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افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند 
و به عملی مشترک دست زنند مگر این که کسی از میاِن آنان 

برخاسته و تالِش همه را هر لحظه به سوی هدِف مشترک رهبری 
کنـد.
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کابل - هرات    چاپ همزمان:

معاملۀ ننگین یک »مهرۀ 
انگلیس« با طالبان در بغالن

جنرال چهارستارۀ شمال 
بار دیگر وارد صحنه شد

مقامات محلی والیت بغالن می گویند که هیأتی که برای بررسی 
وضعیت امنیتی ساحۀ دندغوری چندی قبل به این والیت سفر 
این ساحه را رسمًا طی معامله یی به طالبان واگذار  کرده بود، 

کرده است.
این هیأت پس از سفر به بغالن؛ بدون این که از کارکردشان به 

رسانه ها و مردم اطالع بدهند، دوباره به کابل برگشته اند.
پس از یک هفته، این هیأت به کابل برگشته و اسنادی به دست 
اعضای شورای والیتی بغالن رسیده است که این افراد با گروه 
طالبان سندی را امضا کرده اند...                   ادامه صفحه 6

نیروهای  رأس  در  بلخ  سرپرست  نور  عطامحمد  سترجنرال 
وجود  از  ناامن  نقاط  پاکسازی  برای  والیت  این  امنیتی 
بر تن کرد و وارد عمل  نظامی  لباس  یکبار دیگر  شورشیان، 

شده است....                                       ادامه صفحه 7

رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

اشرف غنی از راه توافق سیاسی نه 

از راه تقلب آمده است 

شوارِ  نی و روزاهی د ستاد ربا ا

سی سیا حیات 
صفحه 7
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آیا در سطِح جامعه این پرسش به وجود آمده 
که دولت وحدت ملی تجربه یی ناکام و فاقد 

ارزِش مفهومی بوده است؟ 
وقتی به وضعیِت ده ماه گذشته پس از ایجاد 
پاسخ  می کنیم،  نگاه  ملی  وحدت  دولت 
در  چون  چرا؟  است.  مثبت  پرسش  این  به 
دروِن  از  که  جدید  دولت  گذشته،  ماه  ده 
پیشین  دولِت  از  مردم  سرخورده گی های 
شکل گرفته بود، نه تنها نتوانست به مطالباِت 
به گونه یی  بل شرایط  پاسخ دهد؛  شهروندان 
تغییر  جدید  بحران های  سمِت  به  دراماتیک 

کرد. 
دولت  رهبران  اولویت های  از  که  امنیت 
وحدت ملی خوانده می شد، در ده ماه گذشته 
افغانستان  سراسر  و  داشته  نزولی  گراِف 
شده  اضطراب آور  ناآرامی های  دست خوش 
است، به حدی که برخی ها از سقوط شهرها 
مسلح  مخالِف  به دسِت گروه های  و والیات 

سخن می گویند. 
در ده ماه گذشته، حمالت انتحاری و تهاجمِی 
سقوط  باعث  حتا  و  گرفته  شدت  مخالفان 
کشور شده  شرِق  و  در شمال  ولسوالی  چند 
همان  یا  اسالمی  دولت  نوظهورِ  گروه  است. 
داعش پیشین، در برخی والیت های افغانستان 
به صورِت مستمر به سربازگیری آغاز کرده و 
شده  افزوده  دولت  دشمناِن  بر  دیگر  دشمنی 
است که می تواند تهدیدی جدی برای امنیت 

و بقای کشور به شمار رود. 
دولت وحدت ملی در ده ماه گذشته نظاره گِر 
منفعِل این وضعیت بوده است. کاخ های ارگ 
هیچ  امنیتی  مشکالت  حِل  برای  سپیدار  و 
برنامۀ مدون و ملموسی را به اجرا نگذاشتند 
و عماًل نشان دادند که فاقد برنامه و صالحیِت 
میزانی  به  اند.  امنیتی  بحران  مهار  برای  الزم 
امنیت کشور رو به وخامت می گذارد، به  که 
همان میزان مشروعیت دولِت توافقی نیز زیر 

این معادله کاماًل پذیرفته شده  سوال می رود. 
است که مردم میزان کارآیِی یک دولت را در 
امنیت گسترِی آن می دانند و محاسبه می کنند. 

در بُعد اقتصادی نیز دولت وحدت ملی در ده 
ماه گذشته دستاورد قابل قبولی نداشته است. 
میزان فقر و بی کاری در کشور افزایش یافته و 
عماًل شاهد بلند رفتِن بهای اسعار خارجی در 
برابر پوِل افغانی هستیم. رکود در شرکت های 
ماه  ده  در  صنعتی  کارخانه های  و  تجارتی 
به  هنگفت  سرمایه های  فرار  سبب  گذشته، 
بیرون از کشور شده و یا در حالِت تعلیق قرار 

گرفته است. 
از  را  آن  که  نیست  چیزی  امروز  بی کاری 
نیاز است سری  ورای رسانه ها بشنویم. فقط 
ابعاد  تا  بزنیم  خود  خانه های  از  بیرون  به 
کنیم.  احساس  نزدیک  از  را  بی کاری  و  فقر 
آغاز شده  دیگر  بار  یک  عظیم  مهاجرت های 
و خیل تحصیل کرده گان بی کار، معضل کالِن 
تنها  ملی  وحدت  دولت  که  ماست  جامعۀ 
تالش کرد با شعار و نشان دادِن باغ های سبز 

و سرخ آن را حل کند. 
به  کالن  دهن کجِی  مردم،  تهِی  دسترخوان 
اقتصادی دولت است که هم چنان  برنامه های 

از محدودۀ شعار و حرف های دهن پُرکن 
بیرون نشده است. کارنامۀ دولت وحدت ملی 
در آوردِن مخالفان مسلح به میز مذاکره، بدتر 
و ناکام تر از دولِت پیشین بوده است. رهبران 
خود  حکومِت  آغاز  در  که  جدید  دولت 
وعده های بزرگ برای حل معضِل جنگ از راه 
اعتراف  خود  حاال  می دادند،  صلح  و  مذاکره 
می کنند که شکار بازی های کالِن منطقه یی و 

فرامنطقه یی شده اند. 
پیروزی  تا  جنگ  طبل  بر  هم چنان  طالبان 
می کوبند و در بُعد خارجی و داخلی توانسته 
انزوای کامل خود را بیرون کنند  از وضعیت 
و به گونۀ چشم گیری در میدان دیپلماسی و 

جنگ حضور بیابند. 
دولت وحدت ملی در ده ماه عمِر خود تنها به 
چانه زنی بر سر تشکیل کابینه، انتخاب والی ها 
و تقسیم قدرت وقت سپری کرد؛ در حالی که 
مردم در این مدت با خون و آتش دست وپنجه 
نرم کردند. سربازاِن ما که با شجاعت در حال 
پاسداری از کشورند، قربانی توطیه های مرموز 
و  نابرابر  جنِگ  یک  در  عماًل  و  می شوند 

ناشناخته سرهای خود را فدا می کنند. 
بخش کالنی از معضل کنونِی ما اگر به دولت 
به  آن  دیگِر  بخش  برمی گردد،  ملی  وحدت 
قشر سیاسی و نخبۀ جامعه تعلق دارد. وقتی 
غیر  اپوزیسیوِن  طبل  پیشین  رییس جمهوری 
آن که  بدون  و  درمی آورد  صدا  به  را  رسمی 
مخالفت سیاسِی خود را عیان کند به مخالفت 
می پردازد، بدون شک وضعیت بدتر از این هم 

خواهد شد. 
تهدیدها به نشانی دولت وحدِت ملی فراوان 
حاِل  در  آن  برای  الترناتیفی  هیچ  اما  است، 
حاضر وجود ندارد. داکتر عبداهلل عبداهلل وقتی 
می گوید که نباید به فکر ایجاد دولت موقت 
بود، به این معناست که دولت فعلی می تواند 
انجام  جامعه  مدیریِت  در  را  خود  وظایِف 
دهد. اما این مدیریت زمانی می تواند به درستی 
محقق شود که کِل جامعه با همسویی دولت 

را برای حِل مشکالت کمک کند. 
جدید  دولِت  برابر  در  مشخصی  فرصت های 
شاهد  کابل  گذشته،  روزهای  در  دارد.  قرار 
برگزاری دو کنفرانِس مهم در راستای حمایت 
و کمک های جهانی بود. در همین حال قرار 
اجرایی  رییس  آینده،  روزهای  طی  که  است 
متحد  ملل  نشست  در  ملی  وحدت  دولت 
شرکت کند. این ها واقعًا چشم انداز مناسبی را 
این  به  زند،  رقم  می تواند  کشور  آیندۀ  برای 
این  از  بتواند  ملی  وحدت  دولت  که  شرط 
فرصت ها به شکل دقیق و موثر استفاده ببرد. 
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احمـد عمران

دولت وحدت ملی

 و آزمون تاریخی

 

چهار  سال از شهادت جان گدازِ رهبر جهاد، مقاومت و صلح 
افغانستان  و رییس جمهور پیشن کشور گذشت؛ شهادتی که 

بسیاری ها آن را پایاِن گفت وگوهای صلح خواندند.
خوش بینی های  اوج  در   ،1390 سال  سنبلۀ  ام   29 شامگاه 
گفت وگوهای صلح، طالبان با به شهادت رساندِن رهبر صلح، 
و  دادند  حکوکت  صلِح  برنامۀ  به  خونینی  و  روشن  پاسِخ 
به تأکید اعالم کردند که ما با این حکومت گفت وگو نمی کنیم.
با شهادت رهبر شهید، چند مسالۀ مهم و بنیادین به میان آمد 
اساسِی  خطوط  شدِن  روشِن  باعث  می توانست  به نحوی  که 
گردد؛  پاکستان  و  طالبان  به  نسبت  افغانستان  دولِت  و  مردم 
را  تبهکارانه، چند موضوِع مهم  پاسخ خونین و  این  چنان که 

براي همه  گان مشخص  می ساخت.
بسیار  افغانستان، همان گروهی ست که دریافِت  دشمن مردم 
رسمی  قرائت  از  به جز  و  دارد  دین  از  دگماتیک  و  کاذب 
دشمن  این  نمی پذیرد.  را  دیگری  برداشِت  هیچ   خودش، 
بی اندازه متوحش است و درخواست های صلح طلبانۀ نظام را 

با بمب و انفجار پاسخ می دهد. 
 ثابت شد که سر دادِن شعار صلح، هیچ دردی را دوا نمی کند؛ 
چون درخواسِت صلح از کسی که مایۀ شر است و صلح را با 

خون پاسخ می دهد، عین حماقت است.
دولت پاکستان از سیاسِت هژمونیک خود نسبت به افغانستان 

دست بردار نیست.
باید صورت  قاطع  مبارزۀ  پاکستان  گماشته گاِن  و  عناصر  با   

گیرد! 
با  ما  حساِب  گردد  باعث  استاد  شهادت  که  می رفت  انتظار 
تصفیه  حکومت  رفتارِی  خطوط  و  سیاست ها  این  از  برخی 
گردد و کشور بتواند یک گام مثبت به سوی آیندۀ بهتر بگذارد. 
اما سوگ مندانه نه تنها چنین نشد بل  که وضعیت، عکِس این 
از  پس  کرزی  آقای  جناب  که  طوری  رفت.  پیش  انتظارات 
تریبون ها حاضر  مقابل  احساساتی  و  برآشفته  استاد،  شهادت 
شده و گفت که »هر قدر شما ما را بکشید، ما از صلح دست 

نمی کشیم.« 
این سیاسِت ساده انگارانه را آقای کرزی تا پایان عمِر حکومِت 
خود ادامه داد و کشوری کاماًل زخم دیده و قربانِی پاکستان و 
طالبان و سیاست های خامِ صلح  را تحویِل دولت وحدِت ملی 
همان  کم وبیش  نیز  عبداهلل  و  غنی  آقای  دولِت  متأسفانه  داد. 
سیاسِت خام و ساده انگارانه در برابر طالبان و پاکستان را در 
پیش گرفتند. آقای غنی و همراهانش در ارگ، در دوستی با 
پاکستان و دعوت از طالبان، بسیار هیجانی تر از آقای کرزی 
نمودند  امضا  استخباراتی  تفاهم نامۀ  پاکستان  با  کردند.  عمل 
را مهم ترین حلقه در دکترین سیاست خارجِی  این کشور  و 
از  این شد که طالبان جسورتر  نتیجه  اما  دادند.  قرار  خویش 

گذشته عمل کردند  و حتا خود را پیروز معرکه  خواندند. 
ربانی در دورۀ  استاد  ترور  این مرحله و  حادثۀ شاه شهید در 
دهان  بر  بودند  محکمی  مشِت  دو  هر  کرزی،  آقای  ریاست 
و  واضح  که  چرا  ملی.  وحدت  حکومت  خامِ  صلح خواهی 
به واسطۀ  و  کویته  در  شهید  رهبر  ترور  طرح  که  شد  مبرهن 
شورای کویته ریخته شده بود و دستگاه استخباراتی پاکستان 
از این موضوع خبر  نیز  و حتا تا جایی حکومت سیاسِی آن 
داشت، و حادثۀ شاه شهید نیز بدون همکاری و سرمایه گذاری 

استخبارات پاکستان ناممکن بود.
اکنون چهار سال از شهادت مظلومانۀ استاد ربانی می گذرد و 
ما هنوز با عاملیِن داخلی و خارجِی ترور ایشان تسویه حساب 
نکرده ایم. عاملین داخلی، همان ستون پنجِم نظام و نیروهای 
که  هستند  حکومت  داخِل  در  پاکستان  و  طالبان  به  وفادار 
انفجار و ترورِ دیگری را زمینه چینی می کنند؛  انتحار،  هر بار 
می دهند  فراری  زندان ها  از  را  طالبان  زندانیاِن  که  همان هایی 
عاملین  می کنند.  برگزار  سوگواری  مجلس  مالعمر  برای  و 
خارجی نیز استخبارات و حکومت نظامی پاکستان است که 

هرگز از مداخله در امور افغانستان دست بردار نیستند.
چهارساله گی  در  ملی  وحدت  حکومت  که  می رود  انتظار   
ملی،  قهرمان  و چهارده ساله گی شهادت  ربانی  استاد  شهادت 
تاریخ  بزرگ مرد  دو  این  ترورِ  پروندۀ  صادقانۀ  بازخوانی  به 
معاصِر کشور بپردازد و با عنایت به این دو رویداد دلخراش، 
به تجدید نظِر بنیادی و عقالنی در سیاست های خود نسبت به 

پاکستان و طالبان همت گمارد.
مردم  همه گانِی  خواست  ترورها،  این  مجرمیِن  مجازات 
ارتقای  و  ملی  وحدِت  تقویت  به  منجر  که  است  افغانستان 
دشمنان  تضعیِف  و  کشور  شهرونداِن  میان  همدلی  روحیۀ 

خارجِی ما و عوامل داخلی شان می گردد.

چهارساله گی شهادِت استاد ربانی 
و مسوولیت های ادا نشدۀ دولت 

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1623      شنبه              28 سنبله     /   شهر        یو      ر      y   1394    5  ذو الحجة الحرام  y 1436   18 سپتمبر         2015

ACKU



3 www.mandegardaily.com

برخی از محکومان پروندۀ کابل بانک آزاد شده اند

»مردم دیگر امیدی به مبارزه با فساد 
از جانب دولت ندارند«

ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیتۀ 
گزارش  پخش  با  اداری  فساد  با  مبارزه 
افغانستان  دولت  عملکرد  از  ماهه اش  شش 
آن  که  است  گفته  اداری،  فساد  با  مبارزه  در 
که  افغانستان  مرکزی  بانک  کارمندان  از  عده 
کابل بانک  مالی  فساد  پروندۀ  به  ارتباط  در 
دوران  گذراندن  بدون  بودند،  شده  محکوم 
محکومیت شان، اکنون بر سر وظایف شان در 

این بانک بازگشته اند.
در این گزارش هم چنان آمده است که محب اهلل 
نو،  کابل بانک  پیشین  اجرایی  رییس  صافی، 
در  دادستانی  به  خود  کردن  معرفی  از  پس 
12 حوت 1393، از سوی دادگاه به گذراندن 
نوشتۀ  به  بود.  شده  محکوم  زندان  ماه  شش 
آقای  محکومیت  مدت  آن،  از  پس  گزارش، 
صافی از سوی دادگاه عالی به چهار ماه تقلیل 
پیروزی  )روز  ثور 1394   8 در  او  اما  یافت؛ 
آزاد شده  با حکم رییس جمهور  مجاهدین( 

است.
مجموع  از  که  شده  تصریح  گزارش  این  در 
 278 تنها  کابل بانک،  پول  دالر  میلیون   988
جاری  سال  سرطان  ماه  اول  تا  آن  میلیون 
پول های  بازپس گیری  و  است  پرداخت شده 

باقی مانده، بسته گی به دادستانی کل دارد.
این کمیته در گزارشش 12 تن را بدهکاران 
اصلی کابل بانک خوانده و از آن ها به عنوان 
این  نوشتۀ  به  است.  کرده  یاد  »فریب کار« 
گزارش، بدهکاران دیگر مشتریان معمولی و 

کارمندان این بانک بوده اند.
وجود  با  که  است  نوشته  کمیته  این 
پروندۀ  متهمان  کشاندن  در  پیشرفت هایی 
آن ها  از  زیادی  اما عدۀ  دادگاه،  به  کابل بانک 
هنوز آزادانه می گردند و بیشتر پول هایی را که 

»پنهان« کرده اند، تاکنون کشف نشده است.
در  که  است  گفته  هم چنان  گزارش  این 
کنون  تا  نیز  نو  کابل بانک  خصوصی سازی 

پیشرفتی صورت نگرفته است.
تصفیۀ  پیشین  مدیر  گزارش،  این  بنیاد  بر 
کابل بانک در ماه جدی سال گذشته از سمتش 
جاری  سال  ثور  ماه  تا  اما  کرده،  کناره گیری 

جانشینی برایش تعیین نشده بود و سرپرست 
هزار  دریافت صد  اتهام  به  نیز  مدیریت  این 
دالر رشوت از یکی از بدهکاران اصلی بانک، 

در ماه سرطان امسال بازداشت شده است.
از  یکی  کابل بانک،  مالی  فساد  پروندۀ 
افغانستان  در  فساد  پرونده های  بزرگ ترین 

است.
و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیتۀ  مقام های 
که  می گویند  اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی 
فساد  با  مبارزه  در  وزارت خانه ها  از  شماری 

اداری کارشنکی می کنند.
پنج شنبه  روز  کمیته  این  رییس  ترابی،  یما 
این  ماهۀ  گزارش شش  نشر هشتمین  هنگام 
کمیته به رسانه ها گفت که در وزارت خارجه 
مبارزه   هیچ گونه  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 
با فساد اداری وجود ندارد و در وزارت های 
امور  و  شهرسازی  عدلیه،  مهاجران، صحت، 
پیش  پراکنده  گونۀ  به  مبارزه  این  پارلمانی 

می رود.
از  شماری  که  می گوید  هم چنان  ترابی  آقای 
در  مستقل  ریاست های  و  دولتی  اداره های 
زمینۀ مبارزه با فساد اداری با این اداره کمک 

نمی کنند.
پیش  ماه  سه  کمیته  این  که  می گوید  ترابی 
سپرده  خارجه  وزارت  به  را  سفارش هایی 
وزارت  این  در  افراد  گمارده شدن  که  است 
در  وزارت  این  کنون  تا  اما  کند،  ارزیابی  را 
نداده  انجام  کاری  سفارش ها  این  زمینۀ 
و  دیپلمات ها  از  شماری  او،  گفتۀ  به  است. 
بر  خارجه  وزارت  در  پایین رتبه  کارمندان 
سیاسی  و  سمتی  قومی،  وابسته گی های  بنیاد 

گماشته شده اند.
این کمیته هم چنان می گوید که قانون تعدیل 
شدۀ تدارکات و شماری از قراردادهای کمیتۀ 
تدارکات را به دست نیاورده اند. به گفتۀ آن ها، 
سران حکومت وحدت ملی در نشست لندن 
تعهد کرده بودند که تمام گزارش های مبارزه 

با فساد اداری را به این کمیته می سپارند.
نظارت  مشترک  مستقل  کمیتۀ  حال،  این  با 
کارکرد  از  اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و 

رضایت  اظهار  وزارت خانه ها  از  شماری 
می کند.

به گفتۀ ترابی، این کمیته به وزارت کار، امور 
اجتماعی، شهدا و معلوالن سفارش کرده بود 
را  کسانی  و  اصالح  را  اداری اش  سیستم  که 
عدلی  نهادهای  به  دارند،  فساد دست  در  که 
و قضایی معرفی کند که این وزارت سیستم 
اتهام  به  را  تن   750 و  اصالح  را  اداری اش 
به دادستانی معرفی  داشتن کارت های جعلی 

کرده است.
او افزود که این وزارت به شماری از معلوالن 
و بازمانده های شهیدان معاش می دهد که در 
کارت  سه  یا  دو  تن   750 افراد،  این  جمع 
جعلی برای شان ساخته بودند. او می افزاید که 
در میان این افراد، 25 کارمند این وزارت نیز 

متهم به ساختن کارت های جعلی بودند.
راشد بهروز، رییس اجرایی این کمیته در این 
نشست خبری گفت که 8 وزارت و 4 ادارۀ 
را  روزۀ شان  صد  کاری  گزارش های  مستقل 
از  نمونه  عنوان  به  و  اند  داده  کمیته  این  به 
امور  وزارت  کاری 2 صفحه یی  گزارش های 
مواد  با  مبارزه  وزارت  24 صفحه یی  و  زنان 

مخدر یاد کرد.
 380 آن ها  که  می گویند  کمیته  این  مقام های 
سفارش را به 30 ادارۀ دولتی افغانستان برای 
مبارزه با فساد اداری سپرده بودند که از جملۀ 
درصد(   34(  128 تاکنون  سفارش ها،  این 
گزارش  درصد(   46(  176 و  کاماًل  سفارش 
اداره های  اما  اند،  شده  عملی  »قسمًا«  دیگر 
دولتی 76 )20 درصد( سفارش دیگر را عملی 

نکرده اند.
مشترک  مستقل  کمیتۀ  عضو  کاس،  دراگو 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این 
نشست گفت که اکثر مردم افغانستان امیدشان 
نسبت به مبارزه با فساد اداری از سوی دولت 

را از دست داده اند.
دولت  مقام های  که  است  حالی  در  این 
جامعۀ  به  سام  نشست  در  اخیراً  افغانستان 
جهانی تعهد سپرد که با فساد به گونۀ جدی 

مبارزه می کنند.

رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

اشرف غنی از راه توافق سیاسی نه 

از راه تقلب آمده است 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  رییس  سعادت  عبدالستار 
می گوید با تغییر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی ممکن 
انتخابات  کشور با بحران روبه رو گردد و از تقلب ها در 

گذشته پرده برداشته شود.
کمیشنران  برکناری  با  که  می گوید  سعادت  آقای 
رییس جمهور  را  زیان  بیشترین  انتخاباتی  کمیسیون های 

غنی از بهر تقلب خواهد دید.
او گفت: »با تغییر کمیشنران بزرگترین زیان را رییس جمهور 
می بیند، زیرا رییس جمهور از راه توافق سیاسی نه بلکه 
از راه تقلب آمده است و اگر وی مجبور نباشد این کار 
را نمی کند. این تصمیم رییس جمهور به این معناست که 
اراده اش سلب شده است و برکناری هر کمیشنر به این 
کمیشنران  همین  اختالس  با  رییس جمهور  که  معناست 
توقع  نباید  نیز  عبداهلل  عبداهلل  از  است.  قدرت رسیده  به 

داشت، زیرا وی نیز قانون را زیر پا کرده است. »
این  کار  آغاز  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  ایجاد 
برای  آن  اعضای  پیشنهادهای  پذیرفته شدن  و  کمیسیون 
آوردن اصالحات در کمیسیون های  انتخاباتی از مواردی 

اند که کمیسیون های انتخاباتی سخت با آن مخالف اند.
می شود  گفته  که  کمیشنران  گزینش  کمیتۀ  همه  این  با 
برای  را  تازه  کمیشنران  شد،  خواهد  تشکیل  زودی  به 
کمیسیون های انتخاباتی به رییس جمهور پیشنهاد خواهد 

کرد.
این  از  پیش  روز  یک  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
گفته است که در صورت تغییر کمیشنران این کمیسیون، 

افغانستان با چالش های جدی روبه رو خواهد شد.
در این حال شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصالح 
مسوول  پیشین  کمیشنران  که  می گوید  انتخاباتی  نظام 
این  موقف  و  هستند  گذشته  انتخابات  جنجال های 

کمیسیون در تغییر کمیشنران هم چنان پابرجاست.
و  کمیشنران  تغییر  در  را  رییس جمهور  »عمل  او گفت: 
انتخاباتی قانونی و امر ضروری می دانم  اصالح در نظام 
کمیسیون های  در  دوستان  که  حال  شود.  عملی  باید  که 
انتخاباتی می گویند که آوردن اصالحات در نظام انتخابات 
برای همان دوستان مشکل ساز  است ممکن  مشکل  ساز 
باشد؛ اما رهبری حکومت وحدت برای ما در این راستا 

مصمم معلوم می شوند. »
پیوند  در  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  العمل  عکس 
خالصه  کمیسیون ها  این  کمیشنران  احتمالی  تغییر  به 
نمی شود، این کمیسیون رییس اجراییه حکومت را نیز به 
عملکردهای فرا قانونی در پیوند به آوردن اصالحات در 

نظام انتخاباتی متهم می کند.
که  است  کرده  تاکید  این  از  پیش  اجراییه  ریاست  اما 
حکومت تنها پیشنهادهایی را برای آوردن اصالحات در 
نظام انتخاباتی می پذیرد که از سوی کمیسیون اصالم نظام 

انتخاباتی مطرح گردد.
کمیسیون های  انتخابات،  ناظران  از  شماری  این  کنار  در 
انتخاباتی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ناکام 
تاکید می کنند که این کمیسیون ها صالحیت  می گویند و 
دست درازی در انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی ها 

را ندارند.
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نویسنده: عبدالحفیظ منصـور

استـاد برهان الـدین ربانی پس از سقـوط رژیم دکتر 
به دست  افغانستـان  در  را  امـور  زمـام  نحیـب اهلل، 
گرفـت؛ تا میـزان 1375 هـ خ در ارگ کابل مرکزیت 
داشت و پس از آن در شمال افغانستان مستقر شد 
و از آن جا در نقش رییس دولِت افغانستان فعالیت 
کرد. برای آن که به خوبی میراِث دولِت او شناسایی و 
اهمیِت آن به درستی ارزیابی شود، پیشاپیش مراعاِت 
سه اصل، مهم به نظر می آید. این اصل ها عبارت اند 

از: 
1ـ اصل در نظرگیری وضعیت ملی و بین المللی؛

2ـ اصل بررسی میراث یک دولت در ابعاد مختلف؛
که  معنی  بدین  دولت؛  نظرگیری عمر  در  اصل  3ـ 
دولت داری  با  شخص  یک  چندین سالۀ  زمام داری 
یکسان  دستاوردهای  نمی  تواند  گروه  یک  چندسالۀ 

داشته باشد.

در بخش سیاست داخلی 
به  دست  های شان  که  کسانی  عمومِی  عفو  تنفیذ  1ـ 
خون مردم تر بود و ده ها هزار انساِن این سرزمین را 
به خاطر آزادی خواهی و مسلمان بودن کشته بودند 
و هزاران نفِر دیگر را به زندان افکنده بودند. چنین 
اقدامی در تاریخ بشریت یا نظیر ندارد و یا دست کم 

بی سابقه می باشد.
تنها  نه  استاد ربانی  به رهبری  2ـ دولت مجاهدین 
خود  کارِ  مدت  در  بل  داشت،  اعالم  عمومی  عفو 
هیچ فردی را به نام مجرم سیاسی تحت تعقیب قرار 
استاد  دولت  این که  یعنی  نکشید.  بنـد  به  و  نداد 

ربانی، زندانی سیاسی نداشت. 
3ـ پیش از  دولت مجاهدین، دولت های افغانستان 
یا به وسیلۀ یک خانواده رهبری می شد و یا توسط 
یک گروه سیاسی. این مجاهدین بودند که این بت 
دولت  یک  تشکیِل  زمینۀ  و  شکستند  را  تاریخی 
به  اقوام را فراهم کردند.  مرکب از همۀ گروه ها و 
فراگیرترین دولت  ربانی  استاد  سخن دیگر، دولت 

در افغانستان بود.
برگزار  را  ربانی شورای حل وعقد  استاد  4ـ دولت 
افغانستان در این شورا نماینده های  کرد. در تاریخ 
مردم بر اساس نفوس والیات در آن گرد هم آمدند. 
لویه جرگۀ  و  لویه جرگۀ اضطراری  در  این مسأله 
تصویب قانون اساسی اساس کار قرار گرفت. قبل 
جرگه ها  لویه  اعضای  و  تعداد  حاکم،  گروه  آن  از 
را به میل خویش تعیین می کرد. این همه در حالی 
صورت پذیرفت که دولت استاد ربانی از مشروعیت 
سایر  به سان  می توانست  و  بود  برخوردار  انقالبی 
انقالبی ها در سراسر جهان به خود اجازه دهد و از 

مردم نماینده گی کند.
از جغرافیای  استاد ربانی مشروعیت سیاسی را  5ـ 
سیاسی مجزا کرد، بدین گونه که وقتی گروه طالبان 
کابل پایتخت افغانستان را اشغال کرد، برخالف رسم 
پیشین زعمای افغانستان مانند امیر امان اهلل خان، امیر 
فرار  نه  او  ظاهر،  محمد  و  کلکانی  خان  حبیب اهلل 
آورد،  فرود  تسلیم  به قدرت زورگو سر  نه  و  کرد 
بلکه به شمال افغانستان رفت و در آن جا مقاومت 
را رهبری و مشروعیت دولت خویش را در سطح 
تا  اقدام بسنده است  جهانی حفظ کرد. همین یک 
در آینده کسی جرأت نکند که به یاری اجانب در 
اندیشۀ تسخیر کابل و حکمرانی بر افغانستان برآید.

در عرصة روابط بین المللی 
با  ربانی،  استاد  دولت  از  پیش  تا  افغانستان   6-
دوستانه  رابطۀ  آزاد  جهاِن  و  اسالمی  کشورهای 
و  مسکو  به  کشور  این  حسنۀ  مناسبات  و  نداشت 
اقمار آن محدود می شد، اما با روی کار آمدن دولت 
با  مناسبات  تأمین  در  جدیدی  فضای  مجاهدین، 

جهان به وجود آمد.
روابط  فاقد  مجاهدین،  از  پیش  دولت های   7-
خارجی مستقل بودند، ولی با آمدن دولت مجاهدین 
افغانستان در عرصۀ روابط خارجی از استقالل عمل 
اثرگذاری  زمینۀ  کشوری  هیچ  و  گردید  برخوردار 
و  آزادی  اگر  نداشت.  را  مجاهدین  دولت  باالی 
استقالل برای یک ملت ارزشمند باشد ـ که است ـ 
دولت استاد ربانی در حد اعالیی از این امر بهره مند 
بود. دولت استاد ربانی بدون کوچک ترین وابسته گی 

به بیرون، تصامیم خویش را اتخاذ می کرد. 
جنگ  به  دادن  پایان  در  مجاهدین  دولت   8-
این جنگ  ورنه  کرد،  ایفا  کلیدی  نقش  تاجیکستان 
را  میانه  آسیای  کشورهای  از  بسیاری  می توانست 

درنوردد.
در  که  القاعده  و  طالبان  با  ربانی  استاد  دولت  9ـ 
ادبیات سیاسی کنونی به نام گروه های تروریستی یاد 
مبارزه کرد. کاری  به تنهایی و سرسختانه  می شوند، 
در  داد،  انجام  ربانی  استاد  دولت  زمان  آن  در  را 
آیا  گرفتند .  به دوش  ناتو  نیروهای  پسین  سال های 

انجام این مأموریت کار اندکی است؟

 در عرصة فرهنگ و معارف
شد،  پیروز  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقتی  10ـ 

برای سه سال دروازۀ دانشگاه ها بسته گردید؛ زیرا 
اما  نهاد کافرساز می شمردند.  آن ها دانشگاه را یک 
مجاهدین افغانستان به رهبری استاد ربانی دانشگاه ها 
را تشویق و ترغیب کردند. آیا این ویژه گی نمی تواند 
برای دولت مجاهدین در آن وضعیت یک دستاورد 

مهم باشد؟
دانشگاه ها  افغانستان  خلِق  دموکراتیک  حزب  11ـ 
را به زندان فکر و اندیشه تبدیل کرده بود، حتا در 
ایران نیز تا همین اکنون دانشگاه ها تحت نظر شدید 
جامعۀ روحانیت قرار دارند. اما دولت استاد ربانی 
فضای اختناق را از محیط اکادمیک زدود و زمینه را 

برای رشد و باروری افکار فراهم گردانید.
نهاد  حرمت  بیان  آزادی  به  مجاهدین  دولت  12ـ 
داشت،  فراهم  آزاد  نشر رسانه های  برای  را  و فضا 

چنان که ده ها نشریۀ غیر دولتی به طبع رسید.
13ـ دولت استاد ربانی فرصت آن را مساعد گردانید 

که نهادها و موسسات فرهنگی تأسیس شوند؛ همان 
در  غربی  موسسات  پسین  سال های  در  که  کاری 
افغانستان انجام می دهند. در زمان دولت مجاهدین، 
محمد  جالل الدین  موالنا  بنیاد  غزالی،  امام  بنیاد 
خان  خوشحال  بنیاد  غزنوی،  سنایی  بنیاد  بلخی، 

ختک و مانند آن ها تأسیس شد.
14ـ قانون رسانه های همه گانی با معیارهای جهانی 

تدوین و به منصۀ اجرا گذاشته شد.
امهات المومنین که ویژۀ دختران بود،  15ـ دانشگاه 
از  پشاور به کابل منتقل گردید و در کابل به فعالیت 
خویش ادامه داد. در وضعیِت دشوارِ آن زمان چنین 

اقدامی جسارت می طلبید.
رییس  حسن یار  امیرشاه  سید  پوهاند  که  آماری 
در  که  است  مشعر  رسانیده،  نشر  به  کابل  دانشکاه 

دانشجویان  از  درصد   40 ربانی  استاد  دولت  زمان 
دانشگاه کابل دختران بودند. در آن زمان، دسته دسته 
از علمای سنتی نزد استاد ربانی می آمدند و اصرار 
می داشتند در صورتی از دولِت او حمایت می دارند 
این  بپذیرد و آن خواسته  را  آن ها  تنها خواستۀ  که 
گرفته  مکاتب  در  دختران  آموزش  جلو  که  بود 
استاد  ادارات دولتی اخراج گردند.  از  شود و زنان 
ربانی به جدیت این تقاضا را رد کرد و بدین ترتیب 
می شود گفت که دولت استاد ربانی فدای دفاع از 

حقوق حقۀ زنان گردید.
16ـ تا پیش از دولت استاد ربانی، در یکی دو تا از 
مکاتب کابل، صنوف شبانه وجود داشت، اما دولت 
مجاهدین دروازۀ دانشگاه ها را برای تدریس شبانه 
گشود و زمینه را برای آموزش آن عده که مأموریت 

داشتند، فراهم آورد.
تخار،  در  مسعود  بن  عبداهلل  دانشگاه های  17ـ 

ابوریحان بیرونی در کاپیسا تأسیس گردید.
18ـ برای حراست از موزیم ملی افغانستان، آثار آن 
داده  انتقال  ریاست جمهوری  ارگ  به  و  بسته بندی 
شد و این اقدام باعث نجات آثار موزیم کابل گردید.
دولت  از  پیش  تا  ملی  نهادهای  و  سمبول ها  19ـ 
مجاهدین به یک زبان بود. دولت مجاهدین فضا را 
برای همۀ زبان ها آزاد گردانید. از جمله سرود ملی 
به زبان پارسی ترتیب گردید و بانک نوت های جدید 

به دو زبان طبع شد.

در زمینۀ دفاعی و امنیتی 
20ـ در روزهای آغازین پیروزی، شماری بر الغای 
ارتش افغانستان پا می فشردند، اما دولت استاد ربانی 
خود،  عمر  اخیر  تا  و  کرد  پیشگیری  کار  این  از 

چهارچوب ارتش را حفظ کرد.
21ـ به تقلید از جمهوری اسالمی ایران، یک نظریه 
یکی  نظامی  نیروی  دو  دارای  افغانستان  که  بود  آن 
سپاه  شبیه  جهادی  ارتش  دیگری  و  ملی  ارتش 
پاسداران باشد، ولی استاد ربانی بر ارتش واحد از 
ترکیِب این نیروها تأکید ورزید و همین اکنون نیز 

ارتش افغانستان ترکیبی از این دو نیرو می باشد.
22ـ استاد ربانی دستور لغو نیروهای ملیشه را صادر 
کرد و از همه خواست تا در چهارچوب نیروهای 

منظِم حکومت تنظیم گردند.

 در زمینة امور دینی و مذهبی 
23ـ با پیروزی مجاهدین علمای دین به متِن سیاست 
از وزارت خانه ها  برخی  کشانیده شدند و در رأس 
موارد  در  حکومت ها  این،  بر  قبل  گرفتند.  قرار 
استفاده  نمایشی  به صورِت  دینی  علمای  از  زیادی 
می کردند و تنها در توجیه سیاست های شان از آن ها 

کار می گرفتند.
سنی  و  شیعه  مذاهِب  تقریب  برای  شورایی  24ـ 
و  شد  تشکیل  ربانی  استاد  به وسیلۀ  افغانستان  در 

تالش هایی در این جهت به راه انداخته شد.
آن  از  پیش  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  25ـ 
افغانستان  مسلمان  تودۀ  اغوای  برای  حلقه هایی 
به نام حلقه های صوفیانه ایجاد کرده بود و شماری 
اما  بود،  داشته  مصروف  حلقات  آن  اطراف  در  را 
دولت استاد ربانی بر این گونه فعالیت ها نقطۀ پایان 

گذاشت.
آن  در  که  دینی  بزرگ  مدارس  اعمار  برای  26ـ 
پیروان اهل تشیع افغانستان درس بخوانند و آموزش 
از  گردید،  توزیع  کابل  شهر  در  زمین هایی  ببینند، 

جمله زمین مدرسۀ خاتم االنبیاء.

در بخش قضا
دولت  توسط  انقالبی  اختصاصی  محکمۀ  27ـ 
مجاهدین لغو گردید. رژیم داکتر نجیب اهلل و ببرک 
خود  سیاسی  مخالفان  محکمه  این  توسط  کارمل 
ایران  باشید که  داشته  یاد  را سرکوب می کردند.)به 
افغانستان برای سال ها »دادگاه ویژۀ  در همسایه گی 

انقالب« را حفظ کرده بود.(
حکومت  تسلط  و  کرد  پیدا  استقاللیت  قضا  28ـ 
که  دارد  وجود  مواردی  رفت.  بین  از  نهاد  آن  بر 
حکم  خالف  ربانی  استاد  حکمرانی  عهد  در  قضا 
رییس جمهور فیصله کرد و رییس جمهور حکم خود 

را پس گرفت.

در عرصة اجتماعی 
را  تک قومی  حاکمیت  ربانی  استاد  زعامت  29ـ 
که  داشت  اعالن  همه  به  و  زد  برهم  افغانستان  در 
قومی  هیچ  و  است  چندقومی  جامعه یی  افغانستان 

نباید به تنهایی در تصمیم گیری های ملی عمل کند.
در بخش اداری

به صورت  ابتدا  از  افغانستان  اداری  واحدهای  30ـ 
ناعادالنه تأسیس یافته بود، بدین شرح که در برخی 
وجود  ولسوالی  چندین  اندک  نفوِس  با  والیاِت  از 
داشت و شماری دیگر از والیات با وجود استحقاق، 
این رهگذر در محرومیت به سر می بردند. استاد  از 
ربانی تا جایی که توانست و فرصت برایش دست 
داد، به ایجاد ولسوالی ها در مناطِق مستحق مبادرت 
میان  در  تعادل  نحوی  به  اداری  لحاظ  از  و  ورزید 

والیات به وجود آورد.

میراث دولت استاد ربانی 

)1380-1371(

ACKU
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دکتر شمس الحق آریانفر
در  خورشیدی   1319 سال  در  ربانی  برهان الدین  استاد 
فیض آباد، مرکز والیت بدخشان، زاده شد. در سال 1326 در 
حالی که هفت سال داشت، شامل مکتب متوسطۀ فیض آباد 
گردید. دورۀ ابتداییه و متوسطه را به عنوان شاگرد ممتاز و 
درجه اول سپری کرد. در سال 1335 به صنف نهم مدرسۀ 
می شد،  یاد  شرعیه  دارالعلوم  آن زمان  در  که  کابل  ابوحنیفۀ 
شامل گردید. در 1339 بعد از این که مدرسه را با درجۀ عالی 
به پایان رسانیده بود، شامل دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل 
گردید. در سال 1342 با درجۀ اول، فراغت یافت و نظر به 
استعداد برترش نسبت به سایرین، بالفاصله به حیث استاد 
در دانشکدۀ شرعیات پذیرفته شد. در سال   1345 بعد از 
دوسال تدریس، جهت ادامۀ تحصیل به جمهوری عربی مصر 
رفت و شامل دانشگاه االزهر شد. در سال 1347 در رشتۀ 
به دست  را  خود  ماستری  مدرک  اسالمی،  عقیدۀ  و  فلسفه 
آورد. بالوقفه برای دکترا ثبت نام کرد. رسالۀ دکترای خود 
را زیر عنوان »جنبه های علمی و فلسفی زنده گی عبدالرحمن 
جامی«  ثبت نمود. در سال 1349 جهت تحقیقات علمی به 
دانشگاه انقره رفت. این دورۀ تحقیق و پژوهش سه ماه به 
درازا کشید. در همین دوره با زبان ترکی نیز آشنایی حاصل 
پشتو و عربی،  فارسی دری،  زبان های  به  ربانی  استاد  کرد. 
نویسنده و خطیب توانا بود؛ هم چنان که به زبان های اردو و 

انگلیسی نیز تکلم می نمود. )1( 
استاد بعد از کودتای داوود خان کشور را ترک کرد و مدت 
و  کمونیست ها  علیه  بر  را  افغانستان  ملت  جهاد  سال،   18
دولت  رییس  جهاد،  پیروزی  با  کرد.  رهبری  سرخ  ارتش 
لحظات،  بحرانی ترین  در  سال  ده   حدود  و  شد  افغانستان 

کشور را رهبری کرد. 
 

پژوهش و آثار
اسالمی، صاحب  متفکر  اسالم شناس و  به یک  ربانی  استاد 
است.  عمیق  و  استوار  پژوهش  و  ژرف  تحلیل  توانا،  قلم 
این ویژه گی با کار وتحقیق مداوم و آگاهانه از آغاز جوانی، 

حاصل گردیده است.
نخستین آفریده های علمی و پژوهشی استاد، به گونۀ مقاالت 
ادبی  و  سیاسی  حیات  طول  در  که  یافت  هستی  تحقیقی 
حق،  پیام  الفالح،  مجالت  بر  نگرشی  داشت.  ادامه  ایشان 
نیاد، عرفان، ادب، وژمه، ژوندون، لمر، شرعیات، گهیح، ما 
را به این نبشته ها رهنمایی می کند. امید است که روزی این 

مقاالت گردآوری و چاپ گردند.
مجلۀ  در  مدیریت  با  استاد  نوشته های  از  دیگر  بخشی 
عنوان  به  شرعیات  مجلۀ  که  زمانی  دارد.  پیوند  شرعیات 
ارگان نشراتی دانشکدۀ شرعیات در سال 1349 تأسیس شد، 
استاد ربانی به عنوان استاد و نویسندۀ مطرح، مدیریت آن را 
به دوش گرفت. در آغاز بیشترین بخش محتویات این مجله 
توسط استاد آماده می شد. مقاالت استاد در مجلۀ شرعیات، 
مبین دید ژرف، پویایی و بالنده گی پژوهش های ایشان است.

 
کتب و رساالت:

1ـ تیوری سیاسی اسالم: این رساله را استاد ربانی زمانی که 
تازه به استادی شرعیات پذیرفته شده بود و در ضمن عضو 

دیپارتمنت تحقیق دانشگاه بود، نوشت.
2ـ تشریح عقاید معتزلی: این کتاب نیز در همکاری با بخش 
نرفته  عالی  تحصیالت  به  هنوز  که  زمانی  دانشگاه،  تحقیق 

بود، نوشته شده است.
3ـ ترجمۀ جزء اول »فی ظالل القران«: استاد ربانی در سال 
1352 جزء اول تفسیر »فی ظالل القرآن« را زیر عنوان »در 

پیامبر  میالد  مناسبت  به  که  نمود  ترجمه  قرآن«  سایه های 
)ص( در کابل چاپ گردید.

4ـ نشانه های راه: این کتاب نیز ترجمه یی است از کتاب سید 
قطب به نام »معالم فی الطریق«

5ـ اسالم و کمونیسم
6ـ فاجعۀ 26 سرطان و سیمای زعامت داوود خان

7ـ داوود خان در گذشتۀ ننگین، حاضر جنایت بار و مستقبل 
هولناک

8ـ چه نوع مبارزه؟
9ـ پیغام شهید که به مناسبت شهادت انجنیر حبیب الرحمن 

شهید ارایه و نشر گردید.
10ـ اصول بحث و تحقیق از نظر اسالم

و  زندگی  دربارۀ  که  نیازی  غالم محمد  استاد  از  یادی  11ـ 
شخصیت و اندیشه های پوهاند نیازی تحریر یافته است.

12ـ اصول تربیت در اسالم
13ـ استقاللیت انقالب

14ـ آموختنی هایی در مسیر انقالب اسالمی
15ـ در دوره جهاد، مقاالت تحقیقی و سیاسی استاد ربانی 
در مجالت محیط هجرت که از سوی جمعیت اسالمی نشر 
نشریاتی چون:  در  از جمله  است؛  یافته  بازتاب  می گردید، 
المومنات،  مرصدجهاد،  مجاهد،  اسالم،  لوای  خون،  میثاق 
د   ، غازی  الجهادی،  صوت  مجاهد،  سیمای  المجاهدون، 

جهاد پلوشه، د جهاد هنداره و غیره. )2(
 

استاد ربانی و سیاست
ذهن برتر، دید ژرف، عالیق دینی و اجتماعی، استاد ربانی 
را از کودکی به مسایل اجتماعی و به سیاست راغب ساخت.
استاد می گفت: »عشق به دین، ارزش های دینی و عشق به 
مردم، از دوران کودکی در فکر و احساس من وجود داشت. 
چاه آبی«  »عارف  شعر  این  مادرکالنم  که  روزهایی  آن  در 
 / است  بخارا خراب  ملک  که  »واحسرتا  می کرد:  زمزمه  را 
پرسیدم:  می  شد...«  کامیاب  دین  دشمن  و  ذلیل  شد  دین 
بخارا کجاست؟ می گفت: بخارا سرزمینی بود که مسلمان ها 
درس  دین  علمای  آن جا  در  می کردند.  زنده گی  آن جا  در 
خوانده  درس  آن جا  در  هم  تو  پدرکالن های  می خواندند. 

بودند، برخی آن ها به دست بلشویک ها شهید شدند.
در  شنیدم...  را  جدیدی  مسایل  و  افکار  شدم،  که  بزرگتر 
آن زمان در آن گوشۀ دورافتادۀ کشور، کتاب ها و مجالتی 
می زدم  ورق  را  مجالت  رسید...  می  ایران  تودۀ  حزب  از 
سردر  آن  مفاهیم  و  اصطالحات  پاره یی  از  می خواندم.  و 
نمی آوردم... از آن روزها بود که جوانه های اندیشۀ سیاسی 
در فکر من ایجاد شد و در ذهنم پرسش ها و طرح هایی به 
دهم  در صنف  آمدم.  ابوحنیفه  مدرسۀ  به  بعدها  آمد.  میان 
در  کردم...  اشتراک  پیامبر  میالد  کنفرانس های  از  یکی  در 
پایان، رییس کنفرانس وفی اهلل سمیعی ... همرایش که بعدها 
دانستم عبدالحکیم شرعی جوزجانی است... مرا دعوت کرد 
بود  اول  بار  برای  کنم.  شرکت  اسالمی  فعالیت های  در  تا 
افکار را می شنیدم. می گفتم در مورد  که من این سخنان و 

پیشنهاد آن ها فکر خواهم کرد.« )3(
فاکولته  استاد در  به حیث  نیازی  استاد  بعدها وقتی مرحوم 
آمد و ما هنوز شاگرد صنف یازده و دوازده بودیم ، فعالیت 
ایجاد  هسته هایی  و  کرد  کسب  بیشتر  شدت  سیاسی  های 
گردید. استاد ربانی در مورد تشدید فعالیت های سیاسی در 

آن روزگار می گوید:
مرگبار  ایدیولوژی  با  شوروی...  اتحاد  ما،  شمالی  همسایۀ 
داشت  تصمیم  سلطه جویانه  خواسته های  با  و  مارکسیسم 
نفوذ خود را در کشورهای دیگر از جمله افغانستان از طرق 

گوناگون برقرار سازد. در همین راستا دوران صدارت داوود 
ما شاهد یک سلسله تحوالت به نفع اتحاد شوروی بودیم... 
فعالیت های  که  کردند  آغاز  فعالیت  به  گروه ها  و  احزاب 
آن ها در جهت منافع و سیاست های اتحاد شوروی صورت 
از  ناشی  تحوالت  و  شوروی  اتحاد  مداخالت  می گرفت. 
نیرومند  گرایش های  دارای  که  افغانستان  مردم  میان  در  آن 
دین داری و استقالل طلبی می باشند، حساسیت به میان آورد. 
این وضعیت استاد ربانی را که جوان بادرک و باهوشی بود، 

به مبارزه کشاند.
زمانی که در 1339 شامل دانشگاه شد. با وجود محدودیت 
فعالیت های سیاسی در محیط دانشگاه، تب وتاب بحث های 
جوانان  از  بسیاری  برخالف  ربانی  استاد  بود.  گرم  سیاسی 
دانشگاهی که فریفتۀ دستاوردهای شوروی و چین گردیده 
مسلمان  مردم  بیداری  جهت  در  را  اسالمی  مبارزۀ  بودند، 

افغانستان آغاز نمود.
در سال 1342 استاد ربانی به حیث استاد در دانشگاه، شامل 
وزیری  نخست  از  داوود  که  بود  دوره  این  در  شد.  وظیفه 
مستبدانه، کنار رفت، فضای سیاسی کشور باز شد و احزاب 
سیاسی، )بیشتر احزاب چپی( یکی پی دیگری ظهور نمود. 
در این دوران، استاد غالم محمد نیازی، استاد محمد موسی 
توانا، استاد برهان الدین ربانی، استاد عبدالرب رسول سیاف، 
جنبشی را بنیاد گذاشتند که به نام جمعیت جوانان مسلمان و 

یا جمعیت اسالمی افغانستان خوانده می شد. 
بعد از دو سال استادی، جهت تحصیل بیشتر به مصر رفت، 
و  یافت  بیشتر  آشنایی  اسالمی  حرکت های  با  آن جا  در 
تا آن جا که در جامعه االزهر مصر به  ادامه داد  تحقیقات را 

عنوان یک اسالم شناس معرفی گردید.
شوری  طرف  از  برگشت،  مصر  از   1347 در  که  زمانی 
سازماندهی  و  رهبری  به  افغانستان،  اسالمی  عالی جمعیت 
دانشجویان دانشگاه کابل برگزیده شد. بر اساس کوشش ها 
و مساعی خسته گی ناپذیرش، استاد در شورایی که در حمل 
1352 هجری خورشیدی برگزار شد، به حیث آمر جمعیت 
و  پیشتاز  جوانان  همۀ  و  گردید،  تعیین  افغانستان  اسالمی 
کدر رهبری جمعیت حتا استاد بزرگ و مجاهد و موسس 
در  نیازی  غالم محمد  پروفیسور  افغانستان،  اسالمی  نهضت 

این انتخاب سهم داشت و بل استاد بیعت کردند... . )4(
با  رسید،  قدرت  به  سرطان   26 در  خان  داوود  که  زمانی 
نهضت  سرکوب  به  پرچمی ها  ویژه  به  افراد چپ  همیاری 
نهضت  اعضای  از  شماری  نمود.  آغاز  مسلمان  وجوانان 
سوی  به  را  کشور  نیز  ربانی  استاد  شدند.  شهید  و  زندانی 
یاری  با  و  شد  مقیم  پاکستان  در  نمود.  ترک  آزاد،  قبایل 
بیداری  در  بودند،  شده  مهاجر  که  اسالمی  نهضت  جوانان 
و سازماندهی مردم علیه نظام مستبد  داوود خانی ادامه داد. 

استاد ربانی می گفت:
ما در آغاز سعی کردیم با داوود خان صحبت کنیم و به وی 
براندازی نظام را در سر نداریم.  اطمینان دهیم که ما نقشۀ 
خان  داوود  با  نیازی  استاد  رهبری  به  استادان  از  تعدادی 
است  عالقه مند  خان  داوود  می شد  گمان  کردند...  مالقات 
به  رغم  اما  بیاید،  میان  به  مشارکت  و  همکاری  زمینۀ  یک 
تالش های ما، او در این جهت نتوانست کاری انجام دهد. 
داوود خان دیگر یک  نتیجه رسیدیم که  این  به  ما  باالخره 
را  امور  زمام  ظاهر،  در  که  است  چهره یی  و  است  روکش 
به دست دارد. اما گروه دیگری هست که برنامه ریزی می کند 
این گروه کمونیست ها  دارد.  اختیار  در  را  واقعی  و قدرت 
بودند که از اتحاد شوروی هدایت می گرفتند. نهضت اسالمی 

نمی توانست در برابر این جریان ها بی تفاوت باشد )5(

استاد ربانی و جهاد: 
که  زمانی  و  حاد  شرایط  در  رهبر،  ارجمندی  و  نقش 
می گردد.  روشن  بیشتر  می شود،  واقع  سیاسی  بن بست های 
با  که  خان  داوود  ظهور  از  بعد  ما  جامعۀ  حساس  شرایط 
بسیاری نیروهای چپ به سرکوب مسلمانان بیدار پرداخت، 
خلق  کمونیست  حزب   1357 ثور   7 کودتای  گردید.  آغاز 
پای سربازان  به قدرت رساند و رویداد 6 جدی 1358  را 
سرخ را به افغانستان کشاند، وضعیت افغانستان داغ تر شد 
و نهضت، ناگزیر به جهاد مسلحانه دست یازید. استاد ربانی 
در همۀ این دوره ها با خرد  واالی سیاسی، ملت و نیرو های 
مبارز اسالمی را به خوبی رهبری کرد. کارکردهای خردمندانۀ 
استاد ربانی در این دوره، برتری او را نسبت به دیگران به 
نمایش می گذارد. ایشان با رهبری خردمندانه، اقشار، اقوام، 
به  آزادی،  و  نجات  را در جهاد  مذاهب مختلف  طبقات و 
دور حزب جمعیت اسالمی کشاند. مردم افغانستان جمعیت 
را بستر مناسب و بایستۀ خود می دانستند. در جمعیت همۀ 
خود  آن  در  تشیع  برادران  داشتند.  عضویت  کشور  اقوام 
عضویت  نیز  هندوها  حتا  و  می کردند  احساس  راحت  را 
جمعیت را داشتند. سیاست معتدل رهبری جمعیت، آن را به 

گسترده ترین حزب در کشور تبدیل نمود.
استاد ربانی جمعیت را بستری ساخت که صدها و هزارها 
شخیص  شخصیت های  به  بی نام ونشان،  و  روستایی  جوان 
آنان  حضور  عرصه یی،  هر  در  امروز  و  گردیدند  تبدیل 
و  معرفی  در  ربانی  استاد  نقش  هم چنین  است.  محسوس 
دیگر  رهبر  هر  از  بارزتر  افغانستان،  مسالۀ  ساختن  جهانی 
است. در شرایطی که فراوان شخصیت های ملی نظام قبلی، 
در سایۀ غرب جا خوش کرده بودند، و در حالتی که  شماري 
از رهبران جهادی بدون اجازۀ دستگاه های استخباراتی یارای 
حرکت و تصمیم را نداشتند، استاد ربانی در مواردی یک تنه 
و با وجود انواع فشارها، حرکت های بزرگ را آغاز کرد و 

در جهانی ساختن انقالب گام برداشت.
در سال 1980 زمانی که روس ها در کشور داخل شده بود، 
در  اسالمی  گروه های  همۀ  از  نماینده گی  به  ربانی  استاد 
کنفرانس وزرای خارجۀ کشورهای اسالمی منعقدۀ اسالم آباد 
شرکت کرد. با سخنرانی مستدل، مداخلۀ شوروی را تجاوز 
علیه اسالم و سرزمین های اسالمی خواند و از جهان اسالم 
و کشورهای آزادی خواه جهان، خواست که رابطۀ خود را با 

شوروی و رژیم دست نشانده اش قطع نمایند.
در سال 1365 جهت دیدار با رونالد ریگان، رییس جمهور 
در  جهاد  گستردۀ  ساختن  مطرح  زمینه سازی  و  امریکا، 
مطبوعات جهان و امریکا، به ایاالت متحدۀ امریکا سفر کرد. 
مخالفان،  تبلیغات  اوج  میان  در  و  روزگار  آن  در  سفر  این 
خرد و شهامت استاد ربانی را به نمایش گذاشت. در راستای 
و  کرد  اقدام  صمیمانه  مجاهدان،  اسالمی  اتحاد  و  وحدت 
در سال 1367 در یک ابتکار بزرگ، پیشگام اتحاد اسالمی 

افغانستان شد.
در سال 1367  به نماینده گی از اتحاد اسالمی مجاهدین، با 
روس ها مذاکره آغاز کرد. و باالخره در همین راستا بود که 
در سال 1370 در راس هیات تنظیم های جهادی به مسکو 
نمایش  به  را  ربانی  استاد  توانایی  نیز  سفر  این  نمود.  سفر 
گذاشت و روس ها او را سیاست مدار ورزیدۀ افغانستان لقب 

دادند. 
خرد واال و نبوغ سیاسی استاد ربانی در مذاکره با امریکا و 
شوروی، امروز درک می گردد؛ در حالي که در آن روزگار، 

ذهنیت های محدود بسیاري، آن  را جرم می دانستند.
افغانستان  استاد ربانی در سال 1371 رییس دولت اسالمی 
شد و در حدود یک دهه، در بحرانی ترین شرایط، در حالی 
که طالبان، استخبارات منطقه و کشورهای جهان از هیچ گونه 
توطیه دریغ نکردند، کشتی این کشور طوفانی را راهنمایی 

کرد.
عنوان  به  ربانی  استاد  بن،  اجالس  از  بعد   1380 سال  در 
رییس جمهور برحال، قدرت را انتقال داد. این انتقال قدرت 
از شاهکار های سیاسی استاد ربانی است. غرب شراط را به 
گونه یی آورده بود که همۀ افغان ها فکر می کردند سعادت در 
عقب دروازه های افغانستان آمده است. باید نیروهای جهانی 
واقعیات  از  نزد عامۀ مردم که  این روند  با  بیایند. مخالفت 
را  استاد قدرت  ایجاد می کرد.  نبودند، سوءتفاهم  آگاه  زیاد 
تسلیم داد، اما خود تسلیم نشد، جهاد را تسلیم نکرد و به 

ارزش های آن پشت ننمود. 
به  اعتقاد  و  جهانی  بزرِگ  قدرت های  برابر  در  صف آرایی 
روشن فکران  فراوان  که  حالی  در  ابرقدرت ها  شکسِت 
نتیجه، شکسِت  به تسلیمی می اندیشیدند، و در  ُمدرن فقط 
ارتش سرخ و زوال نیروهای مهاجم منطقه یی که در تبانی 
را داشتند،  این خاک  بر  با قدرت های جهانی خیال سیطره 
افتخاری ست که در کارنامۀ استاد ربانی بر رواق تاریخ حک 

خواهد بود.
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علی پارسا
پروژه  از  پس  بلخ،  والیت  والی  نور،  عطامحمد 
لب  که  بود  بلندپایه یی  مقام  اولین  شمال،  ناامن سازی 
را  ارگ  برابر  در  تعارفاتی  و سکوت  به شکوه گشود 
شکستاند و با انتقاد از عملکرد حکومت مرکزی، در پی 
چاره یی برای بازگردان همای امنیت به صفحات شمال 
یافتن به این هدفش، رزم جامه به  شد. او برای دست 
تن کرد و به جنرال دوستم و حاجی محقق، فراخوان 

پاسداری از شمال داد. 
عطا در مزار رزم جامه به تن کرد و عزم پس زدن دشمن 
از بلخ کرد. دوستم هم به فاریاب رفت تا گاه با »نکتایی« 
و گاه با رزم جامه به دشمن بتازد و آنها را از آمدن شان 

پشیمان کند.
و  شد  ارزیابی  موفقانه  فاریاب  در  دوستم  نبرد   
به  خود  با  را  مردمی  و  محلی  بیشماری  حمایت های 

ارمغان آورد. 
این روزها عطامحمد نور با راه اندازی عملیات گسترده 
»الماس 2« در این ایام در پی چیدن گلیم تروریستان از 
سه والیت شمالی بلخ، جوزجان و سرپل است و در 
مواجه  گسترده یی  استقبال  و  اقبال  با  گذشته  روزهای 

شده است.
آخرین  جنگ  پلورالیستی،  نگاه  از  سیاست  در 
از  به آن می کوبد.  دروازه یی است که یک سیاستمدار 
است  سیاست  پایان  جنگ  سیاسی،  کثرت گرایان  دید 

وصف  این  با  است.  سیاستمدار  یک  کلید  آخرین  و 
شانه کردن  سالح  و  پوشیدن  رزم جامه  که  گفت  باید 
راه  آخرین  نور،  عطامحمد  سیاستی چون  مردان  برای 

فراروی شان بوده است. 
بیایند،  نبرد  میدان  به  این که  از  پیش  دولت مردان،  این 
تالش بسیار کردند تا در میدان سیاست به باب دل شان 
برسند و بار دیگر رویای شمال امن را تحقق بخشند. 
وقتی اما چنین نشد، لباس های دیروز جنگ را به تن 
کردند و عزم عقب نشاندن دشمن را کردند. این اقدام 
استیصال مشمئزکنندۀ  از سوی دیگر نشانگر  یکجانبه، 
هم  رییس جمهور  شخص  و  ملی  وحدت  حکومت 
بهشت سبز  دیروز وعده  تا  که  رییس جمهوری  است. 
در سراسر کشور را می داد، حاال نمی تواند مانع پروژه 
در  شود.  برخی ها  سوی  از  کشور  شمال  ناامن سازی 
صورت آستین باال زدن رییس جمهور به عنوان فرمانده 
و  می ماند  ناامنی  نه شمال  کشور،  مسلح  قوای  اعالی 
نه نیازی برای به میدان رفتن فرماندهان دیروز شمال. 
به هر حال، اما هرچند به میدان رفتن مردان سیاست، 
تصمیمی دشوار و پرخطری است، اما بدون شک هم 

مثمر است و هم ارزنده. 
عطامحمد نور برای چندمین بار با تجربه به میدان در 
آمدن نشان داد که حاضر است در روزهای بد در کنار 
بار دیگر چون  و  بایستند  نیروهای مسلح شان  مردم و 
براند.  روزهای مقاومت، دشمنان دست پروده را عقب 

این حرکت بدون شک عالوه بر این که تاثیرات مثبتی بر 
امنیت شمال می گذارد، زمینه بسیج و همسویی نیروهای 
اجتماعی، امنیتی و سیاسی کشور را هم فراهم می کند و 
درنتیجه به یکپارچگی که از پیش نیازهای عمده دست 
یافتن به امنیت در جوامع جهان سومی است، می انجامد. 
در  جمعی  حرکت های  چنین  گسترش  ترتیب  این  به 
سراسر کشور و الگوگیری از آن در صورت مدیریت 
کارامد- می تواند نتایج مثبت ملموسی را به جا بگذارد.
فرمانده شمال  دو  اخیر  اما حرکت های  این وجود  با   
نشان می دهد که بسیاری ها نه تنها در پی گسترش چنین 
الگویی اند، بلکه به شدت در صدد تخریب آن هستند. 
بازتاب های رسانه ای گسترده از این حرکت های سازنده، 
گاهی هم با بهانه جویی های برخی ها برای کارشکنی در 
قبال آن همراه بوده است. کم نبودند کسانی که به هر 
نحوی و با استفاده از هر ابزاری می کوشیدند که بر روی 
دستاوردهای دوستم در فاریاب خاک بریزند و مبارزه 
نسل ُکشی  برای  تالشی  را  منطقه ای  هراس افکنی  با  او 
سازمان یافته تلقی کنند. رسانه های مربوط به این طیف 
هرچند همواره با بهانه های واهی ساز مخالف با حرکت 
عنوان  قومی  اقدامی  را  آن  و  می زدند  دوستم  جنرال 
تروریسم  با  مبارزه  برای  راه حلی  هرگز  اما  می کردند، 

روبه رشد پیش نکشیده اند.

همین رسانه ها و چهره های جنجال برانگیز و حاشیه ساز 
پاک سازی  عملیات های  به  دست  یک  از  هرچند 
همواره  دیگر  دست  از  اما  می گیرند،  خرده  شمال  در 
دیگر کشور  مناطق  در  داعش و طالب  از  زبان شکوه 
یا  توان  حکومت  اگر  اینکه  از  غافل  می گشایند؛ 
را می داشت،  نیروهای شورشی  زدن  برای پس  عزمی 
دولتمردانی چون عطامحمد نور هرگز کاالی سیاست 
نظامی  نمی کردند. عملیات های  بدل  لباس جنگ  با  را 
دولت مردان حکومت وحدت ملی در شمال نشانگر آن 
است که حاال نوبت اقدام جمعی در برابر دشمنان است 
و نمی توان به تنهایی چشم به راه حکومت و نیروهای 

امنیتی نشست. 
و  ننگرهار  والیت  از  داعش  زدن  پس  حساب  این  با 
دست یافتن به امنیت نسبی در سراسر کشور به جای 
نر  »گاو  دیگران،  به  زدن  تشر  و  کنایه  و  دادن  شعار 

می خواهد و مرد کهن«.
از سوی  بسیاری  مشکوک  روزها حرکت های  این  در 
برخی از قبیله ساالران معلوم الحال دیده و شنیده می شود 
که نه تنها هیچ دستاوردی برای رهایی کشور از بحران 
نداشته، که حتا گاه کشور را دو دستی به سوی بحران 
رهنمون می شود. به گونه مثال همان هایی که امروز، تمام 
همت خود را به کار بسته اند که »اسالمیت« و »افغانیت« 
الکترونیکی جار زنند، به خوبی  با تذکره های  خود را 

می دانند که بر »اسالمیت« و »افغانیت« مان در ولسوالی 
اچین ننگرهار از سوی بیگانگان تجاوز می شود. کسی 
نیست که این روزها صدای گریه پیرمرد و مرد و زن و 
طفل اهالی ولسوالی اچین یا قصه دو پاره کردن طفل 
نوزاد از سوی داعشیان در این منطقه را نشنیده باشند. 

هیچ چهرۀ قبیله گرایی که این روز ها بیل برداشته اند 
تا آب روان عطا محمد نور و جنرال دوستم را گل آلود 
کنند، از تراژدی تلخ تجاوز جنسی اوباشان داعش بر 
تمام  اما،  این حال  با  نیستند.  بی خبر  زنان هموطن مان 
توشه و توان این چهره های مسخ شده، بی اعتبار کردن 
نبرد جنرال دوستم یا عطامحمد نور در شمال و یا هم 

هوچی گری برای درج واژه »افغان« است.
تا دیروز  از کسانی که  باید  نظر می رسد که مردم  به   
مهندس  و  کشور  ملی  خیانت  بزرگ ترین  سکاندار 
سنگ  امروز  و  بودند  کشور  در  تقلب  بزرگ ترین 
»اسالمیت« و »افغانیت« را به سینه می زنند، بپرسند که 
آیا به راستی هّم و غم شان افغان و افغانستان است و 
به قول خیام »آیا تو چنان که می نمایی، هستی؟!«. اگر 
به راستی چنین است پس چرا به جای حاشیه سازی و 
نفاق افکنی در پی بسیج مردم در برابر تجاوز بیگانگان 
نمی شوند؟ شاید میدانند که بی جرئت اند و بی غیرت.
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ضرورت بسط الگوی ضدتروریستی عطا و دوستم

معاملۀ ننگین یک »مهرۀ...
و ساحۀ دند غوری را به طالبان واگذار کرده و به این 

گروه سند ملکیت داده اند.
بسم اهلل اتاش، عضو شورای والیتی به رسانه ها گفت: 
»در این سند که ساحۀ دند غوری به طالبان داده شده 
است؛ وزیر سرحدات اقوام و قبایل، سرپرست والیت 
امنیت، فرمانده  بغالن، رییس شورای والیتی، رییس 
پولیس، رییس شورای عالی صلح بغالن و دو عضو 
این شورا، امضا کرده اند که این سند در برگیرنده 9 

ماده می باشد«.
وی گفت: »ساحۀ دندغوری به طالبان واگذار شده و 
در یکی از 9 ماده آمده است که در این ساحه، افراد 
انجام  اگر دیده شود، دولت حق  مشکوک و مظنون 
عملیات، گرفتاری افراد و حتا واردشدن به این ساحه 

را ندارد«.
محمدحنیف عضو دیگر شورای والیتی با تأیید این 
ملکیت،  سند  امضای  از  پس  که  می گوید  موضوع 
از  پس  و  کرده  تغییر  بغالن  در  جنگ  جغرافیای 

برگشت این هیأت به مرکز، درگیری شدید در بغالن 
مرکزی رخ داد که در آن ساحه، دو تانک مربوط به 
نیروهای امنیتی به دست طالبان افتاده و چندین تن از 

نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.
والیتی،  شورای  دیگر  عضو  ظریف،  محمدظریف 
دولت را به بی حرمتی در مقابل مردم و شهدای والیت 
بغالن متهم می کند و می گوید که پس از همگانی شدن 

این موضوع، سر و صدای مردم نیز باال شده است.
و  نوشته شده  پشتو  زبان  به  سند  این  که  گفت  وی 
اختیار  در  مطلقا  دندغوری  ساحۀ  حاضر،  حال  در 
گروه طالبان است و بیرق های این گروه در این ساحه 

برافراشته شده است.
ملکیت  سند  تحویل  بغالن،  والیتی  شورای  اعضای 
»بی شرمانه«  ضعف  طالبان،  به  را  دندغوری  ساحه 

دولت عنوان می کنند.
والیت  مرکز  کیلومتری  پنج  در  دندغوری  واگذاری 
از شهروندان کشور  بسیاری  طالبان، خشم  به  بغالن 

را بر انگیخته است. 
مردم معتقد هستند که دولت با این کار حیاط خلوتی 

را به طالبان در شمال فراهم می کند. 
که  می گویند  تحلیلگران  برخی  حال،  این  در 
منگل  از جمله گالب  درون حکومت  در  مهره هایی 
وزیر سرحدات و والی پیشین هلمند به اشارۀ برخی 

کشورهای خارجی دست به چنین کاری زده اند. 
انتقال  با  می ورزند  تالش  مهره ها  این  آنان،  باور  به 
جغرافیای جنگ، محیط مصون و غیرقابل خطری را 
به طالبان فراهم سازند تا آنان بتوانند آزادانه در این 

مناطق فعالیت کنند و به سربازگیری بپردازند. 
انتخاباتی  آریافر کمیشنر کمیسیون شکایات  عزیزاهلل 
می گوید که واگذاری منطقۀ دند غوری والیت بغالن 
به طالبان بدعت خطرناکی است که تبعات منفی زیر 

را به دنبال خواهد داشت :
غوری  دند  واگذاری  نامۀ  تفاهم  اجرایی شدن  با    .1
به طالبان، اولین منطقۀ رسمی مصون و حمایت شده 

برای طالبان در شمال کشور ایجاد می شود.
2. طالبان از این منطقه به عنوان یک مرکز مطمین و 

پشت جبهۀ محلی خویش استفاده می کنند.
3. از این مرکز عملیات های تروریستی در سایر نقاط 

بغالن طراحی و اجرا می شود. 
به عنوان یک  با طالبان محلی  نامه  تفاهم  4. امضای 

طرف به آنها مشروعیت می دهد. 
همین  در  بدعت  این  جلو  این  اگر  که  می گوید  او 
آغاز گرفته نشود، ممکن است در سایر نقاط کشور 
تعمیم یابد و طالبان صاحب جزایر قدرت به رسمیت 
شناخته شده یی در سطح کشور شوند که مهار آن در 

آینده به شدت دشوار خواهد بود.
برخی از نیروهای امنیتی نیز از واگذاری این منطقه به 

طالبان ابراز ناراحتی کرده اند. 
آنان گفته اند که چنین کاری بی احترامی به قربانی های 

نیروهای امنیتی است. 
از  منگل  گالب  که  گفت  دیگر   سیاسی  آگاه  یک 
مهره های انگلیس است و او هنگامی که والی هلمند 
بود، مطابق خواست انگلیس ها عمل می کرد و اکنون 
معاملۀ  چنین  به  دست  کشور  این  دستور  به  هم 

شرم آوری با طالبان زده است. 

ین روزها عطامحمد نور با راه اندازی عملیات گسترده »الماس 2« در این ایام در پی چیدن 
گلیم تروریستان از سه والیت شمالی بلخ، جوزجان و سرپل است و در روزهای گذشته با 
اقبال و استقبال گسترده یی مواجه شده است.
در سیاست از نگاه پلورالیستی، جنگ آخرین دروازه یی است که یک سیاستمدار به 
آن می کوبد. از دید کثرت گرایان سیاسی، جنگ پایان سیاست است و آخرین کلید یک 
سیاستمدار است. با این وصف باید گفت که رزم جامه پوشیدن و سالح شانه کردن برای 
مردان سیاستی چون عطامحمد نور، آخرین راه فراروی شان بوده است. 

به نظر می رسد که مردم باید از کسانی که تا دیروز سکاندار بزرگ ترین خیانت ملی کشور و 
مهندس بزرگ ترین تقلب در کشور بودند و امروز سنگ »اسالمیت« و »افغانیت« را به سینه 
می زنند، بپرسند که آیا به راستی هّم و غم شان افغان و افغانستان است و به قول خیام »آیا 
تو چنان که می نمایی، هستی؟!«. اگر به راستی چنین است پس چرا به جای حاشیه سازی و 
نفاق افکنی در پی بسیج مردم در برابر تجاوز بیگانگان نمی شوند؟ شاید میدانند که بی جرئت 

اند و بی غیرت.
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محمداکرام اندیشمند
 چاشت یک روزِ گرم و آفتابی، در هفدهم جوزاي 1374 بود که شهیـد استاد 
برهان الدین ربانی رییس دولت اسالمی افغانستان غرض افتتاح فرستندۀ جدید 
تیررِس  از  که  کابل  شهر  در  روزها  آن  آمد.  تلویزیون  تپۀ  به  تلویزیون  رادیو 
راکت و توپخانۀ گلبدین حکمتیار و طالبان دور شده بود، نوعی آرامش برقرار 
بود. استاد ربانی روي تپه در هواي آزاد با جمعي از همراهاِن خود و کارمنداِن 
رادیو تلویزیون نشست، نگاه طوالني به دانشگاه کابل و کارته سخي در دامنۀ 
»این جا  گفت:  برگردانیده  رو  حاضرین  به  آن گاه  انداخت،  تپه  غربِي  جنوب 
دوره هاي گذشته را به یادم آورد. روزهاي سخت و ناامیدي را. روزي که من 
از  از محصلیِن شرعیات  نفر  با شش  از چنگال پولیس داوود خان فرار کردم، 
کارته سخي تا نیمه هاي تپه باال برآمدیم. دقایق طوالني آن جا منتظر بودم تا یک 
جوره پیراهن تنبان برایم آوردند. در این دقایق به شهر زیباي کابل مي دیدم، به 
تصرف  روس ها  و  کمونیستان  را  وطن  که  مي اندیشیدم  مبهم  و  تاریک  آیندۀ 
خواهند کرد. محمدداوود در اواخر سال 1352 به تحریک چپي ها به تعقیب و 
دستگیري رهبري و اعضاي ارشد نهضت اسالمي افغانستان پرداخت. پولیس به 
خانۀ من و مرحوم نیازي حمله کرده بود. استاد نیازي اسیر پولیس شدند و من 
خانه نبودم. با خبِر دستگیري استاد نیازي من به خانه نیامدم و سه روز در خانۀ 
دوستان مخفي شدم. در مخفیگاه با خود فکر کردم که راه دیگري وجود ندارد، 
سرانجام پولیس دستگیرم مي کند. اگر من در جاهاي دیگر به دست پولیس اسیر 
شوم، کار بدي خواهد بود. از مخفیگاه بیرون شده به خانه آمدم. خانواده ام گمان 
نفري  نام چند  و  نوشتم  مي کردند که من دستگیر شده ام. در خانه وصیت نامه 
را که از آن ها قرض دار بودم، یادداشت کردم تا پول هاي شان را بدهند. سپس 
آبرومندانه تر  و  بهتر  پوهنتون  در  دستگیري ام  که  فکر  این  به  آمدم  پوهنتون  به 
است. وقتي داخل پوهنتون شدم، بدون توقف به صنف دومِ شرعیات رفتم و 
به تدریس پرداختم. هنوز ساعت درس تمام نشده بود که چند افسر پولیس با 
لباس پولیسي و شخصي داخل صنف شدند و برایم گفتند که با شما کار داریم. 
تا  رفتم  فاکولته  ادارۀ  به  بدهند.  وقت  برایم  دقایقي  تا  خواستم  اجازه  آن ها  از 
مونوگراف هاي محصلیِن صنف چهارم را براي شان مسترد کنم. بعداً به دستور 
پولیس وارد دهلیز فاکولتۀ تعلیم و تربیه شدم. در ختم دهلیز موتر جیِپ پولیس 
براي انتقالم به زندان آمده بود. هنوز در چند متري ختِم دهلیز قرار داشتم که 
محصلین پشت سرم صدا کردند: »استاد برگرد، به پولیس تسلیم نشوي!« رویم 
را برگردانیدم جمع کثیري از محصلین در عقب من قرار داشتند. به پولیس گفتم 
صاحب منصِب خود را بگو که یک بار این جا بیاید. پولیس به طرف موتر جیپ 
رفت و من با محصلین از دروازۀ دیگر فاکولتۀ حقوق خارج شدم. با عجله سوار 
تکسي شده به کارته سخي رفتم و از آن جا تا نیمۀ تپه باال شدم. وقتي پیراهن 
تنبان را برایم آوردند، نمي دانستم که کجا بروم و چه کنم. یک تن از محصلین 
همراهم که از جالل آباد بود، پیشنهاد کرد خانۀ آن ها بروم و گفت از آن جا کنر 
مي رویم. به سرعت حرکت کردیم. بعد از آن تعقیب و دستگیري محصلین در 
پوهنتون تشدید یافت. ما از کنرها به مناطق قبایلي پاکستان رفتیم و از آن طریق 

به شهر پشاور رسیدیم.« 
زنده گي و فعالیت سیاسي استاد رباني در سال های نخسِت دوران تبعید و هجرت 
در پاکستان نیز توأم با دشواري ها و فراز و نشیب بود. در نخستین سال، گلبدین 
حکمتیار با او بر سِر رهبري نهضت اسالمي در اختالف و منازعه قرار گرفت. 
برخورد و روابط با حکومت محمدداوود موضوع دیگِر اختالِف آن ها را تشکیل 

برانداختن  براي  مسلحانه  و  قهرآمیز  مبارزۀ  از  حکمتیار  که  حالي  در  مي داد. 
حکومت داوودخان و تشکیل حکومت اسالمي حمایت مي کرد، رهبر جمعیت 
به   1356 بهار  در  او  بود.  محمدداوود  با  مذاکره  و  مفاهمه  طرف دارِ  اسالمي 
داوودخان نامه یي نوشت که در آن خواستار مذاکره و تفاهم با حکومت گردیده 
به ترک  بود. وي در همین سال، تحت فشار حکمتیار و طرف دارانش مجبور 
پاکستان گردید و مدتي را در عربستان سعودي به سر برد. ولي بعداً به پاکستان 
برگشت و در حلقه یي از طرفداران خود در درون جریان اسالمی که در پاکستان 

پناه گرفته بودند، به رهبري جمعیت اسالمي افغانستان ادامه داد.
 استاد رباني پس از 19 سال زنده گي در بیرون از کشور و رهبري جمعیت اسالمي 
افغانستان، به زمام داري رسید. سختي ها و مشکالِت او در دورۀ زمام داري، بیش 
از هر دورۀ حیات سیاسي اش بود. وي در این دوره، روزهاي تلخ و دشواري 
را تحمل کرد. هیچ زمام داري در تاریخ افغانستان همچون او در ارگ ریاست 
جمهوري زیر باراِن گلوله و مرمي قرار نگرفت و زمینۀ حاکمیِت هیچ زمام داري 
تلخی ها، دشواري ها،  از  نامساعد و مملو  زمینۀ حاکمیِت وي  در کشور، چون 

توطیه ها و موانع نبود. 
 شخصیت سیاسي شهید استاد رباني از جنبه هاي مختلف و ابعاد متفاوت ساخته 
برازنده گي ها  و ضعف،  قوت  نقطه هاي  او  عملکردِ  و  در شخصیت  بود.  شده 
که  خاصي  شرایط  در  موصوف  هرچند  مي خورد.  به چشم  کمبودها  برخی  و 
کشورش مورد هجوم قشون شوروي قرار گرفت و جنگ به سرزمین افغانستان 
تحمیل گردید، جمعیت اسالمي، عمده ترین گروه اسالمي و جهادي را رهبري 
با  سیاسي  حزب  یک  مثابۀ  به  وي  رهبري  تحت  اسالمي  جمعیت  اما  نمود؛ 
فقید  رهبر  آن،  علی رغم  نکرد.  تبارز  سازمان یافته  و  منظم  تشکیالت  داشتن 
جمعیت اسالمي افغانستان در شخصیت و سجایاي حیات سیاسي خود، داراي 
و  میانه روي  بردباري،  تواضع،  بود:  ارزشمند  برازنده گي هاي  و  قوت  نقطه هاي 
اعتدال از برازنده گي هاي شخصیت سیاسي او محسوب مي شدند. او در حاالت 
نیکو  او سیماي  اعتدال سخن مي گفت.  و  دوراندیشي  با خون سردي،  مختلف 
و ظاهِر آرام داشت. خوش برخورد، متواضع و مؤدب بود. در پذیرش مردم و 
عالم  که یک  در حالي  با حوصله مندي و سخاوت عمل مي  کرد.  مهمان نوازي 
با نظریات علماي سنتي جامعۀ خود هماهنگي نشان  دیني محسوب مي شد و 
مي داد، از خصوصیات و گرایش های مدرن و روشن فکرانۀ اسالمي نیز برخوردار 
بود. این ویژه گي ها براي او نسبت به همۀ رهبران احزاب جهادي مقبولیت و 

جذابیِت بیشتر می بخشید. 
بسیاري از خبرنگاران، نویسنده گان و تحلیلگران خارجي در مورد رهبر جمعیت 
برهان الدین  فرانسوي  محقق  و  »الیوروا«نویسنده  داشته اند.  ابراز  مثبت  نظریاِت 
رباني را شخصیتی معتدل و نادر در جامعۀ اسالمي معرفي مي کند: »برهان الدین 
رباني در محل تقاطع سه جریان فکري قرار دارد که از ویژه گي هاي جمعیت 
اسالمي است. فرهنگ کالسیک، اسالم معنوي و اسالمیسم سیاسي. تلفیق یک 
 Wilhelm Dietl دیتل«  »ویلهلم  است.«  نادر  اسالم  جهان  در  تفکري  چنین 
ضد  مقاومت  و  جهاد  دورۀ  در  را  اسالمي  جمعیت  رهبر  که  آلماني  نویسندۀ 
با رباني، نوار قرمزي که  شوروي )1984( دیده است، مي نویسد: »در برخورد 
مي شود.  مشاهده  وي  نزد  در  است،  افغانستاني  مجاهدین  تمامي  پیوند  نشانۀ 
رباني آرام صحبت مي کند و تا حد ممکن عصباني نمي شود. حالت متیني دارد. 

سخنانش پُرمغز است.«

برای  متحد  ملل  سازمان  ویژۀ  نمایندۀ  هیسم،  نیکوالس 
افغانستان از تشدید درگیری ها در افغانستان تا پایان سال 

2015 خبر می دهد.
امنیت  شورای  به  گزارش دهی  جریان  در  هیسم  آقای 
سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به پشتی بانی جامعۀ 
جهانی نیاز دارد، زیرا ثبات هنوز در این کشور به گونۀ 

درست بر قرار نشده است.
مجهول  آینده یی  با  افغانستان  باشنده گان  که  افزود  او 
روبه رو هستند و مهاجرت شهروندان کشور را به عنوان 

دل سردی شان نسبت به حکومت عنوان کرد.
که  افزود  افغانستان  برای  ملل  سازمان  ویژۀ  نمایندۀ 
کشورهای  مشارکت   وضعیت  مشتاقانه  کشور  شهروندان 
در  نشانه یی  کمترین  و  می کنند  نظارت  را  کمک کننده 
شهروندان  مهاجرت  بحران  در  مؤثری  نقش  بخش،  این 

افغانستان به کشورهای اروپایی خواهد داشت.
هیسم همچنان افزود که درگیری ها هنوز سبب تلف شدن 
غیرنظامیان می شود و بر بنیاد گزارش های دفتر سازمان ملل 
این تلفات در هشت ماه نخست سال جاری افزایش نیز 
یافته است. او جنگجویان ضد حکومت را عامل عمدۀ به 
میان آمدن تلفات ملکی در کشور عنوان کرد. نمایندۀ ویژۀ 
افغانستان  دولت  تا  است  امیدوار  که  افزود  ملل  سازمان 
در  غیرنظامیان  جان  نگه داشت  برای  که  را  موضوعاتی 

گزارش شش ماهۀ یوناما ذکر شده بود، در نظر گیرد.
رییس دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 
در پایان سخن رانی اش وعده سپرد که برای ترویج روندی 
که شهروندان افغانستان بتوانند از طریق آن به صلح پایدار 

دست یابند، تالش کنند.
آقای هیسم نزدیک به سه ماه پیش در آخرین گزارشش به 
شورای امنیت سازمان ملل، نسبت به حضور جنگ جویان 
خارجی در افغانستان و احتمال ساختن پایگاه هایی توسط 
کرده  ابراز  را  نگرانی اش  نیز  این کشور  در خاک  داعش 

بود.

استاد ربانی و روزهای دشواِر 
حیات سیاسی

نمایندۀ سازمان ملل در کابل:

 احتمال افزایش درگیری ها
 در افغانستان وجود دارد

جنرال چهارستارۀ شمال...
زورگیری  از  مردم  بلخ،  امنیۀ  فرماندهی  سخنگوی  گفتۀ  به 
شورشیان در ولسوالی های چمتال، چهاربولک، کوه البرز و 
ولسوالی فیض آباد در مرز بلخ - جوزجان شکایت داشتند و 
عملیات پاکسازی نیز به منظور تصفیه همین ولسوالی ها راه 

اندازی شده است.
به گفته شیرجان درانی، چمتال و چهاربولک در آغاز عملیات، 
پاکسازی شده و در حال حاضر عملیات در کوه البرز جریان 
دارد که شب گذشته آقای نور در سنگرهای البرز بوده است.
البرز از مناطق صعب العبور و بشدت زیر نفوذ طالبان است 
که چندین بار عملیات در این بخش موفقانه نبوده اما آقای 
نور ماه پیش وعده داده بود که سراغ شورشیان به این کوه 

خواهد رفت.
اینکه سرپرست والیت بلخ برای دومین بار در رأس نیروهای 
امنیتی قرار گرفته و عملیات نظامی را مدیریت می کند. مردم 
را از وخامت اوضاع امنیتی در والیات همجوار نگران کرده؛ 
اما آقای نور در عملیات گذشته نیز تأکید داشت که اجازه 

نمی دهند ولسوالی های بلخ در خطر ناامنی قرار گیرد.

ACKU
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ارتش پاکستان اعالم کرد: عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در پی حمله روز 
جمعه به پایگاه نیروی هوایی این کشور در شهر پیشاور با کشته شدن تمام 13 

مهاجم و جان باختن 29 نفر از نظامیان و غیرنظامیان به پایان رسید.
عاصم سلیم باجوا سخنگوی ارتش پاکستان در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
عملیات جست وجو و بازرسی بخش های مختلف پایگاه نیروی هوایی واقع 
در خیابان انقالب در منطقه »باد بیر« شهر پیشاور )مرکز ایالت خیبرپختونخوا 
یگان  ارتش،  نیروهای  از سوی  به صورت مشترک  پاکستان(  در شمال غرب 
به  کشور  این  تروریستی  ضد  ویژه  نیروهای  و  دفاعی  تأسیسات  از  حفاظت 

پایان رسید.
باجوار با اعالم اینکه شمار قربانیان این حمله تروریستی به 29 کشته افزایش 
یافت، افزود: 16 نفر در داخل مسجد پایگاه هوایی که خود را برای نماز آماده 
می کردند در پی تیراندازی تروریست ها کشته شدند و 13 نفر دیگر نیز در 

جریان تبادل آتش با مهاجمان جان خود را از دست دادند.
سخنگوی ارتش پاکستان در خصوص عامالن حمله تروریستی گفت که 14 
این  پاکستان بوده و  از طالبان  انعشابی  به گروه  تروریست کشته شده وابسته 
عناصر، توطیه حمله به پایگاه هوایی پیشاور را در داخل افغانستان برنامه ریزی 
کرده و از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و خود را به شهر پیشاور رساندند.
وی افزود: نهادهای اطالعاتی پاکستان در حال بررسی بیشتر جوانب این حمله 

و عناصر آن هستند.
در پی این حمله 29 نفر از مسؤوالن نظامی پایگاه نیروی هوایی شهر پیشاور 
و برخی غیرنظامیان نیز زخمی شده اند که هم اکنون در بیمارستان های شهر 

پیشاور تحت مراقبت هستند.
ساعاتی پیش نیز مراسم تشیع پیکر قربانیان حمله تروریستی به پایگاه هوایی 
با حضور »محمد نواز شریف« نخست وزیر، جنرال »راحیل شریف« فرمانده 
و  نظامی  ارشد  مقامات  همراه  به  هوایی  نیروی  فرمانده  امان«  »سهیل  ارتش، 

سیاسی در شهر پیشاور برگزار شد.
در پی این حمله، تدابیر امنیتی در سایر فرودگاه های شهرهای عمده پاکستان از 
جمله اماکن نظامی و امنیتی این کشور تشدید شده و نیروهای امنیتی در حالت 

آماده باش قرار گرفتند. 
به نقل از رسانه های پاکستانی، »محمد خورسانی« سخنگوی گروه تروریستی 

طالبان پاکستان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته است.
جوزای سال گذشته فرودگاه بین المللی »جناح« در شهر کراچی و در خرداد 
1390 نیز پایگاه هوایی »مهران« متعلق به نیروی دریایی ارتش پاکستان مورد 
هدف حمله تروریستی قرار گرفت که در این حوادث عالوه بر جان باختن 
ده ها نظامی و غیرنظامیان این کشور، نیروهای امنیتی پاکستان توانستند تمام 

مهاجمان را به هالکت برسانند.

امورخارجه  وزیر  اشتاین مایر،  والتر  فرانک 
به  مایل  کشورش  که  کرد  اعالم  آلمان 
برقراری سهمیه بندی در اتحادیه اروپا برای 

پذیرش پناهجویان است.
او تصریح کرد که آلمان در صورت مخالفت 
فشار  اهرم های  از  عضو  کشورهای  برخی 
تقسیم بندی  تا  کرد  خواهد  استفاده  خود 
اروپا  در  پناهجویان  اقامت  برای  عادالنه ای 

فراهم شود.
که  ورزید  تأکید  همچنین  اشتاین مایر 
سوئد  و  ایتالیا  اتریش،  آلمان،  کشورهای 
نمی توانند »به تنهایی بار و مسئولیت بحران 
او  گفته  به  گیرند.«  عهده  بر  را  پناهجویی 
با  مغایر  کشورها  از  برخی  کنونی  رویکرد 

روح »همبستگی« در اتحادیه اروپاست.
که  مصاحبه ای  در  آلمان  امورخارجه  وزیر 
روز جمعه در روزنامه »پاساوئر نویه پرسه« 

منتشر شد، گفت: »اگر راه دیگری نیابیم، باید بطور جدی 
این موضوع را مد نظر قرار دهیم که از طریق مکانیزم 

رأی اکثریت اعضای اتحادیه اروپا به نتیجه برسیم.«
تاکنون مصوبات اتحادیه اروپا با توافق آرای همه اعضا 
شکل اجرایی به خود گرفته است. آرای کشورهای عضو 
دارای  اقتصادی  توان  یا  اهمیت  از جمعیت،  صرف نظر 

ارزشی برابر بوده اند.
را  اشتاین مایر  اخیر  اظهارات  سیاسی  کارشناسان 
اتحادیه  در  کشورهایی  به  خطاب  جدی«  »هشداری 
اروپا می دانند که تاکنون از پذیرش پناهجویان به دالیل 

مختلف سر باز زده اند.
به گزارش دویچه وله، روز چهارشنبه آتی )23 سپتمبر( 
قرار است که رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل در 
نشستی فوق العاده درباره بحران پناهجویی رایزنی کنند.

در این نشست وضعیت )ثبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی( 
کشورهای مبدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا معیار 
مشخص و یکسانی برای پذیرش پناهجویان در اتحادیه 

اروپا در دستور کار قرار گیرد.
به  مالی  کمک های  تخصیص  پیرامون  که  است  قرار 
کشورهای همسایه سوریه یعنی ترکیه، لبنان و اردن که 
میزبان میلیون ها نفر آواره سوری هستند نیز تصمیم گیری 

شود.
اتحادیه  کشور  وزیران  اروپایی  سران  نشست  از  پیش 
به  دست  موجود  موانع  و  مشکالت  پیرامون  باید  اروپا 

انجام کارهای مقدماتی و کارشناسانه بزنند.
اتحادیه  کمیسیون  رئیس  یونکر،  کلود  ژان  گفته ی  به 
شرایط  در  که  کرد  ایجاد  را  راهکارهایی  باید  اروپا، 
بحرانی بتوان گفت »چه کشوری، چه تعداد پناهجو« را 

در خاک خود خواهد پذیرفت.

مجارستان،  نظیر  کشورهایی  تاکنون 
لهستان  و  چک  جمهوری  اسلواکی، 
برای  سهمیه بندی  گونه  هر  اجرای  با 

پذیرش پناهجویان مخالفت کرده اند.
اتحادیه  کشورهای  وزیران  نشست  در 
در  تصمیم گیری  که  است  قرار  اروپا 
باره بحران پناهجویی بر اساس اکثریت 
موثر و کّمی صورت گیرد. این اکثریت 
کشورهای  درصد   55 رای  طریق  از 
عضو که در مجموع 65 درصد جمعیت 
اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند، حاصل 

می شود.
دیدارهای بین المللی اشتاین مایر

به  امروز  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
تا درباره بحران  ترکیه سفر خواهد کرد 
پناهجویی با مقامات این کشور گفت وگو 
کند. در حال حاضر ترکیه میزبان بیش از 

2/ 1 میلیون آواره سوری است.
ترکیه  برای  کمک هایی  حامل  سفر  این  در  اشتاین مایر 
مالی  کمک های  که  بود  وعده داده  پیش تر  آلمان  است. 
افزایش  را  آواراگان  نگهداری  برای  ترکیه  به  خود 
خواهد داد. وزیر امورخارجه آلمان در این سفر با احمد 

داووداغلو، نخست وزیر ترکیه نیز دیدار خواهد داشت.
وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه )20 سپتامبر( نیز میزبان 
جان کری، همتای آمریکایی خود در برلین خواهد بود. 
قرار است که اشتاین مایر و کری درباره چگونگی نقش 

روسیه در سوریه رایزنی کنند.
برای  راه حلی  یافتن  و  در سوریه  روسیه  سازننده  نقش 
تاثیری  حوادث  روند  بر  می تواند  جنگ زده  کشور  این 
مثبت داشته باشد و از آوارگی بیشتر شهروندان سوری 

جلوگیری کند.

حملۀ مرگبار بر پایگاه نیروی هوایی پاکستان 29 قربانی برجا گذاشت
پاکستان: 

مـهاجمان از افغـانستان آمـده بودنـد

تأکید آلمان بر ضرورت سهمیه بندی اجباری پناه جویان در اتحادیۀ اروپا

اولین سفیر کوبا در امریکا پس از نیم قرن

استوارنامه اش را به اوباما داد

پاکستان: 
همکاری نظامی دهلی- واشنگتن

 برهم زنندۀ توازن منطقه است

ماموریتش،  آغاز  برای  سال   54 از  پس  امریکا  در  کوبا  سفیر 
استوارنامه اش را به رییس جمهور امریکا اعطا کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خوزه کاباناس دیپلمات کارکشته 
و قدیمی روز پنجشنبه به عنوان اولین سفیر کوبا در امریکا پس 
از 54 سال استوارنامه خود را به رییس جمهور امریکا داد. این 
اتفاق پس از سازش اخیر دیپلماتیک میان امریکا و کوبا انجام 

گرفت.
از سال 2012  واشنگتن  در  منافع  عنوان حافظ  به  که  کاباناس 
میان دو کشور در 20  بهبود روابط  به  از  فعالیت می کرد، پس 
ژوئیه، استوار نامه خود را به باراک اوباما، رییس جمهور امریکا 

تقدیم کرد.
سفارت کوبا با صدور بیانیه ای در این باره اعالم کرد: این مراسم 
در دفتر بیضی کاخ سفید در اواسط روز برگزار شد. در این روز 

رهبر امریکا استوارنامه 16 سفیر را قبول کرد.
امریکا  به  ماموریتش  آغاز  برای  کوبا  سفیر  استوارنامه  اعطای 
گامی پیشرو در مسیر عادی سازی روابط میان دو کشور است. 
کاباناس و اوباما در این دیدار درباره روابط دو جانبه گفت وگو 

کردند.
واشنگتن هنوز سفیر خود را در کوبا اعالم نکرده است.

در  انقالب  از  پس  سال  دو   1961 سال  از  واشنگتن  و  هاوانا 
کوبا و به قدرت رسیدن فیدل کاسترو، رهبر این کشور روابط 

دیپلماتیک خود را قطع کردند.

پاکستان  وزیر  نخست  خارجه  امور  و  ملی  امنیت  مشاور 
همکاری های اخیر میان هند و امریکا را در راستای بر هم زدن 

توازن در منطقه جنوب آسیا دانست.
امور خارجی نخست وزیر  امنیت ملی و  سرتاج عزیز، مشاور 
پاکستان اعالم کرد: همکاری نظامی امریکا با هند باعث بر هم 

زدن توازن در منطقه جنوب آسیا می شود.
عزیز گفت: بسیار روشن است که امریکا به دنبال آماده سازی 
هند برای کاهش نفوذ چین در منطقه است اما پاکستان به امریکا 
جنگ  توازن  خوردن  برهم  باعث  مساله  این  که  می کند  اعالم 

افزاری و غیر جنگ افزاری در جنوب آسیا می شود.
مشاور امور خارجی و امنیت ملی نخست وزیر پاکستان اضافه 
هند  و  است  توسعه  محور  بر  چین  با  پاکستان  همکاری  کرد: 
نمی تواند اعتراضی به آن داشته باشد. پاکستان ظرفیت کامل دارد 

که از منافع و تمامیت ارضی خود محافظت کند.
نیز  نو  دهلی  آباد-  اسالم  مذاکرات  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
گفت: هر زمانیکه مذاکرات با هند آغاز شود همه مسایل و در 
قرار  بحث  و  گفت وگو  مورد  کشمیر  و  جامو  مساله  آن  راس 

می گیرد نه اینکه تنها خواسته هند مطرح شود.
پرونده  پاکستان  بار  اولین  برای  افزود:  ادامه  در  هم چنین وی 
رسمی را درباره مداخالت هند فراهم کرده است که قرار است 
در سازمان ملل ارائه کند. هم چنین پاکستان مساله کشمیر را در 
سازمان ملل و هر سازمان بین المللی دیگری مطرح خواهد کرد. 
دو طرف در توافق »شیمال« نتوانستند به پیشرفتی دست یابند. 
دهلی نو مذاکرات میان مشاوران امنیت ملی دو کشور را لغو کرد 

و اکنون باید این کشور در این راه پیش قدم شود.
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