
انجام می دهند و این موضوع روی کارهای حکومت محلی تأثیری 

بد گذاشته است.
به باور ظریف فیضی، یکی از باشنده های غزنی، ادامۀ کار والی های 

سرپرست، سبب فلج ساختن حکومت محلی می گردد.
آنان  به گفته فیضی، صالحیت والی های سرپرست محدود است و 
انجام دهند و این موضوع خالی  نمی توانند کارها را به گونۀ مؤثر 

بزرگی در حکومت داری محلی به وجود آورده است.
بیشتر  که  می گوید  می کند،  زنده گی  بغالن  در  که  ایشانی  جعفر 

مشکالت این والیت ناشی از ادارۀ آن توسط سرپرست است.
بارها رهبران حکومت وحدت ملی وعده کردند تا والی های تمامی 
والیت ها را به زودی معرفی کنند، ولی با گذشت ماه ها از آغاز کار 

این حکومت، هنوز چندین والیت توسط سرپرستان اداره می شود.
علی اهلل یکی از باشنده های تخار می گوید که حکومت باید والی های 
جدید را معرفی کند تا مقام های حکومت های محلی انگیزه یی برای 

کار داشته باشند.
توسط  والیت ها  ادارۀ  که  می گویند  سرپرست  والی های  منتقدان 
سرپرستان، فساد و کندکاری در بیشتر اداره ها را افزایش داده است. 

با این حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید 
که تعیین والی ها از اولویت های حکومت است و کار روی گزینش 

والی های جدید جریان دارد.
آقای فیصل می گوید که تاکنون والی های بیش از 2۰ والیت تعیین 
تعیین  روی  ملی  رهبران حکومت وحدت  که  کرد  تأکید  او  شدند. 

والی ها با هم اختالف ندارند.
او افزود که نخست کارکرد والی های پیشین بررسی می شود و سپس 
ادارۀ والیت ها معرفی خواهند  برای  افرادی مناسب  به آن،  با توجه 

شد.
اما قاضی اسماعیل آزاد، آگاه مسایل سیاسی اختالف رهبران حکومت 
وحدت ملی را دلیل تأخیر معرفی والی ها عنوان می کند. آقای آزاد 
می گوید که رهبران حکومت اگر به اختالفات کنونی شان ادامه دهند، 

حکومت را به سقوط روبه رو خواهند کرد.
هم چنان در کنار ادارۀ چندین والیت توسط سرپرستان، وزارت دفاع 

و دادستانی کل نیز توسط سرپرستان اداره می شوند.
پیش از این نماینده گان مجلس نیز از ادارۀ شماری از والیت ها توسط 
سرپرستان ابراز نگرانی کردند و دلیل افزایش ناامنی ها را سرپرستی 

مقام های محلی عنوان کرده بودند.
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رهبر جمعیت علمای پاکستان شاخه سمیع الحق 
آماده  طالبان  به  وابسته  گروه های  تمام  گفت: 
نباید  بنابراین  هستند  افغانستان  دولت  با  مذاکره 

روند صلح در این کشور را به تأخیر انداخت.
به گزارش تلویزیون جیو، موالنا سمیع الحق رهبر 
جمعیت علمای پاکستان شاخه سمیع الحق که از 
برده  نام  نیز  طالبان«  معنوی  »پدر  عنوان  به  وی 
می شود، روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران 
طالبان  به  وابسته  گروه های  تمام  داشت:  اظهار 

افغانستان آماده مذاکره با دولت هستند.
روند  ادامه  برای  نیز  کابل  دولت  افزود:  وی 
مذاکرات صلح آمادگی دارد بنابراین نباید بیش از 

این روند صلح در افغانستان را به تأخیر انداخت.
هم  باالیی  مقبولیت  از  که  الحق  سمیع  موالنا 
طالبان  میان  در  هم  و  پاکستان  طالبان  میان  در 
اعالم  گذشته  در  است،  برخوردار  افغانستان 
کرده بود که حاضر است تا برای حل اختالفات 

طالبان  انتخاب رهبری جدید  بر سر  ایجاد شده 
افغانستان، میان جناح مخالف و موافق این گروه 

میانجیگری کند.
»موالنا  پیش  چندی  است،  گفتنی 
رهبر  از  را  خویش  کامل  سمیع الحق«،حمایت 
گروه های  همه  از  و  کرد  اعالم  طالبان  جدید 
اختالفات  گذاشتن  کنار  با  تا  خواست  جهادی 

»مالاخترمنصور« را به رهبری بپذیرند.
این در حالی است که چندی پیش، »جانان موسی 
زی« سفیر افغانستان در پاکستان ضمن مالقات با 
»موالنا سمیع الحق« خواهان نقش آفرینی وی برای 

مذاکره با طالبان شد. ACKU
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مســعود بــرای جنــگ چریکــی افغانســتان در برابــر ارتش 
ســرخ، چهــار مرحلــه قایــل بود:

مرحلۀ نطفه گذاری  .۱
2.  مرحلۀ دفاع فعال

۳.  مرحلۀ تعرض
۴.  مرحلۀ بسیج عمومی.

مســعود در برنامــۀ کاری خــود، همان طــور کــه بــه 
محتــوای کار اهمیــت قایــل بــود، فــورم و ظاهــرِ آن را نیز 
مهــم می انگاشــت. مجاهدیــِن تحــت فرمــان وی، از ابتــدا 
ملبــس بــه لبــاس نظامــی و پکــول بودنــد، ســپس یــک 
دســتمال گــردن هــم بــه آن اضافــه شــد کــه در مجمــوع 
یونیفــورمِ آن هــا را تشــکیل مــی داد و در میــان مجاهدیــن، 
متبــارز بــود؛ از ایــن رو آن هــا را در ســایر والیــات بــه افراد 
“شــورای نظــار” و یــا “نظمی هــا” مشــهور ســاخته بــود.  
ــِم  ــی و نظ ــه زیبای ــو ب ــر از یک س ــورم اگ ــن یونیف ای
ــادی  ــد زی ــا ح ــر ت ــب دیگ ــود، از جان ــزوده ب ــا اف آن ه
ــن ترتیــب کــه  ــی را ایفــا می کــرد؛ بدی نقــش بازدارنده ی
مجاهدیــن از دســت بــردن بــه کارهــای خــالف اجتنــاب 
ــِت  ــاس نمی توانســتند هوی ــا آن لب ــرا ب ــد؛ زی می ورزیدن

خــود را پنهــان نماینــد.
ــود و  ــد ب ــخت پای بن ــل، س ــتقالل عم ــه اس ــعود ب مس
سیاســت مداخله گرانــۀ نظامیــان پاکســتان را غلــط و بــه 
زیــان جهــاد می انگاشــت و اســتدالل می کــرد کــه آن هــا 
ــد و از راه دور  ــاآگاه ان ــتان ن ــاع افغانس ــه اوض ــبت ب نس

قضــاوت می کننــد کــه از صــواب بــه دور اســت.
احمدشــاه مســعود بــرای پیشــبرد جنــگ، تعــدد 
احــزاب جهــادی را هرچنــد مفیــد نمی دانســت؛ 
ولــی واقعیــِت آن را پذیرفتــه بــود و برای بســیج 
ــا  ــن، راه تفاهــم و همــکاری را ب تمــام مجاهدی
ــادی  ــه احــزاب جه ــق ب ــن ِمتعل تمــام مجاهدی
ــاز گذاشــت و در شــمال کشــور در چــوکات  ب
شــورای نظــار، ایتالفــی را به وجــود آورد کــه در 
آن فرماندهــان احــزاب متعــدد جهــادی، نقــش 
فعــال داشــتند. او همــواره توصیــه می کــرد کــه 
ــران مســتقر در پشــاور را  ــان رهب ــات می اختالف
نبایــد بــه داخــل کشــور کشــانید و نبایــد زمینــۀ 

افتــراق را بــه میــان آورد.
پــس از چندســال تجربه، در ســال ۱۳۶۶ مســعود 
بــه ایــن نویســنده گفت: “برای گســترش ســاحۀ 
نفــوذ، ســه طریقــه وجــود دارد؛ یکــی اســتفاده از 
زور، دومــی تطمیــع مــادی و ســومی دادن انگیزه 
ــت: “راه  ــت می گف ــه صراح ــود ب ــام”. خ و پی
ــی آورد،  ــار م ــه ب ــی ب ــل منف ــی، عکس العم اول
راه دومــی ســطحی و زودگــذر اســت و تنهــا از 
طریــق دادن یــک پیــام جدیــد می تــوان دیگــران 
ــۀ  ــی، زمین ــی طوالن ــرای مدت ــرد و ب ــع ک را قان
همــکاری و همنوایــی را بــه وجــود آورد”. او می 
ــود  ــه وج ــه ب ــک کتل ــه ی ــرای این ک ــت: “ب گف
ــد  ــت و بای ــاز اس ــت نی ــک مرکزی ــه ی ــد، ب آی
یــک گــروه از مجاهدیــن بــا نشــان دادن برتــری 
نظامــی و ارایــۀ سیاســت های معتــدل و معقــول، 
پیشــتازی بــه دســت آرد تــا مرکزیــت ایــن کتلــه 

را حاصــل نمایــد”.
مســعود ســخت در تکاپــوی ایجــاد صلــح و امنیــت در 
افغانســتان بــود و همیشــه می گفــت: »یگانــه آرزویــم آن 

اســت کــه در بازســازی کشــورم ســهیم شــوم«.
ــت  ــک حکوم ــکیل ی ــتان، تش ــادی افغانس ــرای آب او ب
مردمــی بــر اســاس انتخابــات آزاد، احتــرام به حقوق بشــر 
ــاس کار می دانســت. ــان را اس ــوق زن ــه حق ــرام ب و احت

امــا اجــل مهلتــش نــداد و ســرانجام در اوج افتخــار، بــه 
ــر  ــه بهت ــی ک ــه گونه ی ــدان شــتافت آن هــم ب ــار جاوی دی
ــرد.  ــور ک ــان تص ــک قهرم ــرای ی ــوان ب از آن را نمی ت
مردم افغانســتان در ســوِگ او گریســتند و نویســنده گان و 
شــاعران، احساســات خــود را ابــراز نمودنــد و صاحــب 
ایــن قلــم هرقــدر می کوشــم گریــه نکنــم، ولــی بازهــم 
زمــام اختیــار از کــف بیــرون مــی رود و بــه گفتــۀ افســر 

رهبیــن، چنیــن بایــد کــرد:
بیا با من ای آسمان گریه کن
گل و الله و ارغوان گریه کن

هال بلبل بال و پرسوخته!
به خاکستر آشیان گریه کن

تو، ای ابر هندوکش خشمگین!
بیا و به کوهدامنان گریه کن

ز بگرام، آتشنشان ای چریک!
به پا خیز و تا »تالقان« گریه کن
ز پامیر، ته شو به سوی هری
رو، از غور با بامیان گریه کن
به »سنگ بریده« برو سر بزن

به »درنامه« و »ریگ روان« گریه کن
فروپاشی پور پوالد را

به آهنگ آهنگران گریه کن

نشسته به سوگ کالن پنجشیر
برو در برش »سنگران« گریه کن

که گوید به »عاصی« که با من کنون
برا »رستما« از دژ داستان

نشین پای این پهلوان گریه کن
از آن خشم جانانۀ پنجشیر

کف سرخ بردار و جان گریه کن
به پور خراسان رسان هرکجاست

به هر چارکنج جهان گریه کن
به »بازارک« افتاده آن یار، زار

برو! بر مزارش خزان گریه کن
صدای دالویز مسعود را

به هیهای های شبان گریه کن.

کارنامة سیاسی احمدشاه مسعود
y چهــار صنــف اجتماعــی را در کار سیاســی به یاد داشــته 

باشــید: علمــای دینــی، فرماندهان جهــادی، موی ســفیدان 
ــن فکران. و روش

y اصولــی کــه مــن بــه آن پای بنــدم، عبارت انــد از: 

اســتقالل کشــور، حفــظ تمامیــت ارضــی، اجــرای قوانین 
ــات عمومــی. اســالمی و برگــزاری انتخاب

مایــۀ زوال و  القاعــده در درون خــود،  y طالبــان و 

نابودی شــان را دارنــد و آن مایــه، افراطی گــرِی آن هاســت.
مسعود )رح(

ــاه مســعود از دو  ــای سیاســی احمدش بررســی کارکرده
نــگاه بــرای مــا حایــز اهمیــت فــراوان اســت. یکــی از این 
نــگاه کــه مســعود در بیــش از دو دهــه تاریــخ پرماجــرای 
افغانســتان به حیــث یــک طــرف، زمانــی کم تر و ســالیانی 
هم بیشــتر نقــش ایفــا نموده اســت. مبــارزات مســعود در 
برابــر قــوای شــوروی آغــاز شــد، ســپس بــرای اســتقرار 
ــام در  ــد و در فرج ــالمی رزمی ــی و اس ــت مل ــک دول ی
برابــر طالبــان مقاومــت نمــود. بنابرایــن آگاهــی از کارنامۀ 
سیاســی مســعود، کــه انبوهــی از تجــارب را بــه همــراه 
دارد، بــرای نســل جــوان بســی مفیــد خواهــد بــود. دیگــر 
این کــه، احمدشــاه مســعود بــا سیاســت مســتقالنه اش بــه 
ــه  ــد ک ــتان می آموزان ــردای افغانس ــروز و ف ــل های ام نس
ــه  ــی را ب ــه اســت و چــه روش های ــی را رفت چــه راه های
کار بســته و نتایــج آن بــرای مــردم و ســرزمین افغانســتان 
ــه ســخن دیگــر، مــرور تالش هــای  ــوده اســت. ب چــه ب
سیاســی احمدشــاه مســعود مســألۀ آزاد زیســتن و مستقل 
اندیشــیدن را بــرای مــردم و سیاســت مداراِن ایــن کشــور 
کالبدشــکافی می کنــد و آســیب های آن را نشــان می دهــد. 
لــذا آن هایــی کــه بــه فکــر تأمیــن امنیــت و وحــدت ملی 
در افغانســتان اند و بــرای ایجــاد حاکمیــت ملــی در ایــن 
ــاه  ــه احمدش ــبت ب ــه نس ــد، چ ــالش می ورزن ــور ت کش
ــه آگاهــی از  ــداوت، ب ــد و چــه ع ــت دارن مســعود محب

کارنامــۀ سیاســی او نیازمنــد انــد.

ـ نظامی خود را از فرماندهی  احمدشاه مسعود کارسیاســی 
ــی  ــم تره ک ــر رژی ــر )۱۳۵۸( در پنجشــیر در براب ــد نف چن
آغــاز نمــود و بــه مــدد اســتعداد فطــری خــود، تــا رهبری 
کل مقاومــت در افغانســتان )۱۳۸۰( بــاال رفــت. از زاویــۀ 

نقش هایــی 
کــه احمدشــاه مســعود ایفا کــرد، حیــات سیاســی او را به 

ســه مرحلــه می تــوان تقســیم کــرد:
ــده  ــۀ نخســت، احمدشــاه مســعود به حیــث فرمان مرحل

ـ. ش( ــا)-۱۳۵۸ ۱۳7۱ هــ چریک ه
ــاع  ــر دف ــث وزی ــعود به حی ــاه مس ــۀ دوم، احمدش مرحل

ـ. ش( افغانســتان)۱۳7۵-۱۳7۱ه
مرحلــۀ ســوم، احمدشــاه مســعود به حیــث فرمانــده کل 

ش( ـ  مقاومت)۱۳۸۰-۱۳7۵ه

y     مسعود به حیث فرمانده چریک ها:
ــگ و سیاســت اند؛  ــی از جن ــی، آمیزه ی ــای انقالب جنگ ه
بنابرایــن رهبــران ایــن جنگ هــا در کنــار لیاقــت و 
ــز  ــی نی ــوب سیاس ــتعداد خ ــی، از اس ــته گی نظام شایس
ــی از  ــعود یک ــاه مس ــه احمدش ــد، ک ــوردار بوده ان برخ

ــت. آن هاس
ــان درهــم  ــی مســایل مختلــف چن در جنگ هــای انقالب
تنیــده شــده اند کــه گاهــی بــه دشــواری می تــوان میــان 
ــی  ـ اجتماع ــی  ــدام فرهنگ ــک اق ــک کار سیاســی و ی ی
فــرق قایــل گردیــد؛ از ایــن رو در مقالــۀ حاضــر شــاید بــه 
مســایل مبهــم و گاهــی تکــراری مواجــه شــویم کــه بــه 
فکــر نویســنده عاملــش همــان به هــم پیوســته گی  اســت 

کــه گفتــه آمــد.
ــی  ــه فرمانده ــاد، یگان ــعود در دوران جه ــاه مس احمدش

بــود کــه از یــک اســتراتژی معیــن برخــوردار بــود. او از 
همــان آغــاز، اقدامــات خــود را در بخش نظامی، سیاســی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی چنــان می آراســت کــه 
ــاختماِن کالن  ــک س ــتی در ی ــان خش ــدام به س ــر اق ه
روی خشــِت دیگــر قــرار می گرفــت و ســاختمان را بــاال 

می بــرد.
برنامــۀ احمدشــاه مســعود در ســال های آغازیــن جهــاد، 
ــل فهــم نبــود، از ایــن رو  ــرای مــردم و همرزمانــش قاب ب
شــکایات و انتقاداتــی نســبت بــه کارکردهــای او وجــود 
ــای  ــادات ج ــن انتق ــان ای ــت زم ــا گذش ــا ب ــت؛ ام داش
خــود را بــه تحســین و تمجیــد  دادنــد. بــه گونــۀ مثــال: 
مســعود هنــوز بر یک چهــارمِ حصۀ درۀ پنجشــیر مســلط 
نشــده بــود کــه بــا جبهــات مختلــف در شــمال کشــور 
ــه برخــی از جبهــات ســالح  ــرار می کــرد، ب تمــاس برق
ــی  ــوزش نظام ــت آم ــم تح ــماری را ه ــتاد و ش  می فرس

قــرار مــی داد.
ــی را  ــت و انتقادهای ــادی داش ــی غیرع ــل، نمای ــن عم ای
برانگیخــت؛ اما چندســال بعدتر وقتی احمدشــاه مســعود 
تصمیــم بــه توســعۀ مناطق تحــت فرمــاِن خــود گرفت و 
از پنجشــیر بیــرون شــد، دیگــر زمینــه فراهــم بــود و مانع 

زیــادی در ایــن راســتا وجــود نداشــت.
دقــت در کار سیاســی مســعود در دوران جهاد، می رســاند 
ــتراتژی او را  ــی اس ــای اساس ــن محوره ــاط زیری ــه نق ک

ــد: ــکیل می داده ان تش

y ترجیح سنگر نسبت به دفتر هجرت 
مســعود به ســان ده هــا تــن از مبارزیــِن مســلمان و ناراض 
ــی  ــتان زنده گ ـ پاکس ــاور  ــان، در پش ــت داوودخ از زعام

ــن  ــادۀ رفت ــت، آم ــیدن فرص ــرا رس ــا ف ــی ب ــرد؛ ول می ک
ــیاری از  ــه بس ــد، درحالی ک ــتان گردی ــل افغانس ــه داخ ب
دوســتانش تــا پایــاِن دوران جهــاد در محیط هجــرت باقی  
ماندنــد. امــا در فرجــام، ایــن تصمیــم از مســعود قهرمــان 
ملــی ســاخت و از کســانی کــه در دفاتــر هجرت ســرگرم 
ــتان. ــر و دســت آموز پاکس ــد، شــخصیت های بی اث ماندن
احمدشــاه مســعود بارهــا می گفــت کــه بــا آغــاز جهــاد 
مســلحانه، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه از خــارِج کشــور 
نمی تــوان کار زیــادی بــه نفــع مــردم افغانســتان انجــام داد.

y میانه روی جمعیت اسالمی
عضویــت احمدشــاه مســعود در جمعیــت اســالمی یــک 
ــت  ــود. او جمعی ــک انتخــاب ب ــود، بلکــه ی تصــادف نب
ــه  ــه ب ــت ک ــدل می دانس ــازمان معت ــک س ــالمی را ی اس
ــعت  ــم و وس ــی( از عل ــتاد ربان ــرش )اس ــۀ  او، رهب گفت
نظــر برخــوردار اســت. مســعود باری بــه نویســنده )۱۳۶7 
ـ.ش( گفــت، در میان احــزاب جهادی تنهــا در جمعیت  هــ
اســالمی زمینــۀ ابتــکار و نــوآوری مســاعد اســت و زمینــۀ 

پیشــرفت و ترقــی افــراد در آن وجــود دارد.
ــت  ــی جمعی ــی اعتدال ــک از ویژه گ ــدون ش ــعود ب مس
ــدون  ــه او ب ــوری ک ــت؛ ط ــی گرف ــرۀ خوب ــالمی به اس
ــور  ــف کش ــاحات مختل ــدی، در س ــت ج ــدام ممانع ک
بــرای تطبیــق برنامه هــای خویــش، بــا دســِت بــاز عمــل 
ــژه  ــی کــه در ســایر احــزاب جهــادی به وی کــرد، در حال
در حــزب اســالمی حکمتیــار، ســاحۀ فعالیت هر 

ــود. یــک از فرماندهــاْن مشــخص و محــدود ب

y فرمانده نظامی یا رهبری سیاسی 
احمدشــاه مســعود فعالیِت خــود را چنــان ترتیب 
مــی داد کــه پهلوهــای مختلــف زنده گــی مــردم 
را شــامل می گردیــد؛ از ایــن رو او در عیــن 
ــلطۀ  ــر س ــاحۀ زی ــا در س ــی چریک ه فرمانده
ــز  ــر سیاســی نی ــک رهب ــوان ی ــه عن ــش، ب خوی
نقــش ایفــا می نمــود. بخش هــای اداری، قضایــی، 
آموزشــی، فرهنگــی و اقتصــادی ایجــاد نمــود و 
نظــم و قانــون را در ســاحه حکم فرمــا ســاخت.
ــعود  ــه مس ــد ک ــان معتقدن ــیاری از کارشناس بس
شــهرت خــود را در جنــگ؛ ولــی محبوبیت خود 
را در عرصــۀ خدمــات اجتماعــی و تأمیــن نظم و 
قانــون در قلمــرو زیــر کنتــرول خویــش به دســت 

آورد.
ــگ” و  ــد “جن ــارۀ پیون ــعود درب ــاه مس احمدش
“سیاســت” از “کالزویتــس” متأثــر بــود. چنان کــه 
ـ. ش در ایــن مــورد  نویســنده در ســال ۱۳۶7 هــ
پرســش مشــخصی از او داشــت و مســعود همان 
گفتــۀ معــروِف “جنــگ ادامــۀ سیاســت اســت و 
ــای  ــه راه ه ــود ک ــه می ش ــه کار  گرفت ــی ب زمان
دیگــر بــه بن بســت رســیده باشــد” را در پاســخ 

بیــان نمــود.
ــاالی  ــه ب ــه حمل ــعود در توجی ــاه مس احمدش
گارنیزیون هــای رژیــم دکتــر نجیــب اهلل بیــن 
شــمال  در  ـ.ش  هــ  ۱۳۶9  ۱۳۶۵- ســال های 
افغانســتان، نظریــۀ “کالزویتــس” را بــه کار گرفت 
و گفــت؛ ایــن پیروزی هــا، راه را بــرای فعالیت هــای 
سیاســی همــوار می نمایــد و تــا آن زمــان حملــۀ دیگــری 
صــورت نخواهــد گرفــت تــا کارِ سیاســی بــه بن بســت 

ــردد. ــه رو نگ روب

مبارزِ دیپلمات 
ـ. ش، قبــل از نخســتین تهاجــم قوای  در زمســتان ۱۳۵۸هــ
شــوروی به پنجشــیر، ببــرک کارمــل هیأتی نزد احمدشــاه 
مســعود فرســتاد و بــا دادن وعده هایــی، از او خواســت کــه 

بــه دولــت بپیوندد.
در آن شــرایط کــه خشــم و کینــه در افغانســتان از هر ســو 
زبانــه می کشــید و بــا انــدک ســوءظن، کســانی در هــر دو 
ســو جــاِن خــود را از دســت می دادند، احمدشــاه مســعود 
بــا روش مالیــم و مؤدبانــه در برابــر هیــات اعزامــی رژیــم 
ــت  ــی مصونی ــه معن ــان داد ک ــکو، نش ــه ماس ــته ب وابس
نماینــده گاِن دشــمن را می دانــد و بــه حقــوِق فرســتاده ها 

ــذارد. ــرام می گ احت
ایــن پیشــامد بــرای احمدشــاه مســعود مایه یــی شــد تــا 
ــجاع  ــی ش ــا او را جنگ جوی ــمنانش تنه ــتان و دش دوس
نشــمارند، بلکــه بــه دیــدۀ فرماندهــی بااخــالق و پای بنــد 
ـ. ش جانــب شــوروی آمــادۀ  قانــون بنگرنــد. در ۱۳۶۱ هــ
ــن  ــلطۀ مجاهدی ــر س ــۀ زی ــا مســعود در منطق ــره ب مذاک
شــد و قــرارداد آتش بــس میــان دوجانــب عقــد گردیــد 
ــدون  ــل ب ــم کاب ــه بعــد، شــماری از ســران رژی و از آن ب
بیم وهــراس بــا احمدشــاه مســعود تمــاس گرفتنــد و بــه 
ــای  ــرای پیروزی ه ــام، ب ــه در فرج ــتند ک ــره نشس مذاک

مســعود ممــد واقــع شــدند.

عبدالحفیظ منصور بخش چهل وچهـارم
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        خواجه بشیراحمد انصاری

بخش نخسـت
پیش زمینة پدیده یی به نام جامی
در  )۱۴۱۴-۱۴92م(  جامی 
در  هم  که  می زیست  عصری 
تاریخ  در  هم  و  اسالم  تاریخ 
منطقه و جهان از جایگاه ویژه یی 
برخوردار است. در قرن سیزدهم 

میالدی چنگیز خان و قبیلۀ مغل از بیابان مغلستان سر 
با خاک  برداشته و مدنیت های شرقی جهان اسالم را 
یکسان نمودند. چنگیز رفت و یکصدوهفتاد سال پس 
از او تیمور آمد تا بقیۀ باقیه را از تیغ کشد. تقدیر بر 
آن رفته بود تا نُه سال بعد از مرگ تیمور، گلی به نام 
از میان خاک و خاکستر ماتمکدۀ خراسان سر  جامی 
ادبیات و شعر و حکمت و  احیای  تا رسالت  برآورد 

دین را به دوش کشد.
بود  گردیده  اختراع  گوتنبرگ  چاپ  ماشین  اروپا  در 
که نقش مهمی در رنسانِس غرب ایفا نمود. لیوناردو 
بشر  تاریخ  در  استعداد  بزرگترین  را  او  که  دوینچی 
کاشف  می گیرد.  تعلق  دوره  همین  به  نیز  خوانده اند 
نخستین بار  برای  دوگاما،  واسکو  پرتغالی  جهانگرد  و 
مسیر بحری اروپا - هند را کشف نمود که راه را برای 
استعمار  باز نمود. کشف امریکا هم در آخرین سال 

زنده گی جامی به وقوع پیوست. 
مرزهای خونین اسالم و مسیحیت هم در شرق و هم در 
غرب، شاهد کشمکش های هولناکی بود. محمد فاتح 
روم  هزارسالۀ  امپراتوری  بر  توانست  عثمانی  سلطان 
شرقی نقطۀ پایان گذارد )۱۴۵۳م(  و در آن سوی جهان 
آن روز، در اسپانیا، بساط مدنیِت ششصدسالۀ اسالمی 
فاتحۀ  م(   ۱۴92( غرناطه  سقوط  با  آن که  تا  شد  پهن 

وجود مدنیت اسالمی را در آن سرزمین خواندند.  
در بخشي از ایران، شمال عراق، آذربایجان، ارمنستان 
و  می کردند  حکومت  قویونلوها  آق  ترکیه،  شرق  و 
در شمال غربی ایران قره قویونلوها که قبایل ترکمن 
بودند. ایران آبستن تحول بزرگی بود که زمینه را برای 
ظهور صفوی ها آماده می نمود. در کابل، غزنی، قندهار، 
بامیان، فراه تا سند شخصی به نام ذوالنون ارغون کوس 
حکم  لودی ها  هندوستان  در  و  می نواخت  پادشاهی 

می راندند. 
که  می زیست  قلمروی  در  جامی  عبدالرحمن  موالنا 
مناطقی چون مرو، بلخ، هرات و شمال شرق ایران را 
جامی  زنده گی  مراحل  مهم ترین  در  و  می نمود  احتوا 
نشسته  آن  حکمروایی  مسند  بر  بایقرا  سلطان حسین 
عبدالرحمن  ارادتمندان  از  خود  که  پادشاهی  بود؛ 
جامی به شمار می رفت. بایقرا را که در پشت چهارم 
سخت  پادشاهی  و  می رسید  کورگانی  تیمور  امیر  به 
از  که  دانست  آیتی  مصداق  می توان  ادب پروربود، 
معجزۀ بیرون آوردن زنده از مرده حرف می زند. اگر 
را  بایقرا  بشماریم،  ویرانی  و  مرگ  سمبول  را  تیمور 
می توان نماد توسعه و فرهنگ پروری به حساب آورد. 
در  که   - را  جامی  نام  به   دایرۀ المعارفی  به  پرداختن 
زبان،  داستان،  نثر،  شعر،  دین،  فلسفه،  عرصه های 
تصوف، عرفان و موسیقی شهکارهایی آفریده است – 
می گذاریم برای پژوهشگران جامی شناس و ما نظر به 
فرصتی که در اختیار داریم، در این جا تنها به جلوه های 
خواهیم  تماس  جامی  ادبیات  در  موسیقی  و  عشق 
و  بوده اند  جنجال برانگیز  هم  که  مفهومی  دو  گرفت؛ 

هم جدل برانگیز.
همان طوری که از عنوان این مقال معلوم است، ما در 
خواهیم  توجه  جامی  فکری  منظومۀ  به  بیشتر  این جا 
داشت تا سخناِن خود او؛ چون جامی را تنها در زمینۀ 

همین منظومه می توان شناخت. 

نظریة عشق در منظومة فکری جامی
نامید؛ چون  دوم  موالنا جالل الدین  می توان  را  جامی 
مولوی می ماند و  به  دیگری  به هر سخنور  نسبت  او 
از همین جهت، عشق یکی از مفاهیم کلیدی ادب و 
بازتابی  آن که  با  می رود. عشق  به شمار  جامی  عرفاِن 
ترانه ها،  آهنگ ها،  تمامی  در  گسترده  و  ژرف  بس 
فیلم ها، قصه ها، ادیان و شعر و ادبیات جهانی داشته، 
اما مفهوم آن چندان روشن نیست. برداشتی که انسان ها 
می یابد؛  تبلور  معشوق شان  وجود  در  دارند،  عشق  از 
است  ترانه یی  عاشق  انسانی  که  می بینیم  گاهی  زیرا 
سومی  و  غذا  از  خاصی  نوع  عاشق  دیگری  انساِن  و 
پنجمی  و  دیگر  انسانی  دریا و چهارمی عاشق  عاشق 
عاشق خاک و افرادی هم عاشق خدا و مفاهیم ماورای 

طبیعت. 
در سال 2۰۱۱ و 2۰۱2 میالدی باالترین رقمی را که 
جست وجوگر گوگل به خود تخصیص داده بود، این 

پرسش بود: »عشق چیست؟«

 عشق یکی از پیچیده ترین مفاهیمی است که مشاوران 
با  این سال ها  امریکا در  تعلیمی  نهادهای  تربیتی  امور 
آن مواجه بوده اند. وقتی که دانشجویی به استادی و یا 
استادی به دانشجویی و یا این که کودکی به معلمی و 
معلمی به کودکی می گوید: I Love You)من تو را 
دوست دارم(، مشاوران امور تربیتی نمی دانند که با این 

مفهوم لغزنده و شناور چه کنند. 
ما هم در این جا از خود می پرسیم: عشق چیست؟

قرطبی معتقد بود که عشق میل و گرایشی را گویند که 
انسان نقیصۀ خویش را با آن تکمیل نموده، به آرامشی 

دست یافته و از آن لذت می برد. 
است  علتی  می گفت عشق  کندی  اسحاق  ابن  یوسف 
این  به  فروید  می دهد.  قرار  هم  کنار  در  را  اشیا  که 
باور بود که عشق چیزی جز مظهری از مظاهر غریزۀ 
شدید  عالقۀ  و  میل  را  عشق  فروم  نیست.  جنسی 
انسان به اندماج و انسجام با انسانی دیگر می دانست. 
خیلی  انسان  در  کشش  و  جاذبه  این  که  می گفت  او 
نیرومند است. این همان نیرویی است که جنس بشری 
را متماسک نگه داشته، خانواده، قبیله و جامعۀ بشری 
را حفظ می کند. ناکامی در این میدان به معنی دیوانه گی 
نمی تواند  عشق  بدون  انسانی  جامعۀ  است.  ویرانی  و 
وجود داشته باشد. یونانی ها مانند فیلسوف یوزانیاساز 
سطوح مختلف عشق که یکی زمینی و حیوانی بوده و 

دیگرش آسمانی و ملکوتی نیز حرف زده بودند.
و  غزالي  احمد  سینا،  ابن  سطور  این  نویسندۀ  نظر  به 
عین القضات همدانی تعریفی ژرف تر از عشق ارایه داده 
موجودات  سراسر  در  عشق  که  بودند  باور  این  به  و 
هستی جاری است. هر موجودی ذاتًا اشتیاق به خیر و 
تکامل دارد که سبب بقای آن ها می شود. آن ذاتی که 
خیر و کمال مطلق است، معشوق همۀ موجودات نیز 
می باشد. دموقراط و اپیقور هم همین طور می اندیشیدند 
و به این باور بودند که در دنیا ذراتی پراکنده اند که در 
که  است  عشق  جاذبۀ  و  بوده  همدیگر  جست وجوي 
آن ها را در کنار هم قرار می دهد. جامی همین مفهوم را 

به شکل زیبایی به نظم کشیده و گفته است:

میل تحرک به فلک عشق داد
ذوق تجرد به ملک عشق داد

چون گل جان بوی تعشق گرفت
با گل تن رنگ تعلق گرفت
رابطۀ جان و تن ما ازوست
مردن ما، زیستن ما، ازوست

او در جای دیگری می گوید:

مه که به شب نوردهی یافته
پرتوی از مهر بر او تافته

خاک ز گردون نشود تابناک
تا اثر مهر نیفتد به خاک

زنده گی دل به غم عاشقی ست
تارک جان در قدم عاشقی ست

حافظ هم همین مفهوم را در نظر داشت وقتی که می 
سرود:

در ازل پرتو حسنت ز تجلــی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

»رسالۀ  را  آن  که  دارد  رابطه  در  کتابی  سینا  ابن   
پاسخ شاگردش  در  این رساله  است.  في العشق«نامیده 
فصل  در  سینا  ابن  است.  شده  نگاشته  َفقِیه  ابوعبداهلل 
اوِل رسالۀ خویش به سریان عشق در تمامی موجودات 
می پردازد. در فصل 2 و ۳ و ۴ وجود عشق را در نباتات 
حیوانات  که  می نویسد  او  می سازد.  ثابت  حیوانات  و 
بقای وجودشان مفید  برای  عاشق چیزي می شوند که 
کشش  و  اوالد  به  عشق  و  غذا  به  عشق  مانند  است، 
غریزی حیوانات به سوی همدیگر. در فصل پنجم از 
عشق در انسان حرف می زند و کشش فطری انسان را 
به سوی جمال و کمال عشق می نامد. در فصل ۶ به بیان 
عشق نفوس الهیه می پردازد. در فصل هفتم به اعالترین 
درجۀ عشق می پردازد و می گوید که نفوس انسانی در 
قابلیت پذیرش چنین عشقی را  متعالی خویش  سطح 

التفاتی  برتر  ابن  سینا موجود  تیوری  مبنای  بر  دارند. 
»العالی ال  او  به قول خود  ندارد و  پایین تر  به موجود 
یلتفت الی السافل« و عشق در تمامی موجودات ساری 
و جاری بوده؛ ناقصان به کامالن و فروترها به برترها 

عشق می ورزند. 
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید 
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی 

عشق از نظر این اندیشمندان، شباهتی به قانون جاذبه 
قرار  هم  کنار  در  را  هستی  موجودات  همۀ  که  دارد 
می دهد. همان طوری که اسرار جاذبه را تا هنوز کسی 
نتوانسته است کشف نماید؛ قله های بلند رموز و اسرار 
ما در  مانده است.  ناشناخته  تا هنوز کشف  عشق هم 
حالی که آن را حس می کنیم و به آن باور داریم، ولی از 
کنه و حقیقت آن بی خبریم. فالسفه هرگاه از شناخت 

حقیقِت چیزی عاجز ماندند، آن را »قوه« می نامند. 
مولوی قرن ها پیش از ما گفته بود:
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگرست
لیک عشق بی زبان روشن ترست

همان طوری که ابن سینا و سایر فالسفه گفته اند عشق 
مدارج  باالترین  هستی  الیتناهی  و  بزرگ  روان  به 
پله هایی اند در  به شمار رفته و عشق های دیگر  عشق 
راه عروج به آن قلۀ بلند. عارفان گویند همان گونه که 
با شمشیر چوبی بازی مي کنند  با عروسک و  کودکان 
تا طبیعت آن ها را برای مادر شدن و سرباز شدن آماده 
سازد؛ عشق های زمینی هم تمرینی است برای رسیدن 

به عشقی واال و ملکوتی. جامی گوید:
عشق است به آسمان پریدن
صد پرده به هر نفس دریدن

کنار  مفهوم عشق است. در  از  ادبیات جامی مشحون 
است،  داشته  عشق  به  که  دیگری  فراواِن  اشاره های 
جامی رساله های مستقلی را به لیلی و مجنون، یوسف و 
زلیخا و سالمان و ابسال نیز تخصیص داده است. موالنا 
جامی در روی پردۀ سناریوی یوسف و زلیخا، لیلی و 
مجنون و سالمان و ابسال، در حالی که عشق زمینی را 
به زیباترین صورت هنری آن بازی می کند؛ در پشت 
ظریف  شکل  به  را  خویش  عرفانی  درس های  پرده، 
عبدالرحمن  نورالدین  می دارد.  عرضه  هنرمندانه یی  و 
جامی در این سه شهکار خویش، پلی در میان غیب و 
شهادت، و فیزیک و میتافیزیک ایجاد نموده و شعور و 

الشعور را به هم پیوند می دهد. 

عشــق
 و موسیقی
 در منظومۀ 
موالنا  فکرِی 
عبدالرحمن 
جـامـی

ACKU



ارتش پاکستان با صدور بیانیه یی اعالم کرد که ۴ سرباز این کشور در حمله راکتی 
از خاک افغانستان کشته شدند.

 در حمله راکتی به مناطق مرزی افغانستان - پاکستان در خیبر ایجنسی، ۴ سرباز 
ارتش پاکستان کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

ارتش پاکستان با صدور بیانیه یی اعالم کرد که در پی شلیک راکت به مناطق مرزی، 
۴ سرباز ارتش این کشور کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شد.

از  براساس گزارش های رسیده، حمالت راکتی توسط تروریست ها  افزود:  بیانیه 
خاک افغانستان به پست مرزی در خیبر ایجنسی انجام شده است.

در بیانیه آمده است که نیروهای ارتش پاکستان نیز در واکنش به این حمالت، این 
گروه تروریستی را از بین برده است.

این حمله در حالی انجام شده که نیروهای مرزی پاکستان بارها به مناطق مرزی 
افغانستان در والیت کنر حمله کردند و درگیری های شدیدی میان آن ها و نیروهای 

مرزی افغانستان رخ داده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1606    د   و      شنبه           2سنبله     /   شهر        یو      ر      y 1394    9 ذو القعد  ة  ا لحر ا م    y 1436   24ا   گست       62015

۸ پروژۀ جدید دولتی... 
مربوط  قرارداد   ۱۱ غنی  جمهور  رییس  ریاست  به 
تحصیالت  ملی،  دفاع  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 
عالی، مالیه، فوایدعامه، مبارزه با مواد مخدر، شرکت 
برشنا و شهرداری کابل مورد بررسی قرار گرفت و 

تصویب شد«.
آقای یما افزود که در میان این پروژه ها، ۸ قرارداد 
جدید بود و ۳ قرار داد دیگر هم بازنگری و تعدیل 

شد.
به گفته او، ارزش مجموعی این قراردادها بالغ بر یک 

میلیارد و ۸۳۴ میلیون افغانی است.
سبستیشن  توسعه  شامل  شده  تصویب  قراردادهای 
در  معتادین  برای  کمپلیکس  اعمار  جمتله،  برق 
ننگرهار، مواد اعاشه ی شفاخانه های کدری و لیلیه 
های مرکزی، مواد اعاشه ی قول اردوی 2۰۳ میوند، 

می باشد.
وزارت  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  تیل  تدارک 
داخله،  و  خارجه  وزارت  پاسپورتهای  چاپ  مالیه، 
کابل،  چارم  ناحیه  مارکیت  جایی  ته  عواید  اجاره 
از  بخش  یک  کیفیت  بلندبردن  و  ساختن  عریض 
شاهراه میدان شهر تا بامیان از دیگر قراردادهای اند 
که توسط کمیسیون ملی تدارکات به تصویب رسیده 

اند.
به  ملی  تدارکات  کمیسیون  که  کرد  تاکید  یاری  یما 
نهادهای مربوطه گفته است که در قسمت تطبیق و 
نظارت هرچه بیشتراین پروژه ها توجه جدی نمایند.
سوءاستفاده های  یا  و  فساداداری  مورد  در  یما  آقای 
تداکات  و  قراردادها  بخش  در  ویژه  به  وظیفه یی 
طریق  از  که  خواست  سکتور خصوصی  و  مردم  از 
شبکه های اجتماعی و شماره های ۰2۰2۱۰۴۴۴۴ و 
۰2۰2۱۰۴۴۴۵ با کمیسیون ملی تدارکات در تماس 

شوند.
از زمان آغاز بکار  اداره ملی تدارکات گفت:  رییس 
این اداره، بیش از ۴7 شرکت براساس تخلفات مورد 
بررسی قرار گرفته که از آن جمله 2۶ شرکت براساس 
اخذ  از  سال   ۵ تا   ۱ برای  معلومات  و  اسناد  جعل 
قرارداد محروم و مسووالن آن زیر پیگرد قرارگرفته 

اند و 2۶ شرکت دیگر هم زیر بررسی قرار دارند.
آقای یاری خاطرنشان کرد که اداره ملی تدارکات در 

نظر دارد که جرم تخلفات را نیز باال ببرد.
کمیسیون ملی تدارکات طی ۱9 جلسه هفته وار در 
مجموع 2۳۰ پروژه ملکی و نظامی دولتی را به ارزش 

۴۶ میلیارد افغانی مورد تصویب قرار داده است.
مسووالن این اداره می گویند که این مساله، تاثیرات 
مثبتی را باالی اقتصاد مردم و اشتغال زایی در کشور 

برجا گذاشته است.

احمد عمران
اختالفاِت  که  است  شده  واضح  دیگر  حاال 
ذات البینی میان طالبان چنان به مرحلۀ حادِ خود 
رسیده که به مشکل می تواند راه حِل قطعی پیـدا 
از افشای مرگ  باور دارند که پس  کند. آگاهان 
ایجاد  مالعمر رهبر گروه طالبان، تالش ها برای 
به شکست  عماًل  گروه  این  برای  واحد  رهبرِی 
منصور  اخترمحمد  مال  انتصاب  است.  انجامیده 
نه تنهـا به اختالفات میان طالبان پایان نداده، بل 
است. حاال  آورده  میان  به  را  سوال های دیگری 
می کنند  مطرح  را  پرسش  این  طالبان  از  بخشی 
از  رهبرشان  مرِگ  نیازهایی  چه  اساِس  بر  که 
آن ها مخفی نگه داشته شده بود. سید طیب آغا 
جان که رهبری هیأِت طالبان در قطر را به عهده 
استعفا  خود  سمِت  از  دلیل  همین  به  داشت، 
نمی تواند  دیگر  دلیل،  دو  به  است  گفته  او  داد. 
ریاست هیأت طالبان در قطر را انجام دهد. دلیل 
از  با آن ها  این که چه گونه کسانی را که  نخست 
که  دهد  قناعت  می کرده،  گفت وگو  مالعمر  نامِ 
او نمایندۀ طالبان بوده است؛ و دوم این که رهبر 
طالبان در داخِل افغانستان باید تعیین شود، یعنی 
پس از مرگ مالعمر، جانشیِن او باید مشروعیِت 
خود را از داخل به دست می آورد، در حالی که 
مال منصور طی یک زدوبنِد مشکوک با آی اس آی 

پاکستان به این سمت دست یافته است.
نیز  مالعمر  خانوادۀ  اعضای  دیگر،  جانب  از   
راضی  گروه  این  رهبر جدیِد  گزینِش  به  نسبت 
به نظر نمی رسند و تالش دارند به جای مالعمر، 
جواِن  می شود  گفته  که  را  مالیعقوب  پسرش 
بگمارند.  طالبان  رهبرِی  به  کم تجربه یی ست، 
نیز  طالبان  گروه  برجستۀ  اعضای  از  برخی 
میان  بتوانند  که  کرده اند  آغاز  را  تالش هایی 
به  را  سومی  فرد  و  برسند  توافق  به  خودشان 
این همه  این گروه بگمارند. در بحبوحۀ  رهبری 
اختالف، پاکستان اما تالش هایی را برای انسجام 
اساس  بر  است.  کرده  آغاز  گروه  این  دوبارۀ 
سعی  پاکستان  استخبارات  تازه،  گزارش های 
در ایجاد اجماع بر سِر رهبری مال منصور میان 
عمدتًا  تالش ها  این  دارد.  طالبان  ناراضی  افراد 
نخست  می گیرد:  صورت  اصلی  هدِف  دو  به 
استخبارات پاکستان هم چنان می خواهد قیومیِت 
خود برگروه طالبان را حفظ کند؛ و دوم این که 
در امتیازگیری از امریکا و ایجاد فشار بر دولت 

افغانستان، از آن سود ببرد. 
به  خود  کمک های  مورد  در  به تازه گی  امریکا 
انجام  را  بازنگری هایی  می خواهد  پاکستان 
با  مبارزه  هدِف  به  هرچند  بازنگری  این  دهد. 
داعش عنوان شده، اما در اصل بیانگِر نارضایتی 
با  پاکستان  مبارزۀ  از  امریکایی  سیاست مداراِن 
گروه های تندرو و تروریست است. امریکا از سال 
2۰۰۱ برای همکاری در جنِگ افغانستان مبلغی 
پرداخت  پاکستان  به  را تحت عنوان سی اس اف 
همین  تحت  دالر  میلیارد   ۱۳ کنون  تا  و  می کند 
عنوان به اسالم آباد پرداخت شده است. در سال 
2۰۱۴ بعد از خروج بخشی از نیروهای امریکایی 
از افغانستان، قرار بود کمک  های مالی این کشور 
به پاکستان متوقف شود، اما این کمک ها به مدت 
یک سال تمدید شد. در صورتی که پاکستان از 
این کمک ها بی بهره شود، بدون شک مشکالِت 
آن با توجه به اقتصاد در حاِل رکودِ آن به شدت 

افزایش خواهد یافت. 
جنگ افغانستان منافِع بی شمار برای پاکستان در 
قبال دارد، یکی از آن ها هم گرفتِن کمِک مالی از 
امریکاست. پاکستان می داند که در اختیار داشتِن 
زیان هایی  متضمن  هرچند  تروریستی  گروه های 
برای خودش نیز هست، ولی در درازمدت منافع 
این کشور را در منطقه تأمین می کند. نکتۀ اساسی 
این جاست که جامعۀ جهانی باید نیاز پاکستان به 
گروه های تروریستی را جدی تلقی کند و برای 
بزند.  الزم  اقدام های  به  دست  آن،  خشکاندن 
بخش های قبایلی و مرزی پاکستان از چند دهه 
به این سو به مراکز اصلی افراط گرایی و تروریسم 
چشم  از  که  نیست  چیزی  این  و  شده  تبدیل 
حاال  همین  باشد.  مانده  دور  به  جهانی  جامعۀ 
بخش های  در  پاکستانی  غیر  جنگجوی  هزاران 
قبایلی این کشور مشغول فراگیری فنون جنگی و 
آماده شدن به نبرد جهانی علیه کشورهای غربی 

استند. 
جنگ امریکا با تروریسم در حال حاضر به دلیل 
همین عالقه مندی پاکستان به گروه های این چنینی 
که  نمی  رود  احتمال  و  است  خورده  بن بست  به 
نبرد  که  کرد  متقاعد  را  پاکستان  بتوان  به زودی 
جدی با این گروه ها را آغاز کند. متأسفانه در این 
میان قربانی اصلی افغانستان بوده است؛ کشوری 
که در همسایه گی پاکستان قرار دارد و عماًل در 

جنگ با گروه های تروریستی به سر می برد. 
سکۀ  دیگر  روی  کشور،  در  جنگ ها  شدِت 
باعث  که  است  طالبان  افراد  میان  اختالف ها 
نگرانی پاکستانی ها شده است. پاکستانی ها انتظار 
ندارند که افراد بلندپایۀ طالبان چنین منتقدانه به 
نقِش این کشور در انسجام و رهبرِی این گروه 
نگاه کنند. شدت اختالف ها میان رهبران طالبان 
این زمینه را فراهم می سازد که دیگر بخشی از 
هم صدایی  پاکستان  سیاست های  با  گروه  این 
نظامیاِن  نگرانی  به  واقعًا  مسأله  این  نکند. 
پاکستانی دامن زده و آن ها را وا داشته است که 
تالش برای متقاعد ساختِن افراد بانفوذِ این گروه 
این  کنند.  آغاز  را  مالمنصور  رهبری  به  نسبت 
تالش ها هرچند تا به حال نتیجه بخش نبوده، اما 
در آینده می تواند به وخامت بیشتِر وضع امنیتی 
افغانستان بینجامد؛ زیرا پاکستان اختالفاِت طالبان 
پنهان  گروهی  و  انتحاری  تشدید حمالت  با  را 

نگه می دارد. 
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بررسی طرح توافقنامۀ اتصال...
توافقنامه پنج جانبه راه الجورد در گام های نخست، ایجاد 
با مسافت  یک چارچوب حقوقی برای استفاده از مسیری 
و  نهایی  توافق  برای  را  زمینه  تا  می باشد  کیلومتر   2۸۰۰

امضای این طرح مساعد کند.
مواردی  تا  کردند  توافق  نشست  این  در  کننده گان  شرکت 
را که بر سر آن اختالف نظر وجود دارد در نشست آینده 
مورد بحث و بررسی قرار دهند که بر همین اساس ترکیه 
خواستار برگزاری سومین نشست تخصصی برای مذاکره در 
مورد طرح توافقنامه راه الجورد تا پایان سال جاری میالدی 

در استانبول شد.
و  می رسد  هزار سال  دو  از  بیش  به  راه الجورد  تاریخچه 
یکی از مسیرهای اصلی راه ابریشم بوده و سنگ های قیمتی 
افغانستان از جمله »الجورد« از معادن بدخشان با استفاده از 
همین مسیر به اروپا، بالکان و کشورهای سواحل مدیترانه 

صادر می شده است.
به  کاال  انتقال  برای  تجاری  راه  کوتاه ترین  الجورد  راه 
کشورهای آسیای جنوبی و اروپایی می باشد که با استفاده از 
این مسیر کاالهای تجاری سه الی چهار روز زودتر از سایر 
مسیرهای ترانزیتی انتقال یافته و یک تا دو هزار دالر در هر 

کانتینر صرفه جویی اقتصادی صورت می گیرد.
ارایه طرح راه الجورد و احیای این مسیر تاریخی از جمله 

فعالیت های وزارت امور خارجه افغانستان است.

عملیات پیچیده برای نجات...
شدند، اما به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است.

او گفت که در عملیاتی که نیروهای ویژه پولیس و ارتش 
شب گذشته با هدف نجات نیروهای محاصره شده به 
اعضای  و  تجهیزات  با  افراد  این  همه  انداختند،  راه 
خانواده  شان نجات یافتند و به شهر ترین کوت، مرکز 

والیت ارزگان منتقل شدند.
به  موسوم  افغانستان  در  حاضر  بین المللی  نیروهای 
را  عملیات  این  اعالمیه یی،  با صدور  قاطع‹  ›حمایت 
ارتش«  »نیروهای زبده  افزوده که  »پیچیده« خوانده و 
با چهار هلیکوپتر در محل محاصره فرود آمدند و ۶۰ 

روستایی را با اعضای خانواده های آنها نجات دادند.
در اعالمیه آمده که این نیروها به دستور وزارت داخله 
فرودگاه  از  قندهار،  پولیس  فرمانده  رازق،  جنرال  و 
افراد  و  درآمدند  پرواز  به  شب  تاریکی  در  قندهار 
گیرمانده را از محاصره طالبان به سالمت بیرون آوردند.
این عملیات مثال  ائتالف گفته که  نیروهای  یک مقام 
نیروهای  نیروهای ویژه و  توانایی  از  قابل مالحظه یی 

هوایی افغانستان است.
پولیس  فرمانده  اظهارات  درباره  طالبان  گروه  هنوز 
افغانستان  در  مستقر  بین المللی  نیروهای  و  ارزگان 

واکنشی نشان نداده است.

جنگ را از جنوب به شمال و...
داشته  درستی  همسایه گی  افغانستان  با  نمی خواهد  کشور 

باشد.
دفاعی  نهادهای  رهبران  پیش  مراد، چندی  گفته جنرال  به 
افغانستان برای رفع سوء تفاهم ها به پاکستان سفر کردند، اما 
فردای همان روز پاکستان پرتاب موشک ها را به افغانستان 

آغاز کرد.
پس از حمالتی در کابل و برخی از والیت های دیگر روابط 

کابل ـ اسالم آباد به تیره گی گراییده است.
تجاوز  را  پاکستان  پراکنی های  راکت  ارتش  ستاد  معاون 
که   گفت  و  دانست  افغانستان  خاک  به  کشور  این  آشکار 

شلیک این راکت ها بی پاسخ نخواهد ماند.
باید  میانه  آسیای  کشورهای  که  گفت  مراد  مرادعلی 
مرزهای شان را حفاظت کنند و افغانستان را مرکز تروریسم 
ندانند، چون تروریسم بر مردم افغانستان تحمیل شده  است.
در همین حال، حبیب خان حصاری، فرمانده آموزش مرکز 
نظامی کابل می گوید که نیروهای امنیتی به دشمنانی که بر 

مردم بی گناه حمله می کنند، فرصت نخواهند داد.
»شوم«  اعمال  انجام  فرصت  منتظر  »دشمن«  که  گفت  او 
است و نیروهای امنیتی باید قبل از رسیدن دشمن به هدف، 

فرصت های آنان را از بین ببرند.
پس از حمله های پی هم دوهفته پیش در کابل و برخی مناطق 
کشور، روابط افغانستان و پاکستان به تیره گی گراییده است.
مقام های افغانستان، پاکستان را متهم به دست داشتن در این 

حمله ها کردند، اما اسالم آباد این اتهام ها را رد کرده است.

کشته شدن چهار سرباز ارتش پاکستان
 در مناطق سرحدی افغانستان

پاکستان 
در تالِش 
انسجاِم 
طالبان

ACKU
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ورزش
سیمئونه:

 چمن ویسنته کالدرون بد است 
اما نه برای پذیرایی از بارسا! در روزهایی که زمزمه هایی در خصوص تالش من یونایتد برای جذب مهاجمانی 

همچون توماس مولر و نیمار به گوش می رسد، سرمربی هلندی این تیم گفت 
مهاجم جدید نمی خواهد.

تساوی بدون گل منچستریونایتد در خانه برابر نیوکاسل در هفته سوم لیگ برتر 
پس از دو پیروزی یک بر صفر برابر تاتنهام و استون ویال بار دیگر ضعف خط 
حمله شیاطین سرخ را به تصویر کشید، هرچند لوئیز فن  خال، سرمربی هلندی 
من یونایتد معتقد بود که مهاجمان فعلی تیمش برای رسیدن او به هدفش کافی 

هستند و تیم به خرید یک مهاجم جدید نیازی ندارد.
در فاصله یک هفته به پایان بازار نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی اروپا، شایعات 
فراوانی درباره تالش منچستریونایتد برای خرید بازیکنانی مانند توماس مولر و 
نیمار شنیده می شود و این در حالی بوده است که پیش از این هم گفته می شد 
فن خال به جذب پدرو رودریگس، مهاجم اسپانیایی پیشین بارسلونا که به چلسی 

پیوسته است، تمایل دارد.
فن خال که در خط حمله تیمش تنها یک مهاجم طراز اول یعنی وین رونی را 
دارد، به شبکه اسکای اسپورتس گفت: ما احتیاجی به خرید یک مهاجم جدید 
نداریم چون در سه هفته سپری شده از آغاز لیگ برتر، سه بار تیم برتر میدان 
بودیم. نگرانی من از این است که باید بر حریف مسلط شویم و این همان کاری 

بود که مقابل نیوکاسل، برابر استون ویال، برابر تاتنهام و برابر بروژ انجام دادیم.
سرمربی هلندی شیاطین سرخ در ادامه به گلی که وین رونی در دقیقه چهارم 
از  گفت  و  داشت  اشاره ای  نیز  شد  اعالم  آفساید  اما  زد،  نیوکاسل  برابر  بازی 

تصمیم اشتباه کمک داور ناراضی است.
او گفت: وین گل زد اما قبولش نکردند. صحنه مشکوک بود و قوانین می گویند 

زمانی که حضور یک بازیکن در موقعیت آفساید قطعی نیست، نباید پرچم زد. 
با این حال فوتبال همین است و من بارها گفته ام که باید امکانات بیشتری در 

اختیار داوران و دستیاران آنها قرارداد، چون کارشان اصاًل آسان نیست.

سرمربی آرسنال بر این باور است که مهاجم بارسلونا و الکسیس سانچس در 
یک سطح قرار دارند.

به گزارش ساکرنت، توپچی ها در هفته سوم لیگ برتر انگلیس، دوشنبه شب و از 
ساعت 2۳:۳۰ دقیقه در ورزشگاه امارات میزبان لیورپول هستند.

آرسنال از دو دیدار پیشین خود موفق به کسب سه امتیاز شده است و در رده 
یازدهم قرار دارد. لیورپول هم دو دیدار خود را با پیروزی پشت سر گذاشته 

است و با ۶ امتیاز رتبه پنجم جدول رده بندی را در اختیار گرفته است.
آرسن ونگر در آستانه رویارویی تیمش با لیورپول، به مقایسه الکسیس سانچس، 
بازیکن  و  لیورپول  پیشین  مهاجم  سوارس،  لوییس  با  تیمش  شیلیایی  بازیکن 
کنونی بارسلونا پرداخت. سانچس 2۶ ساله در تابستان فصل گذشته با ۳۵ میلیون 
پوند از بارسلونا به آرسنال پیوست و نمایش موفقی هم در ترکیب توپچی ها 
داشت. سوارس هم یک سال پیش با 7۵ میلیون پوند، آنفیلد را به مقصد بارسلونا 

ترک کرد و در فصل نخست موفق شد با این تیم سه گانه را فتح کند.
ونگر که یکی از مشتریان خرید سوارس در تابستان قبل بود، حاضر شد برای 
خرید این مهاجم اروگوئه ای ۴۰ میلیون پوند پرداخت کند اما سران لیورپول در 
نهایت ترجیح دادند سوارس را با مبلغ بسیار بیشتری به بارسلونا بفروشند. با 

این حال ونگر اعالم کرده است سانچس توانایی هایی به اندازه سوارس دارد.
ونگر در این باره اظهار داشت: به عقیده من، سانچس و سوارس در یک سطح 
در  او  از  بیش  می تواند  سانچس  اما  است  میانی  مهاجم  یک  سوارس  هستند. 
عرض زمین فعالیت کند. سانچس بازیکنی باتکنیک است و توانایی دریبل زدن 
بازیکن حریف را دارد اما اگر بخواهیم این دو بازیکن را دقیق تر مقایسه کنیم، 

شباهت های زیادی هم بین آنها می بینیم.
ونگر ادامه داد: سانچس برای نزدیک شدن به دروازه حریف انگیزه زیادی دارد. 
او می تواند به قلب خط دفاعی حریف بزند زیرا توانایی این کار را دارد. به سمت 
حریف می رود، روی دروازه حریف خطر ایجاد می کند، حریفان را تحت تاثیر 
حرکت هایش قرار می دهد و می تواند گلزنی کند. سانچس می تواند در هر دیدار 
البته پیشتر هم بازیکنانی  فصل به میدان برود و دچار هیچ مشکلی هم نشود. 
مانند او در تیمم داشته ام. بازیکنانی که عالقه وافری برای کسب پیروزی در هر 
دیدار داشتند. الکسیس بازیکنی سرعتی نیز هست. توانایی حرکت های انفجاری 

نیز از ویژگی های فوتبالی است که سانچس ارائه می کند.
ونگر در مورد سوارس هم گفت: در ابتدا وقتی دیدم سوارس راهی بارسلونا شد، 
احساس کردم قراردادی بود که باید انجام می گرفت. ما سانچس را خریدیم و 
سوارس هم به بارسلونا رفت. نمی توانستم زیاد به جذب سوارس امیدوار باشم. 
به جای آن، با مدیر برنامه های سانچس در جریان برگزاری جام جهانی در برزیل 
دیدار کردم. پس از چند برخورد با آنها، دریافتم که سانچس عالقمند است با 
آرسنال بیاید. او در تیم ما خیلی بهتر از دوران حضورش در بارسلونا شد. او 
بازیکنی است که پیشرفت می کند و می تواند به بازیکن بسیار بهتری در هر زمینه 

تبدیل شود. دید بازی که دارد به او کمک زیادی می کند.

آبی پوشان لندن در روزی که مهاجم اسپانیایی جدیدشان 
شد،  اخراج  میدان  از  کهنه کارشان  مدافع  و  کرد  گلزنی 
اولین برد خود را در فصل جدید لیگ برتر کسب کردند.
با  یکشنبه  روز  عصر  انگلیس  برتر  لیگ  سوم  هفته 
مدافع  آن چلسی،  در  که  دنبال شد  دیدار  برگزاری یک 
بر 2  نتیجه ۳  با  قهرمانی در خانه وست برومویچ  عنوان 

به پیروزی رسید.
در این بازی پرحاشیه که در آن جیمز موریسون، در دقیقه 
۱۴ یک پنالتی میزبان را به هدر داد و جان تری، کاپیتان 
رودریگس  پدرو  شد،  اخراج   ۵۵ دقیقه  در  نیز  چلسی 
مهاجم اسپانیایی تازه وارد آبی پوشان لندن در اولین بازی 
تا شروعی  کرد  گلزنی  دقیقه 2۰  در  تیم  این  برای  خود 

رؤیایی را به همراه قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر تجربه 
کند.

روی  کاستا  دیه گو  او  هموطن  پدرو،  از  پس  دقیقه   ۱۰
ثمر  به  برای چلسی  را  دومین گل  پدرو  پاس گل خود 
رساند هرچند در دقیقه ۳۶ جیمز موریسون، همان کسی 

که پنالتی وست برومویچ را به هدر داد، یکی از گل های 
خورده را برای این تیم جبران کرد.

اختالف چلسی با میزبانش در دقیقه ۴۳ دوباره به دو گل 
آسپیلیکوئتا سومین گل  بود که سزار  زمانی  آن  رسید و 
آبی پوشان لندن را به ثمر رساند. موریسون در دقیقه ۵9 
با زدن گل دوم خود، دوباره اختالف دو تیم را به حداقل 
رساند اما این گل برای فرار میزبان از شکست کافی نبود 
و به این ترتیب اولین برد تیم آقای خاص پس از تساوی 
خانگی اش برابر سوانزی و شکست خارج از خانه برابر 
منچسترسیتی به ثبت رسید. چلسی با این پیروزی چهار 

امتیازی شد به رده نهم جدول لیگ برتر صعود کرد.
در جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس، تیم های لسترسیتی 
و منچستریونایتد هر دو با هفت امتیاز و برحسب تفاضل 
گل به ترتیب اول و دوم هستند و منچسترسیتی ۶ امتیازی 

سوم است.

اولین  رقم خوردن  از  رضایت  ابراز  با  اتلتیکومادرید  سرمربی 
به  اشاره ای  اللیگا،  جدید  فصل  اول  هفته  در  تیمش  پیروزی 
مصاف حساس شاگردان خود با مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها 

داشت.
تیم فوتبال اتلتیکومادرید فصل ۱۶-2۰۱۵ اللیگا را با پیروزی 
آغاز  تازه صعود کرده  برابر الس پالماس  بر صفر خانگی  یک 
کنفرانس  در  اتلتیکومادرید  سرمربی  سیمئونه،  دیه گو  کرد. 
بازی هفته سوم  به  اشاره ای طنزآمیز  بازی  این  از  خبری پس 
روخی بالنکو برابر بارسلونا داشت و به کاتاالن ها برای سفرشان 

به مادرید هشدار داد.
سیمئونه در ابتدای کنفرانس خبری خود پس از اشاره به روند 
بازی درباره رقبای اصلی اش در فصل جدید گفت: فکر می کنم 
که ما خوب بازی کردیم. سعی داشتیم که خوب بازی کنیم و 
توپ را به مهاجمان مان برسانیم. در نیمه دوم بازی مان عمقی تر 
که  ویارئال  و  والنسیا  سویا،  به  حواس مان  ما  فصل  این  شد. 

خرید های خوبی انجام داده اند، خواهد بود.
سیمئونه نبود ریتم کافی در بازی تیمش برابر الس پالماس را 
به وضعیت چمن ورزشگاه ویسنته کالدرون ربط داد و اظهار 
داشت: چمن ورزشگاه در وضعیت بدی قرار دارد، اما زمانی 
که بارسلونا به اینجا بیاید، این تیم باید بداند که این وضع ادامه 
ما  کنیم.  تقویت  را  عمقی خود  بازی  باید  ما  داشت.  نخواهد 

تملک توپی می خواهیم که منجر به خلق موقعیت شود.
اتلتیکومادرید درباره بازی الس پالماس هم  سرمربی آرژانتینی 
تأکید کرد: آنها تیم خوبی تشکیل داده اند. اوبالک )دروازه بان 
اتلتیکومادرید( در این بازی یک واکنش خوب انجام داد. الس 

پالماس هم خوب بازی کرد.
سیمئونه درپایان درباره عملکرد چهار بازیکن تیمش، کاراسکو، 
کورئا، اولیور و جکسون مارتینس هم عنوان کرد: کاراسکو را 
کنار گذاشتم تا فرصت بازی به دیگر بازیکنانی که می دانستم 
هم  کورئا  برسد.  هستند،  آماده تر  بازی  این  در  حضور  برای 
بازیکن متفاوتی است و بسیار خطرناک. او در فضاهای بسته 
دید خوبی برای ارسال پاس دارد. او بازیکنی سرکش است و 
بدون ترس از هیچ بازیکنی وارد درگیری های نفربه نفر می شود.
هم  اولیور  افزود:  اتلتیکومادرید  و  اینتر  پیشین  دفاعی  هافبک 
بازی  او  اول  نیمه  در  ما عملکرد خوبی داشت.  تیمی  کار  در 
ترکیبی خوبی با خوانفران و آنتوان گریزمان داشت. جکسون 
مارتینس نیز کارش را خوب انجام داد. گرفتن توپ از او زمانی 
در حمالت  او  است.  کار سختی  است،  دروازه   به  پشتش  که 
و  باید  که  آن طور  نتوانستیم  هرچند  کرد  ما  به  فراوانی  کمک 
شاید توپ را در محوطه جریمه به او برسانیم. مارتینس بازی 

به بازی پیشرفت می کند و وضعیتش بهتر می شود.

فن خال: 

منچسـتریونایتـد به مهاجـم جدید نیـاز ندارد

ونگر: 

سانچس و سـوارز در یـک سطـح هستنـد

شروع رویایی پدرو با چلسی
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آتی  دبیرکل  که  مساله  این  نوشت:  گزارشی  در  تایمز  نیویارک  روزنامه 
سازمان ملل مرد خواهد بود یا زن به یکی از موضوعات اصلی مکالمات در 

داخل و خارج از راهروهای سازمان ملل تبدیل شده است.
چندین کشور به رهبری کلمبیا از این ایده که نوبت یک زن است تا زمام 
نیز  زنان  گروه های  می کنند.  گیرد، حمایت  عهده  به  را  ملل  سازمان  امور 
فهرست هایی را از نامزدهای سمت دبیرکل سازمان ملل تهیه کرده و رهبران 

برجسته جهان نیز از کشورها خواسته اند تا زنان را نامزد این سمت کنند.
زنان برای هدایت و رهبری کشورهایی همچون آلمان و کره جنوبی انتخاب 
از  بین المللی پول تحت ریاست یک زن است و برخی  شده اند. صندوق 
از  آورده اند که ۳۰ درصد  قوانین خود  اروپایی در  بزرگترین کمپانی های 
باید به زنان محول گردد. »مارگات والستروم«،  کرسی های سرپرستی شان 
وزیر امور خارجه سوئد یک سیاست خارجی فمنیست را دنبال می کند و 
معتقد است رعایت حقوق زنان برای صلح و ثبات جهان جهانی است و 
»هیالری کلینتون«، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز در حال حاضر یکی 
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰۱۶ میالدی کشورش است.

اما سازمان ملل از آغاز کارش در سال ۱9۴۵ میالدی همیشه تحت رهبری 
یک مرد بوده است.

»ماری رابینسون«، رییس  جمهور سابق ایرلند گفت: پس از هشت دبیرکل 
با این ایده موافقند که اکنون زمان  مرد سازمان ملل، ریش سفیدان کاماًل 
انتخاب یک زن در این سمت است. اما اگر نامزد درست و واقعی یک مرد 
باشد، باید او را انتخاب کنیم. نامزد درست و واقعی باید مستقل بوده و 

نباید زیر منت منافع کشورهای عضو باشد.
بلکه  است  جنسیتی  بی طرفی  درخواست  بیانگر  نه تنها  اظهارات  این 

نشان دهنده افزایش حس سرخوردگی از راه 
قدرت های  آن  در  که  است  مبهمی  و  تیره 
امنیت  شورای  دائم  عضو  پنج  یعنی  جهان 
و  روسیه  فرانسه،  چین،  انگلیس،  جمله  از 
دبیرکل سازمان  انتخاب  آمریکا درخصوص 

ملل چانه می زنند.
دیپلمات ها و فعاالن جامعه مدنی می گویند، 
ملل  سازمان  نکند،  تغییر  روند  این  اگر 
تبدیل  جهانی  بحران های  به  رسیدگی  برای 
ناکارآمد  و  نامناسب  قدیمی،  سازمانی  به 

می شود.
را  خود  نامزدهای  محدودی  کشورهای 
اعالم کرده اند و براساس پروتکل دادن فرصت به تمامی بلوک های منطقه 

مختلف، شرق اروپا در حال برنامه ریزی برای استفاده از فرصتش است.
به خاطر مطرح شدن درخواست ها برای اعالم نامزدهای زن، در حال حاضر 
بیش از هر زمان دیگری بیشتر اسم هایی که مطرح می شود، زن هستند. این 
افراد شامل »ایرینا بوکووا« دبیرکل یونسکو از بلغارستان، »میشله باچلت«، 
رییس  معاون  و  بلغارستان  از  جورجیوا«  »کریستالینا  شیلی،  رییس جمهور 
که  است  نیوزیلند  سابق  نخست وزیر  کالرک«،  »هلن  و  اروپا  کمیسیون 

رهبری برنامه های توسعه سازمان ملل را به عهده دارد.
رییس جمهور  ترک«،  »دانیولو  شده  سمت  این  نامزد  که  مردهای  از  یکی 

سابق اسلووانی است.
هلن کالرک در مصاحبه تلفنی خود از اعالم اینکه به این شغل عالقه ای 
دارد یا خیر امتناع کرده اما گفت: نظر من این است که زنان طیف وسیع تری 
تمامی سمت های  برای  می آورند.  به همراه  با خود  را  زندگی  تجارب  از 
عالی جهان زنان نیز باید فرصت برابر برای رقابت در به دست آوردن آن 

داشته باشند.
منشور سازمان ملل با جزئیات دقیق نحوه انتخاب دبیرکل این سازمان را 
اعالم نکرده است اما در عمل شورای امنیت در تاریخ 7۰ ساله اش نامزد 
ترجیحی خود را اعالم کرده که توسط اعضای مجمع عمومی تایید شده 

است. اما این مساله باعث شکایت بسیاری از دیپلمات ها شده است.
در حال حاضر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل یکی از مدافعان حمایت 
از زنان در سمت های مدیریتی است و گاهی از رهبران دولت ها نیز برای 

عدم انتصاب زنان بیشتر در کابینه انتقاد کرده است.

فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا که به همراه یک هیئت 
تجاری به تهران سفر کرده است، سفارت کشورش را بازگشایی 

کرد. سفارت ایران در لندن هم کار خود را از سر گرفته است.
آقای هاموند اولین وزیر خارجه بریتانیا است که از سال 2۰۰۳ 

تاکنون به ایران سفر می کند.
آقای هاموند در مراسم دیروز یکشنبه گفت که بازگشایی سفارت 
پایان یک سفر طوالنی و آغاز سفری تازه و هیجان انگیز است.

جهانی،  های  قدرت  و  ایران  اتمی  توافق  از  پس  که  گفت  او 
برای  بعدی  منطقی  گام  تهران  در  بریتانیا  سفارت  بازگشایی 
گسترش روابط با کشوری بود که به گفته او کشوری مهم در 

منطقه ای استراتژیک و بی ثبات است.
منطقه،  ثباتی  بی  تروریسم،  با  مقابله  بریتانیا  امور خارجه  وزیر 
گسترش نفوذ گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( در عراق و 
سوریه، مواد مخدر و مسئله مهاجرت را از جمله مسائلی دانست 

که ایران و بریتانیا می توانند در آن همکاری کنند.
با  اما  داشت،  خواهند  هم  اختالفاتی  کشور  دو  که  گفت  او 
آنها  میان  همکاری  کشور،  دو  میان  اطمینان  و  اعتماد  افزایش 

ممکن خواهد شد.
حاشیه  در  هم  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
مراسمی در تهران، در مورد بازگشایی سفارت بریتانیا گفت که 
قرار بر این بوده است که ایران روابط خود را با کشورهای دنیا 

عادی کند.
ایران  دولت  توسط  تهران  در  بریتانیا  سفارت  که  کرد  تأکید  او 
بسته نشده بود و مقامات بریتانیایی تصمیم گرفته بودند آن را 

ببندند.
آقای ظریف افزود: ایران با بعضی کشورهای اروپایی و بعضی 
اختالف  این  که  دارد  دیدگاه  تفاوت  و  نظر  اختالف  ها  دولت 
نظرها در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم باز و دیدگاه مبتنی بر 

واقع نگری و واقع بینی مورد بحث و گفتگو است.

زمان فعالیت یک زن
 در سمت دبیرکلی سازمان ملل فرا رسیده است؟

سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی شد

استقبال بان کی مون از مذاکرات 

نماینده گان دو کوریا
دبیرکل سازمان ملل از مذاکره میان نماینده گان دو کره با هدف 

جلوگیری از تشدید تنش ها استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل 
از مذاکرات مقامات بلندپایه کره شمالی و کره جنوبی استقبال و 
دو طرف را به استفاده از مذاکرات برای کاهش تنش ها در شبه 

جزیره کره تشویق کرد.
سخنگوی بان کی مون اعالم کرد: دبیرکل سازمان ملل از این 
مذاکرات استقبال کرد. وی خواستار توافق دو طرف و ادامه این 

مذاکرات شد.
روز گذشته نمایندگان دو کره مذاکرات بلندپایه ای را در منطقه 
در  کره  دو  میان  ها  تنش  کردند.  آغاز  پانمونجوم  غیرنظامی 

روزهای اخیر به دلیل درگیری های مرزی افزایش یافته بود.
کره  رهبران  مشاوران  که  داد  گزارش  نیز  رویترز  خبرگزاری 
شمالی و جنوبی پس از مذاکرات شبانه با هدف کاهش تنش ها 
آغاز  مذاکرات عصر روز شنبه  این  دهند.  ادامه  مذاکراتشان  به 

شد.
در تصاویر تلویزیونی مشخص است که این نمایندگان در حال 
دست دادن هستند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی نیز اعالم 
کرد که دو طرف در مورد راههای حل و فصل مشکالت رایزنی 

کردند.
»جئون یونگ سان« یک کارشناس سیاسی گفت: دو طرف تحت 

فشار هستند تا این مذاکرات نتیجه بدهد.
براساس گزارش ها، به رغم آغاز این مذاکرات نیروهای ارتش 

کره جنوبی در حال آماده باش به سر بردند.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین

ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین والیت پروان

مدیریت عمومی مالی و اداری

خدمـــات
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین والیت پروان در نظر دارد تا )34(قلم 
مواد غذایی، محروقاتی اطفال پرورشگاه و کودکستانها و روغنیات ضرورت موتر 
را از شروع سال مالی 1395)جدی( الی اخیر قوس سال 1395 برای مدت یکسال 
از طریق روش باز داخلی از بودجه عادی وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و 

معلولین عقد قرار داد نماید.
شرکت ها و اشخاصیکه جواز فعالیت داشته و خواهش عقد قرار داد را داشته باشند 
به مدیریت مالی و اداری ریاست کار اموراجتماعی شهدا و معلولین پروان مراجعه 
ارایه شرطنامه و لست مشخصات را اخذ و مالحظه  نموده درخواست های شانرا 
نموده و بعد از نشر اعالن الی مدت )21( یوم کاری با آفر های سربسته و تضمین 
دست داشته خویش به دفتر ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین والیت پروان 

حاضر شوند.
غرض وضاحت موضوع به شماه تماس 0707494325 به تماس شده حل 

مطلب نمایند.
با احترام

قدرت اهلل ریاضت
رئیس کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین

اعـالناعـالن
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