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امنیت  رییس جمهور روسیه در نشست سازمان پیمان 
احتمال  از  تاجیکستان  پایتخت  »دوشنبه«  در  جمعی 
میانه  آسیای  کشورهای  به  افغانستان  از  داعش  نفوذ 

ابراز نگرانی کرد.

گذشته  روز  روسیه  رییس  جمهور  پوتین  والدیمیر 
»دوشنبه«  در  امنیت جمعی  پیمان  در نشست سازمان 
پایتخت تاجیکستان اعالم کرد: اوضاع در افغانستان با 
گسترش گروه تروریستی داعش رو به وخامت است.

وی گفت: با نفوذ گروه تروریستی داعش در افغانستان 
وضعیت افغانستان بدتر شده است.

حاضر  حال  در  داشت:  اذعان  روسیه  رییس جمهور 
خطر فزاینده از نفوذ احتمالی ترویست ها و گروه های 
افغانستان به دیگر کشورهای منطقه وجود  از  افراطی 

دارد.
افغانستان  پیرامون  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
خاطرنشان کرد: نیروهای ناتو در افغانستان در مبارزه 
با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در این کشور 

نیز ناموفق بوده اند.
پوتین افزود: از سویی نیز انتظاراتی که از جامعه جهانی 
نتیجه  می رفت  افغانستان  در  مواد مخدر  با  مبارزه  در 
مثبتی به همراه نداشته است و قاچاق مواد مخدر از این 

کشور به آسیای میانه یک تهدید رو به افزایش است.
از  حالی  در  روسیه  رییس جمهور  پوتین  والدیمیر 
نگران  روسیه  و  میانه  آسیای  در  داعش  نفوذ  احتمال 
اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  پیش  چندی  که  است 
برای  باید  مسکو  کرد:  تأکید  افغانستان  رییس جمهور 
جلوگیری از نفوذ داعش در آسیای میانه و روسیه به 
افغانستان کمک کند و نیروهای نظامی و هوایی افغان 
را به تجهیزات مدرن و بالگردها و هواپیماهای جنگی 

مجهز کند.
قرقیزستان،  تاجیکستان،  روسیه،  که  می شود  یادآور 
دایمی  اعضای  از  بالروس  و  ارمنستان  قزاقستان، 
و  افغانستان  و  هستند  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان 

صربستان به عنوان اعضای ناظر می باشند.
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هیچ کس قهرمان نیست. به یقین قهرمان واقعی، ملت 
افغانستان است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

در پی هجوم پناهندگان به اروپا، سفیر آلمان در کابل گفت که مردم 
افغانستان آنچه در مورد پذیرش همه پناهجویان در آلمان می شنوند، 

باور نکنند.
مارکوس پوتزل سفیر کشور آلمان در کابل، در پی انتشار اخبار مربوط 
به پذیرش همه پناهجویان در آلمان، خطاب به مردم افغانستان اظهار 

داشت: »همه آنچه را درباره آلمان می شنوید، باور نکنید«.
وی افزود: از هر سه پناهجوی افغان، آلمان تنها اسناد مهاجرت یک 

نفر را بررسی می کند.
از  گرم  پذیرایی  تصاویر  رسانه ها  کرد:  خاطرنشان  آلمان  سفیر 
پناهجویان در آلمان را منتشر کرده اند، اما این بدان معنی نیست که 
همه می توانند در آلمان پناهنده شوند....               ادامه صفحه 3

ابراز  کشور  از  جوانان  فرار  از  سنا  مجلس  اعضای 
نداشتن راهکار  دلیل  به  را  نگرانی کردند و حکومت 
برای جلوگیری از فرار جوانان به کوتاهی متهم کردند.
سناتوران می گویند که فرار روز افزون جوانان از کشور 
باید حکومت  و  است  افغانستان  برای  بزرگی  ضایعۀ 

کاری را برای جلوگیری آن، انجام دهد.
جوانان  »فرار  گفت:  سنا  عضو  یار  حسن  عبدالرحیم 
که  صورتی  در  است،  افغانستان  برای  بزرگی  ضایع 
جوانان نباشند کشور با بحران مواجه خواهد شد و این 

بحران بدتر از بحران امنیتی خواهد بود«.
نثار حارث عضو دیگر مجلس سنا هم گفت: »جوانان 
به طور روز افزون و با قبولی خطر جان شان صرف 
ولی  می کنند؛  فرار  کشور  از  کار  کردن  پیدا  برای 

حکومت به فکر این مساله نیست«.
جمعه الدین گیانوال عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: 
»جوانان مجبور اند که فرار کنند، یا در دریا غرق شوند 
و  ایران  نظامی  نیروهای  سوی  از  بنادر  در  هم  یا  و 
پاکستان هدف گلوله قرار گیرند؛ زیرا برخورد ادارات 

نهادهای  در  فساد  است.  دشمنانه  آنان  با  حکومتی 
دولتی است و اگر دولت درست شود همه چیز درست 

خواهد شد«.
انتقاد از حکومت  با  گاللی اکبری عضو دیگر سنا هم 
گفت: »هر روز ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر برای اخذ پاسپورت 
فامیل های  با  و  می کنند  مراجعه  پاسپورت  ریاست  به 
شان از کشور خارج می شوند. حکومت چرا بست های 
خالی وزارت خانه ها را به اعالن نمی دهد که جوانان 
استخدام شوند، مقام ها به دلیلی این بست ها را مخفی 

نگاه می کنند که از اقارب خود استخدام کنند«.
گفت:  حکومت  از  انتقاد  با  نیز  کلیمزی  اهلل  حسیب 
نکرده  کاری  بیکاری  از  جلوگیری  برای  »حکومت 
شخصی  کارهای  مصروف  حکومت  رهبران  است؛ 

خود اند و به فکر جوانان نیستند«.
در همین حال، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا 
نیز از حکومت خواست که به جوانان انگیزه دهند تا 
جلو فرار آنان گرفته شود و هم زمینه کار را در داخل 

فراهم سازد.

آقای مسلم یار از جوانان نیز خواست که خود تالش 
کنند و در داخل زمینه کار نه تنها برای خودشان بلکه 
از »خانه های  نیز فراهم سازند و  برای دیگر جوانان 

بیگانه ها تیر« شوند.
از سویی هم، شماری از سناتوران از آوازه هایی که به 
آنان برخی ها در سدد تشکیل حکومت موقت  گفته 

برآمده اند نیز ابراز نگرانی کردند.
نثار حارث گفت: » هر...                   ادامه صفحه 3

سفیر آلمان در کابل به مردم افغانستان:

به آن چه دربارۀ پذیرش پناهجو
 در آلمان می شنوید باور نکنید

پوتین: 

اوضاع در افغانستان رو به وخامت است
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سال  چهارده  طول  در  افغانستان  دولت مرداِن 
گذشته، همواره وقتی با پرسِش دستاوردهای شان 
پاسخ  دست ترین  دمِ  به  فوراً  شده اند،  روبه رو 
موجودیِت  و  بیان  آزادی  از  و  کرده  مراجعه 
رسانه های تصویری، نوشتاری و شنیداری مثال 
آورده اند، بدون آن که حتا خود بدانند که آزادی 
بیان و رسانه ها در کشور چه قدر شکننده است 

و با چه دشواری هایی مبارزه می کند. 
دولت افغانستان پس از مدت ها و چانه زنی های 
را  اطالعات  به  دسترسی  حق  قانون  فراوان، 
صدها  آن،  از  پیش  درحالی که  کرد،  تصویب 
رسانۀ آزاد در کشور آغاز به فعالیت کرده بودند؛ 
رسانه هایی که اکثرشان تالش دارند صدای مردم 
باشند و یا زیِر این پوشش وارد صحنۀ رقابت 

شده اند. 
از  همواره  ارزش  یک  عنوان  به  بیان  آزادی 
برخوردار  افغانستان  دولت  و  جامعه  حمایِت 
بوده و نوع نظامِ دولتی در کشور هم از آزادی 
بیان و رسانه ها پشتیبانی می کند. هیچ دولتی در 
ارزش های  به  متعهد  را  خود  که  نیست  جهان 
سانسور  عامِل  به  آن گاه  و  بداند  دموکرایتک 
جهان  در  زیادی  دولت های  شاید  شود.  تبدیل 
وجود داشته باشند که ضمن حمایِت رسمی از 
ارزش های دموکراتیک، قایل به محدودیت هایی 
ولی  باشند،  بیان  آزادی  و  رسانه ها  بر وضعیت 
این دولت ها چنین سیاستی را به عنوان سیاست 

رسمی شان نمی پذیرند. 
برخی دولت ها هم نوع تفسیِر خود از ارزش های 
دموکراتیک را متفاوت با تفسیِر غربی ها می دانند 
بیان و رسانه  و معتقدند که خود، عامل آزادی 
بر  قدر  هر  تفسیرها  و  تعبیر  این گونه  استند. 
پایه های استداللی هم ارایه شوند، باز نمی توانند 
ایجاد سانسور  را که  نیات اصلِی مفسراِن خود 
پنهان  بیان است،  بر آزادی  و وضع محدودیت 

کنند. 
بیان امروزه از چنان حمایِت گسترده یی  آزادی 
در میان شهرونداِن کشورها برخوردار است که 
به گفتۀ یکی از روزنامه نگاران، »زمانی می توان 
دولت ها  از سوی  که  دانست  را درست  خبری 
خبرهای  تکذیب  باشد«.  شده  تکذیب  رسمًا 
مسأله یی  همواره  دولت ها،  سوی  از  واقعی 
و  دولت ها  برخی  است.  بوده  چالش برانگیز 
به  چیزی  این که  محض  به  سیاسی  رژیم های 
مزاج شان خوش نخورد، فوراً دست به تکذیب 
کرده اند  فراموش  که  حالی  در  می زنند؛  آن 
بوده  خبر  آن  بر  تأیید  مهر  خود  آن ها  تکذیِب 
دستور  خبر  تکذیب  مثال،  گونۀ  به  می تواند. 
والیت  در  هراس افکنان  پایگاه  به  حمله  عدم 
لوگر از سوی رییس جمهوری پیشین افغانستان، 
زمینۀ این را فراهم کرد که در مورد این پایگاه 
از  مسأله  و  گیرد  صورت  بیشتری  تحقیقاِت 
این ها  شود.  تجزیه  و  تحلیل  گوناگون  زوایای 
بوده  ادعایی  صحِت  بر  روشن  نشانه های  همه 
می  تواند که از سوی نهاد حمایت از رسانه های 
آزاد یا نی در یک نظرسنجی انجام شده است. 

بر پایۀ یک نظرسنجی انجام شده از سوی نی، 
که  می گویند  افغانستان  خبرنگاراِن  درصد   7۲
گریبان اند  به  دست  سانسور  با  کار  جریان  در 
شکل  به  سانسور  افغانستان  در  که  گفته اند  و 
نظر  این  اساس  بر  دارد.  وجود  آن  گستردۀ 
سنجی، 48 درصد از مصاحبه شونده گان دولت 

 46 و  کرده اند  اعالم  سانسور  اصلی  عامل  را 
درصد باور دارند که سانسور از سوی زورمندان 

اعمال می شود. 
عامِل  کشور  روزنامه نگاراِن  از  درصد   48 اگر 
حرِف  شک  بدون  می دانند،  دولت  را  سانسور 
روزنامه نگاری  کار  زیرا  نگفته اند؛  گزافی 
شود.  انجام  خلوت  کنِج  در  که  نیست  چیزی 
روزنامه نگاران به دلیِل نوع حرفۀ خود مجبورند 
همواره با افراد و نهادهای مختلف رابطه داشته 
صحِت  میزان  می تواند  رابطه  این  و  باشند 

یافته های شان را ثابت کند. 
دولت مردان شاید به صورِت علنی روزنامه نگاران 
و رسانه ها را وادار به سانسور نکنند، ولی آن ها 
با استفاده از منابع و امکاناِت خود می توانند جلو 
درز کردِن اطالعات را بگیرند. در همین حال، 
کشور  امنیتِی  مشکالت  که  کرد  نباید  فراموش 
نیز می تواند زمینۀ سانسور را در اختیار نهادها و 
افرادی قرار دهد که از سانسور حمایت می کنند. 
و  تهدید  شاهد  اخیر،  سال های  طول  در  مگر 
تطمیِع خبرنگاران به اشکال و شیوه های متعدد 

نبوده ایم؟ 

سانسورِ  در  دیگر  مهِم  عامِل  هم،  سویی  از 
جامعه  سنتِی  بافتارِ  نوع  می تواند  رسانه ها 
به ساده گی  تشویق می کند.  را  که سانسور  باشد 
و  دینی  ارزش های  چون  نام هایی  زیر  می توان 
سانسور  به  تهدید  را  روزنامه نگاران  ملی،  یا 
چنین  زیرا  کرد.  مطالب  برخی  نشر  عدم  و 
ارزش هایی در جامعۀ افغانستان، چنان می توانند 
کاربرد  نوع  حتا  که  شوند  تعریف  گسترده 
ضاله  واژه گان  دایرۀ  در  هم  را  واژه گان  برخی 
و  ضاله  جمله های  ضاله،  کتاب های  دهد.  قرار 
نویسنده گان  که  اصطالحاتی اند  ضاله،  واژه گان 
با  دور  گذشته های  از  کشور  روزنامه نگاراِن  و 
کدام  به  دولت ها  که  می دانند  و  اند  آشنا  آن ها 
ضاله  اصطالح  از  واژه گان  و  جمله ها  کتاب ها، 

استفاده می کنند.
پوسِت  زیر  در  سانسور  بیماری  حال،  هر  به 
این مسأله  به  به دقت  اگر  و  بیان خزیده  آزادی 
روزی  که  دارد  وجود  آن  بیـِم  نشود،  پرداخته 
در  رسانه ها  و  بیان  آزادی  از  مترسکی  شاهِد 

کشور باشـیم و بس!    
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 روی دیگِر سکۀ آزادی بیان

 در افغانستان

 

از  شک  بدون  روزها  این  کشور،  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
مصاحبه های  این که  از  جدا  است.  کشور  سیاست مداراِن  پُرحاشیه ترین 
جنجالِی او در این اواخر سبب شده که او به عنوان چهره یی ضدپاکستانی و 
غرب ستیز همواره نگاهِ مردم و رسانه ها را به خود معطوف دارد، افشاگری 
اخیِر فرمانده پولیِس والیت لوگر که او را متهم به حمایت از یک مرکز 
نظامی طالبان در این والیت می کند، از حاشیه های قابل تأمِل رییس جمهورِ 

پیشین است. 
محمد داوود احمدی، فرمانده پولیِس والیت لوگر در روزهای پیش اظهار 
داشته است که آقای کرزی در طول سیزده سال حکومت خود، همواره مانع 
عملیات نظامی بر یک مرکز طالبان در زرغون شهِر ولسوالی محمد آغۀ این 
والیت بوده و این سبب شده که این مرکز چنان قدرتمند شود که بتواند 
عالوه بر والیت لوگر، کابل را هم زیِر تهدید بگیرد. هرچند گفته می شود 
در عملیاتی که به فرمان رییس جمهور غنی راه اندازی شد، حاال دامِن این 
مرکز برچیده و تعداد زیادی کشته و زخمی شده و به عالوه، محموله های 
کالِن مواد منفجره و تسلیحات از آن به جا مانده؛ اما نفس این افشاگری، 

خبری تکان دهنده و قابل تأمل است! 
آقای کرزی که در سیزده سال گذشته، از یک سو همواره به وطن پرستی و 
بیگانه ستیزِی خود فخر می کرد و از سوی دیگر اتهامِ حمایت از طالبان را 
رد می نمود و یا بی پاسخ می گذاشت، حاال به پشتیبانِی صریح از دشمن در 
چند کیلومتری پایتخت متهم شده است. هرچند که زورق سیاسِی قضیه و 
پیشین، هرگز مجال پی گیرِی چنین اتهاماتی  هالۀ هژمونیِک رییس جمهورِ 
را به هیچ کس نمی دهد و پس از درز اطالعات به بیرون، به نحوی از انحا 
ـ به گونۀ مثال با یک خبرنامه و یا اظهار نظر ایمل فیضی ـ مسأله در نطفه 
خنثا می شود؛ با وجود این، تصور چنین عملکردی از سوی رییس جمهور 

کشور حداقل در این حدود و ثغور غیرمنتظره بود. 
 اگر رییس جمهور پیشین همواره حتا در برابر مشاور امنیت ملِی خود هم 
سازِ مخالف می زد و طالبان را »برادر ناراضی« می خواند، یا برای متوقف 
کردِن حمالت شبانۀ امریکایی ها بر طالبان، خود را به زمین و زمان می زد 
ریاست جمهوری خود،  اختیاراِت  از  استفاده  با  از چندگاهی  هر  یا هم  و 
عده یی از برادراِن ناراضی را از زندان ها رها می کرد و دوباره به میدان جنگ 
علیه مردم افغانستان می فرستاد؛ ولی بازهم توقع نمی رفت که خود خواهاِن 

مصونیِت یک مرکز نظامی طالبان در بیخ گوِش پایتخت باشد. 
انگیزۀ  پایگاه طالبان در لوگر می تواند حداقل دو  از  حمایت آقای کرزی 
روحیۀ  به  زد،  این باره  در  می توان  که  گمانی  اولین  باشد.  داشته  متفاوت 
همزاد پندارانۀ  رییس جمهور در قبال برادران ناراضی اش برمی گردد. آقای 
و  بود  اقوام  همۀ  مدورِ  میز  و  بُن  نشسِت  دل  از  برآمده  هرچند  کرزی 
همواره هم می کوشید که خود را رهبری ملی جلوه دهد؛ اما در آِن واحد 

نمی توانست منکر پایگاه قومِی خود هم شود. 
در جامعه یی که سیاست بر پاشنۀ قومیت می چرخد و سقِف آن بر ستون 
گرایش های قومی بنا یافته، شکی نیست که حتا رییس جمهورِ وطن پرسِت 
آن هم مکلف است که از این هنجارهای سیاسی پیروی کند. تمّرد از چنین 
قواعد نانوشته در دنیای سیاست، پیـامدهای سنگینی دارد که حداقل حامد 
که  است  هم  این رو  از  است.  نداشته  را  آن  پذیرفتِن  جگِر  و  دل  کرزی 
»برادران  همواره  طالباِن خون ریز  بسیار،  انتقادهای  و  مخالفت ها  علی رغم 
قبیله،  بودند. در فرهنگ  او  »برادران فریب خورده«ی  نهایتًا  او و  ناراضی«ِ 
برادر هر جفایی به برادر روا دارد، بازهم همخون است و نمی توان از او 
دست شست. حاال بر اساس این قاعده، تأسیس و پشتیبانی از یک مرکز 
نظامی طالبان در لوگر، بی پروا از مضّراِت آن برای برادران راضی، می تواند 

نوعی خدمت به برادراِن ناراضی تلقی شود.
و  سیاسی  فرضیۀ  طرح  داشت،  می توان  قضیه  این  به  که  دومی  رویکرد 
این  بر  را  فرض  اگر  است.  مرکزی  چنین  از  حمایت  بودِن  استخباراتی 
بگیریم که آقای کرزی، رییس جمهورِ عاقل و باتدبیری بوده و به تبع عقل 
و تدبیر خود، پای حمایت از چنین مرکزی امضا کرده؛ انتظار می رود که او 
با چنین حمایتی در پی اهداف سیاسی و استخباراتِی خاصی بوده باشد. از 
سوی دیگر، یک مرکز نظامی طالبان در هر جایی هم که باشد، کارکردی 
جز کارکرد تروریستی ندارد؛ به این معنا که اگر حمایت رییس جمهور از 
چنین مرکز تروریستی یی دقیق باشد، بدون شک رییس جمهور با مصونیت 
بوده  دشمناِن خود  قبال  در  آن  از  ابزاری  استفادۀ  پی  در  آن،  به  بخشیدن 
است. حاال اگر برخی از مخالفان خارجِی رییس جمهور پیشین، از جمله 
به  او  داخلِی  برخی مخالفان  کنار  را در  پاکستانی  مقاماِت غربی و  برخی 
عنوان دشمناِن او بشناسیم، گمان می رود که طالباِن دست پروده ابزار مناسبی 
برای به چالش کشیدِن این رقبای سیاسی بوده باشند. هرچند که در کنار 
آن، چنین ابزارِ تاکتیکی گاهی مانند شمشیِر دولبه می تواند به ضررِ بازیگر 

هم تمام شود. 
این که  بر  عالوه  غنی،  رییس جمهور  سوی  از  مرکزی  چنین  بردن  بین  از 
می تواند ناشی از یک غریزۀ طبیعی باشد، اما می تواند پیامِ دیگری را هم 
تداعی کند و آن این که: »دشمنان« رییس جمهورِ پیشین به شمول پاکستان و 
غرب و رقبای داخلی، دیگر دشمنان رییس جمهور غنی نیستند و در نتیجه، 
چنین مرکزی فقط می تواند سبب رنجش دوستان و شرکای رییس جمهورِ 

جدید باشد. 
به هر حال، انگیزه و علِت مسامحۀ آقای کرزی در قبال این مرکز تروریستی 
در طول سیزده سال حکومتش هرچه بوده، حاال دیگر این تهدید از بین 
این  نظیر  دیگری  بسیارِ  رفته است ـ هرچند هنوز ممکن است کمپ های 
امروزمان  و  دیروز  دولت مرداِن  سوی  از  که  باشند  داشته  وجود  کمپ 
برای  تاکتیکی  استفادۀ  می تواند  هرچند  مراکزی  چنین  می شوند.  حمایت 
برخی از رهبراِن سیاسی داشته باشد، اما حاصِل آن برای مردم و منافع ملی، 

چیزی جز جنگ و خون و بدبختی نیست! 

نیـمۀ پنـهاِن 
رییـس جمـهوِر پیشیـن
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به آن چه دربارۀ پذیرش...
برای  کمپینی  راه اندازی  به  اقدام  آلمان  دولت  است،  گفتنی 
اطالع رسانی به پناهجویان کرده است تا اعالم کند که خانه های 

خود را به قصد اروپا ترک نکنند.
تا سقف 800هزار  آلمان  دولت  که  بود  اعالم شده  این  از  پیش 

پناهجو را خواهد پذیرفت.
از سوی دیگر فرانک اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان اعالم 
بحران  حل  برای  باید  اروپایی  کشورهای  همه  که  است  کرده 

مهاجرت به اروپا سهم بگیرند.
سازمان جهانی مهاجرت نیز در گزارش های خود منتشر کرد که از 
آغاز سال جاری میالدی، بیش از 430هزار پناهجو برای رسیدن به 
اروپا، با عبور از دریای مدیترانه زندگی خود را به خطر انداخته اند. 
همچنین ۲700 پناهجو در این مسیر جان خود را از دست داده اند.
همزمان با اعالم احتمال افزایش شمار پناهجویان در سال ۲0۱6 
از سوی سازمان ملل، مجارستان روز گذشته اعالم کرد مرز خود 

با صربستان را خواهد بست.
برای  امنیتی  تدابیر  افزایش  از  نیز  اتریش  دولت  دیگر  سوی  از 
با  مشترک  مرز  در  پناهندگان،  غیرقانونی  ورود  از  جلوگیری 

مجارستان خبر داد.

تا زنده هستم مدیون احمدشاه مسعود خواهم بود
سید اسحاق گیالنی - رهبر جهادی

نظر به هر وقت و زمان شخصیت های استثنای پیدا 
استثنای آن زمان  از شخصیت های  می شود و یکی 

احمد شاه مسعود بود.
شهید مسعود شخصیتی بود مسلمان، وطن دوست، 
داری برنامه و هدف. او یکی از کسانی بود که در 
را  اقوام  و  رهبران  بود همه  توانسته  مقاومت  زمان 

متحد نگهدارد.
من و آمرصاحب سال ها پیش فقط یکبار در پشاور 
استاد  و  کوتاه  بسیار   ۱۹78 سال  در  بودیم.  دیده 
دیگر  آن  از  و پس  کرد  معرفی  به هم  را  ما  ربانی 
قدرت  به  مجاهدین  زمانیکه حکومت  تا  ندیدمش 
داشتیم  ارتباط  باهم  مکتوبی  زمان  آن  در  و  رسید 
من  و  داشتیم  ارتباط  نامه  طریق  از  همدیگر  با  و 
مجاهدین را در پاکستان و شهید مسعود مجاهدین 

را در صفحات شمال کمک می کرد.
با  که  نوشت  نامه  من  به  یکبار  که  دارم  یاد  به  من 
مولوی شفیع اهلل قوماندان کوه صافی مشکل دارم و 
من پشاور آمدم به نزد مولوی شفیع هلل که دوست 
حرکت  حزب  قوماندان  و  بود  ام  نزدیک  بسیار 
اسالمی بود و مشکل را مطرح کردم و آن مشکل 

حل شد و احمد شاه مسعود از من تشکر کرد.
و  من  و  کردند  تصرف  را  کابل  طالبان  زمانی که 
خانمم در لیست نخست قرار داشتم که باید ترور 
شویم؛ اما قبل از آن آمر صاحب شهید به من تماس 
گرفت که متوجه باشید که قصد ترورت را دارند و 
در عین زمان به دوستم دونر حکیمی که در جرمنی 
که  بود  گفته  و  گرفته  تماس  نیز  کرد،  می  زندگی 
اسحاق را خبر کن که طالبان نیت کشتن او را دارد.
من تا زمانی که زنده باشم مدیون این خوبی احمد 
شاه مسعود استم که به من اطالع داد و من را از این 

پالن شوم دشمن آگاه ساخت.
هیچگاه  من  بود،  قدرت  در  مسعود  زمانی که  تا 
تنها در چند جلسه یی که در خانه  نرفتم و  نزدش 
در  جلسه  چند  در  و  بود  جگدلک  انور  قوماندان 

میان  اما چون  کردم؛  مالقات  را  او  دفتر خودشان، 
ما تفاوت دیدگاه وجود داشت، بنابراین دیداری با 

ایشان نداشتم.
روح شان شاد باشد و من به ایشان احترام خاص 
برای  که  قوماندانی  تمامی  که  گفت  باید  و  داشتم 
آزادی افغانستان مبارزه کردند و شهید شدند، همۀ 
شان به شمول احمد شاه مسعود، شخصیت تکرار 
ناشدنی بودند و برای همه شان بهشت آرزو می کنم.
به  بود،  استثنای  شخصیت  یک  مسعود  شاه  احمد 
دوستان خود احترام داشت و از همه مهمتر این که 

یک افغان خوب و یک مسلمان بسیار خوب بود.
تمامی  و  دارند  اشتباهاتی  انسان های  همه 
بودند  اشتباهات  داری  دنیا  معروف  شخصیت های 
نبود و  از این قاعده خالی  و احمدشاه مسعود هم 
او  علیه  که  انتقاد  از  نباید  دارند  دوستش  کسانیکه 
صورت می گیرد ناراحت شوند، زیرا حتا پیامبران 
نیز اشتباه کرده بودند و در زمان جنگ حتمًا انسان 
اشتباهاتی  هم  مسعود  که  شود  می  اشتنباه  دچار 

داشت.

چون افغانستان در کشورهای مختلف مهاجر داشتن 
که تمامی این موارد از برکت حکومت کمونیستی 
این مهاجرت  ها سبب  و تجاوز ارتش سرخ بود و 
شد تا مردم ما دست بسته تسلیم کشورهای همسایه 
شوند و احزاب سیاسی در کشورهای همسایه رشد 
کردند و حمایت شدند و این کشورها از این خال 
استفادهای سیاسی کردند و سبب نفاق در میان مردم 

افغانستان شدند.
قوم،  نام  به  را  افغانستان  مردم  همسایه  کشورهای 
مذهب و زبان به جان هم انداختند و خود نهایت 
استفاده را بردند که تا امروز از این ناحیه بدبختی 

های فراوانی کشیدیم و می کشیم.
سیاست  تا  است  الزم  افغانستان  ملت  برای  اکنون 
به  بگیرند و  یاد  را  به هم  اعتماد  داشتن و  دوست 
هم نزدیک شوند و با اتحاد و اتفاق افغانستان را از 
بدبختی نجات بدهند و همسایه های خود را قانع 
بسازند که به مردم و خاک افغانستان به دید احترام 

نگاه کنند.

معینیت جوانان:

از ازدواج های زیر سن جلوگیری کنیم

تصحیح ضروري

خالد امیری
شایعه ها دربارۀ وخامت حاِل رییس  جمهور غنی 
ادامه دارد. دوشنبه  شب برخی رسانه  های داخلی 
و خارجی، از تشدید بیمارِی آقای غنی خبر داده 
کشور  از  بیرون  به  رییس جمهوری  که  گفتند  و 
خبرها  این  است.  شده  داده  انتقال  درمان  برای 
در رسانه های اجتماعی نیز دست به دست شد و 
موج کالنی از نگرانی ها را در میان مردمِ کشور 
به وجود آورد. تا این که چاشت دیروز، ارگ در 
اعالمیه یی از برگزاری نشسِت شورای امنیت ملی 

به ریاست رییس جمهور غنی خبر داد. 
زنده گی«  و  »مرگ  خصوص  در  شایعه  پخش 
رییس جمهور غنی، از هنگامی که او به قدرت 
زمانی  شایعه ها  این  دارد.  ادامه  است،  رسیده 
تشدید یافت که پای رییس جمهور در یک برنامۀ 
ورزشی در ارگ شکست. چند روز پس از این 
حادثه، آقای غنی به منظور معالجه به آلمان رفت. 
غنی  آقای  که  کرد  اعالم  ریاست جمهوری  ارگ 
اما  کند؛  درمان  آلمان  در  را  پایش  می خواهد 

او  حاِل  در خصوص وخامِت  شایعات  همچنان 
به گوش می رسید. این شایعات سبب شدند که 
رییس جمهوری از آلمان و از طریِق اسکایپ خود 
را نشان دهد و با جمعی از خبرنگاران در کابل 
صحبت کند. این گفت وگوی ویدیویِی آقای غنی 
نگرانی ها  اما  کاست،  شایعات  سطح  از  هرچند 

همچنان پابرجا ماندند. 
آن چه باعث می شود این شایعات باال بگیرند این 
توضیحی  هیچ   ریاست جمهوری  ارگ  که  است 
دربارۀ صحِت رییس جمهوری نمی دهد. هر روز، 
خبرها و شایعات میان مردم و کاربراِن شبکه های 
ارگ  اما  می شود،  دست  به  دست  اجتماعی 

سکوت پیشه می کند.  
می برد:  به سر  نامناسبی  شرایط  در  افغانستان 
قانون اساسی تعطیل است؛ دولت بر اساس یک 
توافق نامه به پیش می رود؛ بر بنیاد قانون اساسی، 
اگر اتفاقی برای رییس جمهوری بیفتد، معاون اوِل 
او سرپرست دولت می شود و مسوولیت برگزاری 

انتخابات را طی سه ماه برعهده دارد.

اما اکنون قضیه فرق می کند. رییس اجرایی خود را 
جانشین بالمنازِع رییس جمهوری می داند؛ چنان که 
گفته  »هافینگتون پست«  به  او  مشاوراِن  از  یکی 
آرزومنِد سالمتی رییس جمهوری  است که آن ها 
رییس جمهوری  برای  اتفاقی  اگر  اما  هستند، 
بیـفتد، مشخص است که داکتر عبداهلل سرپرسِت 

دولت می شود. 
نخبه گان سیاسِی کشور باید این مسأله را جدی 
دهند.  پاسخ  جمعی  نگرانی های  به  و  گرفته 
حاِل  وخامت  دربارۀ  شایعات  و  خبرها  زیرا 
رییس جمهور این نگرانِی بزرگ را خلق کرده که 
دوباره افغانستان در یک وضعیِت نامیموِن دیگر 

به لحاظ سیاسی قرار می گیرد. 
مسلمًا حتا اگر رییس  جمهور از صحِت کامل هم 
به شدت  باشد، پخش چنین خبرهایی  برخوردار 
چه  می گذارد؛  منفی  تأثیِر  جامعه  و  او  رواِن  بر 
خوب است که ارگ ریاست جمهوری با خبردهِی 

شفاف به ختم شایعات اقدام کنــد. 

هشدار مجلس سنا از...
 کسی که فکر حکومت موقت را در سر می پروراند؛ به اشتباه 
می رود و افغانستان را به بحران می برد؛ هم اکنون خوب است 
دیگر نه نفس کشیده می توانیم. اگر بخواهند به سوی حکومت 
موقت بروند به این معنی است که مردم را باز به کشتار و خانه 

جنگی سوق می دهند«.
رییس مجلس سنا در پاسخ به این نگرانی تاکید ورزید: »تصور 
به  نسبت  ما  باشد؛  داشته  وجود  نباید  هم  موقت  حکومت 
معنی  این  به  این  اما  داریم؛  مالحظه  فعلی  عملکرد حکومت 

نیست که کسی در پی ایجاد حکومت موقت باشد«.
مسلم یار افزود: مردم تغییرات و اصالحات می خواهند و در 
این راستا انتقادها نیز زیاد است؛ همین انتقادهاست که رهبران 

مجبور می کنند تا اصالحات بیاورند.
تبلیغات ایجاد حکومت موقت به باور آقای مسلم یار همانند 
خارجی  نیروهای  سوی  از  که   ۲0۱4 سال  مورد  در  تبلیغاتی 

مستقر در افغانستان راه افتاده بود، می باشد.
از  نیست  مشخص  هنوز  که  موقت  حکومت  ایجاد  تبلیغات 
اکثرا در شبکه های  سوی چه کسانی به پیش برده می شود، 

اجتماعی شایع شده است.

کمال سادات، معین جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ روز 
گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان با همکاری 
وزارت های آموزش و پرورش، تحصیالت عالی، امور زنان و 
کمیسیون حقوق بشر و برخی از نهادهای مدنی، روی طرحی 

برای پیش گیری از ازدواج های زیر سن کار می کنند. 
این  همکاری  با  جوانان  معینیت  که  می گوید  سادات  آقای 
به  نهادهای مدنی و رسانه ها،  از طریق علما،  وزارت خانه ها، 
ازدواج های زیر سن و موضع دین  پیرامون آسیب های  مردم 

اسالم و قوانین جاری در این باره آگاهی رسانی خواهد کرد.
قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر نیز در این 
نشست گفت، با این که کمیسیون حقوق بشر آمار دقیقی از 
پدیده  این  که  می داند  اما خوب  ندارد،  زیر سن  ازدواج های 
به سراسر کشور  به یک فرهنگ شده و  تبدیل  افغانستان  در 

گسترش یافته است.
عکس این دو کودک که به عقد هم درآمده اند، چندی پیش 

در رسانه های اجتماعی دست به دست می شد
به باور بانو یزدان پرست، عوامل عمدۀ ازدواج های زیر سن، 

فقر، عدم آگاهی و مشکالت فرهنگی در جامعه است.
بر بنیاد آمارهای ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد، در سال 
۲0۱0 میالدی، بیش از 46 درصد از دختران افغانستان پیش از 
هجده ساله گی و هم چنان بیش از ۱۵ درصدشان پیش از پانزده 

ساله گی ازدواج کرده اند.
این در حالی است که بر بنیاد مادۀ 7۱ قانون مدنی افغانستان، 
برای  و  افغانستان شانزده سال  در  برای دختران  ازدواج  سن 

پسران هجده سال تعیین شده است.
مشکل ازدواج های زیر سن در افغانستان تنها مختص دختران 
نیست، بل که پسران نیز در مواردی قربانی این پدیده می شوند؛ 
اما پیامدهای ناگوار آن برای دختران به مراتب سنگین تر است. در صفحه اول شمارۀ روز سه شنبۀ )۲4 سنبله(  روزنامه ماندگار، خبري به نشر رسیده بود که کنفرانس 

بروکسل به تعویق افتاده است.
در پي تماس تلفوني دفتر سخنگو و ارتباط عامه وزارت امور خارجه، روزنامه ماندگار دریافت که نه تنها 
زمان برگزاري کنفرانس بروکسل براي پیگیري اهداف نشست لندن به تعویق نافتاده، بلکه مطابق پیشنهاد 

دولت جمهوري اسالمي افغانستان، این کنفرانس در اواخیر سال ۲0۱6 میالدي برگزار خواهد شد.
اداره  متوجه سازي  براي  امور خارجه  وزارت  از مسووالن  ماندگار، ضمن سپاس گذاري  روزنامه  ادارۀ 

روزنامه در جهت تصحیح این اشتباه، آن را به آگاهي خواننده گان محترم نیز مي رساند.
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۱4 حمـل ۱37۵: گروهـی از علمـای دینـی در شـهر 
قندهـار اجتمـاع نمـوده و لقـب امیرالمؤمنیـن را بـه 

مالعمـر رهبـر طالبان بخشـیدند.
4 جـوزای ۱37۵: توافقـات میـان حـزب اسـالمی و 
دولت اسـالمی افغانسـتان به امضا رسـید و بر اساس 
آن، انجنیـر گلبدین حکمتیار چهار سـال مخالفتش را 

بـا حکومت کنار گذاشـت.
۱۱ جـوزای ۱37۵: سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد، 
شـخصی بـه نـام نوربرت هـول آلمانـی را بـه حیث 

نماینـدۀ خویـش در امـور افغانسـتان تعییـن کرد.
6 سـرطان ۱37۵: انجنیـر گلبدیـن حکمتیـار کـه بـه 
حیث صدراعظم افغانسـتان تعیین شـده بود، به شـهر 

کابـل آمد.
۱3 سـرطان ۱37۵: کابینـۀ جدیـد انجنیـر گلبدیـن 

حکمتیـار اعـالن گردیـد.
روسـی  عملـۀ  و  پیلـوت  هفـت  اسـد ۱37۵:   ۲7
هواپیمای شـرکت هوایی تاتارستان به گونۀ اسرارآمیز 
بـا طیارۀشـان از زنـدان طالبان و میـدان هوایِی قندهار 

فـرار کردند.
۲0 سـنبلۀ ۱37۵: 60 فرمانـده والیـت ننگرهـار و 
در  کمین گیـری  یـک  طـی  مسلح شـان  محافظیـِن 

نزدیکـِی تورخـم کشـته شـدند.
۲۱ سـنبلۀ ۱37۵: شـهر جالل آباد 

به دسـت طالبـان افتاد.
۲3 سـنبله ۱37۵: محمدظاهرشـاه 
پادشاه سـابق افغانستان اعالمیه یی 
صـادر نموده گفـت: بـه زودی به 

افغانسـتان برمی گردد.
و  زد  از  پـس   :۱37۵ میـزان   4
ولسـوالی  مختصـر،  خـوردی 
افتـاد. طالبـان  به دسـت  سـروبی 
کابـل  شـهر   :۱37۵ میـزان   ۵
کـرد. سـقوط  طالبـان  به دسـت 

)۱0صبـح(:   ۱37۵ میـزان   6
داکتـر نجیـب اهلل و بـرادرش بـه 
در  اجسادشـان  قتـل رسـیدند و 
چهارراهـی آریانای شـهر کابل به 

آویختـه شـد.  دار 
پروفیسـور   :۱37۵ میـزان   6
برهان الدیـن ربانـی اعـالن کـرد 
کـه به خاطـر جلوگیری از کشـتار 
اهالی کابل، آن شـهر را موقتاً ترک 

کـرده اسـت.
۹ میـزان ۱37۵: طالبان ادارۀ شـهر 
جبل السـراج را به دسـت گرفتنـد.

امام علـی   :۱37۵ قـوس   ۲۱
رییس جمهـور  رحمانـوف 
تاجیکسـتان و عبداهلل نوری رهبر 
مخالفان آن کشـور، به شهر فرخار 

آمـده و در حضـور پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی، 
کردنـد. امضـا  را  تاجیکسـتان  موافقت نامـۀ صلـح 

***
۲7 ثور ۱376: سران کشورهای پاکستان و ترکمنستان 
و رؤسـای کمپنی های نفت یونیکال امریکایی و دلتای 
عربسـتان سـعودی معاده یی را در شهر عشق آباد امضا 
کردند که بر اسـاس آن، لولۀ گاز ترکمنسـتان از طریق 

افغانسـتان به پاکستان انتقال می یابد.
۲۹ ثـور ۱376: اسـماعیل خان والـی هـرات و یکی از 
قوماندانان برجسـتۀ جهاد افغانسـتان به دسـت طالبان 

اسـیر گردید.
3 جـوزای ۱376: شـهر مزارشـریف به دسـت طالبان 

افتاد.
۵ جـوزای ۱376: قیـام عمومـی علیه طالبان در شـهر 

مزارشـریف آغـاز گردید.
6 جـوزای ۱376: طالبـان مجبـور بـه عقب نشـینی از 

والیات شـمال کشـور شـدند.
۱۹ سـرطان ۱376: رهبران جبهۀ متحد اسالمی و ملی 
برای نجاِت افغانسـتان زیر نظر پروفیسور برهان الدین 

ربانی، در شـهر مزارشـریف تشـکیل جلسـه دادند و 
عبدالرحیـم غفـورزی را بـه حیث صدراعظـِم جدید 

تعیین و به تشـکیل کابینه موظـف کردند.
اسـد ۱376: عبدالرحیـم غفـورزی صدراعظـِم   30
تازه موظـف، در اثـر سـقوط هواپیمـای حاملـش در 

والیـت بامیـان کشـته شـد.
4 عقـرب ۱376: ادارۀ طالبـان نـام رسـمی دولـت 
افغانستان را به امارت اسالمی افغانستان تبدیل کردند. 
۲7 قـوس ۱376: مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد 
دربارۀ افغانسـتان تشکیل جلسه داد و اعتبارنامۀ دولت 
اسـالمی افغانسـتان را تا یک سـاِل دیگر تمدید نمود.

***
۹ ثـور ۱377: مذاکـرات میـان نماینـده گان طالبـان و 

علمـای جبهـۀ متحـد در اسـالم آباد آغـاز گردیـد.
۱3 ثـور ۱377: مذاکـرات هیأت علما در اسـالم آباد با 

شکسـت مواجه شد.
۱4سـرطان ۱377: بـل کلنتـن رییس جمهـور ایـاالت 
متحـدۀ امریـکا فرمانی را امضـا کرد که بر اسـاس آن، 

تعزیـرات اقتصادی علیـه طالبان وضـع گردید.
۱7 اسـد ۱377: طالبـان بـرای بـار دوم کنتـرول شـهر 

مزارشـریف را به دسـت گرفتنـد.

۱7 اسـد ۱377: نُـه دیپلمـات و یک خبرنـگار ایرانی، 
در قونسـل گری آن کشـور در شهر مزارشریف به قتل 

رسیدند.
۲0 اسد ۱377: شهر تالقان به دست طالبان افتاد.

۲0 اسـد ۱377: طالبان دسـت به قتل عام اهالی و افراد 
مسلح مزارشریف زدند.

۲۱ اسـد ۱377: پلخمـری مرکـز والیـت بغـالن بـه 
کنتـرول طالبـان درآمـد.

۲۹ اسـد ۱377: بـل کلنتُـن رییس جمهـور ایـاالت 
متحدۀ امریکا، حملۀ موشـکِی آن کشـور به افغانستان 
و سـودان را مبـارزه علیه تروریسـم بین المللی خواند.
۱0 سـنبلۀ ۱377: جمهوری اسـالمی ایـران اعالم کرد 
که یک مانور بزرگ نظامی را در سـرحدات افغانستان 

اجـرا خواهد کرد.
۱۱ سـنبلۀ ۱377: پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی بـه 
حیث رییس دولت افغانسـتان در کنفرانس کشورهای 
غیرمتعهـد منعقـدۀ شـهر درویـن افریقـای جنوبـی، 

اشـتراک و در مجمـِع آن سـازمان سـخنرانی نمـود.
۲۲ سنبلۀ ۱377: شهر بامیان به تصرف طالبان درآمد.

سـنبلۀ   3۱
۱377: وزرای خارجۀ شـش کشور همسایۀ افغانستان 
همـراه بـا وزرای خارجـۀ روسـیه و امریـکا، در مرکز 
سـازمان ملـِل متحد جلسـه یی را دایـر کـرده و روی 
موضـوع افغانسـتان به بحـث و گفت وگـو پرداختند. 
این گردهمایی به نام “جلسـۀ گروه کشـورهای شش 

جمـِع دو” شـهرت یافت.
۱8 قـوس ۱377: شـورای امنیـت سـازمان ملل متحد 
بـا اکثریت آرا فیصله نامه یی را به تصویب رسـانید که 
در آن به ادارۀ طالبان در افغانسـتان هشـدار داده شد که 
به دهشـت افکنان کمک نکـرده، کشـت و تولید مواد 

مخـدر را منع و از تبعیض علیـه زنان بپرهیزد.
30 جـدی ۱377: شـورای امنیت سـازمان ملل متحد 
دربارۀ اوضاع افغانسـتان اعالمیه صادر و در آن از ادامۀ 
منازعۀ افغانسـتان و تاثیرات ناگوارش بر صلح منطقه، 

اظهار تشـویش و نگرانی کرد.
۲0 حـوت ۱377: مذاکـرات میـان نماینـده گان جبهۀ 
متحـد ملی اسـالمی برای نجاِت افغانسـتان و جنبش 
طالبـان در شـهر عشـق آباد پایتخت ترکمنسـتان آغاز 

گردید.
***

۱۵ اسـد ۱378: دسـت کم حـدود ۲00هـزار باشـندۀ 
شـمال والیـت کابل در اثـر جنگ های اخیـر به نقاط 
مختلف درۀ پنجشـیر و سـایر والیات شـماِل کشـور 

کوچیدند. 
۲7 اسـد ۱378: کوفـی عنان سرمنشـی سـازمان ملل 
متحـد، بی جا کـردِن اجبارِی مردم شـمالی را محکوم 

کرد.
۱0 میـزان ۱378: نماینـدۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا در 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد، از کشـورهای 
عضـو این شـورا خواسـت که تحریم اقتصـادی علیه 

طالبـان را مراعـات کنند.
۲3 میـزان ۱378: بـه دنبـال تحریم اقتصـادی طالبان، 
پـرواز هواپیماهای آریانا به خارج از افغانسـتان ممنوع 

اعـالن گردید.
3 عقـرب ۱378: سـازمان ملل متحد، اعتبار حکومت 
پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی را بـه حیـث دولـت 
قانونی افغانسـتان، برای یک سـال دیگـر تمدید کرد.
۵ عقـرب ۱378: بـل کلنتـن رییس جمهـور ایـاالت 
متحـدۀ امریکا طی بیانیه یی سیاسـت طالبـان در برابر 

زنـان را مـورد نکوهش قـرار داد.
۲4 عقـرب ۱378: حکومت ایران اعـالم کرد که آماده 
اسـت سـرحدش را بـه روی مواد تجارتِی افغانسـتان 

بگشاید.
4 جـدی ۱378: یـک هواپیمـای خطـوط هوایی هند 
که توسـط چند مرد مسـلح ربوده شـده بود، در میدان 

هوایـی قندهار فـرود آمد.
۱0 جـدی ۱378: سرنشـینان هواپیمـای ربوده شـدۀ 
خطـوط هوایـی هنـد، پـس از یـک هفتـه اقامـت در 
قندهـار، بـا چنـد زندانـِی کشـمیری تبادلـه شـدند و 

افغانسـتان را تـرک کردنـد.
***

۱۱ حمـل ۱37۹: اسـماعیل خان فرمانـده نامدار جهاد 
افغانسـتان، پس از سه سـال حبس، از زندان طالبان در 

قندهار موفقانه فـرار کرد. 
۱8 حمـل ۱37۹: عارف خان والی طالبـان در کندز، در 

اثر یک حملۀ مسـلحانه در شهر پشـاور کشته شد.
۲۵ حمـل ۱37۹: در اثـر سـقوط یک چرخبـاِل دولت 
اسـالمی در والیت تخار، تمام سرنشـینان آن که شامل 
3 عمله و ۱3 تن مسـافر بودند، به شـهادت رسـیدند. 
۲8 ثـور ۱37۹: موالنـا فضل الرحمـن رهبـر جماعت 
علمـای پاکسـتان، در یک اجتماع 
در شـهر سـوات پاکسـتان، علیـه 
مـردم شـمال افغانسـتان فتـوای 

جهـاد داد.
۲۲ جـوزای ۱37۹: یـک هیـأت 
بلندپایـۀ پارلمـان اروپـا طـی یک 
مسـافرت دوسـتانه، از افغانسـتان 

بازدیـد بـه عمـل آورد.
اسـتاد   :۱37۹ سـنبلۀ   ۱۵
برهان الدیـن ربانـی رییـس دولت 
هیـأت  بـا  افغانسـتان،  اسـالمی 
در  اشـتراک  جهـت  همراه شـان 
اجالس سـازمان ملل متحد، وارد 

گردیـد. نیویـارک 
کرسـی   :۱37۹ عقـرب   ۱۲
افغانسـتان در ملـل متحـد بـرای 
یک سـال دیگر در اختیـار دولت 

گرفـت. قـرار  اسـالمی 
۲۵ عقـرب ۱37۹: هیـأت اعزامی 
دولـت  رییـس  بـا  سـابق،  شـاه 
اسالمی افغانستان و سـران دولت 
اسـالمی، روز سه شنبه ۲3 عقرب 

دیـدار به عمـل آورد. 
۲۱ قـوس ۱37۹: هیـأت دولـت 
نماینـدۀ  بـا  افغانسـتان  اسـالمی 
پایتخـت  عشـق آباد  در  طالبـان 
ترکمنسـتان، به طـور غیر رسـمی 

مذاکـره نمـود.
۱8 حـوت ۱37۹: طالبان مجسـمه های بـودا در بامیان 
را منفجر سـاخته و از بیـن بردند که بدین ترتیب، دنیا 

یکـی از عجایِب خود را از دسـت داد.
***

کل  فرمانـده  مسـعود  احمدشـاه  ۱6 حمـل ۱380: 
مجاهدیـن، بنـا به دعـوت اتحادیـۀ اروپا، وارد کشـور 

شد. فرانسـه 
۱7 حمل ۱380: جنرال عبدالرشید دوستم از ازبکستان 

وارد فیض آباد مرکز بدخشـان گردید.
۱۹ حمل ۱380: اسامه بن الدن با مالعمر بیعت کرد.

۲4 حمـل ۱380: یک صـد تـن از اسـرای جنگـی در 
خطـوط مقـدمِ جنـگ در شـمال کابل تبادله شـدند.

۲7 حمـل ۱380: مـال محمـد ربانـی معـاون گـروه 
طالبـان، بـه عمـر 4۵ سـاله گی در اثر ابتال به سـرطان 

درگذشـت. جگر 
7 ثـور ۱380: رهبـر حـزب سـبزهای فرانسـه، وارد 

گردید. پنجشـیر 
۲۲ جـوزای ۱380: طالبـان یکاولنـگ را بـه آتـش 

کشـیدند.

عبدالحفیظمنصور بخشپنجـاهوهشتموپایانی

نامـۀ ار 
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این  و  داشتند  اختالف  هم  با  مسایلی  در  تابعین 
یافت؛  انتقال  نیز  اسالمی  فقه  پیشوایاِن  به  اختالف ها 
چنان که پاره یی از این اختالف ها به این که اماماِن فقه 
ارتباط  دارند،  توجه  و  ارادت  بیشتر  اصحاب  کدام  به 
می گیرد. امام ابوحنیفه رحمه اهلل توجه زیادی به تابعین 
و اصحاب کوفه دارد در حالی که امام مالک رحمه اهلل 
این حساب،  با  است.  بسته  دل  مکه  و  مدینه  اهل  به 
اگر مکان هایی را که هر یک از دو مذهِب فقهی بدان 
که  کنیم  فرض  مثاًل  کنیم؛  عوض  دوخته اند  چشم 
مذهب  و  می داشت  نظر  کوفه  اهل  به  مالکی  مذهب 
حنفی نیز به اهل مدینه و مکه چشم می دوخت، قطعًا 
اصول پایه های مذهبی و به  دنبال آن مسایل فقهِی متکی 
بر آن ها نیز عوض می شد و دگرگونی های زیادی در 

این دو مذهب روی می داد.
با این توضیح، توجه به زمینه های شکل گیری مذاهب 
و برخی ریشه های اختالِف اصولی و فرعی آنان کمک 
می کند میانه روی مذهبی بر پایۀ معرفت و آگاهی شکل 

تسامح  معرفتی  زمینه های  و  بگیرد 
مذهبی تقویت یابد. 
زمان و زمینۀ فهم 

به ویژه  هرمنوتیک،  دانش  امروزه 
کاوش  به  که  فلسفی  هرمنوتیک 
نشان  می پردازد،  فهم  پدیدۀ  ماهیِت 
می دهد که هیچ  فهمی فارغ از زمان 
شده  پرورده  آن  در  که  زمینی  و 
نیست. عبداهلل نصری  است، ممکن 

در این زمینه می نویسد:
)هرمنوتیک  هرمنوتیک  قسم  این 
پدیدۀ  اصل  در  تفکر  به  فلسفی( 
قواعِد  و  اصول  تا  دارد  توجه  فهم 
تفسیر و فهم. به بیان دیگر، به نحوۀ 
شکل گیری فهم و عوامل مؤثر در آن 
یا چه گونه گی رخدادِ فهم می پردازد. 
از نظر هایدگر و گادامر باید به جای 
توجه  فهم  ماهیت  به  فهم،  روش 
به  عمومًا  فلسفی  هرمنوتیک  کرد. 
همۀ معارِف بشری توجه دارد؛ زیرا 
از مبانی فهم و شرایط وجودی آن ها 

سخن می گوید .
چرخِش  باید  را  فلسفی  هرمنوتیک 
فهم  ماهیِت  به  روش  از  مهمی 
دانست که در آن به تکویِن و شرایِط 
می شود.  پرداخته  فهم  شکل گیری 
این نوع هرمنوتیک که به صورت های 
هرمنوتیک پدیدارشناسانۀ هوسرل و 
تبلّور  بیشتر  هایدگر  هستی شناسانۀ 
شرایط  که  می دهد  نشان  می یابد، 
 – شناسنده  فاعِل  مکانی  و  زمانی 
خواه به آن آگاهی داشته باشد و یا 
او  تأویل  نوِع برداشت و  بر  خیر - 
تأثیر می گذارد و هیچ فهمی فارغ از 
از  انسان  نیست.  ممکن  تأثیرپذیری 
زیست محیطی،  شرایط  گذشته گان، 
و  پیش فرض ها  زمان،  حاکم  عقِل 
...، اثر می پذیرد و سپس بر دیگران 
و پسینیان اثر می گذارد. تأثیرپذیری 
یکسان  همه جا  در  تأثیرگذاری  و 

بوده  مطرح  همواره  درجات  تفاوِت  با  بلکه  نیست، 
افراط گرایی  باِب  است. دکتر قرضاوی دو نکته را در 

یادآور شده است که بسیار بااهمیت  اند: 
دین داری  ضعف  و  شدت  میزان  بی تردید  اول:  نکتۀ 
شخص، به اعتبار محیط زنده گی و نحوۀ پای بندی آن 
به دین، در داوری اش تأثیر به سزایی دارد که اشخاص 
و  اهمال کاری  میانه روی،  افراط گرایی،  به  را  افراد  و 
ثابت  تجربه  می نماید.  محکوم  و  منسوب  بی مباالتی 
داشته  قوی  دینی  غیرِت  شخصی  اگر  که  است  کرده 
باشد و در محیطی پای بند به احکام دین زنده گی کرده 
دین،  با  مخالفت  یا  و  اهمال  هرگونه  برابِر  در  باشد، 
سریعًا واکنش نشان می دهد تا جایی که اگر مسلمانی 
شگفت  در  نکند،  عمل  روز  صیامِ  و  شب  قیام  به 

می ماند]...[  
عبداهلل نصری: 1389، راز متن، ص102، چاپ اول 

)ایران: تهران- سروش(
نکتۀ دوم: منصفانه نیست به محض این که فردی آرای 
فقهی سخت گیرانه یی برگزیده، او را به »تندروی دینی« 
قبولش  متهم نماییم؛ مادامی که عقیده دارد آرای موردِ 
مصیب تر و برتر می باشد و می بیند که نسبت به آن ها 

حساب  موردِ  دین  منظر  از  و  ملزم،  شرع  دیدگاه  از 
قرار می گیرد. ]...[ واقعیّت این است که مردم در این 
خصوص با یکدیگر متفاوت اند؛ برخی از آنان، خود 
سهل انگارند و بر دیگران هم آسان می گیرند. پاره یی بر 
خویش سخت گیرند و بر دیگران هم. در میان صحابه 
می کردند،  عمل  »رخصت«  به  که  بودند  کسانی  نیز 
همانند ابن عباس، و برخی هم سخت گیر بودند همانند 

عبداهلل بن عمررضی اهلل عنها . 
شرایط  بر  بنا  افرادی  و  گروه ها  آن که،  بااهمیت تر 
می بندند  دل  مشخصی  اصحاِب  به  خویش  محیطی 
می دهند.  قرار  را نصب العیِن خویش  آن ها  زنده گی  و 
عبداهلل  ابوذر،  چون  کسانی  زنده گی  به  سخت گیران 
به  آسان گیرها  حالی که  در  اند،  دلبسته  و...،  عمر  بن 
کسانی چون ابوبکر صدیق، ابن عباس رضی اهلل عنهما و 
دیگران توجه دارند. این جاست که گروه ها و نحله های 
شکل  آن ها،  مرجعیِّت  اختالِف  دلیل  به  مختلفی، 

می گیرند و راه های شان از یکدیگر جدا می شود.  

انسان ها  نوِع قضاوِت  بر  این که شرایط زیست محیطی 
اثر می گذارد، نزدیک به بداهت است. با این بیان، یکی 
ظهورِ  و  قرائت ها  تعددِ  در  مؤثر  و  عمده  عوامِل  از 
نحله های مختلف را باید در تکثر فرهنگی - محیطی 
انسان های  ویژۀ  نباید  را  اثرپذیری  کرد.  جست وجو 
مشخصی دانست که در مقطِع زمانی خاصی زنده گی 
دارند، بلکه این قاعده عام و فراگیر است که نمی توان 
کرد.  محدود  خاصی  انسان های  یا  و  مقطع  به  را  آن 
با اثرپذیری  انسان همواره در زمان و مکان می زید و 
خودش  مکاِن  و  زمان  بر  مکانی،  و  زمانی  شرایط  از 
تأثیر می گذارد. اثرپذیری و تأثیرگذاری الزمۀ زنده گی 
نبوده  پوشیده  و  پنهان  مقطعی  هیچ  در  که  است  بشر 
است. نمونۀ بارزِ این مسأله را می توان در زنده گی امام 
شافعی رحمه اهلل جستجو کرد. امام شافعی رحمه اهلل که 
روش او را جمع میان عقل و نقل خوانده اند، در سال  
به   - است  ساله  سی وچهار  جوانی  که   - ق  هـ   ۱84
بسیاری  اذیِت  و  آزار  موردِ  علویان  با  هم دستی  اتهام 
قرار می گیرد. او در اثر استدالل قوی و شهادت محمد 
بن حسن از کشته  شدن نجات می یابد و مدتی پس از 
آن، عازم مکه می شود و پس از ۹ سال، دوباره به بغداد 

برمی گردد و سپس به مصر می رود . وقتی امام شافعی 
به مصر می رود، بخِش قابل مالحظه یی از نظریّات او 

تغییر می کند و مذهِب جدید شافعی شکل می گیرد. 
تبع  به  و  مسلمان،  فقیهاِن  که  می دهد  نشان  امر  این 
و  زمانی  ظروِف  از  زیادی  پیمانۀ  به  اسالمی  فقه  آن، 
مکانی یی که در آن پرورده شده  است، اثر پذیرفته است 
و همواره اثر می پذیرد. رابطۀ دوسویه میان شرایط زمانی 
و مکانی با احکام فقهی باعث می شود تا فقه اسالمی از 
امتیازِ نوشونده گی مداوم، حرکِت همگام با تحوالت و 
پویایی هرچه بیشتر برخوردار گردد و جریان فقه ورزی 
توقف نیابد. به همین  سان، دکتر قرضاوی نیز پس از 
رفتن به حج بیت اهلل در کتابی که پیرامون حج نوشته 
بود، بازنگری می کند، و دیدگاه های فقیهاِن دیگری نیز 

مشموِل این قاعده است.
با این توضیح، توجه به زمینه های شکل گیری گروه ها و 
نقِش محیط در تکویِن فکرها باعث می شود تا این تنّوع 
با متانت و خون سردی بسیاری تحمل شود و پیروان 

جای گزیِن  را  تسامح  گوناگون،  نحله های  و  مذاهب 
فرهنِگ حذف و سرکوب گری سازند. 

مرزهای ساحت های دینی
که  است  یافته  تشکیل  مختلفی  اندام های  از  دین 
اعتقادیات را باید قلب آن به شمار آورد. موضوعاِت 
مربوط به اخالقیات و فقه اسالمی به ترتیب در مراحل 
دوم و سوم حایز اهمیت اند. فراموش نکنیم که تفکیک 
و تشخیص اعتقادیات، اخالقیات و احکام از همدیگر 
نظر  به  دشوار  مواردی  در  آن ها  درهم تنیده گِی  بنابر 
می رسد، و نیز نباید فراموش کرد که دین مقدس اسالم 
اجتماعی،  فرهنگی،  تاریخی،  مباحِث  این ها،  از  فراتر 
علمی و ... را نیز در خود دارد که به  آن کمتر پرداخته 

شده است.
تاریخ  عقاید،  اخالق،  فقه،  قلمروهای  نامشخص بودن 
آن ها  نامتوازن  توسعۀ  نیز  و  دین،  بخش های  غیره  و 
به  رشته ها  این  از  یکی  پژوهندۀ  تا  است  شده  باعث 
تداخل  نوعی  و  یازیده  دست  دیگری  رشتۀ  ساحِت 
این که  آید.  به وجود  دین  مختلِف  بخش های  میان 
و  کدام اند؟  فقه  مرزهای  کجاست؟  تا  اعتقاد  ساحت 
چه گونه  احکام  و  اعتقادیات  اخالقیات،  میان  نسبت 

است؟ پرسش هایی ست که بایست توسط فلسفۀ دین 
با مشخص شدن  قرار گیرند، و  مورد تحلیل و تجزیه 
قلمرو و نسبت آن ها، رویکردها به دین نیز آگاهانه تر 
علوم  شدِن  تخصصی   امروزه  شد.  خواهد  علمی تر  و 
قریب  در  که  است  شده  مبدل  انکارناپذیری  اصِل  به 
متأسفانه  است.  توجه  موردِ  علمی  نهادهای  اتفاق  به 
در عصری که تخصصی شدن را در حوزه های مختلف 
کرد،  شمار  آن  شاخص های  و  الزمه ها  از  می توان 
انگار  است؛  غیرتخصصی  دین  با  مسلمان ها  برخوردِ 
دین یک کِل منسجم و بخش های آن در حدی ارگانیک 
است که آموختن بخشی از آن، به معنای آموختن کل 

دین تلقی می شود.
برخی  تا  می کند  کمک  دینی  علوم  تخصصی شدِن 
ارتباط  تخصص  عدمِ  با  که  تندروی  ریشه های 
با  همگام  مذهبی  میانه روی  و  برود  میان  از  می گیرد 
تخصص گرایی از حاشیه به متن کشیده شود. بسیاری 
بلند  کسانی  حنجره  از  دینی  فتواهای سخت گیرانۀ  از 
الزم  تخصِص  و  کافی  دانش  که  می شود 
در این زمینه ندارند و با فتواهای عجوالنه 
و بی پایۀ خویش، پایه های زیریِن دین را 
کمک  تخصصی  شدن  می رسانند.  آسیب 
نیز توسِط  تا فتواهای صادره  خواهد کرد 
دانشمنداِن متخصص صادر گردد و با این 
از  بیش  دینی  میانه روی  زمینه های  کار، 

پیش تقویت می یابد.
بزرگی  معضالت  از  یکی  تردید،  بدون 
مواجه اند،  آن  با  اسالمی  جوامع  که 
نامشخص  بودِن ساحت های مختلف دین 
حوزه های  نامشخص  بودِن  آن،  پی  در  و 
منظور  است.  دینی  اندیشمندان  تخصصی 
در  دینی  ساحت های  بودِن  نامشخص  از 
خودِ دین نیست، بلکه هدف از آن، عدم 
تشخیص ساحت های مختلف دین در نزد 
معیار  تعیین  مثال،  به طور  مسلمان هاست. 
به  کیست،  کافر  و  کیست  مسلمان  این که 
در  فقها  امروزه  اما  است؛  متکلم  عهدۀ 
فقه  مرز  از  و  می گیرند  موقف  زمینه  این 
می کنند.  عدول  کالم  و  عقیده  قلمرو  به 
می دهد  نشان  اسالم  تاریخی  رویدادهای 
که »تعیین معیار برای کفر و ایمان«، یکی 
بوده است که  مباحث کالمی  داغ ترین  از 
در میان فرقه های مختلف، مباحِث بسیاری 
بایست  و  با خود حمل می کرده است  را 
زمینه  این  در  کالم  و  عقاید  متخصص 
به  اسالمی.  فقه  متخصص  نه  کند  داوری 
همین سان، عکس قضیه نیز می تواند واقع 
با  شود که در هر دو صورت، برخوردها 

دین غیرتخصصی خواهد بود. 
حوزه های  شدِن  تخصصی   روی،  هر  به   
منبع  از  ما  فاصلۀ زمانِی  به  با توجه  دینی 
وحی و گسترش معارف دینی، امِر حتمی 
قرآن  تأکید  نظر می رسد و  به  و ضروری 
بر این که از اهل ذکر )موضوعات( بپرسید 
]نحل: ۱6[ دقیقًا به معنای رعایت تخصص 
ساحت های  جمله  از  ساحات،  تمامی  در 
دین است. با این وصف، اگر کسی بتواند 
در تمامی ساحت های دین تخصص داشته 
باشد )که یک چنین امری کمتر اتفاق می افتد(، داوری 

وی در ساحت های تخصصی اش اشکالی ندارد. 
نیاز به علم درجه دوم یا فلسفۀ فقه

ارتباط  مذهبی  میانه روی  با  که  موضوعاتی  از  یکی 
ساحت های  درآمیخته گی  از  غفلت ورزی  می گیرد، 
فقه  اخالق،  عقیده،  مرزهای  است.  دینی  مختلِف 
نشده  مسلمان ها  چندان روشن  نزد  در   ... و  اسالمی 
است.  نگرفته  زمینه صورت  این  در  نیز  کار الزمی  و 
این امر سبب می شود تا متخصِص یکی از این رشته ها 
نیز تشبث کند و از حدود  در ساحت های دیگِر دین 

صالحیِت علمی خویش فراتر رود. 
با این بیان، روشن شدِن قلمروهای فقه، اخالق، عقیده، 
علم و غیره کمک می کند رویکردها به دین تخصصی 
می کنند،  صادر  غیرمفتیان  که  فتواهایی  زمینۀ  و  شود 
تقلیل پیدا کند. یکی از ساحت هایی که فربهی بسیاری 
یافته و توجه زیادی نیز به  آن شده است، احکام عملی 
تا سایر  باعث شده است  فقه  فربه  شدِن  فقهی است. 
تا  فقه  قلمرِو  و  بماند  به دور  نظر  از  دین  ساحت های 

سرزمین های عقیده و اخالق نیز گسترش یابد. 
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بخش چهارم و پایانی

ترتیبکننده:روحاهللبهزاد
از هفتۀ شهید و چهاردهمین سالروز 

شهادت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی 
کشوردر برنامۀ تحت نام »یاِد آن سرو 
روان...«، روز سه شنبه)17سنبله( در 
دانشگاه خصوصی افغانستان نکوداشت 

شد.
در این برنامه که ده ها تن از دانشجویان، 

شاعران و نویسنده گان اشتراک کرده 
بودند و روی ابعاد مختلف زنده گی و 

کارنامۀ قهرمان ملی کشور سخن زدند که 
روزنامۀ ماندگار متن سخنرانی آنان را 

به نشر میرساند.

مدیر  پریانی  نظری  سخنرانی  شماره  این  در 
مسوول روزنامۀ ماندگار را می خوانید:

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم.اما بعد!
 با کسب اجازه از استادان فرهیخته.

حداقل  که  من  مانند  کسی  است  مشکل  بسیار 
اقتضا نمی کند، در مورد شخصیتی سخن  عمرش 
بگوید که چهارده سال از شهادت او فاصله دارد. 
شخصیت  که  بوده  زمانی  جوانیش  دوران  یعنی 

مورد نظر، حیات نیست.
استادان  از  امروز  من  را  سخنان  ارزنده ترین   
اکرام  استاد  منصور،  عبدالحفیظ  فرهیخته یی)استاد 
اینجا  که  آریانفر(  الحق  داکتر شمس  و  اندیشمند 
و  عزیز  دانشجویان  به شما  و  شنیدم  زدند،  سخن 
همۀ ما این نکته را می گویم که همین شخصیت ها 
مقاومت  و  جهاد  برهۀ  تاریخی  اوِل  دست  منابع 
سه  که  کند  تصور  کسی  شاید  هستند.  افغانستان 
نهایت  در  آمده اند و  قوم  به یک  مربوط  نفر  چهار 
هم وابسته به یک طیف خاص سیاسی، از نماینده و 

رهبرشان سخن می گویند.
 اما واقعیت امر این است که همین شخصیت هایی 
تاریخی  اول  دست  منابع  کردند،  صحبت  که 
مفروضات  همان  بنیاد  بر  را  سخنان شان  هستند، 
می شود،  گفته  »علمی«  برایش  که  مقرره هایی  و 
و  بینش  تجربه ها،  فقط  یعنی  است؛  بوده  استوار 
برداشت های دست اول خود را به شما ارایه کردند 
تا فرد  این آدرس موفق شویم  از  که ما می توانیم 

مورد نظر تاریخی مان را خوب تر بشناسیم.
یکی از ویژه گی هایی که برای نسل امروز و آینده 
برای شناخت شخصیت های معاصر از لحاظ علمی 
کمک می کند تا که شخصیت مورد نظر تاریخی را 
ایدیولوژیک، قومی و لسانی و  بدون گرایش های 
مذهبی بشناسند، از یک سو منابع قابل دست رس 
دست اول است واز طرف دوم تکنالوژی روز و 
اختیار  در  تکنالوژی  از  استفاده  با  داشته هایی که 

محقق قرار می گیرد.
یکی  بخواهید  اگر  دانشجو،  یک  به عنوان  شما   
تحقیق  مورد  را  ملی  قهرمان  شخصیت  ابعاد  از 
جایگاه  چنین  یک  در  آنرا  و  داده  قرار  بررسی  و 
چنین  به یک  مراجعه  نیازمند  کنید،  ارایه  اکادمیک 
شخصیت هایی -که صحبت کردند- هستید. بعد از 
آن، سخنان و بیانیه هایی که خود قهرمان ملی دارد. 
زحمتی  هیچ  بدون  ویدیوهایش  و  نوار ها  امروزه 
در دست رس دانشجو قرار می گیرد و نیاز به  این 
نیست، گردن بسته یی مثاًل از من پول بگیرد و بعد 
اینجا ایستاده شود و برای شما اراجیف و یا دروغ 
ببافد و یا به هر جماعت دیگری یک چهرۀ در واقع 

سیاه را سفید ارایه کند.
از  مختلف  جوامع  و  کشور ها  امروز،  جهان  در   
جمله در کشور خود ما سیاه ترین آدم ها را در طول 
تاریخ جعل کردند و سفید ساختنتد؛ مثاًل اگر شاهی 

تاریخ نویس  بزنید!  را  کس  فالن  سر  داده  دستور 
نوشته است، شاه دستور داده بود این کس را عزت 
کنید و رهایش کنید و بعد آمده که گویا حواریون 
تاریخی ست و  این جعل  یعنی  را کشته است.  او 
واقعیت ندارد؛ چون ما هیچ سندی پیدا نمی کنیم 

که بعداً واقعیت را برمالسازد.
آقای  اگر  می بینیم  ما  نیست،  چنین  امروزه 
عبدالحفیظ منصور و یا استاد آریانفر بیایند و اینجا 
یا  و  تیزهوش و محقق  دانشجوی  بگویند،  سخن 
جوان امروز می تواند آنرا از البالی سخنان دیگران 
و یا گفته های خود فرد مورد نظر و یا هم صحبت 

کس دیگر عکس آنرا پیدا کند.
بنابراین، در دنیای ما، شخصیت ها به  ادوار خودشان 
در جوامع ارایه می شوند، نیاز به این نیست که یک 
جمعی بنشینند ویا چارتا جعل نویس سیاه گو بیایند 
شخص  فالن  مثاًل  که  بتراشند  چهره  برای شان  و 

چنین و یا چنان بود. 
یعنی مسعود بی نیاز از شخصیت تراشی های ماست
دانشجو  به عنوان  ملی  قهرمان  شناخت  برای  شما 
فرداها،  نسل  و  نو  نسل  مجموع  در  ما  جوانان  و 
نیاز به این ندارد که حاال شخصی بیاید و برای شان 
»فره  و  کند  داستان سرایی  کند،  شخصیت سازی 
از  مبرا  مسعود،  احمدشاه  زیرا  ببخشد؛  ایزیدی« 
چنین ساخت و سازهاست؛ خودش ویژه گی های 
را  افغانستان  معاصر  تاریخ  در  برازنده  فرد  یک 
و  همراهان  برای  می بینیم  این،  از  برعکس  دارد. 
دروغ  و  سازی ها  افسانه  خیلی  هم روزگاران شان 
پراکنی ها و قهرمان سازی های جعلی می شود؛ اما 

جایی را نمی گیرد. 
تا  شد  تالش  هرروزی،  گذشت  با  که  دیدیم 
داده  نشان  سیاه  مسعود  احمدشاه  شهید  چهرۀ 
شود؛ جهادش را یک رقم عنوان کنند، مقاومتش 
دیگر.  به گونۀ  را  حکومت شان  و  دیگر  به گونۀ  را 
اما من به عنوان یک روزنامه نگار اگر به تلویزیونی 
با صراحت  یا در جایی صحبت می کنم،  می روم، 
می توانم در مورد این شخصیت صحبت کنم؛ اما 
اگر مرا رسانه یی بخواهد تا در مورد یک شخصیت 

ریسک های  باید  کنم،  مسعود صحبت  هم روزگار 
زیادی را بپذیرم.

یک نوار صوتی و تصویری از قهرمان مالی باقی 
مانده است که در آن چندین ساعت برای جمعی 
روز  دو  واقع  در  می کند.  سخنرانی  مجاهدین  از 

درسی ست که برای مجاهدین می دهد.
را  سخنرانی  این  دانشجویان  به عنوان  اگر  ،شما 
ملی خواهید  قهرمان  از  دیگری  برداشت  بشنوید، 
شنیده ام،  را  سخنرانی  آن  من  جایی که  تا  داشت. 
تاریخی  ایست گاه  چند  در  که  جهان  تاریخ  تمام 
واضح  و  فشرده  بسیار  به شکل  را  می شود  تقسیم 
به تاریخ  می رسد  تا  می کند،  ارایه  به مجاهدین 
کالسیک منطقه و بعد از آن سرانجام تقسیم می کند 
شرق،  بحث  و  عثمانی  امپراطوری  فروپاشی  تا 
یعنی شرقی را که ما و شما در دانشگاه در علوم 
اندیشه هایش  با  که  را  ذغربی  می خوانیم،  سیاسی 
مکتب های  می بینیم،  را  »ایسم« ها  می شویم،  آشنا 
سیاسی را می بینیم همه را قهرمان ملی در جریان 
به مجاهدین و دانشجویان  آتش و خون و جنگ، 

دور و بر خودش تدریس می کند.
یعنی شما در این سخنرانی های احمدشاه مسعود، 
با یک معلم علم سیاست مواجه هستید، در موارد 
دیگر با یک معلم و جامعه شناس. تحلیل هایی را 
او ارایه کرده بود و پیش بینی هایی که داشت همه 

امروز به واقعیت پیوسته اند.
 این درحالی ست که کار اصلی شان جنگ و دفاع 
از کشور بود، چیزهایی را که آمرصاحب از عالَم 
گذشته و وضعیتی که در جهان ما گذشت می فهمد، 
است،  مطالعه  و  تحقیق  روز ها  و  شب ها  مستلزم 
حداقل تاریخ چندین جلدۀ »ول دورانت« را در بارۀ 
غرب، کتاب های ارزش مندی که در باره تاریخ و 
تمدن شرق نوشته شده باشد، تاریخ منطقه را سراپا 
خوانده باشد، اندیشه های سیاسی همۀ عالم و آدم 
را باید بفهمد و بعد جرأت کند در جایی آنگونه 

صحبت کند.
حرفی از دوسال قبِل داکتر شمس الحق آریانفر یادم 
آمد که گفته بود، مسعود از بس که مصروف بود، 

فرصتی برای گناه کردن نیافته بود. بعنی این وقت 
را نداشت تا جایی برود به حیات خلوت خودش و 
جایی مرتکب گناهی شود.  حاال ببینید که کسی با 
چنین مصروفیت های سخت، چگونه می تواند علم 

همۀ جهان، را داشته باشد. 
دارای یک چنین  به هر رو، شخصیتی که گذشت 
ابعاد بود، ممکن اگر او امروز حضور می داشت و 
کشور به ثبات می رسید، یک استاد خوب برای یکی 
ویژه گی  این  بود،  افغانستان  معتبر  دانشگاه های  از 
ما  سیاسی  شخصیت های  از  یکی  هیچ  وجود  در 
دیده نمی شود. شخصیت های سیاسی و رهبرهای 
جهادی ما عمداً عالمان دینی بودند، فهم متفاوت تر 
از علمایی که از مدارس فارغ می شدند در زمینۀ دین 
و جامعه شناسی دینی داشتند.  فرماندهان ما به جز 

امورات جنگی هیچ چیز دیگری را نمی فهمیند.
و  مطالعه  بدون  ملی  قهرمان  این است که  باورم   
تحقیق باالخر به آن جایگاه نرسیده بود و ما امروزه 
شخصیت های  زاویه ها  این  از  می توانیم  خوب 
عالیق  بنیاد  بر  بیایم  اینکه  تا  بشناسیم  را  قهرمان  
و  بچسپیم  سمتی مان  و  قومی  و  ایدیولوژیکی 
برویم  کرده  سفید  باشد،  که  ای  سیاهی  هر  هی 
به چنین  من  به باور  ملی  قهرمان  خوش بختانه  و 
برای  بزرگ  این یک موهبت  و  ندارد  نیاز  چیزی 
مردم افغانستان است و سیاه نمایی های که در طول 
حیات شان توسط دشمنان شان صورت می گرفت با 
گذشت هر روز به سفید نمایی ها مبدل شده است.

دوستان  که  همان گونه  می بینیم  ما  امروز  اقل  حد 
اشاره کردند، مقاومت و جنگی که در برابر دشمنان 
ما وجود دارد ادامۀ مقاومتی ست که قهرمان ملی در 

برابرشان داشت.
من صحبت هایم را فقط با یک رباعی پایان می هم 
که چهارده سال قبل که جوان تر هم بودم، با شنیدن 

خبر شهادت شان سروده بودم:
سرتاج و دبیر آسیایی مسعود

آزاده نشین و کج کالهی مسعود
با جان و تن از برای حفظ وطنت
ثابت کردی که با وفایی مسعود
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گرامی داشت از قهرمان ملی در دانشگاه افغانستان

»مسعود بی نیاز از شخصیت تراشی های ماست«
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ورزش
ژاوی:

 گواردیوال نگذاشت
توپچی های  به بایرن مونیخ ملحق شوم فرانسوی  از سرمربی  تمجید  به  آرسنال  فوتبال  تیم  آلمانی  هافبک 

لندن پرداخت.
مسعوت اوزیل که حاال سومین فصل حضورش در آرسنال را تجربه می کند، با 
خلق 7۵ موقعیت گلزنی برای هم تیمی هایش در صدر فهرست بازیکنانی قرار 
دارد که در فصل جدید لیگ برتر برای تیم خود بیشترین موقعیت گلزنی را ایجاد 
کرده اند. این هافبک ۲6 ساله که شنبه شب در پیروزی ۲ بر صفر آرسنال مقابل 
زمین  بازیکن  بهترین  عنوان  به  انگلیس  برتر  لیگ  پنجم  هفته  در  استوک سیتی 
انتخاب شد، از دالیل حضورش در جمع توپچی های لندن در سال ۲0۱3 گفت.
به  پوند  میلیون   4۲.۵ ارزش  به  قراردادی  با  که  مادرید  رئال  پیشین  هافبک 
توپچی ها پیوست، به سایت رسمی این باشگاه گفت: پیش از اینکه به آرسنال 
ملحق شوم، می دانستم که آنها همیشه به لحاظ فنی تیم قدرتمندی بوده اند. به 
این خاطر تصمیم گرفتم به آرسنال ملحق شوم، چون می دانستم که آرسن ونگر 

دقیقًا از بازیکنانش چه می خواهد.
باید  ارائه می دهد.  را  فنی  فوتبال خوب و  آرسنال  ادامه عنوان کرد:  اوزیل در 
با  تیمی  و  کرده  کار  تیم  این  با  که  سال هاست  او  چون  کنیم،  تشکر  ونگر  از 
قابلیت های فنی باال ساخته است. تیمی که می تواند از عهده هر چیزی برآید. به 

همین خاطر است که از داشتن مربی همچون آرسن ونگر خوشحالیم.

اسطوره فوتبال آرژانتین بر این باور است که رم بیشترین شانس را برای قهرمانی 
در فصل جاری رقابت های سری A دارد. او هواداران ناپولی را ناامید و تاکید 

کرد که این تیم هیچ شانسی برای قهرمانی در فصل جاری ندارد.
به گزارش سایت کالچو مرکاتو، فصل جدید رقابت های سری A سه هفته است 

که آغاز شده و اینتر با سه پیروزی پیاپی در صدر جدول رده بندی قرار دارد.
دیگو آرماندو مارادونا در این زمینه گفت: به نظرم رم بیشترین شانس را برای 
کسب عنوان قهرمانی خواهد داشت و در نهایت، این تیم جام قهرمانی را باالی 
سر خواهد برد. رم تیم بسیار خوبی نشان داده است. این تیم، بازیکنان خوب 
و شاخصی در اختیار دارد و در فصل جابه جایی تابستانی هم بازیکنان خوبی 

را جذب کرد.
رم فصل جدید را با تساوی آغاز کرد اما در دیدار دوم خود بسیار خوب ظاهر 
شد و موفق شد در ورزشگاه المپیکو، یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی را با دو 
گل شکست دهد تا نشان دهد از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی است. 
شاگردان گارسیا در دیدار سوم خود هم پیروز از میدان خارج شدند و با هفت 

امتیاز، در رده پنجم جدول رده بندی جای دارند.
مارادونا اسطوره باشگاه ناپولی به شمار می آید که یک تنه توانست این تیم را 
ناپولی  آیا  این سوال که  او درباره  A برساند.  به قهرمانی در رقابت های سری 
شانسی برای قهرمانی دارد نیز گفت: با وجود احترامی که برای سرمربی این تیم 
قائل هستم، باید بگویم که او شخصیت الزم برای قهرمان کردن ناپولی را ندارد.
ناپولی در فصل جدید رقابت های سری A عملکرد ضعیفی داشته است و از سه 

بازی خود تنها دو امتیاز را به دست آورده است.

بارسلونا از رفتار فیفا علیه خود به خاطر اعمال محرومیت ها انتقاد کرد.
در شرایطی که محرومیت خرید بازیکن برای باشگاه بارسلونا ژانویه پایان 
گونه  این  خاطر  به  همچنان  فیفا  از  کاتاالنی ها  تیم  مسئوالن  اما  می  یابد 

جریمه ها ناراحت هستند.
عنوان  روزنامه آس  با  وگویی  در گفت  بارتمو  ارتباط خوسیپ  این  در 

کرد: همانگونه که در مناسبت های مختلف اعالم کرده ایم ، رفتار فیفا علیه 
بارسلونا بسیار بسیار غیرورزشی و مبالغه آمیز بوده است.

عالی ترین مقام آبی و اناری ها افزود: امیدواریم در آینده فیفا با تغییراتی 
که در راس مدیریت خود خواهد داشت، رفتار بهتری با باشگاه های مثل 

بارسلونا داشته باشد و بتوانیم بهتر همکاری کنیم.

سرمربی  که  گفت  بارسلونا  فوتبال  تیم  پیشین  هافبک 
به  که  است  کرده  متقاعد  را  او  تیم،  این  در  پیشین اش 

باواریایی ها ملحق نشود.
دوران  از  مقطع  یک  در  که  می گوید  هرناندس  ژاوی 
بازیگری اش در بارسلونا فرصت پیوستن به بایرن مونیخ 
داده  ترجیح  گواردیوال  پپ  خاطر  به  اما  است،  داشته  را 

است که در کاتالونیا بماند.
ژاوی 3۵ ساله که تابستان امسال به دوران حضورش در 
مارکا  به  پیوست،  قطر  السد  تیم  به  و  داد  پایان  بارسلونا 
گفت: بعد از یورو ۲008 احساس کردم که بارسلونا آمده 
اللیگا  قهرمان  فصل  آن  مادرید  رئال  بفروشد.  مرا  است 
شده بود و ما چیزی نتوانسته بودیم کسب کنیم. آن سال 
در حالی به اردوی تیم ملی رفتم که می دانستم بارسلونا 
در صورت دریافت پیشنهادی خوب، تمایل به فروش من 
دارد. من با مدیر برنامه هایم، ایوان کورتخا صحبت کردم و 
او به من گفت که بایرن مونیخ پیشنهاد داده است و اینکه 

کارل هاینتس رومنیگه مرا می خواهد.
ژاوی ادامه داد: آن فصل اما پپ گواردیوال سرمربی بارسلونا 
شد و من هم در یورو ۲008 عملکرد فوق العاده ای داشتم. 
پپ به من گفت که هیچ جایی نمی روی و اینکه نمی تواند 
بارسلونا را بدون من تصور کند. چیزهایی که گواردیوال 

گفت کاماًل مرا مجذوب او کرد.
هافبک پیشین بارسلونا در ادامه تأکید کرد که از رفتار و 
رویکرد سران باشگاه رئال مادرید در قبال ایکر کاسیاس 
پیش از پیوستن اش به پورتو ناراحت است. او همچنین به 
تنش میان باشگاه های رئال مادرید و بارسلونا در سه فصل 
مربیگری ژوزه مورینیو برای کهکشانی ها و نقش کاسیاس 

برای فرونشاندن اختالفات میان دو تیم اشاره داشت.
او تأکید کرد: تصویری که )برای ال کالسیکو( ساخته شد، 
تصویر چندان جالبی نبود. ایکر به خاطر فرونشاندن تنش 
میان دو باشگاه سزاوار تقدیر است. من در قبال آن مسئله 
به من زنگ زد و حسابی  ایکر  اما  بسیار خونسرد بودم، 
و  زد  پویول زنگ  کارلس  به  به من و هم  او هم  توپید. 
گفت: »برای شما چه اتفاقی افتاده است؟« من هم با لحنی 
خاطر  به  را  خود  باید  طرف  دو  هر  که  گفتم  انتقادآمیز 
اتفاقاتی که افتاده است، مالمت کنند. اوضاع خیلی سریع 
دل بوسکه  ویسنته  با  را  مسئله  این  ما  و  شد  آرام  دوباره 
آدمی  ایکر  اسپانیا( هم مطرح کردیم.  ملی  تیم  )سرمربی 
ایکر  قبال  در  رفتارم  طرز  از  واقعًا  من  فوق العاده است. 
فوتبال  خدمت  در  وجودش  تمام  با  همیشه  او  متأسفم. 

اسپانیا بوده است.

اوزیل:

 از داشتـن مربـی همـچون ونـگر خـوشحـالیم

مارادونا:

 ُرم بیشترین شانس را برای قهرمانی دارد

انتقاد بارسلونا از رفتار فیفا
ACKU
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روزنامه واشنگتن پست 
در سراسر تابستان، نیروهای روسیه در شرق اوکراین 
و  دادند  ادامه  کی یف  ارتش  علیه  خود  حمالت  به 
قربانی  از  گسترده ای  موج  آوردن  بار  به  با  همزمان 
توجهی به واکنش های دولت های غربی نکردند. اول 
اسلحه ها  جدید،  بس  آتش  استقرار  از  پس  سپتامبر 
گمان  خوش بین  تحلیلگران  گرفتند.  آرام  ناگهان 
روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر  می کردند 

عقب کشیده است.«
شد:  منتشر  سوریه  از  گزارش هایی  آن،  از  پس 
مواضع شورشیان  فراز  بر  روسیه  هواپیماهای جنگی 
پایگاه  در  سربازخانه ها  درآمدند.  پرواز  به  ادلب  در 
و  پر  جنگی  وسایل  از  کشتی ها  و  ساخته  جدیدی 
خالی شدند. روشن شد که پوتین عقب نکشیده بلکه 
در حال تغییر جبهه است و یکی دیگر از مانورهای 
خود را عملی می کند؛ مانورهایی که مکررا طی آن ها 

نقص های دولت اوباما را به رخ می کشد.
هنوز مشخص نیست که روسیه در سوریه چه هدفی 
را دنبال می کند یا حتی در اوکراین که در آن بیش از 
نیروی  تانک و 30 هزار  ۹000 سرباز دائمی و ۲40 
غیر دائم مستقر کرده است، به دنبال چیست. برخی 
دلیل  به  درمانده«  »پوتین  می کنند  ادعا  تحلیلگران 
شکست در اوکراین به دخالت در خاورمیانه رسیده 
این  موضوع،  این  تحلیل  برای  دیگری  راه  اما  است. 
است: پوتین در تالش است تا از فشار خود در جبهه 
اوکراین  در  خواسته هایش  پذیرش  برای  جدیدی 
تا  دارد  سعی  او  گویا  کند.  استفاده  غرب  توسط 

پیروزی خود را در تئاتری دیگر جشن بگیرد.
مردم  از  که  مردی  اندازه   به  کس  هیچ  میان  این  در 
مسکو خواست دست به اعتراض بزنند خام آخرین 
هنرنمایی کرملین نشده است: جان کری، وزیر خارجه 

آمریکا!
پوتین،  عالقه  مورد  استراحتگاه  به  کری  مه،  ماه  در 
سوریه  و  اوکراین  ایران،  درباره  تا  کرد  سفر  سوچی 
پایان این دیدار، کری  از  تبادل نظر کند. پس  با وی 
و  جنگ  که  کرد  تاکید  پیشین  مواضع  بر  تاکید  با 
همکاری  طریق  از  سوریه  و  اوکراین  در  درگیری ها 
روند  این  آغاز  برای  است.  قابل حل  روسیه-آمریکا 
جهت  واشنگتن  و  مسکو  بین  دیپلماتیک  کانال  یک 
به  دادن  پایان  هدف  با  و  اوکراین  درباره  همکاری 

درگیری ها تا پایان سال ایجاد شد.
توافق  سرگرم  واشنگتن  که  زمانی  تابستان،  طی 
هسته ای با ایران بود دیپلمات های آمریکایی و اروپایی 
به آرامی به دولت  حامی غرب پترو پوروشنکو، رئیس 
جمهوری اوکراین تکیه کردند. در سوچی کری گویا 

به  موسوم  توافقی  استقرار  از  آمریکا  کامل  حمایت 
با وساطت  توافقی که  بود؛  مینسک ۲ را اعالم کرده 

آلمان و فرانسه در فوریه منعقد شد.
این توافق برای کی یف یکی از بدترین ها بود. کی یف 
باید با هدف ارائه قدرت بیشتر به مناطق تحت اشغال 
روسیه اصالحات قانونی انجام دهد و این اصالحات 
به  مساله  این  کند.  راضی  را  مسکو  نمایندگان  باید 
اوکراین  حاکمیت  ساختار  در  وتو  حق  یک  پوتین 

می دهد.
با وجود اینکه روسیه حتی هدف و شرط اول توافق 
مینسک یا همان آتش بس را اجرا نکرد، پوروشنکو 
قانون  اصالح  بسته  ارائه  برای  اوباما  دولت  از سوی 
به پارلمان اوکراین به شدت تحت فشار قرار گرفت.

پوروشنکو به این مساله تن داد و با هشدار دادن به 
حمایت  دادن  دست  از  احتمال  بر  مبنی  نمایندگان 
آمریکا باعث تصویب آن نیز شد. هزینه این تصمیم 
مقابل  در  آمیز  خشونت  تظاهرات  بود:  باال  بسیار 
نظر  به  اما  گذاشت  برجای  کشته  چندین  پارلمان 

می رسید آمریکا به وعده کری به پوتین عمل کرد.
پوتین با این حال این امتیازات را نپذیرفت و صراحتا 
در  نمایندگانش  درد  به  اصالحات  این  کرد،  اعالم 
اوکراین نمی خورد و اساس ساختار قدرت را در این 
دیکته  برای  او  درخواست  است.  نداده  تغییر  کشور 
کردن سیستم سیاسی اوکراین دیگر بیشتر از این عیان 

نمی شد.
اما رهبران غربی به جای رد کردن هنوز به سیاست های 
کج دار و مریز خود متعهدند. آنگال مرکل، صدر اعظم 
آلمان در آخرین دیدار خود با پوروشنکو در این باره 
گفت: ضروری است تا بر اختالفاتمان با روسیه فائق 
آییم. کی یف اکنون برای برگزاری انتخابات در مناطق 
اشغالی در ماه آینده به شدت تحت فشار است حتی 

روسی  نیروهای  کنترل  تحت  هنوز  مناطق  این  اگر 
ترک  را  آن  منطقه  این  اوکراینی های  اکثر  و  است 

کرده اند.
سوریه  در  را  سیاست ها  این  می توان  چگونه  حاال 
تفسیر کرد؟ در آن جا هم به نظر می رسد پوتین نقشه 
روشن اما »زیانبار« دیگری دارد. او قصد دارد هرگونه 
تالش غرب و متحدانش را برای برکناری بشار اسد 
در  را  دولت  این  نیروهای  اجبار  به  و  کند  مسدود 
ائتالفی جدید علیه داعش شرکت دهد. پوتین احتماال 
اوباما  با  ژوئن  ماه  در  تلفنی  تماس  طی  را  ایده  این 
مطرح کرده بود. اوباما هم مانند کری به اشتباه نتیجه 

گرفته بود که پوتین آماده همکاری است.
حاال ناگهان نیروهای روسیه در مناطقی از مأمن اسد 
در الذقیه دیده می شوند. برخی تحلیل گران می گویند، 
برای  است  ممکن  روسیه  پهپادهای  و  هواپیماها  از 
انجام حمالتی به نیابت از دولت اسد استفاده شود. از 
آن طرف تاکنون به هیچ کدام از اعتراضات کری در 

این باره وقعی گذاشته نشده است.
پوتین احتماال واقعا در توصیف وخامت اوضاع داستان 
پردازی کرده و بلوف می زند اما شاید او محاسبه کرده 
روسیه  دولت  جنگ طلبی  به  اوباما  دولت  که  است 
در سوریه به همان طریقی که در اوکراین پیش آمد 
واکنش نشان می دهد: با اعطای کامل خواسته های او 
و فشار بر سوریه و متحدان عربش برای پذیرفتن آن.
با  را  اوکراین  کار خود در  پوتین هنوز  به طور قطع 
وجود البی گری های غرب تمام نکرده و احتماال موفق 
اما  کند  حفظ  سوریه  در  را  اسد  تا  شد  نخواهد  هم 
اگر یکی از اهدافش این است که نشان دهد می تواند 
آمریکا را دور خودش بچرخاند تا کنون بسیار خوب 

عمل کرده است.«

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به تنش مرزی 
نیروهای  فیزیکی  رویارویی  هند،  با  گذشته  روزهای 
مرزی دو کشور را رد کرد اما خواستار توضیح بیشتر 

برای شفاف سازی این موضوع شد.
به گزارش چینا دیلی، هونگ لی سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین ضمن رد گزارش های رویارویی فیزیکی 
مرزی  نقاط  در  هند  با  کشور  این  نظامی  نیروهای 
مقامات  از  بیشتر  شفاف سازی  برای  توضیح  خواستار 

دهلی نو شدند.
بر اساس گزارش رسانه های هندی، نظامیان چین و هند 

در نقطه مرزی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
افتاد که  اتفاق  نظامیان دو کشور زمانی  این رویارویی 
ساختمان  یک  هند  مرزی  پولیس  و  ارتش  نیروهای 
توسط  ساختمان  این  که  کردند  تخریب  را  دیدبانی 
ساخته  کنترل«  »خط  داخل  چین«  آزادی بخش  »ارتش 

شده بود.
هونگ لی در این مورد گفت: هیچ رویارویی در منطقه 

مرزی هند و چین اتفاق نیافتاده است.

همیشه  چین  مرزی  نیروهای  افزود:  لی  هونگ 
انجام  کشور  این  خاک  داخل  در  را  خود  فعالیت های 

می دهند و مسئول حفظ امنیت مرزی هستند.
محیطی  ایجاد  برای  هند  از  درخواست  ضمن  هونگ 
گفت:  کشور  دو  میان  روابط  توسعه  برای  مناسب 
امیدواریم هند در مورد مسائل بوجود آمده شفاف سازی 

نماید.
هند و چین دارای ۲ هزار کیلومتر مرز مشترک هستند 
که هرگز بطور رسمی خط کشی نشده  است. مناقشات 

مرزی میان دو کشور در سال ۱۹80 میالدی آغاز شد.
پینگ«  جین  »شی  که  زمانی  گذشته  سال  در  همچنین 
رویارویی  می کرد،  بازدید  هند  از  چین  جمهور  رئیس 
مشابهی میان نیروهای دو کشور در منطقه »لداخ« اتفاق 

افتاد.

سان شیهایی مدیر موسسه مطالعات جنوب آسیای چین 
در این مورد گفت: پکن و دهلی نو اقداماتی را برای از 
میان برداشتن مشکالت مرزی موجود انجام داده  اند. به 
همین منظور در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهور 

چین به هند سفر کرد.
وی افزود: هیچ کدام از این کشورها خواستار رویارویی 

یا بروز تنش در مرزهای کشورشان نیستند.
عالوه بر آن، افسرهای نظامی چین و هند در ماه گذشته 

در نقطه مرزی لداخ با یکدیگر مالقات کردند.
گفت:  چین  دفاع  وزارت  سخنگوی  یوجون  یانگ 
می کند  کمک  هند  و  چین  نظامی  افسرهای  مالقات 
تقویت شود و  این دو کشور  ارتش  میان  ارتباطات  تا 

اعتمادی متقابل میان آنها ایجاد شود.

تغییر جبهۀ پوتین از اوکراین به سوریه

چین:
 هند برای شفاف سازی در مورد تنش مرزی توضیح دهد

حکم دادگاه مصر برای 
اعدام 8  اخوانی و حبس 

ابد 78 تن دیگر
دادگاه کیفری المنیا روز سه شنبه ۱۱۹ تن از اعضای 
در  خشونت  و  آشوب  اتهام  به  را  المسلمین  اخوان 

مرکز سمالوط محاکمه کرد.
المنیا  کیفری  دادگاه  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  به 
حکم اعدام هشت متهم و حبس ۱0 و ۱۵ سال را برای 

۲۲ متهم و تبرئه پنج متهم دیگر را تایید کرد.
پنج  به  متهم  همچنین شش  دادگاه،  این  دستور  طبق 
سال حبس و 78 تن دیگر به حبس ابد محکوم شده اند.
به  دادن  پایان  پی  در  سمالوط  مرکز  در  خشونت ها 
تحصن های میدان های رابعه العدویه و النهضه صورت 

گرفته بود.
تجدیدنظر  جلسه  گذشته  روز  مصر  کیفری  دادگاه 
به  را  المسلمین  اخوان  اعضای  از  متهم   ۱۱۹ حکم 
اتهام حمله به نهادهای دولتی و خصوصی و یورش 
به مرکز پلیس سمالوط و آتش زدن ساختمان دادگاه 
و دادستانی اداری و دادستانی کل و ساختمان شورای 

شهر برگزار کرد.
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