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اشعار حافظ را دوست دارم، همیشه می خوانم. شعر حافظ مرا 
متحول می کند و به  من الهام می بخشد. موسیقی احساساِت 

درونِی انسان را برمی انگیزد و شعر و موسیقی در هر انسانی اثر 
می گذارد. )مرد استوار...، ص79(
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

ده ها آگاه امور دینی روز گذشته در نشستی در کابل، پروسۀ 
صلح را پروژه یی عایداتی برای عده یی خواندند. 

در این نشست که از سوی اکادمی علوم زیر نام »صلح و 
اعتدال از نظر اسالم« در کابل برگزار شده بود، عالمان دینی 

گفتند که صلح نباید در حد شعار باقی بماند.
سید عبدالهادی هدایت رییس بنیاد دعوت اسالمی گفت: 
هرگاه تالش های صلح به همین شکل دوام پیدا کند، کدام 

نتیجه یی را در پی نخواهد داشت.
در  هستند،  صلح  داعیان  که  »آنانی  افزود:  هدایت  آقای 
یک پروژه پیش می روند؛ آن ها مکانات نقدی را به جیب 
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دو سازمان بین المللی مبارزه با فساد روز یکشنبه 
دولت افغانستان را به ناتوانی در جلوگیری از فساد 

مالی در بخش معادن این کشور متهم کردند.
و   )Global Witness( جهانی  شاهد  سازمان 
 Integrity( افغانستان  شفافیت  دیدبان  سازمان 
اعالم  باره  این  در   )Watch Afghanistan
کردند دولت اشرف غنی رییس جمهور هیچ اقدام 
ملموسی در راستای حفاظت و توسعه سرمایه های 
کننده گان  اهدا  نشست  طی  افغانستان  معدنی 
معدنی  سرمایه های  ارزش  نداد.  انجام  کابل  در 
افغانستان به حدود یک تریلیون دالر بالغ می شود.

معدن  بخش  کابل،  از  اسوشیتدپرس  گزارش  به 
خودکفا  اقتصاد  توسعه  معدود  مسیرهای  از  یکی 

در افغانستان شمرده می شود. با وجود توان بالقوه 
این بخش، سرمایه گذاران بین المللی تمایل چندانی 
عامل  مهمترین  ندارند.  افغانستان  به  ورود  به 
بازدارنده سرمایه گذاری خارجی در این کشور نیز 
و  زیرساخت های ضعیف  مالی،  فساد  درگیری ها، 
نبود قوانین منسجم در حوزه معدن شمرده می شود.

سال   14 مدت  به  کشور  این  در  که  نیز  طالبان 
سرمایه های  از  بسیاری  زد،  شورش  به  دست 
است  گرفته  خود  اختیار  در  را  افغانستان  معدنی 
معادن  در  قانونی  غیر  معدنی  فعالیت های  با  و 
قیمتی سود  مرمر، کروم و سنگ های  تالک،  طال، 

سرشاری را نصیب خود می کند.
در گزارش جدیدی که سازمان ملل متحد منتشر 
قانونی  غیر  فعالیت های  از  طالبان  درآمد  کرد، 
معدنی در افغانستان »مبلغی بسیار هنگفت« عنوان 
شد که ارزش آن احتماال به ده ها میلیون دالر در هر 

سال بالغ می شود.

مال امامان در کابل:

پروسۀ صلح یک پروژۀ 
عایداتی است

سازمان های »شاهد جهانی« و »دیدبان شفافیت« :

فساد در معادن افغانستان بیداد می کند

رییس جمهوری دستور داد:

هفت پیشنهاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی عملی شود

صفحه 3

تجلیل از مقام شهدا، آنانی که امروز با ما نیستند و با جان خویش از شرف و عزت افغانستان و 
حق و داعیه عدالت خواهانه دفاع نموده اند، وجیبۀ تک تک هموطنان گرامی می باشد.

بنیاد شهید احمدشاه  با سپاس فراوان از زحمات و تالش  های همیشگی شما، دفتر مرکزی 
مسعود در کابل- افغانستان آرزومند است تا به تعقیب همکاری ها و هماهنگی های قبلی با 
احمدشاه مسعود درکشورهای  از سالگرد شهادت  تجلیل  و  برگزاری  نهادهای  کمیسیون ها؛ 

مختلف مجدداً تامین ارتباط نماید.
طی هفته شهید و در برگزاری و تجلیل از چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور، 
با کمیسیون هایی برگزاری سالگرد در کشورهای مختلف مطرح  پیشنهادهای ذیل را  بنیاد، 
ساخته و از تمام دوستان و عالقمندان شهید احمدشاه مسعود می خواهد تا در یک فضای 
برادری و اخوت با تجلیل از مقام شهدای افغانستان، در عملی ساختن و تحقق بخشیدن به 

این پیشنهادها همکاری نمایند.
افغانستان در رأس  از شهدای  برادران و خواهران خواهشمندیم، مراسم تجلیل  تمام  از   -1
شهادت احمدشاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای اخوت و صمیمیت برگزار 

نمایند تا وحدت و همگرایی مردم ما به نمایش گذاشته شود.
2- تجلیل امسال تحت عنوان »مسعود و امنیت ملی« برگزار می گردد.

3 - لطفًا نیازهای فرهنگی و پیشنهادهای خویش را با ذکر آدرس پستی خود به ایمل آدرس 

ذکر شده به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم از یکسو مواد فرهنگی و فرآورده های 
بنیاد را به شما ارسال نماییم و از سوی دیگر از نظریات و پیشنهادات شما در بهبود امور 

استفاده شود.
صورت  به  مختلف  درکشورهای  محافل  برای  را  ویژه یی  صوتی  تصویری،  پیام  بنیاد،   -4
جداگانه ثبت و در دسترس کمیسیون های برگزاری قرار می دهد. امیدواریم به منظور روشن 

شدن موضوع چهاردهمین سالروز، پیام بنیاد در آغاز قرائت گردد.
5- خواهشمندیم گزارش مکمل تجلیل از سالگرد با متن مقاالت و سخنرانی های ایراد شده 
در مراسم، هرچه عاجل بعد از تجلیل به مرکز بنیاد در کابل ارسال گردد تا در نشرات داخلی 

و نشرات بنیاد و کتاب جداگانه ای به نشر برسد.
6- لطفًا ابالغیۀ مختصر برگزاری سالگرد در کشورهای میزبان هرچه زودتر برای بنیاد به ایمیل 
آدرسی که در پایین همین نامه درج است، ارسال گردد تا در داخل کشور و تلویزیون های 

داخلی به نشر برسد.

نشانی تأمین ارتباط:
gmail.com@14.salgard

شماره های تماس: 0700277781 / 0786201201

اعالمیۀ ستاد هماهنگی برگزاری چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور
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شدیِد  تدابیر  میان  در  که  زمانی  شنبه  روز 
و  ریکا  نشست  کابل،  در  تعطیالت  و  امنیتی 
سوی  از  کشور  وضعیِت  بررسی  برای  سام 
در  می شد،  برگزار  جهانی  تمویل کننده گان 
بخِش دیگری از شهر کابل تظاهراتی چندصد 
نفری برای یکی از مسایِل چالش برانگیز و گاه 
حساسیت زا جریان داشت. حاال این که در چنین 
روز و فضایی، تظاهرکننده گان چه گونه مجوزِ 
برگزارِی چنین تظاهراتی را به دست آورده اند، 
خود جای سوال دارد. زیرا در آن روز، کابل 
و  امن  فضای  یک  در  تا  بود  تعطیل  کاماًل 
کشورها  ارشِد  نماینده گان  دغدغه،  از  خالی 
در  بتوانند  افغانستان  تمویل کنندۀ  نهادهای  و 
با هم  این کشور  به  مورد راه های کمِک موثر 
گفت وگو کنند و حداقل به نتایجی برسند که 
نجات  فعلی  بحرانِی  از وضعیِت  را  افغانستان 
بخشد. اما خواست شرکت کننده گاِن تظاهرات؛ 
اقتصادی، تهدیدهای  امنیتی، مشکالت  مسایل 
تروریسم و مداخالِت بیرونی در امور داخلی 
بگویند  که  بودند  نیامده  آن ها  نبود.  کشور 
می شود،  ریخته  افغانستان  در  که  »خون«هایی 
است  سرزمین  این  بی گناهِ  شهرونداِن  خون 
در  آن ها  نشده اند.  مرتکب  را  جرمی  هیچ  که 
به  غور  در  زنی  خوردِن  شالق  به  اعتراض 
خیابان ها نیامده بودند. آن ها به خاطر کودکانی 
که در حمالت انتحارِی هراس افکنان در کابل، 
در مظلومیِت تمام تکه و پاره شدند، صدا بلند 
اصلی داشتند و  نکرده بودند. آن ها یک شعارِ 
دیگر  به  را  آن ها  که  ناسزا  و  فحش  مقداری 
آن ها  درد  می کردند.  حواله  خود  هموطناِن 
شناس نامه های  در  »افغان«  واژۀ  درج  عدم  از 
این  به  پنج سال  از  که  بحثی  بود؛  الکترونیک 
به  را  جدید  شناس نامه های  توزیع  طرف، 
از بسیاری مسایل  افغانستان  گروگان گرفته و 

مهم بازمانده است. 
می شد،  توزیع  جدید  شناس نامه های  اگر 
برگزاری  امر  در  زیادی  تسهیالِت  بدون شک 
انتخابات، داشتن آمار نسبتًا دقیقی از جمعیِت 
به دست  منطقه  هر  ساکناِن  تعداد  و  کشور 
افغانستان  که  می کرد  کمک  امر  این  می آمد. 
پشِت  را  خود  مشکالِت  بنیادی ترین  از  یکی 

مناسبات  از  تازه یی  فاز  وارد  و  بگذارد  سر 
شناس نامه های  توزیع  عدم  شود.  دموکراتیک 
ملی  برنامه های  از  بسیاری  مخِل  جدید، 
به  می توان  حداقل  است.  شده  کشور  در 
انتخابات و مشکالِت آن اشاره کرد که در نبود 
کارت  میلیون ها  الکترونیک،  شناس نامه های 
قرار  افغانستان  شهروندان  اختیار  در  رای دهی 
روند  در  عدیده یی  مشکالت  باعث  و  گرفته 

برگزاری انتخابات شده است. 
در  بار  یک  الکترونیک  شناس نامه های  بحث 
گونه یی  به  و  شد  مطرح  نماینده گان  مجلس 
پس  کشور  نماینده گاِن  مجلس  یافت.  پایان 
از بحث های طوالنی و نفس گیر در خصوص 
شناس نامه های الکترونیک، سرانجام به این نتیجه 
رسید که از درج واژۀ افغان در شناس نامه های 
جدید جلوگیری شود. دلیل روشن برای چنین 
تصمیمی، مراجعه به نمونه های مشابه و تجربۀ 
کشورهای دیگر جهان بود. در شناس نامه های 
قومیت  نام  جهان،  در  کشوری  هیچ  تابعیِت 
چنین  حداقل  یا  و  است  نشده  درج  ملیت  و 
مورد  پذیرفته شده  عرِف  عنوان یک  به  چیزی 

حمایت قرار ندارد. 
این که  از  پیش  موضوع  این  دیگر،  جانب  از 
به  ناسزا  و  راهپیمایی و فحش  تظاهرات و  با 
دیگران راه حل داشته باشد، یک بحِث تاریخی 
و ملی است و باید از مجاری قانونی و علمی 
عده یی  که  همان گونه  شود.  پرداخته  آن  به 
شناس نامه های  در  »افغان«  واژۀ  درج  خواهان 
جدید هستند، عده یی دیگر به دالیلی که دارند، 
طرف  دو  هر  صدای  می کنند.  مخالفت  آن  با 
و  دالیل  پرتو  در  فضای گفت وگویی  یک  در 
استدالل هایی که ارایه می شود، باید شنیده شود. 
هدف های  نمی توان  فحاشی  و  هوچی گری  با 
امروز،  بر دیگران تحمیل کرد. جهاِن  را  خود 
که  کسانی  و  است  منطق  و  گفت وگو  جهان 
به  شک  بدون  نمی نهند،  گردن  اصول  این  به 
فرهنگی  به  دارند؛  تعلق  پیشامدرن  فرهنِگ 
که به جای اقناع از راه تحلیل و گفت وگو، به 

خشونت و حذف متوسل می شود. 
حرف  شنبه،  روز  تظاهرکننده گان  کاروان 
شماری  به  آن ها  نداشت.  جدی  و  تأمل  قابل 

و  داشتند  روا  توهین  کشور  شخصیت های  از 
تابعیت  خلع   خود  جانِب  از  هم  را  اکثریتی 
افغان را در  کردند. آیا گفتن این که »اگر واژۀ 
شناس نامه ها نمی خواهید، پس افغان نیستید و 
باید این کشور را ترک کنید«، چیزی غیر از عدم 
تساهل و مدارا در برابر دیگر شهروندان کشور 
به خود حق  باید عده یی  باشد؟ چرا  می تواند 
بدهند که نسبت به هویِت دیگران فتوا صادر 
کنند و چنان نشان دهند که تنها وارثاِن واقعِی 
افغانستان  که  زمانی  در  آیا  استند؟  کشور  این 
از  از شمال و چه  بیگانه گان ـ چه  به اسارت 
جنوب ـ درآمده بود، کسانی بودند که بگویند 
برای آزادی کشور فقط کسانی حق شرکت در 
شناس نامه های شان  در  که  دارند  جنگ  میدان 

واژۀ »افغان« ذکر شده است؟ 
ما امروز در جهانی زنده گی می کنیم که دیگر 
است.  درنوریده  را  قوم  و  ملیت  مرزهای 
دروازه های  آلمان  نخست وزیر  مرکل  انگال 
کشورش را به روی مسلمانان سوری، عراقی و 
افغانستانی باز گذاشته است تا دیگر از راه های 
غیرقانونی و با مشقت وارد این کشور نشوند؛ 
و  تروریسم  هیوالی  با  که  حالی  در  ما  آن گاه 
بنیادگرایی دست و پنجه نرم می کنیم و هر روز 
هموطناِن ما به خاک و خون کشیده می شوند، 
بحث این را داریم که باید بخشی از این افراد 
کشور را ترک کنند. به فرض اگر چنین سخنی 
عقالنی و منطقی باشد، این افراد باید به کجا 
بروند؟ شاید طبق آن نظریۀ فاشیستی، عده یی 
ازبک ها  تاجیکستان،  به  تاجیک ها  که  بگویند 
به ازبکستان، ترکمن ها به ترکمنستان، هندوها 
سوال  اما  بروند.  هندوستان  به  نیز  سیک ها  و 
بزرگ  کتلۀ  این  انتقاِل  زمینۀ  که  این جاست 
سردمداراِن  یا  و  کرد  فراهم  باید  چه گونه  را 
فاشیسم می توانند این نقل و انتقال را صورت 

دهند؟  
 آن چه که روز شنبه در کابل اتفاق افتاد، یک 
خواسِت عمومی و همه گانی نبود. فقط عده یی 
تمامیت خواه و سلطه گر که پروای هیچ ارزشی 
فروکوفتۀ  عقده های  که  خواستند  ندارند،  را 
ایدیولوژیِک خود را در مالی عام تبارز دهند. 
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احمد عمران

تظاهـــرات
                امــا نه

                         بـــرای انسانیت!

 

کشور  ملی  قهرمان  شهادت  سالروز  آستانۀ چهاردهمین  در 
مردمِ  همۀ  مسوولیِت  این  و  داریم  قرار  هفتۀ شهید  آغاز  و 
بدارند.  گرامی  را  روز  این  و  هفته  این  که  است  افغانستان 
برکِت  از  برخورداریم،  آزادی  نعمت  از  امروز  اگر  مسلمًا 
قهرمانی و مقاومِت شهید مسعود است. اگر مبارزۀ خردمندانۀ 
وجود  افغانستان  نامِ  به  مستقلی  کشورِ  امروز  نمی بود،  او 
نداشت و سرزمیِن ما ضمیمۀ خاک پاکستان شده بود. فقط 
همین یک نکته کافی ست که همۀ مردم از هر قوم و ملیتی 
که هستند، از روز شهادِت قهرمان ملی به عنوان حافظ وطن 

یادبودِ شکوه مندانه به عمل آورند. 
بارها مطرح شده است که اگر مقاومِت دیروز در برابِر تجاوزِ 
احمدشاه  شهید  آن،  رأس  در  و  نمی داشت  وجود  پاکستان 
مسعود علم و پرچِم کشور را برافراشته نگاه نمی کرد، دیگر 
افغانستاِن امروزی مطرح نبود. اما در کنارِ این همه، در تجلیل 
نظر  مد  را  نکاِت  برخی  باید  ملی،  قهرمان  روز شهادت  از 

داشت. 
آزار و اذیِت مردم ـ چه در کابل و چه در هر والیت دیگر 
ـ به هر روشی که باشد، خالِف آموزه های انسانی و اسالمی 
تا  بود  هوشیار  باید  است.  ملی  قهرمان  آموزه های  مغایِر  و 
با  که  نشوند  فعال  پنهـانی  و  پیدا  دست های  خدای ناکرده 
را  جامعه  نظِم  می خواهند  جوانان  احساساِت  از  استفاده 
برهم زنند و این روز و مراسم را زیر سوال ببرند. بنابراین 
کاروان هایی که به هدف باشکوه ساختِن یادبود قهرمان ملی 
و یا هم به قصد عزاداری در جاده ها سرازیر می شوند، باید 

متوجه اقداماِت خود و توطیه های بدخواهان باشند. 
در  که  باشند  متوجه  باید  نیز  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
هفتۀ شهید و روز شهادِت قهرمان ملی کشور، به مسایلی که 
خواسته یا ناخواسته موجِب نفاق و تفرقه می گردد، نپردازند؛ 
اجتماعی  شبکه های  به  که  افغانستانی یی  شهروند  هر  بلکه 
با  که  است  مسوول   اخالقًا  دارد،  دسترسی  فیس بوک  مثل 
نزدیک  و  ملی  وحدت  تقویِت  سبب  که  موضوعاتی  طرِح 
بهتِر  هرچه  نکوداشِت  به  می شود،  یکدیگر  به  مردم  شدِن 
بدخواهان را  هژدهم سنبله کمک برساند و نقشه های شومِ 

در نطفه خنثا کند. 
هم چنان رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری، مکلفیِت 
دینی و ملی دارند تا این هفته را گرامی داشته و برنامه های شان 
را با این مناسبت هماهنگ سازند؛ به نحوی که سبب ارتقای 
روحیۀ برادری و هم سرنوشتی در جامعه شوند و آحاد مردم 
بسیج  سنبله  هژده  مانند  روزهاِی خاص  از  تجلیل  برای  را 

نمایند. 
در  مسعود  شهید  مبارزاِت  که  کنند  فراموش  نباید  رسانه ها 
راستای آزادی در همۀ ابعاد، از جمله آزادی بیان و اندیشه، 
بوده است. قهرمان ملی با کسانی می جنگید که دهاِن آزادی 
را خون آلود و باِل آزادی را شکسته می خواستند؛ لشکریاِن 
مردم  برای  را  اسارت  و  جهالت  زنجیرهای  که  سیاه دلی 

افغانستان تحفه آورده بودند. 
امروز بسیار واضح است که جنگ دولِت ما و جان فشانی هاِی 
علیه  ملی  امنیِت  و  پولیس  و  ارتش  افسراِن  و  سربازان 
تروریستاِن سیاه دل و اسارت پیشه، در امتدادِ همان مقاومتی 
را  آن  شهید  مسعودِ  قبل،  دهه  دو  که  می گیرد  صورت 
گسترش  افغانستان  سرتاسِر  در  سپس  و  کرد  هسته گذاری 
داد و به برکت آن، آزادی و استقالل در این سرزمین معنای 
دوباره یافت و اکنون زیر چتر آن، ما اصحاِب رسانه قدم و 

قلم می زنیم. 
جنِگ  و  هست  نیز  امروزمان  دشمِن  دیروز،  دشمِن  مسلمًا 
ما با دشمن دیروز، به معنای حقانیِت آن مقاومت و  امروزِ 
شهدایی ست که در سنگرهای داغ با شکِم گرسنه رزمیدند. 
از طرف دیگر، سرنوشِت مالعمر و شناختی که از طالبان به 
وجود آمده و تجربه شده است و درِک مشترکی که نسبت به 
سیاست های پاکستان به میان آمده نیز تأییدی ست بر مقاومِت 
که  طالبان. هر کس  برابر  در  یارانش  و  ملی  قهرمان  دیروزِ 
در این سرزمین نفس می کشد، مدیون رشادت های شهدای 
مقاومت و قافله  ساالرِ آن ها مسعود بزرگ است. بنابراین باید 
برای پاسداشت از روز شهادت قهرمان ملی و یادبود از دیگر 

شهدای افغانستان، از هیچ سعی و تالشی دریغ نورزیم.  

روز شهیـد را پاس بداریم
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رییس جمهور غنی طی فرمانی، هفت پیشنهاد کمیسیون 
خاص اصالحات انتخاباتی را تأیید کرده است.

مذکور  فرمان  در  ریاست جمهوری،  براساس خبرنامۀ 
کمیسیون  اجراآت  از  تقدیر  ضمن  جمهور  رییس 
خاص اصالحات انتخاباتی، پیشنهادات مرحلۀ اول کار 
انتخاباتی برای اصالحات  کمیسیون خاص اصالحات 
در کوتاه مدت به صورت کل، مورد تأیید قرار داده است.
همچنان رییس جمهور وزارت عدلیه و ریاست عمومی 
ادارۀ امور را موظف نموده است تا جهت فراهم آوری 
زمینه های قانونی تحقق هفت پیشنهاد کمیسیون خاص 

اصالحات انتخاباتی، تدابیر عاجل اتخاذ نمایند.
رییس جمهور، کمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی را 
موظف نمود، تا جهات حقوقی و تخنیکی و جنبه های 
تدقیق  مورد  را  پیشنهادات شان  دیگر  عملی  و  تطبیقی 
طریق  از  را  خود  تفصیلی  طرح های  داده،  قرار  بیشتر 
ریاست  به  ملی  وحدت  حکومت  اجراییه  ریاست 

جمهوری ارایه نماید.
مستقل  کمیسیون  به  غنی  رییس جمهور  فرمان  این  در 
تدویر  برای  انتخاباتی  تقویم  تا  سپرد  وظیفه  انتخابات 
طوری  را  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
تنظیم نماید که پیشنهادات کمیسیون خاص اصالحات 

انتخاباتی در عمل تطبیق گردد.
اعضای کمیسیون پیشنهادات مشخص در زمینۀ، ترتیب 
با  نزدیک  رابطه  تنظیم  دهنده گان،  رأی  دقیق  فهرست 
با رأی  فاصله مرکز رأی دهی  وکیل و مؤکل، کاهش 
دهنده، مشخص ساختن شرایط تحصیلی برای نامزدان 
شورای ملی، تخصیص سهم بیشتر کرسی ها برای زنان، 
انتخاباتی،  کمیسیون های  گزینش  کمیتۀ  جدید  ترکیب 
زمان کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی، پیشنهاد ایجاد 
کمیسیون های  بودن  پاسخگو  به خاطر  شفافیت  کمیتۀ 
انتخاباتی، استفاده از کارمندان دولتی در روند برگزاری 
در  تغییر  پیشنهاد  و  مصارف  کاهش  بخاطر  انتخابات 

سیستم انتخابات را به رییس جمهور، ارایه نمودند.
اعضای  با  دیدار  در  غنی  رییس جمهور  این،  از  پیش 
اعضای  بود:  گفته  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
در  توانستند  انتخاباتی  اصالحات  خاص  کمیسیون 
نموده  رسیده گی  مهم  موضوعات  به  محدود  زمان 
کارکرد  به  رابطه  در  را  شان  مشخص  پیشنهادات  و 

کمیسیون، ارایه نمایند.
پیشنهادهای کمیسیون اصالحات انتخاباتی

موارد اصالحی که از سوی کمیسیون خاص اصالحات 
نظام انتخاباتی در سیستم انتخابات پیشنهاد شده است، 

قرار ذیل می باشد:
1. نظام انتخاباتی: با در نظر داشت این که نظام فعلی 
 )SNTV یا  انتقال  قابل  غیر  واحد  )رأی  افغانستان 
باشد.  نمی  افغانستان  کنونی  نیازمندی های  پاسخگوی 
تغییر  باید  و  است  متروک  سیستم  یک   SNTV نظام 
انتقال اکثریت  یابد. در سیستم رأی واحد و غیر قابل 
اعضای  چنانچه  شود.  می  ضایع  ها  دهنده  رأی  آرای 
را بدست  مردم  فعلی ولسی جرگه حدود 38% رأی 

آروده بودند.
سهم گیری  تا  نماید  تغییر  طوری  باید  انتخاباتی  نظام 
و رشد احزاب سیاسی را باعث گردیده و نقش موثر 
افغانستان  داری  دولت  سیستم  در  را  سیاسی  احزاب 

مساعد سازد.
انتقال – انتخاباتی فعلی )رأی واحد و غیر قابل  نظام 
SNTV ( به نظام موازی طوری تغییر یابد که یک ثلت 
کرسی های ولسی جرگه به آن احزاب سیاسی اختصاص 
یابد که دقیقاً طبق احکام قانون احزاب سیاسی و سایر 
اسناد تقنینی در زمینه، ایجاد شده و فعالیت می نمایند. 
احزاب سیاسی لیست های باز دارای ارجحیت نامزدان 
شان را برای انتخابات ولسی جرگه ارایه نمایند. حوزۀ 

انتخاباتی برای نامزدان احزاب سیاسی تمام کشور باشد. 
نفع  به  ریخته شده  آرای  اقاًل %3  که  احزاب سیاسی 
احزاب سیاسی را بدست آورند، شامل رقابت انتخاباتی 

شوند.
در چنین نظام انتخاباتی تعداد کرسی های ولسی جرگه 
250 می باشد و از جمله: 10 کرسی )به شمول3زن( 
برای کوچی ها، یک کرسی برای اهل هنود، یک ثلث 
کرسی ها برای احزاب سیاسی و متباقی کرسی ها )به 
می  اختصاص  مستقل  کاندیدان  برای  زن(   65 شمول 
یابد. احزاب سیاسی شمولیت زنان را در لیست های 
نامزدان شان رعایت می کنند. عضو ولسی جرگه که به 
حیث کاندید حزب سیاسی وارد شورای ملی شده، در 
صورت ترک و یا اخراج شدن از حزب مربوطه، کرسی 
اش را از دست داده و به عوض وی نامزد بعدی لیست 

آن حزب، عضویت ولسی جرگه را کسب می کند.
2. حوزه های انتخاباتی: برای نامزدان مستقل انتخابات 
ولسی جرگه، حوزه های انتخاباتی در داخل والیت، بر 
الی 5  مبنای نفوس به حوزه های کوچک دارای یک 

کرسی تقسیم شود.
3. فهرست رأی دهنده ها و رأی دهی: فهرست رأی 
دهنده ها بر اساس تذکرۀ تابعیت ترتیب شود. با درک 
تذکره  اکنون،  تا  کشور  شهروندان  از  تعدادی  که  این 
ترتیبات  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  ندارند،  تابعیت 
در  شان  نام  ثبت  جهت  را  دیگری  اصولی  خاص 
سال  انتخابات  برای  صرف  ها  دهنده  رأی  فهرست 
2016 اتخاذ نماید. واجدین شرایط رأی دهی، شخصًا 
به مراکز رأی دهی حضور یافته، ثبت نام نمایند. هیچ 
شخص نمی تواند بیش از یک بار نام خود را در مراکز 
رأی  نماید.  ثبت  ها  دهنده  رأی  فهرست  در  نام  ثبت 
دهنده مکلف است در مرکز رأی دهی ای که نام او در 
فهرست رأی دهندگان در چ گردیده است، رأی دهند. 
رأی دهنده مکلف است جهت حصول ورق رأی دهی، 
تذکره تابعیت و یا سندی که توسط کمیسیون به منظور 
نماید.  ارائه  است،  گردیده  مشخص  او  هویت  تثبیت 
بدون موجودیت فهرست رأی هنده ها در سطح کشور، 
هر حوزۀ انتخاباتی و بخصوص در هر مرکز رأی دهی، 
انتخابات برگزار شده نمی تواند. حکومت، مردم را به 
اخذ تذکرۀ تابعیت تشویق و سهولت های الزم را در 
تواند  می  الکترونیکی  تذکرۀ  سازد.  فراهم  رابطه  این 
وسیلۀ خوب جلوگیری یا اقاًل کاهش تخلفات و تقلب 
بنابراین حکومت در اسرع وقت  انتخاباتی شود.  های 
ممکن توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز کند. کارت های 

رأی دهی موجود در پرنسیپ باطل گردد.
با  در ولسی جرگه:  برای عضویت  4. شرط تحصیلی 
در نظر داشت این که برای افراد بی سواد و کم سواد 
مشکل است در امر قانون گذاری و نظارت بر اعمال 
و  نمایند  عمل  موفقانه  دولتی،  ادارات  و  ارکان  سایر 
والیتی  شوراهای  در  عضویت  برای  که  این  درک  با 
قید گردیده  دوازدهم  فراغت صنف  و ولسوالی شرط 
اکثریت علمای دینی در سطح فوق  و هم تحصیالت 
جرگه  ولسی  در  عضویت  برای  شده،  قبول  بکلوریا 
شرط تحصیلی فراغت از صنف چهاردهم تسجیل شود.
5. مرکز رأی دهی: به منظور دسترسی سهل رأی دهنده 
ها به مراکز رأی دهی، بر تعیین مراکز رأی دهی، تجدید 
امر در طرزالعمل های مربوط  این  نظر صورت گیرد. 
از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به طور جدی باز 

نگری شود.
مستقل  کمیسیون  اعضای  گزینش:  کمیتۀ  ترکیب   .6
ذیل  طور  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات 
اصالح شود: یک عضو ستره محکمه به حیث عضو؛ 
یک عضو بورد مستقل تعیینات خدمات ملکی، به حیث 
تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  عضو  یک  عضو؛ 

قانون اساسی، به حیث عضو؛ نمایندۀ منتخب نهاد های 
جامعه مدنی، به حیث عضو؛ نمایندۀ منتخب نهادهای 
مدنی امور زنان، به حیث عضو؛ نمایندۀ منتخب نهادهای 
رسانه یی، به حیث عضو؛ یک عضو کمیسیون مستقل 

حقوق بشر، به حیث عضو
اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی و بورد تعیینات خدمات 
ملکی برای عضویت در کمیتۀ گزینش، با در نظر داشت 
مشارکت ملی توسط کمیسیون های مربوط در مشوره با 
رئیس ستره محکمه تعیین گردند. رئیس کمیتۀ گزینش 

توسط اعضای آن انتخاب شود.
اعضای کمیسیون  انتخابات:تعداد  7. کمیسیون مستقل 
ترکیب  داشت  نظر  در  با  و  تن   )7( انتخابات  مستقل 
مشارکتی و جنسیتی طور ذل تعیین شوند: سه تن برای 

پنج سال؛ چهار تن برای سه سال.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید دارای تحصیالت 
حداقل لسانس، پنج سال تجربه کار در ادارات دولتی و 
غیر دولتی و سن 35 سال بوده و حین ارایۀ در خواست 
عضویت  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  عضویت  برای 
باشند. رییس کمیسیون  کدام حزب سیاسی را نداشته 
مستقل انتخابات برای دو سال و شش ماه و معاون و 
منشی برای یک سال توسط اعضای آن از طریق رأی 
دهی سری و مستقیم انتخاب شوند. اعضای کمیسیون 
احکام  طبق  بعدی  های  دوره  برای  انتخابات،  مستقل 
مندرج این ماده برای مدت پنج سال تعیین می گردند.

8. میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی: 
اعضای  تعداد  انتخاباتی:  شکایات  مرکزی  کمیسیون 
در  با  و  تن   )5( انتخاباتی  شکایات  مرکزی  کمیسیون 
نظرداشت ترکیب مشارکتی و جنسیتی طور ذل تعیین 
برای  تن  پنج سال؛ سه  برای مدت  تن  دو  می شوند: 

مدت سه سال.
اعضای کمیسیون مرکزی شکایات باید دارای تحصیالت 
حداقل لیسانس در رشته های حقوقی و فقهی، پنج سال 
تجربه کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و سن 35 سال 
بوده و حین ارایه در خواست برای عضویت کمیسیون 
مرکزی شکایات، عضویت کدام حزب سیاسی را نداشته 
باشند. رییس کمیسیون مرکزی شکایات برای دو سال و 
شش ماه و معاون و منشی برای یک سال توسط اعضای 

آن از طریق رأی دهی سری و مستقیم انتخاب شوند.
های  دوره  برای  شکایات  مرکزی  کمیسیون  اعضای 
پنج  مدت  برای  ماده  این  مندرج  احکام  طبق  بعدی 
سال تعیین می گردند. به منظور تأمین شفافیت هر چه 
بیشتر در امر رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از 
تخطی ها، تخلفات و تقلبات انتخاباتی و جلب حمایت 
مالی و تخنیکی جامعۀ بین المللی، حکومت می تواند 
حضور دو تن متخصص بین المللی را به حیث اعضای 
بدون حق رأی در کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، 

از سازمان ملل متحد تقاضا نماید.
2. کمیسیون های والیتی شکایات: به منظور رسیدگی به 
اعراضات و شکایات انتخاباتی، یک ماه قبل از روز ثبت 
نام نامزدان انتخابات، در هر والیت کمیسیون شکایات 
به ترکیب ذیل ایجاد گردد: نمایندۀ کمیسیون شکایات 
مستقل  کمیسیون  نمایندۀ  رییس؛  حیث  به  انتخاباتی 
حقوق بشر به حیث عضو و نمایندۀ کمیسیون مستقل 

انتخابات به حیث عضو.
3. کمیسیون والیتی: رسیدگی به اعتراضات و شکایات 
می  ذیل  های  صالحیت  و  وظایف  دارای  انتخاباتی 
باشد: رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی در سطح والیت؛ 
والیت؛  سطح  در  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی 
ارجاع مسایل جرمی انتخاباتی جهت بررسی بیشتر به 
انتخاباتی کمیسیون والیتی  کمیسیون مرکزی شکایات 

شکایات، رسیدگی هایش را طی دو هفته انجام دهد.

9. به منظور پاسخگویی کمیسیون های انتخاباتی، حل 
معضالت میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 
روند  در  شفافیت  تأمین  و  انتخاباتی  مرکزی شکایات 
شود:  ایجاد  ذل  ترکیت  به  شفافیت  کمیتۀ  انتخابات، 
یک عضو ستره محکمه به انتخاب شورای عالی ستره 
محکمه، به حیث رییس؛ معاون لوی څارنوالی در امور 
مستقل  کمیسیون  عضو  یک  عضو؛  حیث  به  تحقیق، 
عضو؛  حیث  به  کمیسیون،  آن  انتخاب  به  بشر  حقوق 
آن  انتخاب  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  عضو  یک 
کمیسیون، به حیث عضو؛ یک عضو کمیسیون شکایات 

به انتخاب آن کمیسیون، به حیث عضو.
کمیتۀ شفافیت صالحیت داشته باشد تا موارد اختالفی 
مرکزی  کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  میان 
شکایاته انتخاباتی و اعتراضات و شکایات علیه اعضای 
کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مرکزی شکایات 
بررسی  را  آن ها  داراالنشاهای  اول  و مسووالن درجه 
موارد  در  شفافیت  کمیتۀ  های  فیصله  کند.  فیصله  و 
انتخاباتی نهایی بوده و مسایل جرمی را به تعقیب عدلی 
معرفی نماید. بررسی مسایل جرمی بر نتایج انتخابات 
بررسی هایش را طی  نکند. کمیتۀ شفافیت  تاثیر وارد 

یک هفته انجام می دهد.
در  اساسی  احکام  داشت  نظر  در  با  زنان:  سهم   .10
رابطه به تبعیض مثبت به نفع زنان و تقاضاهای مالقات 
شده ها، سهم کرسی های زنان در شوراهای والیتی و 

ولسوالی 25% تسجیل شود.
11. استخدام کارکنان: به منظور ارتقای سطح شفافیت 
انتخابات، تأمین پاسخگویی کارکنان انتخابات و کاهش 
مصارف انتخابات الزم است، کارکنان مؤقت انتخابات 
در مراکز و محالت انتخاباتی از جملۀ معلمان مکاتب، 
کارکنان  و  دولتی  عالی  تحصیالت  مؤسسات  استادان 
کمیسیون  از طرف  که  دولتی طبق طرزالعملی  ادارات 
استخدام شوند. همچنان حدود %3  گردد،  می  وضع 
معلولیت  دارای  اشخاص  جمله  از  انتخابات  کارکنان 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون خاص  استخدام شوند. 
در مدت یک ماه که در دو کمیتۀ کاری، مطالعۀ قانون 
انتخابات و مطالعه قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 
انتخابات و کمیسیون شکایات  های کمیسیون مستقل 

انتخاباتی، کار های خود را انجام داده اند.
در جریان یک ماه اعضای کمیسیون خاص اصالحات 
انتخاباتی به 7 والیت که قبال مراکز زون ها بوده، سفر 
های را انجام دادند و در این سفر ها با حدود 2000 تن 
از شهروندان افغانستان مالقات صورت گرفته و مشوره 
ها و نظریات آن ها را در موارد مختلف توسط اعضای 
کمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی شنیده شده است 
مدنی،  جامعه  های  نهاد  اعضای  شامل  تعداد  این  که 
احزاب  های  نماینده  و  والیتی  زنان، شورای  نهادهای 
سیاسی و غیره دیدار و نظریات آنان در رابطه به اصالح 

انتخابات گرفته شده است.
همچنین اعضای کمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی 
با  انتخاباتی  اصالحات  روند  بهتر  چه  هر  بهبود  برای 
رهبران سیاسی و منفذین و رهبران احزاب سیاسی به 

طور جداگانه مالقات های را انجام دادند.
ماه  یک  جریان  در  کمیسیون  این  که  است  ذکر  قابل 
کاری خویش با متخصصان خارجی در امور انتخابات 
اند و نظریات  نیز دیدار نموده  و شخصیت های ملی 
آنان را نیز در رابطه به انتخابات و اصالحات انتخاباتی 
در شنیده اند که نظریات همه آنان را در بسته پیشنهادی 

نهایی خود در نظر گرفته اند.
مصارف  کاهش  و  انتخابات  کارکنان  پاسخگویی 
انتخابات الزم است، کارکنان مؤقت انتخابات در مراکز 
انتخاباتی از جملۀ معلمان مکاتب، استادان  و محالت 
ادارات  کارکنان  و  دولتی  عالی  تحصیالت  مؤسسات 
وضع  کمیسیون  طرف  از  که  طرزالعملی  طبق  دولتی 
می گردد، استخدام شوند. همچنان حدود 3% کارکنان 
استخدام  معلولیت  دارای  اشخاص  جمله  از  انتخابات 

شوند. 

پروسۀ صلح یک پروژۀ...
معلوم الحال می ریزند، ما نخواستیم موانع را از سر راه 
برداریم؛ این پروژۀ تطبیق برنامه صلح در کشور ادامه 

پیدا می کند، ولی نتیجه نمی دهد.«
های  گفت وگو  موفقیت  برای  گفت:  هدایت  آقای 

موقف های  در  جانب  دو  هر  که  است  الزم  صلح 
شان نرمش آورده و تالش ها برای رسیدن به صلح را 

متوقف نسازند.
ضامن علی محقق یکی دیگر از عالمان دین می گوید: 
افغانستان در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگر به 
صلح نیاز دارد و گفت وگو های صلح باید به دور از 

مداخله خارجی ها صورت گیرد.
این عالمان دین تاکید کردند که گفت وگوهای صلح 

باید صادقانه باشد. 
در همین حال، عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای 
عالی صلح می گوید، صلح نیاز مردم افغانستان است و 
این شورا نیز در پیش برد کار هایش در این خصوص 

موفق بوده است.
آقای مجاهد افزود که با توجه به تعهدات اخیر جامعه 
بین المللی برای موفقیت پروسه صلح، خوشبینی های 

وجود دارد.

رییس جمهوری دستور داد:

هفت پیشنهاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی عملی شود

ACKU
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بـرای آن که پاکسـتان حمایـِت مردمـش را در امر مداخله 
در افغانسـتان کمایـی کنـد، قضیـۀ افغانسـتان را با امنیت 
ملـِی خـود مرتبـط می شـمارد و آن را »جسـت وجوی 
عمق اسـتراتژیک« می خوانـد. بنابراین، پاکسـتان در برابر 
سـواِل مردمِ خود و جهانیان، مداخله در افغانسـتان را نه از 
سـرِ توسـعه جویی و قدرت طلبی، بلکـه از روی ناگزیری 
می خوانـد و چنیـن وانمـود مـی دارد کـه گویـا پاکسـتان 
بـرای بقـای خود مجبور اسـت در افغانسـتان یـک رژیم 
دوسـت داشـته باشـد، ورنـه در مقابلـه با دو جبهۀ شـرق 
)هند( و غرب )افغانسـتان( نمی تواند به حیاِت خود ادامه 
دهـد. ایـن اسـتدالل تا حـد زیادی افـکار مردم پاکسـتان 
را در راسـتای سیاسـت های دولـت پاکسـتان، اسـتقامت 
بخشـیده اسـت و حتا نظامیان پاکسـتان با این اسـتدالل، 
جلوِ نواندیشـِی حکومت های ملکِی پاکسـتان را در امور 
افغانسـتان گرفته انـد و مداخـالِت خـود را در کشـورِ ما، 
پیوسـته زیـر عنـوان همدسـتِی دولـت افغانسـتان با هند 

کرده اند.  توجیـه 
در آغاز، پاکسـتان طالبان را یک پدیدۀ »ضد مدرنیسـم« و 
»ضد شـیعه« به امریکا معرفی کرد. اسـتدالل پاکستان این 
بـود که طالبـان تهدیدی را متوجه منافع امریکا نمی سـازد 
اما در مقابل، با ایران )دشـمن امریکا( و کشـورهای عرب 
سـرِ آشتی ندارد. طالبانی که پاکسـتان برای حلقات غرب 
معرفـی می کـرد، در هـوای مقابله با روسـیه و دشـمنی با 

چیـن بـود؛ چیچنی هـا را پشـتیبانی نمـود، 
حکومـِت آن هـا را به رسـمیت شـناخت و 
ایغورهـای چینـی را بـرای جنگ تعلیـم داد 
و مسـلح گردانیـد. ایـن پروژه هایـی بود که 
بـه دل امریـکا چنـگ مـی زد. از همیـن رو 
بـود کـه در آن مرحلـه، پـای یونیـکال برای 
اعمار پایپ الین به افغانسـتان کشـیده شد و 
میلیون هـا دالر از کشـورهای خلیـج به دامن 

افتاد.  آی.اس.آی 
در آخرین اقدام، اسـتخبارات پاکسـتان برای 
ایـاالت متحـده اسـتدالل مـی ورزد که خطر 
عمـده در مقابل امریکا، بنیادگرایی اسـالمی 
اسـت؛ بنیادگراهـا می تواننـد بـرای امریـکا 
دردسـرهای زیـادی ایجـاد کنند و منافـِع آن 
کشـور را به خطر اندازند. مشـورۀ پاکسـتان 
بـه امریـکا آن بـود کـه بگـذارد آی.اس.آی 
افراطیـون مسـلمان را از سراسـرِ جهـان در 
افغانسـتان جمع نماید و آن هـا را به مصرِف 
ـ سـوق  ـ جبهات جنگ  خـود به کشـتارگاه 

دهد.
ارتـش  کـردِن  نابـود  مسـعود،  گفتـۀ  بـه 
افغانسـتان یکـی از اهـداف عمدۀ پاکسـتان 
بـود. از ایـن رو، این کشـور در آغـاز پیروزی 
و  جهـادی”  “قـوای  مسـالۀ  مجاهدیـن، 
“نیروهای کمونیسـتی” را مطرح کرد و آن را 

به وسـیلۀ حکمتیـار وسـیعاً دامـن زد.
ارتشـی که تسلیم مجاهـــدین شده بـــود 
باشـد،  نظـام  خدمـت  در  می خواسـت  و 

هیـچ عقل سـلیمی بـه منحـل سـاختِن آن رأی نمـی داد.  
احمدشـاه مسـعود معتـرف بـود کـه جنـرال حمیـدگل 
رییـس سـابق آی.اس.آی بـار بـار ضمـن سـفرهایش به 
کابـل، از او  خواسـت کـه ارتـش افغانسـتان را بدین دلیل 
کـه پرورش یافتـۀ نظام کمونیسـتی اند، منحل گردانـد. اما 

ایـن ارتـش بـه دالیـل دیگـر از بیـن رفت.
پاکسـتان بـرای نابودسـازی ارتش افغانسـتان، جنگ های 
داخلی را میان سـران مجاهدین مشـتعل سـاخت  و یکی 
را علیـه دیگـری تحریک نمـود که در نتیجه، هـم مقام و 
منزلـِت خـود را از دسـت دادند و هم نیـرو و توان نظامی 
کشـور در ویرانـی افغانسـتان و کشـتِن یکدیگرشـان بـه 

مصرف رسـید.
مسـعود  می گفـت: »در حال حاضـر که طالبـان مزدورانی 
بیـش در دسـت پاکسـتان نیسـتند، آی.اس.آی بـا دقـت 
مراقِب آن اسـت تا در افغانسـتان یک نیروی منسجم ملی 
شـکل نگیـرد و از همیـن بابـت وزارت دفـاع طالبان یک 
اسـِم بی مسماسـت و فرماندهـان طالبـان در رأس تعـداد 
معینـی از افـراد جنگـی قـرار دارنـد کـه هرکـدام به طور 
جداگانـه بـا آی.اس.آی در ارتبـاط انـد و از آن طریـق، 

رهبـری و اکمـال می شـوند.
ویران سـاختِن تأسیسات نظامی افغانستان و منفجر کردِن 
تانک هـا، توپ هـا و سـایر وسـایل حربی و فـروش آن ها 
بـه عنـوان آهن پـاره در بازارهـای پاکسـتان، جـزو برنامۀ 
آن کشـور بـرای نابـودی ارتش افغانسـتان بوده اسـت. و 

از جانبـی هم، پاکسـتان سـعی نمـوده تا عمدتاً به وسـیلۀ 
خـود مردم افغانسـتان، سـلطۀ خـود را در آن کشـور قایم 
نمایـد، و بـا این کار هم خواسـته اسـت  مداخلۀ خـود را 
از انظـار جهانیـان مخفی نگـه دارد. از سـوی دیگر “افغان 
را به وسـیلۀ افغـان بکشـد” و در نتیجـه، سـلطۀ خـود را 
در افغانسـتان قایـم نمایـد. هم اکنـون افسـران تعلیم یافتۀ 
افغانسـتان که با طالبان اند، یا از وظیفه سبک دوش گردیده 
و یـا فاقـد صالحیت انـد و به جـای آن هـا، نقـاط کلیدی 
از صاحب منصبـان پاکسـتانی پـر سـاخته شـده اسـت و 

روز بـه روز بـه تعـداد آن هـا اضافه می شـود.
پاکسـتان برای آن که افغانسـتان را جزوِ قلمرو خود بسازد، 
راه جنـگ را برگزیـده اسـت و بـر ادامـۀ جنـگ توسـط 

طالبان اصـرار دارد.
پاکسـتان بـرای آن که اقتصاد افغانسـتان را درهم شکسـته 
و کشـور را از لحـاظ اقتصـادی وابسـته به خود سـازد، به 
تخریب وسـیع فابریکات، شـهرها و آبادی های افغانستان 
دسـت یازیـده اسـت. قومانـدان زرداد که پـس از پیروزی 
مجاهدین در سـروبی مرکزیت داشت و به فرمان گلبدین 
حکمتیار علیه دولــت اســالمی افغــانستان می جنگید، 
بعدهـا اعتراف کرد که افسـران پاکسـتانی وی را به هدف 
قـرار دادِن مراکز صنعتی در شـرق کـــابل )پلچــرخی( 
تشـــویق می کردنـد. به قـول نام بـرده،  وی بـاری از یکی 
از صاحب منصبـان پاکسـتانی پرسـیده بود، که منظـور از 

هـدف قـرار دادِن مراکـز صنعتی چیسـت، و ایـن کار چه 
فایده یـی دارد. در پاسـخ بـه وی گفته شـده بـود؛ تا زمانی 
که مراکز تولیدی دولت افغانسـتان ویران نشـود، در جنگ 

پیـروزی حاصل نخواهیـد کرد.«

دامـن زدن بـه آتـش جنگ،  به خـودی خـود ویرانی به بار 
مـی آورد و دارایی هـای یـک ُملـک را می بلعـد، به ویـژه 
افغانسـتان که چندین سـال جنگ را پشـت سـر گذاشـته 
بـود. ولـی پاکسـتان بـه ایـن کار بسـنده نکـرد؛ بـل برای 
بی اعتبـار سـاختن پـول افغانـی، مشـترکاً با حکمتیـار به 
چـاپ بانک نوت هـای یک هـزار افغانیگـی پرداخـت، که 
بعد از سـقوط چهارآسـیاب )1373( اسناد و ماشین چاِپ 

آن به دسـت نیروهـای دولتـی افتاد.
پاکسـتان بـرای آن کـه مصارف جنِگ افغانسـتان و سـایر 
فعالیت هـای تروریسـتی خـود را به دسـت آورده باشـد، 
به کشـِت خشـخاش در مناطق اشـغال شـدۀ افغانسـتان 
مبـادرت ورزید. محصول تریاک  در بهبـود زنده گی مردم 
عادی افغانسـتان هیچ گونه نقشـی نداشـته، بلکـه آن ها را 
در عرصـۀ جهانـی بدنام کـرده اسـت؛ در حالی که سـود 
ناشـی از تجارِت آن را پاکسـتان به مددِ فابریکه های تولید 

هیروییـِن خویش، کمــایی می کند. 
پاکسـتان برای آن که سرزمین افغانستان را زیر سیطرۀ خود 
درآورد، نابودی هویت ملی و فرهنگی مردم افغانسـتان را 
در رأس برنامـۀ خویـش قرار داده و برای دسترسـی به این 

بـه  هـدف، 
شـیوه های متعـدد و گوناگونـی دسـت یازیده اسـت.

مسـعود بدیـن بـاور بـود کـه پاکسـتان تغییـر فرهنگ و 
عنعنـات مردم افغانسـتان و مخدوش سـاختِن چهره های 
تاریخی شـان را با آهسـته گی و پیوسـته گی دنبال می کند. 
احمدشـاه ابدالی کـه روزگاری در رأس یک امپراتوری در 
منطقه قرار داشـت، از سوی آن کشـور، “دزد” و “غارتگر” 

معرفی می شـود.

در آثار و نبشـته هایی که طی سـال های اخیر در پاکسـتان 
پیرامون افغانسـتان به چاپ می رسـند، عمدتاً بر این نکته 
تاکیـد صورت می گیـرد که افغان ها مردمـی فاقد فرهنگ 
و تمـدن بـوده و همیشـه در جنـگ و نزاع به سـر برده اند. 
هـرگاه با دشـمن خارجی مواجه شـده اند، متحد شـده و 

سـپس به خانه جنگی و برادرکشـی ادامـه داده اند.
تیوریسـن های پاکسـتانی )از جملـه، پروفیسـور حسـن 
دانـی( در مطبوعات چنان وانمود می سـازند که سـرزمین 
افغانسـتان سـالیان متمادی فاقد یک دولت مرکزی بوده و 
باید در چند بخش جداگانه )ایجنسـی( نگه داشـته شـود.

آی.اس.آی بـرای آن کـه غـرور و پرسـتیژ تاریخی افغان ها 
را زیـر سـوال ببـرد و آن را لطمه بزنـد، در تازه ترین ترفند 
تبلیغاتـی خویـش، بـه تعریـف و تمجیـد از امپراتـوری 
مغول هـــا در هنـد می پـــردازد و چنیـن می نمایانـد که 

قبل از تأسیس افغانستان معاصر توسـط احمدشاه ابدالی، 
سـرزمین افغانسـتان جزوِ امپراتوری مغول بود که در هند 
مرکزیت داشـت و از آن جایی که مغول ها مسـلمان بودند، 
میراث آن امپراتوری مسـلمان به کشـور مسلماِن پاکستان 

می رسد. 
تـاراج آثـار موزیم افغانسـتان و ویرانی تمثال بودا توسـط 
طالبـان و ظاهـراً زیـر عنوان اجـرای احکام شـرعی، جزِو 
دیگری از برنامۀ پاکسـتان بود که سـعی داشت افغان ها را 
از تاریخ شـان جـدا کنـد و به مثابـه یک قـومِ بی هویت و 
بی تاریخ، در دسـِت خود نگـه دارد. آی.اس.آی خواسـتار 
ترویج سـبک خاصی از علوم دینی در افغانستان می باشد، 
از همیـن رو از سـال ها بدین سـو به مدارس دینـی در میان 
مهاجریِن افغان و در سـاحات تحت کنترول طالبان توجه 
دارد و برخـالف، بـرای آن کـه جلـوِ علـوم عصـری را در 
میـان افغان هـا بگیـرد، همیشـه در ایـن رابطه مشـکالتی 
خلـق نمـوده و بـرای فـرار اسـتادان و شـاگردان، قیوداتی 
وضـع کـرده اسـت. اگر ژرف نگریسـته شـود، پاکسـتان 
بـرای تخلیۀ افغانسـتان از قشـر دانشـمند و روشـن فکر، 
از دو دهـه بدین سـو پـالن منظمـی را دنبال کرده اسـت؛ 
نخسـت زمینه را برای زنده گی آن ها در افغانسـتان دشوار 
می سـازد تا به پاکسـتان رو آورند، و سپس عمدتاً از طریق 
پاکسـتان، زمینۀ پناهنده گی شان را به اروپا و امریکا مساعد 
می کند. به سـخن مسـعود، پاکسـتان با این کار می خواهد 
افغانسـتان را از طبقۀ دانشـمند و متخصص تهی سـازد و 
جوانـاِن آن را طـوری تربیه کند که نتوانند در هیچ عرصه، 

زنده گی خود را سـر و سـامان بخشـند.
در سـال 1377 روزنامـۀ فیگارو از مسـعود مقاله یی جهِت 
نشـر مطالبه نمود. محتوای این مقاله از سـوی احمدشـاه 
مسـعود )رح( دیکتـه و توسـط نویسـنده نگاشـته شـد. 
مسـعود در ایـن مقاله، عمق نگرانی و ناراحتی خـود را در 
قبال سیاسـت های پاکسـتان، ابراز کرد و چنیـن گفت: »ما 
اسـتعمارگر شـنیده بودیم، مانند پاکسـتان نه. ما تجاوزگر 
دیده بودیم،  مثل تجاوز پاکسـتان نه. اسـتعمارگران اگر در 
کشـوری قدرت سیاسـی و نظامـی را قبضه می کننـد، در 
پهلوهـای دیگـر دسـت به سـازنده گی می زننـد و حداقل 
زمینـۀ کار و زنده گـی را بـرای مـردم فراهـم می سـازند. 
نابـود  را  افغانسـتان همه چیـز  در  پاکسـتان می خواهـد 
کنـد. اسـتخوان مرده، ریشـۀ درخت پسـته و بـادام و آهن 
مسـتعمل را خریـداری می کنـد. اداره های دولتـی را نابود 
کـرده، مامورین را خانه نشـین سـاخته و آثـار تاریخی این 

سـرزمین را بـه تـاراج می برد.« 
مسـعود گفت: »پاکسـتان به ایـادی خود دسـتور می دهد، 
مـادران و خواهـراِن خـود را به کنیـزی و بـرادراِن خود را 

به غالمـی بگیرند.« 
در سـال های مقاومت، برحسـب وظیفه دست کم هفته یی 
یک بـار )روزهای چهارشـنبه( با مسـعود صحبت  داشـتم 
پیرامـون تازه تریـن تحـوالت کشـور  و نظریـاِت او را 
غـرض نشـر در “پیـام مجاهـد” جویا می شـدم. در سـال 
بـا  از احمدشـاه مسـعود پرسـیدم:   1379
توجـه بـه پیشـروی هایی کـه طالبـان دارند 
و حمایت سرسـختانۀ پاکسـتان از آن گروه، 
چه تضمینـی برای پیـروزی در ایـن مبارزه 
وجـود دارد. او گفت: طالبـان و القاعده مایۀ 
شکسـت را در نهـادِ خـود دارنـد و آن مایه، 
افراطی گـری و تحجـرِ آن هاسـت. جهـان 
امـروز تحمـل پذیـرش پدیـدۀ طالبـان و 
القاعـده را نـدارد؛ ولـی تـا زمانـی که جهان 
بـر واقعیِت ایـن پدیـده آگاهی کامـل یابد، 

مدتـی در کار اسـت. 
مسـعود معتقد بود که فشـار جامعۀ جهانی 
روزی طالبان و القاعده را نابود می سـازد، اما 
تا آن زمان باید در درون افغانسـتان مقاومت 
و ایسـتاده گی شـود و در بیـرون از کشـور، 
اهداف توسـعه طلبانۀ پاکستان افشـا گردد. 

او می گفـت: »تـا زمانی که فشـار الزم باالی 
پاکستان وارد نشـود، آن کشور از مداخله در 
افغانسـتان و صدور گروه های تروریستی به 

منطقه دسـت بردار نمی باشد.«
یـک هفتـه پیش از شـهادت مسـعود )رح(، 
شماری از فرهنگیان از درون و بیروِن کشور 
ـ تخار  بـه دسـتورِ وی درخواجـه بهاءالدین 
گرد آمدند و سـه شـب قبل از شهادتش، به 
توضیح اسـتراتژی خویش پرداخت. مسعود 
گفت: افغانسـتان در شـرایط کنونـی به دفاع 
از خود نیازمند اسـت و ما باید با تمام توان، 
همـۀ کسـانی را که می خواهنـد در مقابله با 
پاکسـتان سهیم شوند و در آزادی افغانستان حصه بگیرند، 
گـردآوری نمـوده و زمینۀ فعالیت آن ها را مسـاعد نماییم. 
ایجـاد تفرقـه و اختـالف میان مردم افغانسـتان بر اسـاس 
تعلقات سیاسـی پیشـین  آن ها، در حقیقت آب ریختن به 

آسـیاب پاکستان است. 
مسـعود گفت: پاکسـتانی ها اعـم از لیبرال، مـال، جماعتی 
و فوجـی، در کنـارِ هـم قرار می گیرند و از منافع پاکسـتان 
دفـاع می کننـد؛ اما آن ها در افغانسـتان تنـورِ اختالف میان 
جهـادی و غیرجهـادی را گـرم می کننـد و بدیـن گونـه، 
اختـالف و چنددسـته گی را عمیق تـر می سـازند. به گفتۀ 
او، آن چـه بـه طالبان تلقیـن می دارنـد، خـود دولت مردان 
پاکسـتانی بـه آن بـاور ندارنـد و تنهـا بـرای صـدور بـه 

افغانسـتان، آن را طرح ریـزی می کننـد.
مسـعود اظهار می کرد: پاکسـتانی ها برای دوامِ بی نظمی در 
میان مردم افغانسـتان، از فرهنگ ملی و لباس ملی سـخن 
می رانند، مامورین ملکی و نظامی افغانسـتان را به پوشیدِن 
لبـاس محلی تشـویق می کننـد و با این عمـل خویش، به 
دوام و بقـای بی نظمـی در افغانسـتان می اندیشـند. امـا در 
مقابل، در پاکسـتان لباس ملی مطرح نیسـت و این کشور 

دارای ارتشـی منظم است. 
بـا ایـن بینـش، احمدشـاه مسـعود در سـال های پسـیِن 
حیاتـش بـا جدیـت کوشـید کـه لبـاس قطعـات اردوی 
ملـی را یک سـان نمایـد و از ترکیب مجاهدین و افسـران 

آموزش یافتـه، اردوی ملـی را ایجـاد کنـد.
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علی رضا غالمی 
و  گلستان  یعنی  ـ  را  عمده اش  کتاب  دو  سعدی 
کرده  شروع  پادشاهان  حکایت های  با  ـ  بوستان 
است. در گلستان فصل اول را به سیرت پادشاهان 
اختصاص داده و در بوستان هم دربارۀ عدل و تدبیر 
و رای آن ها حرف زده. برای همین بی راه نیست که 
او را تنها شاعر کالسیک فارسی خوانده اند که پا در 
باید  می گوید  حاکمان  به  و  گذاشته  سیاست  دنیای 
چه کنند. حتا برخی او را ماکیاول ایران خوانده اند. 
کار  به  او  به  طعنه  برای  گاهی  را  لقب  این  هرچند 
می برند. در حالی که سعدی نه فرصت طلب بود و نه 

نیرنگ باز و نه فردی بی اخالق.
شاعران  از  است  سرشار  فارسی  کالسیک  ادبیات 
رسمی و درباری. و این عجیب نیست عمر شاعران 
برای  است.  بوده  بلندتر  حکومت ها  عمر  از  اغلب 
همین فهرست حاکمان و پادشاهاِن ممدوح در عمر 
انوری دست کم  بلندباالست.  بسیار  ادبی یک شاعر 
هفتاد زن و مرد را مدح کرد و اغلب ممدوحانش از 
طبقۀ حاکمان و درباریان بودند. فرخی و منوچهری 
و مسعود سعد و خاقانی هم دست کمی از این انوری 

نداشتند. چیزی که کم بود، شاعر مستقل بود.
می گویند سعدی هم شاعر رسمی و حکومتی بود؛ 
حکومتی که مستبد و جاه طلب بود و حتا حاکمانش 
اجنبی و بیگانه بودند. اما به گمانم او از این مساله 
عارش نمی آمده است؛ چون امر مذمومی نبوده. کسی 
که پادشاه می شده، ظل اهلل به حساب می آمده و جای 
اعتراضی نبوده. نخبه گان عصر هم این خیال را در 
سر نداشته اند که حکومت را براندازند. سعدی هم 

در مقام یک شاعر از این قاعده، استثنا نبوده است.
متفاوت  زمانه اش  پادشاهان  با  سعدی  برخورد  اما 
و  منوچهری  و  فرخی  مثل  کسانی  برخورد  با  بود 
انوری که برای صله، تن به هر کاری می دادند. شاید 
تا  و  اندازۀ سعدی  به  بزرگی  کالسیک  شاعر  کم تر 
این اندازه از حکومت انتقاد زیرکانه کرده باشد. به 
چهره یی  سعدی  از  که  نیست  این  قصد  هیچ وجه 
روشن فکر یا مصلح با این نوع تعابیر مبهم و بحث 
برانگیز قرن بیستمی ترسیم شود. اما از خالل همین 
قصیدۀ  چند  و  بوستان  و  گلستان  در  اول  باب  دو 
بی نظیر او در کلیاتش می شود به این نکته پی برد که 
او دربارۀ حکومت چه می اندیشیده و برخوردش با 

حاکمان زمانه اش چه طور بوده.
باربارا تاکمن در آن کتاب درخشان »تاریخ بی خردی« 
می آورند،  بار  به  حکومت ها  که  فجایعی  می گوید 
عمدتًا چهار گونه است. اول به خاطر استبداد و ظلم 
است. دوم به خاطر جاه طلبی بیش از حد است. سوم 
به خاطر بی کفایتی و انحطاط است و چهارم به خاطر 
است.  چهارم  مورد  این  دربارۀ  او  کتاب  بی خردی. 
یعنی یک حکومت سیاست هایی را پیش بگیرد که با 

منافع مردم سازگار نباشد.
ایران کهن در آن دوره یی که سعدی و حافظ و مولوی 
و عبید زاکانی شعر می گفتند، حکومت هایی داشت 
که هر چهار گزینه را داشتند. دوره یی بود که مغول ها 
وارد ایران شده بودند و ایلخان ها به دربار راه یافته 
بودند. هیچ تردیدی در استبداد و ظلم آن خان های 
خون آشام نیست. سعدی در کلیاتش نمونه یی از این 
ظلم ها را آورده است که عامالن حکومت  شیراز در 
حق برادرش روا داشته بودند و به زور جنس زاید 
بر مصرف به او قالب کرده بودند. دربارۀ جاه طلبی 
هم  سعدی  زمانۀ  حاکمان  بی کفایتی  و  بی خردی  و 
داستان های دردناکی آورده اند. اما سعدی در مواجهه 
با این حاکمان چه می کرده و نظرش دربارۀ حکومت 

آن ها چه بوده؟
 می شود گفت سیاست سعدی برابر درباریان نوعی 
البه الی  در  محافظه کارانه  البته  و  زیرکانه  انتقاد 
که  نیست  شکی  این  در  است.  بوده  حکایت گویی 
که  نداشت  را  این  بنای  نبود.  انقالبی  سعدی شاعر 
ُغرُغر  نو بسازد. اهل  از  بریزد و  به هم  همه چیز را 
حاکمان  به  هم  فحش  و  دشنام  نبود.  هم  کردن 
این شعور و درک  اما  نمی داد.  بی خرد  بی کفایت و 
تاریخی را داشت که با ادبیاتش فضای خشونت آمیز 

زمانه اش را قابل تحمل تر کند.
باب اول گلستان که دربارۀ سیرت پادشاهان است، با 
این عبارت شروع می شود »پادشاهی را شنیدم که به 
کشتن اسیری اشارت کرد.« عباس میالنی در مقاله یی 
مجلۀ  در  که  پادشاهان«  سیرت  و  »سعدی  اسم  به 
این  دربارۀ  ظریفی  نکتۀ  شده،  چاپ  ایران شناسی 

شروع گفته است. او گفته است اولین واژه هایی که 
سعدی کنار کلمۀ پادشاه به کار برده، کشتن و اسیری 
کلمه  دو  این  با  ناخواسته  یا  است. سعدی خواسته 
چیزی که به خواننده تلقین می کند، نوعی خوف و 
یعنی همان چیزی که حکومت های  وحشت است. 
حکایت های  در  سعدی  می آورند.  بار  به  استبدادی 
از  روشن تری  نمونه های  اول،  باب  همین  دیگر 
جاه طلبی و بی کفایتی حاکمان و پادشاهان می آورد. 
به  را  غزنوی  محمود  یکی  می گوید:  حکایتی  در 
خواب دیده بود که همه وجودش خاک شده بود غیر 
می گردید  در چشم خانه  »هم چنان  که  از چشمانش 
می کنند  تأویل  طور  این  را  خواب  می کرد.«  نظر  و 
با دگران است« و  که هنوز نگران است که ملکش 
این یعنی جاه طلبی بیش از حد. و در حکایتی دیگر 
به  سپاهیان  بر  پیشین  پادشاهان  از  یکی  می گوید: 
حمله  دشمن  روزی  می گرفت.  سخت  مالی  لحاظ 
فرار  که  یکی  به  کردند.  فرار  سپاهیان  همه  و  کرد 
خیانت  این  و  نیست  این رسمش  گفتند  بود،  کرده 
است. او پاسخ داد »سلطان که به زر با سپاهی بخیلی 
کند، به سر با او جوان مردی نتوان کرد.« و این یعنی 
بی کفایتی. یا در حکایتی دیگر می گوید: ملکی گنج 
زیاد به دست آورد. بعد بریز و بپاش کرد. یکی از 
کوتاه  حرکت  این  از  »دست  گفت  او  به  مشاوران 

ناراحت شد  ملک  است.«  پیش  در  واقعه ها  که  کن 
و مشاور را »زجر فرمود و گفت مرا خدای، عّز و 
بخورم  تا  است  گردانیده  مملکت  این  پادشاه  جّل، 
یعنی  این  و  دارم.«  نگه  که  پاسبانم  ناه  ببخشم،  و 

بی خردی.
زمانۀ  درباریان  و  حاکمان  بین  در  نمونه ها  این 

خود سعدی هم بوده است. می شود گفت سیاست 
البته  و  زیرکانه  انتقاد  نوعی  درباریان  برابر  سعدی 
بوده است.  محافظه کارانه در البه الی حکایت گویی 
نبود.  انقالبی  در این شکی نیست که سعدی شاعر 
بنای این را نداشت که همه چیز را به هم بریزد و از 

نو بسازد. اهل ُغرُغر کردن هم نبود. دشنام و فحش 
هم به حاکمان بی کفایت و بی خرد نمی داد. اما این 
شعور و درک تاریخی را داشت که با ادبیاتش فضای 
خشونت آمیز زمانه اش را قابل تحمل تر کند. نخبه گان 
زمانۀ سعدی یا انسان های قانع و اخالقی بودند و یا 
فرصت طلب. یعنی همان نان به نرخ روز خورها. این 
دستۀ دوم با مدح هایی که می گفتند پولی می گرفتند 
و زنده گی شان را می کردند. دستۀ اول هم همین کار 
تفاوت  یک  اما  کم تری.  با شدت  ولی  می کردند  را 
عمده بین این دو گروه هست. شاعران و نخبه گان 
دستۀ اول، ادبیات و هنر را در خدمت  قدرت قرار 
اول  دستۀ  جزو  می رسد  نظر  به  سعدی  نمی دادند. 
شبیه  مدحش  ولی  گفت؛  دربار  مدح  هم  او  است. 
مدح کسانی مثل فرخی و انوری نبود. در آن قصیدۀ 
زبانی  با  روزگار«  بگردد  و  بگردید  »بس  بی نظیر 
نصیحتش  و  می دهد  هشدار  انکیانو  امیر  به  کوبنده 

می کند.
تنها کاری  آن دو باب اول گلستان و بوستان شاید 
بوده که یک شاعر و شخصیت نخبه می توانسته در 
زمانۀ مغول ها بکند. یعنی با حکایت گویی انتقاد کند 
و از بالهت و ظلم زمانه حرف بزند. تفکر زمانه یی 
که سعدی در آن می زیسته، این بوده که حاکم با ارادۀ 
بعضی ها  می نشیند.  تخت  بر  آسمانی  تأیید  و  الهی 
در زمانۀ ما در گلستان و بوستان تحقیق کرده اند و 
این نوع از مشروعیت حکومت  گفته اند سعدی در 

تردید داشته است. 
انسانی  اخالقی  اصول  به  که  بوده  قانع  شاعری  او 
انسانی  و  اخالقی  اصول  همین  با  و  بوده  پای بند 
گمان  بزند.  حرف  زمانه اش  حاکمان  با  می خواسته 
با  که  باشد  بوده  این  از  بیش تر  انگیزه اش  نمی کنم 
قصیده ها و حکایت هایش از فشار و سخت گیری های 
حاکمان به مردم بکاهد. کمال مطلوبش احتماالً این 
بوده است که حکومت سخت گیری کم تری کند و 
داشته  معمولی  و  ساده  زنده گی  یک  شهرش  مردم 
شبیه  حرف هایش  ادبی  قالب  این که  حاال  باشند. 
کیاولی  ما  با  حرف هایش   یا  و  است  »مونتنی« 
جهان  نیست.  بیش  تصادفی  دارد،  شباهت هایی 
این  دربارۀ  بیش تر  بیکن،  فرانسیس  قول  به  سعدی 
است که پادشاهان چه باید بکنند. در حالی که جهان 

با  می کند.  چه  آدمی  که  است  این  دربارۀ  ماکیاولی 
این حال، شباهت هایی هم بین این دو هست؛ هر دو 
کنند و چه  این حرف می زنند که شهریاران چه  از 

بگویند تا در قدرت بمانند.
بخش ادبیات تبیان

سعدی سیرِت 
سعدی سیاست  پیراموِن  )نکته یی 

 در قبال درباریاِن زمانه اش(

کمال مطلوب سعدی احتمااًل این بوده است که حکومت سخت گیرِی کم تری کند 
و مردم شهرش یک زنده گی ساده و معمولی داشته باشند. حاال این که قالب ادبی 
حرف هایش شبیه »مونتنی« است و یا حرف هایش  با ما کیاولی شباهت هایی دارد، 
تصادفی بیش نیست. جهان سعدی به قول فرانسیس بیکن، بیش تر دربارۀ این است 
که پادشاهان چه باید بکنند. در حالی که جهان ماکیاولی دربارۀ این است که آدمی چه 
می کند. با این حال، شباهت هایی هم بین این دو هست؛ هر دو از این حرف می زنند 
که شهریاران چه کنند و چه بگویند تا در قدرت بمانند
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رحمت اهلل بیگانه
فرهنگی  کمیتۀ  به   25 جبهۀ  عمومی  مخابرۀ  از 
اطالع رسید که آمرصاحب، یکی از خبرنگاراِن 
تخنیکی  معاونیت  به  که  می خواهد  را  هفته نامه 
کمیتۀ  از  شتاب  با  شود.  حاضر  دفاع  وزارت 
فرهنگی جبهه، واقع منطقۀ دشتک حرکت کردم 
و در بازار منطقۀ رخۀ پنجشیر، با گام های بلنـد 
مرا  عاصم   ولی محمد  استاد  که  می رفتم  راه 
»بخیر،  گفت:  عاصم  استاد  و  ایستادم  زد.  صدا 
آمرصاحب  گفتم:  داری؟«  عجله  این قدر  چرا 
حتمًا  است،  خواسته  تخنیکی  معاونیِت  به  مرا 
گپ های مهمی دارد، می روم که ناوقت نشود. اما 
قاضی ولی محمد عاصم که صنفی دوران مکتِب 
آمرصاحب  نکن،  »مزاح  گفت:  بود،  آمرصاحب 
چون  ندارد«.  کار  هیچ  خبرنگاران،  و  اخبار  با 
من عجله داشتم، نخواستم زیاد بگویم، فقط در 
فکر  شما  که  آن گونه  استاد،  نی  گفتم:  جوابش 
فرهنگی  کمیتۀ  با  آمرصاحب  نیست،  می کنید 
این  به  که  عاصم  استاد  دارد.  دوامدار  همکارِی 
گپ باور نداشت، گفت: برو، بسیار شاگرد بی وفا 

استی، از تو کرده من آمرمسعود را می شناسم! 
عتیق اهلل  نزد  با سرعت  و  پیاده  به هر صورت،   
رسیدم.  دفاع  وزارت  تخنیکی  معاون  بریالی 
به  خود  ماهواره یی  تلیفون  از  بریالی خان 
زنگ  بود،  بهاءالدین  خواجه  در  که  آمرصاحب 
زد و اطالع داد که خبرنگار هفته نامه آقای بیگانه 
در دفتر من منتظر است. لحظاتی گذشت، زنگ 
تلیفون به صدا درآمد و بریالی خان به آن جواب 
داد و به طرِف مقابل که آمرصاحب بود، گفت: 

بلی است، صحبت کنید.
آمرصاحب  گیراِی  صدای  گرفتم،  را  تلیفون   
بود. در این صدا محبت، اعتماد، صداقت، ابهت 
با  می زد.  موج  معنی اش  تمامِ  با  صمیمیت  و 
صحبت های  تمام  و  کردم  صحبت  آمرصاحب 

آمرصاحب را ثبت کرده و به پیام مجاهد رفتم.
که  بود  نگذشته  ماجرا  این  از  هفته  دو  هنوز   
دوباره اطالع آمد که آمرصاحب شما را کار دارد. 
من همراه با استاد محمد اسحاق فایز، همکار ما 
در هفته نامۀ پیام مجاهد، به منزل آمرصاحب به 
جنگلک رسیدیم. بدون معطلی ما را پذیرفت. به 
اتاق کوچکی که آمرصاحب برای مهماناِن خود 
داشت، ما را راهنمایی کردند. داخل اتاق شدیم، 

به راستی  نشستیم.  فایز  استاد  با  گوشه یی  در 
حضور آمرصاحب بر همه چیز چیره می شد، هر 
باری که با او مالقات داشته ام، به دیگران کمتر 
توجه کرده ام. اما این بار دیدم که در گوشۀ دیگر 
است.  نشسته  نیز  عاصم  ولی محمد  استاد  اتاق 
آمرصاحب از ما خواست تا نزدیکش بنشینیم و 
توضیح دهیم که چه کارهای مهمی در هفته نامه 
صورت گرفته است. از آن جایی که در آن هفته، 
و  فرهنگی  کمیتۀ  رییس  اسحاق  محمد  انجنیر 
مجاهد،  پیام  هفته نامۀ  مدیر  منصور  عبدالحفیظ 
موضوعاِت  من  بودند؛  رفته  کشور  از  خارج 
دادم.  توضیح  آمرصاحب،  به  را  هفته نامه 
سرمقالۀ  خواندِن  به  کرد  شروع  اما  آمرصاحب 
نقد  را  هفته نامه  غیرمترقبه  به راستی  و  هفته نامه 

دوباره  است،  نشده  نوشته  گفت: خوب  و  کرد 
عناویِن  و  تیترها  دربارۀ  همچنان  شود.  نوشته 
دیگر گپ هایی داشت که من آن ها را یادداشت 
رخصت  ما  آمرصاحب،  هدایت  از  بعد  کردم. 
شدیم، اما قاضی ولی محمد عاصم همچنان با آمر 

صاحب بود.
و  می گذشتم  رخه  بازار  از  پیاده  پای  روز  هر   
روزانه حدود دو ساعت پیاده روی داشتم. ما به 
وظایِف خود عاشقانه می پرداختیم، ورنه چه گونه 
امکان داشت هر روز کم از کم دو ساعت پیاده 
رفت. با وجود مشکالت سخت اقتصادی جبهه، 
هرگز در فکِر ما شکست رخنه نمی کرد و امیدوار 
یقیِن  آمرصاحب  توانایی  به  ما  بودیم.  پیـروزی 
کامل داشتیم و می دانستیم که او مثِل کوه اسـتوار 

معامله  خود  مردمِ  با سرنوشت  است و هیچ گاه 
شک  بدون  نمی گذارد.  تنها  را  ما  و  نمی کند 
همۀ  برای  او  معنویِت  و  آمرصاحب  حضور 
جبهه قوِت قلب بود و هیچ گاه این اندازه قوِت 
قلب را نمی شد از دیگر هم سنگراِن او دریافت 
که  حدی  بود  به  مشکالت  اوقات  گاهی  کرد. 
آمرصاحب برای اکماالِت پشِت جبهه حتا دست 
به فروش موترهایی که مربوط آمریت بود، می زد. 
به باور من، قهرمان شدن و محبوبیت داشتن، کار 
سادۀ هر جنگ جوِی بدون فکر و احساس نیست؛ 
قهرمانی فداکاری، تعقل، آگاهی و ازخودگذری 
این  همۀ  آمرصاحب،  وجود  در  که  دارد  نیاز 
ویژه گی ها وجود داشت. به هر صورت، بعد از 
گذشِت چند روز، باز از آن بازار می گذشتم که به 
من اشاره شد کسی کارت دارد. متوجه شدم که 
استاد عاصم است. نزدش رفتم. استاد از من گله 
داشت. پرسیدم که استاد خیریت است، چه شده 
و چه کرده ام. استاد عاصم گفت: من از خودت 
چنین توقعی نداشتم؛ زیرا گذشته از آشنایی، تو 
شاگرد من استی. باز گفتم: استاد خیریت باشد، 
است.  افتاده  اتفاق  چه  است،  قرار  چه  از  گپ 
استاد گفت: »چرا آن گپ هایی که بین من و تو 
آمر صاحب گفتی؟« قسم خوردم که  به  را  شد 
من نه تنها چنین عادتی ندارم بلکه اصاًل جرأِت 
صاحب  آمر  نزد  را  حرف ها  و  گپ ها  این گونه 
ندارم. به استاد گفتم: برداشِت شما کاماًل اشتباه 
»خیر  گفت:  ناباوری  با  عاصم  استاد  اما  است. 

باشد، هرچه بود گذشت!«  
 * ولی محمد عاصم، فعاًل رییِس یکی از محاکم 
مدنی کابل است. من با وی در زماِن تحصیل آشنا 
شدم. ایشان مضمونی به نام حقوق مدنی را در 

دانشکدۀ شرعیات کابل درس می دادند.

هشدار از فرار سرمایه و سقوط فابریکه ها در افغانستان
وزارت تجارت و صنایع کنفرانس ملی حمایت از صنایع را به راه انداخته 
تا فرصت ها و چالش های رشد تولیدات داخلی را بررسی کند. افغانستان 
در حال حاضر تنها 19 محصول مورد نیاز را در داخل این کشور تولید 

می کند.
در  سرمایه گذاران  و  خصوصی  سکتور  نماینده گان  حکومتی،  نهادهای 
کنفرانس  عنوان  زیر  تجارت  وزارت  از سوی  شنبه  روز یک  که  نشستی 
ملی حمایت از صنایع در کابل برگزار شد، بر حمایت از صنایع داخلی 

تاکید کردند.
نبود پارک های صنعتی، هزینه کمرشکن برق، فساد اداری، ناامنی و عدم 
حمایت حکومت از سرمایه داران و صنعت کاران چالش های اصلی در برابر 
صنعت در افغانستان است. حکومت نیز از این چالش ها آگاه است ولی 

تاکنون نتوانسته بستر مناسبی برای صنعت کاران داخلی فراهم نماید.
این کنفرانس، که روز  افغانستان در  همایون رسا وزیر تجارت و صنایع 
یک شنبه 15 سنبله 1394 در کابل برگزار شده بود، گفت: »در حالی که 

در کشورهای صنعتی و در حال توسعه 90 درصد فرصت های اشتغال را 
سکتور خصوصی فراهم می کند، اما افغانستان یک کشور مصرفی محسوب 
می شود و در عرصه های اقتصادی و انکشاف صنایع با مشکالت گوناگون 

دست و پنجه نرم می کند«.
وزیر تجارت افغانستان تأکید کرد که به منظور فراهم کردن محیط مساعد و 
مناسب برای سرمایه گذاران و صنعت کاران، اصالح قوانین آغاز شده است. 
این در حالیست که صنعت کاران از ناهماهنگی نهادهای حکومتی شکایت 
کردند و گفته اند که چندین وزارت خانه مصروف آزار، اذیت و اخاذی از 

سرمایه داران هستند.
سقوط فابریکه ها

در همین حال قربان حقجو رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا 

در این کنفرانس گفت فرار سرمایه از افغانستان به چالش بزرگی تبدیل شده 
او  این کشور فراهم شود.  از سرمایه داران در داخل  باید زمینه حمایت  و 
تاکید کرد که باید بدیلی برای واردات فراهم شود تا زمینه رشد اقتصادی و 

اشتغال در داخل افغانستان فراهم گردد.
آقای حقجو گفت 10000 فابریکه از اداره آیسا جواز گرفته در حالی که 
براساس آمار احصاییه مرکزی تنها 776 فابریکه در افغانستان فعال هستند. 
حقجو از فرار سرمایه و سقوط فابریکه ها هشدار داد و تاکید کرد که باید 

مشکالت سرمایه داران و صنعت کاران حل شود.
را  سرمایه داران  مشکالت  بارها  حکومت  حقجو  آقای  اظهارات  براساس 
شنیده اما در عمل هیچ توجهی برای حل این مشکالت نشده است: »حرف 
زیاد زدیم و بارها مشکالت تان را گرفته ایم. اما بسیار خوب است که امروز 
یک بار دیگر ما جدی به مشکالت تان بپردازیم. یکی از دوازده برنامه ای که 

به نشست کمک کنندگان ارایه شد حمایت از سکتور خصوصی است«.
مشکالت صنعت

صنعت کاران اما می گویند حکومت نه تنها کاری برای حمایت از صنعت 
انجام نداده بلکه به رقیب اصلی صنعت کاران و سرمایه داران تبدیل شده 
تمام  در  گفت  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون  الکوزی  جان  خان  است. 
کشورها، حکومت حامی اصلی سرمایه دار و صنعت کار است اما حکومت 

افغانستان به شکایات آن ها گوش نمی دهد.
به  هند  داخلی  تولیدات  از  استفاده  با  هند  در  اندراگاندی  الکوزی گفت 
الگوی ملی برای حمایت از تولیدات داخلی تبدیل شد اما چنین روحیه ای 
فرستاده  پاراشوت  با  ما  برای  ما  »گاندی های  ندارد:  افغانستان وجود  در 
شده اند. برای خود سه چهار قلعه ساخته و دربین آن ها زندگی می کنند. 
راه  افغانستان  مردم  برسانند پس  آن ها  به  نمی توانند صدای خودرا  مردم 

دیگری ندارند جز این که خود از تولیدات داخلی استفاده کنند«.
سرمایه گذاران در این کنفرانس گفتند حکومت نه تنها کمکی به سکتور 
اذیت زمینه فرار سرمایه گذاران را  آزار و  از طریق  بلکه  خصوصی نکرده 

فراهم کرده است.
خطاب  کنفرانس  این  در  صنعت کاران  اتحادیه  رییس  کمین زاده  شیرباز 
معیارها،  تمام  که حکومت خالف  است  سال  »دوازده  به حکومت گفت: 
اکونت های ما را چک کرده است. در حالی که هیچ کس به جز محکمه 
فردا  کرد،  چک  را  ما  اکونت  تان  مامور  یک  کند.  چک  که  ندارد  اجازه 
اختطاف کردید و گفتید در اکونت تان 30 میلیون دالر است 250 میلیون آن 

را به ما بدهید. آیا همین حمایت حکومت از سرمایه دار است؟«
ایجاد کند و زمینه  بانک صنعتی  تا  آقای کمین زاده از حکومت خواست 
قرضه های سهل را برای صنعت کاران فراهم نماید، در غیرآن افغانستان به 

خودکفایی اقتصادی نمی رسد.

 آشنای نا آشنای همهمســـــعود؛
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ورزش
مصاف افغانستان

هافبک فرانسوی بانوی پیر به شایعه  طوالنی مدتی که از تالش آبی و اناری پوشان  و جاپان در تهران
کاتالونیا برای جذب وی حکایت داشته است، پاسخ داد.

پل پوگبا به شایعه پیوستن اش به بارسلونا پاسخی داد که به صورت غیرمستقیم 
به تمایل وی برای ماندن در یوونتوس اشاره داشت.

هافبک میانی 22 ساله بانوی پیر که تمام طول تابستان شایعاتی درباره پیوستن 
پیشنهاد  قراردادی نجومی شنیده و حتی گفته شد که یووه  با  بارسلونا  به  وی 
80 میلیون یورویی کاتاالن ها را برای خرید او رد کرده است، به سایت تله فوت 
گفت: در حال حاضر من از بودن در یوونتوس و بازی در این تیم لذت می برم. 
ما فصل را به پایان خواهیم رساند. بعد از آن دوباره باید ببینیم چه اتفاقاتی در 

انتظارمان است.
پوگبا در پاسخ به این سؤال که آیا بارسلونا در ماه ژانویه برای خرید او پیشنهاد 
داده است، عنوان کرد: من از این موضوع اطالعی ندارم. تنها چیزی که می دانم 
این است که االن بازیکن یوونتوس هستم و تنها و تنها روی بازی برای این تیم 

تمرکز دارم به خصوص که این فصل شروع جالبی نداشته ایم.
هافبک پیشین منچستریونایتد با ابراز رضایت از تصمیمش برای ماندن در تورین، 
تأکید کرد: امسال زمانی خوبی برای رفتن من از یوونتوس نبود و من می توانم 

به دوران خوبی که در یوونتوس داشته ام، ادامه دهم.
دیگری همچون چلسی،  مشتریان  بارسلونا،  بر  امسال عالوه  تابستان  در  پوگبا 
با  را  جدید  فصل  که  می شد  تصور  و  داشت  منچسترسیتی  و  پاری سن ژرمن 
پیراهنی تیمی جز یوونتوس آغاز کند. او اما ترجیح داد در کنار تیمی که چهار 
اروپا  قهرمانان  لیگ  نیز در  فتح کرد و فصل گذشته  را  متوالی اسکودتو  فصل 

نایب قهرمان شد، بماند.

پایان  به  انگلیس  لیگ  جدید  فصل  شروع  از  بازی  چهار 
از  ضعیف  نتایج  کسب  با  چلسی  می رسد  نظر  به  رسیده 

لیست مدعیان قهرمانی حذف شده است.
آغاز خود  بدترین  پیش  دهه  دو  نسبت  به  که  تیم چلسی 
با  را  اکنون خود  هم   ، داشته  انگلیس  فصل  ابتدای  در  را 
اختالف 8 امتیاز از صدر جدول می بینند اما در این میان چه 

کسانی را باید مقصر اصلی دانست؟
به گفته سایت خبری مترو، از جان تری تا خوزه مورینیو، 
مارینا گرانوفسکایا و سایر اعضای هیات مدیره خرید همه 

و همه در این بدبیاری ها دخیلند. 
در این میان، بازیکنان دیگری هستند که جزو 11 مرد اصلی 
به حساب می آیند و چندان آمادگی ندارند. نمونه بارز آن 
را برانیسالو ایوانوویچ است؛ فردی که در ترکیب آغازین 
جان  اخراج  سایه  در  حتی  و  بود  های چلسی  بازی  تمام 
تری در بازی مقابل کریستال پاالس بازوبند کاپیتانی را به 

بازو بست.
باشگاه  فصل  این  خرید  رحمان،  بابا  مورینیو،  گفته  به 

چلسی، هنوز آمادگی کامل را ندارد. اما آیا با وجود آمادگی وی، بابا رحمان به 
ایوانوویچ باتجربه ترجیح داده خواهد شد؟ 

و اما گرانوفسکایا و امنالو که مسوول خرید تیم هستند، به طور حتم خوب عمل 
نکرده و چندان فعال نبودند. 

این  نیستند. ممکن است  نیز روی فرم  از سوی دیگر، ادن هازارد و فابرگاس 

موضوع به آمادگی بدنی آنان مربوط شود. 
بار آورد.آنها اساسی  افتضاح به  نیز  البته چلسی در بازی های پیش فصل خود 
ترین نکات را از یاد برده اند. سانترهای دقیق و پاسکاری برای آنها تبدیل به 
انگیزه،  این راستا بدون روحیه جنگندگی و بی  بزرگی شده است. در  معضل 

ممکن است حتی هواداران خوشبین این تیم نیز با جام خداحافظی کنند.

باشگاه منچستریونایتد بر خالف برنامه قبلي خود نتوانست در این تابستان، 
هیچ کدام از مهاجمان برجسته مدنظر خود را جذب کند و در نهایت با 
صرف 50 میلیون یورو، مارسیال 19 ساله را از موناکو به خدمت گرفت.

برنامه هاي  از رئال مادرید را در راس همه  بیل  یونایتدها جذب گرت 
خرید خود قرار داده بودند و دو روزپیش، رئیس باشگاه رئال مادرید نیز 

این مساله را تایید کرد. 
نه رئال مادرید و نه گرت بیل تمایلي براي قطع همکاري ندشتند و یونایتد 
چاره اي جز عقب نشیني نداشت اما مدیران این باشگاه هنوز از جذب 
بیل ناامید نشده اند و قصد دارند در یک سال آینده، همه تالش خود براي 

متقاعد کردن ستاره ولزي و نیز باشگاه رئال مادرید را بکار ببندند. 
انتقاالت را خواهد  پیشنهاد شیاطین سرخ به بیل، احتماال رکورد نقل و 
شکست. میرور همچنین ادعا کرده است که یونایتد براي جذب رونالدو 
نیز اقدام خواهد کرد؛ برنده توپ طالي سال 2014 که همواره از عالقه 

اش به یونایتد صحبت کرده است. 
یونایتدها معتقدند که تنش پیش آمده با رئال مادرید بر سر انتقال دخیا 
موجب نخواهد شد که آنها براي جذب گرت بیل و رونالدو، با کهکشاني 

ها وارد مذاکره نشوند. 

بازی های  سلسلۀ  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، امروز به مصاف 

جاپان می رود.
بر بنیاد خبرنامۀ فدراسیون فوتبال، این سومین بازی 
تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی های مقدماتی جام 
قرار است ساعت 4:55 پس   جهانی روسیه است و 
از چاشت امروز )دوشنبه( در ورزشگاه آزادی تهران 

برگزار شود.
این نخستین بار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در 

برابر تیم ملی جاپان قرار می گیرد.
گفته می شود این بازی به دلیل ناامنی در افغانستان، به 

میزبانی ایران برگزار می شود.
بر بنیاد خبرنامۀ فدراسیون فوتبال افغانستان، بازیکنان 
ایران آمده  به  تایلند  از  امروز  بامداد  تیم ملی فوتبال 
و تمرینات شان را برای شرکت در بازی فردا تکمیل 

کرده اند.
سنگاپور،  تیم های  با  )ای(  پنجم  گروه  در  افغانستان 
یک  با  کنون  تا  و  است  هم بازی  جاپان  و  سوریه 
پیروزی و یک شکست، در مقام چهارم گروهش قرار 

دارد.
تیم ملی فوتبال جاپان یکی از بهترین تیم های آسیایی 
است که تا کنون چندین بار به مسابقات جام جهانی 

نیز راه یافته است.
تیم ملی فوتبال افغانستان در حالی به مصاف جاپان 
برابر  در  دوستانه  یی  بازی  در  پیش  هفتۀ  که  می رود 
تایلند شکست خورد. اما تیم ملی جاپان هفتۀ گذشته 

با سه گول از سد تیم کمبودیا گذشت.
فوتبال،  جهانی  فدراسیون  رده بندی  آخرین  بنیاد  بر 
افغانستان در ردۀ 130ام و جاپان در ردۀ 58ام تیم های 

فوتبال جهان قرار دارند.

پاسخ پوگبا به شایعه انتقالش به بارسلونا

خداحافظی احتمالی چلسی با لیگ برتر انگلیس

ادامه تالش هاي یونایتد براي جذب بیل و رونالدو
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رهبر حزب راست افراطی اتریش، امریکا و ائتالف نظامی ناتو را متهم به ایجاد 
بحران پناهجویانی کرد که اروپا را درگیر ساخته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هانس کریستین استراچه، رهبر حزب آزادی که 
جناح راست افراطی اتریش است، در اظهاراتی گفت: امریکا و ناتو با مداخله 
نظامی بمب ها و موشک ها، عراق و لیبی را از بین بردند و از مخالفان بشار اسد، 
رییس جمهوری سوریه حمایت مالی،  نظامی و لجستیکی به عمل آوردند. این 
کارهای آنها باعث شد ما در منطقه شاهد نابودی، آشوب، رنج و افراطگری 

باشیم.
حزب آزادی اتریش در جدیدترین نظرسنجی ها از حزب سوسیال دموکرات 
میانه رو و همچنین حزب مردم این کشور پیش افتاده است. این حزب افراطی 
معموال رویکردهای اسالم ستیزانه و انزواطلبانه در پیش می گیرند. استراچه که 
انتخابات ماه آینده میالدی است، اظهارات  کاندیدای شهرداری شهر وین در 
باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا مبنی بر اینکه اروپا مسئول مدیریت موج 

پناهجویانی است که به این قاره می آیند، محکوم کرد.
وی تاکید کرد که چند دهه است که امریکا آتش هایی را در خاورمیانه روشن 
کرده و پس از آن جسارت کرده و می گوید مسوولیت سیل پناهجویان به عهده 

اروپا است.
وی همچنین در مصاحبه ای جداگانه با یک شبکه اتریشی خواهان برپا کردن 
و  مجارستان  با  این کشور  مرز شرقی  در طول  ارتش  نظر  تحت  حصارهایی 
شد.  مسلمان  جای  به  یهودی  و  مسیحی  پناهجویان  ورود  به  اجازه  همچنین 

وی تاکید کرد: ما خواهان اسالمی شدن اروپا نیستیم. ما نمی خواهیم فرهنگ 
مسیحی غربیمان از بین برود.

هند پس از قرارداد تجاری میان پاکستان و چین به ارزش 46 میلیارد دالر، با امارات 
برای رقابت با رقیب دیرینه خود قراردادی به ارزش 75 میلیون دالر بسته است.

شی جین پینگ رییس جمهور چین چندی قبل با سفر به پاکستان قرارداد تجاری به 
ارزش 46 میلیارد دالر و ایجاد راهروی اقتصادی چین - پاکستان را به امضا رساندند.

بر اساس این راهروی اقتصادی، این احتمال وجود دارد که پاکستان پس از فعال کردن 
بندر »گوادر«، به مرکز اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

با این حال، اظهارات »نارندرا مودی« نخست وزیر هند در دیدار اخیرش از چین مبنی 
بر توقف راهرو اقتصادی پکن- اسالم آباد نشان می دهد که همکاری استراتژیک چین 

و پاکستان برای هند نگران کننده است.
اما رییس جمهور چین با رد خواسته دولت هند، بر تکمیل پروژه 46 میلیارد دالری در 

پاکستان  تاکید کرده است.
این امر باعث شد تا نارندا مودی نخست وزیر هند راهی امارات متحده عربی شود.

در حالی که روابط پاکستان با امارات به دلیل عدم شرکت اسالم آباد در ائتالف عربستان 
و همچنین عدم اعزام ارتش برای جنگ در یمن تحت تاثیر قرار گرفته، اکنون هند و 

امارات تالش می کنند تا شریک استراتژیک جدیدی در منطقه باشند.
و  اقتصادی  منافع  همخوانی  بررسی  حال  در  امارات  و  هند  کشورهای  مقامات 
ژئوپولیتیکی می باشند تا تعهد سرمایه گذاری 75 میلیارد دالری این کشور عربی را در 

زیرساخت های دهلی نو کامل کنند.
پس از بازدید »نارندا مودی« نخست وزیر هند از ابوظبی و دبی، »شیخ عبداهلل بن زاید 
آل نهیان« وزیر امور خارجه امارات به همراه هیئتی 95 نفره به دهلی نو سفر کرد تا در 
مورد سرمایه گذاری در بخش های گوناگون مانند انرژی تجدیدپذیر برای امور دفاعی، 

امنیتی، گردشگری و آموزش عالی بحث و تبادل نظر کند.
وزیر امور خارجه امارات دیدارهایی با »مانوهار پریکار« وزیر دفاع، »سورش پربهو« 
وزیر راه آهن و »سوشما سواراج« وزیر امور خارجه و آجیت دووال مشاور امنیت ملی 

هند داشت.
انیل وادهوا وزیر امور خارجه در شرق این کشور گفت: همخوانی منافع ژئوپولیتیکی 

موجب تقویت و تسریع روابط هند و امارات پس از سفر نارندا مودی شده است.
در بیانیه  وزارت امور خارجه هند آمده است دو کشور موافقت کرده اند تا روابط تجاری 
و عالوه برآن،  دهند  افزایش  آینده  پنج سال  در طول  میزان 60 درصد  به  را  دوجانبه 
امارات متعهد به تشویق سازمان های سرمایه گذاری خود برای افزایش سرمایه  گذاری 
در هند شده است. این سرمایه گذاری ها شامل ایجاد »صندوق سرمایه گذاری زیرساختی 

هند-امارات« می باشد که هدف آن رسیدن به مرز 75 میلیارد دالر است.
دو کشور در سطح امنیتی علیه تروریسم همکاری خواهند کرد که شامل به اشتراک گذاری 
اطالعاتی در شبکه های فراملی مستقر در کشورهای سوم می باشد. اولین نشانه  آن این 
می باشد که گروه های تروریستی که پاکستان حامی آنها است، بزودی دامنه عملیات های 

خود را در کشور امارات گسترش خواهند داد.
همچنین مبارزه علیه گروه تروریستی داعش نیز یکی دیگر از موضوعات همکاری دو 

کشور است.
انرژی، آی تی، تجارت و  دفاعی،  امارات در بخش های  داد: هند و  ادامه  انیل وادهوا 
الکترونیکی همکاری خواهند کرد. هر دو کشور لیستی از پروژه هایی در زمینه تولیدات 
دفاعی را در حالی تهیه کردند که »نیرماال سیتهارامن« وزیر اقتصاد با همراهی هیئتی 
را  اقتصادی  روابط  تا  کرد  خواهد  سفر  امارات  به  نزدیک  آینده یی  در  هندی  بزرگ 

تقویت کنند.
وزیر امور خارجه در شرق هند افزود: امارات در ساخت ذخایر استراتژیک پترولیوم 
از مشکالت  برخی  تا  کرده  موافقت  هند هم  از طرفی  داشت.  هند مشارکت خواهد 

معلق را حل کند.
در  نفتی  پروژه  های  در  مشارکت  برای  را  خود  تمایل  هندی  شرکت های  عالوه برآن، 

امارات اعالم کرده اند.
بخش های  در  را  بیشتری  سرمایه   تا  هستیم  مصمم  گفت:  امارات  خارجه  امور  وزیر 
مختلف هند تزریق کنیم. امارات به هند پیشنهاد همکاری با شرکت های این کشور در 

کشورهای سوم بخصوص آفریقا داده است.
کارشناسان معتقدند که دهلی نو تالش می کند تا پیامی به پاکستان دهد مبنی بر این که با 
سرمایه گذاری 46 میلیارد دالری در راهرو اقتصادی پکن- اسالم آباد، هند را پشت سر 
نگذاشته است زیرا امارات 75 میلیارد دالر در بخش های مختلف در هند سرمایه گذاری 

کرده است.
متحده عربی  امارات  و  هند  اخیر  رابطه  که  معتقدند  تحلیل گران  برخی  آن،  بر  عالوه 
تالشی برای ایجاد موانع در طرح توسعه بندر »گوادر« و فعالیت های اکتشافی در ایالت 

بلوچستان پاکستان است.
 رقابت هند و پاکستان عالوه بر زمینه های سیاسی -دفاعی به اقتصادی نیز کشیده شده 

است.

رهبر راست های اتریش، امریکا و ناتو را 
مقصر بحران مهاجران دانست

چین - پاکستان و رقابت با هند و امارت در جنوب آسیا

مراسم ویژه پاکستان 
به مناسبت پنجاهمین 
سالگرد جنگ با هند

پنجاهمین  مناسبت  به  را  مراسمی  یکشنبه  روز  پاکستان 
سالگرد دومین جنگش با هند برگزار کرد.

هفته  چند  مراسم ها  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بعد از آنکه هند و پاکستان شاهد چند درگیری مرگبار در 

مناطق مرزی جامو و کشمیر بودند برگزار شدند.
و  هند  اگست و سپتمبر 1965  با  پیش مصادف  50 سال 
پاکستان وارد یک جنگ بزرگ شدند و بعد از آنکه بن بست 
در این جنگ به دنبال مداخله امریکا و اتحاد شوروی پایان 
یافت، هر دو طرف مدعی پیروزی شدند. پاکستان هر سال 
ارتش  روز  یا  دفاع  روز  عنوان  به  را  سپتمبر  ششم  روز 
گرامی داشته و در این روز رسانه های این کشور از قدرت 

ارتش به دلیل دفع کردن تجاوز هند ستایش می کنند.
با این حال تعداد زیادی از تاریخدانان توافق دارند که این 
جنگ بعد از آن آغاز شد که نیروهای پاکستانی وارد بخش 
کشمیر تحت کنترل هند شدند. دو کشور بعد از استقالل 
انگلیس در سال 1948 سه جنگ را با یکدیگر داشته اند که 

دو مورد از آنها بر سر کشمیر بوده است.
وقوع  پی  در  آباد  اسالم  و  دهلی نو  میان  روابط  اخیرا 
تنها  که  در کشمیر  آنها  مرز  در طول  توپخانه یی  حمالت 
در ماه اگست حدود 20 کشته در نیروهای هر دو طرف 
برجای گذاشت وخیم شده است. اوایل ماه جاری میالدی 
نشست میان مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان قرار بود 
در دهلی نو برگزار شود اما در آخرین دقیقه به دلیل مناقشه 

در خصوص دستور کار نشست لغو شد.
مراسم دیروز در پاکستان ابتدا در شهر اسالم آباد با شلیک 
31 گلوله به نشانه احترام آغاز شد و مراسم مشابهی نیز در 
شهرهای دیگر این کشور برگزار شد. همچنین یک دقیقه 
در  که  سربازی  هزار  چهار  حدود  احترام  به  نیز  سکوت 
جنگ 50 سال پیش کشته شدند برقرار شد و نواز شریف، 
قهرمان جنگ  یک  یادبود  بنای  در  پاکستان  وزیر  نخست 
گذاشت.  گل  حلقه  کشور  این  شرق  در  الهور  شهر  در 
به  پاکستان  در  نیز  هوایی  نیروی  جنگنده های  همچنین 

اجرای حرکات نمایشی پرداختند.
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