
دادگاه  به  محرمانه  نامة  ارسال  با  بریتانیا  دفاع  وزیر 
از این نهاد خواسته است که به  استیناف این کشور، 
دلیل شکنجة زندانیان، دیگر زندانیان به بازداشتگاه های 

حکومت افغانستان سپاریده نشوند.
را  بریتانیا  مقام  خواست  این  افغانستان  حکومت  اما 
بی جا خوانده و گفته است که موجودیت مشکالت در 
زندان ها و سیستم عدلی و...       ادامه صفحه 7
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وظیفة اصلی و اساسی کلمة قدرت این است که در خوش بختِی بشر 
بکوشد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حنا ربانی به زلمی رسول:

به نقش جدیِ خود در گفت وگوهای 
صلح ادامه می دهیم

مارک  کناره گیری  که  می گوید  امریکا  خارجه  وزارت 
گروسمن، نماینده ویژه دولت امریکا برای افغانستان و 

پاکستان یک امر عادی است.
آقای گروسمن به تازه گی اعالم...        ادامه صفحه 6

سازی  شفاف  ضرورت  بر  ناتو  سازمان  در  روسیه  نماینده 
برنامه های این سازمان در افغانستان از جمله در زمینه خروج 

نیروهای خارجی از این کشور در سال 2014 تاکید کرد.
می خواهد  روسیه  گفت:  جمعه  روز  گروشکو  آلکساندر 
استراتژی ناتو در افغانستان را پس از سال 2014 که قرار است 

نیروهای عضو پیمان این کشور را ترک کنند، بداند.
انجام  به  روسی  طرف  کرد:  اضافه  ناتو  در  روسیه  نماینده 
باره  در  امنیت  شورای   1386 قطعنامه  مطابق  خود  تعهدات 

همکاری با ناتو ادامه خواهد داد.
ادامه  بود  خواهد  ناتو  نفع  به  که  باوریم  این  بر  افزود:  وی 
و  بین المللی  قوانین  چارچوب  در  افغانستان  در  حضورش 
کشور  این  تثبیت وضعیت  برای  اعالم شده  اهداف  با  مطابق 
باشد....       ادامه صفحه 6

وزیر دفاع امریکا در اظهار نظری تصریح کرد که شبه 
نظامیان القاعده هم چنان تالش می کنند که افغانستان را 
»اشغال« کنند و اقدامات شان را در این کشور گسترش 

دهند.
لیون  اظهارات  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
است  شده  مطرح  حالی  در  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا، 
که واشنگتن این موضوع را که چه تعداد از نیروهایش 
بررسی  بمانند  باقی  افغانستان  در   2014 سال  از  پس 

می کند.
افغانستان  در  امریکایی  نیروی  هزار   66 حدود 
اوباما،  باراک  که  است  در حالی  این  و  دارند  حضور 
رئیس جمهوری امریکا احتماال ظرف چند هفته آینده 

در  کشور  این  نیروهای  کاهش  روند  ادامه  مورد  در 
افغانستان تصمیم گیری های خواهد کرد.

خود  نظرهای  اظهار  ادامه  در  امریکا  دفاع  وزیر 
خاطرنشان کرد که مقابله با هسته مرکزی گروه القاعده 
یک  دوباره  ایجاد  در  گروه  این  از  جلوگیری  برای 
ضد  اقدامات  اصلی  هسته  افغانستان  در  امن  پناهگاه 

تروریستی محسوب می شود.
پانه تا در پنتاگون به خبرنگاران گفت: اگرچه اقدامات 
افغانستان  در  القاعده  و حضور  فعالیت  بر  آشکارا  ما 
گروه  این  اعضای  حقیقت  در  اما  است  گذاشته  تاثیر 
همچنان تالش می کنند حضور داشته باشند. بر اساس 
اطالعات ما القاعده همچنان به دنبال توانایی های برای 

وارد شدن در افغانستان و حضور در این کشور است.
حضور  که  کرد  اعالم  همچنین  امریکا  دفاع  وزیر 
نیروهای واشنگتن پس از سال 2014 در افغانستان به 
یک ماموریت آموزشی و...       ادامه صفحه 6

امریکا:

کناره گیری گروسمن 
یک امر عادی است

روسیه:

استراتژیِ ناتو در افغانستان
 پس از 2014 چیست؟

سازمان همکاری شانگ های از افغانستاِن باثبات 
حمایت می کند

واکنش حکومت افغانستان به نگرانی بریتانیا در خصوص زندانیان افغان:

این نگرانی ها بی جاست
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اشاره  با  سازمان همکاری  شان گهای  ریاست  نماینده 
به حمایت اعضای این سازمان از افغانستان باثبات از 
آماده گی برای کمک به این کشور به منظور دستیابی به 

توسعه پایدار، خبر داد.
تاالی بیک قدیراف نماینده دایمی قرقیزستان در سازمان 
همکاری های  سازمان  ریاست  نماینده  و  متحد  ملل 
گفت:  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  شانگهای 
کشورهای عضو سازمان...       ادامه صفحه 6

صفحه 6

وزیر دفاع امریکا: 

القاعده هم چنان در تالش اشغال افغانستان است

زلمی رسول وزیر امور خارجه: 
ما هرگز اجازه نمی دهیم از خاک 
افغانستان علیه پاکستان استفاده 

شود.
افغانستان هر اقدامی که الزم 
باشد برای جلوگیری از ایجاد 
تنش و سوء تفاهم با پاکستان 

اتخاذ می کند



افغانستان  در  باید  عاشورا  چرا 
عاشورا  آیا  باشد؟  حساسیت برانگیز 
است  حساسیت برانگیز  افغانستان  در 
این  از  می خواهند  که  هستند  کسانی  یا 
برای  بهانه یی  و  دلیل  عمومی،  عزاداری 

حساسیت زایی بسازند؟
کابل  دانشگاه  در  روزها  این  که  اتفاقاتی   
عاشورای  تلخ  خاطرة  اندازه یي  تا  افتاد، 
پارسال را در خاطره ها زنده ساخت؛ زیرا 
کشته و زخمی شدِن چندین تن از جواناِن 
ما این روز را رنگ سرخی از تعصبات و 
این  در  را  زنگ خطری  و  زد  کج فهمی ها 
سال های  در  که  درآورد  صدا  به  سرزمین 
کم تر  نیز  شرایط  بدترین  در  حتا  گذشته 
مورد توجه بود. یعنی این که اگر دهه های 
گذشته، درد قوم گرایی و نژادپرستی بود و 
هر کس بر محوریت قوم وتبارِ خویش در 
مسالة  اما  می گرفت،  قرار  صفی  و  خطی 
مذهب چندان چالش برانگیز واقع نمي شد.

زحمات  تمام  به خاطر  اخیر  سال های  در 
به  مردم  این  که  بزرگ منشی هایی  و 
قومی  مرزهای  کوشیدند  و  دادند  خرج 
نژاد،  و  تبار  و  قوم  از  فراتر  و  شکسته  را 
عمل  و  اندیشه  ملی  منافع  حوِل  بلکه 
اندازه یي  به  قومی  حساسیت های  کنند، 
از  باالیی  امروز درصد  که  کم رنگ  گردید 
نه  احترام و عشق و عالقةشان  ما  جواناِن 
با قومیت، که با ارزش هایی مثل توان مندی 
و شایسته گی رنگ می گیرد. اما درست در 
یک چنین شرایطی، دست هایی که همیشه 
ساختِن  مخدوش  و  کردن  ناامن  در صدد 
چهرة افغانستان و آرامِش آن هستند، مسالة 
بحران  یک  به  گذشته  سال  از  را  عاشورا 
در  حال  به  تا  کرده اند.  مبدل  چالش  و 
عزاداري  با  صراحت  این  به  سرزمین  این 
حسینی و مراسم عاشورا مخالفت نشده بود 
و حتا طالبان نیز دست کم علي الظاهر حملة 
انتحاري عاشواري سال پار را محکوم کرده 
و اعالم کردند که ما به نام مذهب کسی را 

نمی کشیم!
میان  در  عاشورا  امسال  صورت،  هر  به   
ترس ها و تردیدهاي بسیار برگزار شد؛ اما 
مسایلی  نه  و  انتحار  نه  انفجار،  نه  این بار 
از این دست، که انتحار فرهنگی و تصادم 
دانشجویان  و  روشن فکران  میان  جدال  و 
حادثة  که  نیست  مهم  این  آفرید.  حادثه 
عاشورای سال گذشته وسعِت بیشتر داشت 

یا امسال. از نظر وسعت و میزان خسارات 
قابل  حادثه  دو  این  شک  بدون  جانی، 
مقایسه نیستند؛ اما به نظر می رسد دقت و 
لحاظ  کابل  دانشگاه  در  که  کاری یي  عمق 
بحران سازتر  و  مهلک تر  و  شد، سنجیده تر 
از انفجار عاشوراي سال گذشته بود. سال 
گذشته اگر انتحارکننده صفوف سینه زنان و 
عزادارِن حسین را اعم از کودک و نوجوان 
و زن و مرد هدف قرار داد و به نوعی برای 
خود ننگي خرید که هیچ کس نمی خواست 
آن را به نام خود خود ثبت کند؛ امسال بدون 
انفجار فیزیکی، بلکه با کارسازی و شعله ور 
کردِن شعله های زهرآگین قومی و مذهبی، 
توانستند یک انتحار بزرگ فرهنگی در میان 

دانشگاهیان انجام دهند. به نظر می رسد در 
افغانستان هم قرار است افراط گرایانی تبارز 
کافر  »شیعه  فریاد  راحتی  به  که  کنند  پیدا 
دهند!  سر  را  است«  کافر  »سنی  و  است« 
می خواهند  که  خطرناکی ست  روند  این  و 
جنگ مذهب را این بار جانشیِن جنگ های 

خانمان سوز قومي کنند. 
اکنون، خطر تهدیدکننده شده و مهارِ بحران 
تنها  و  آمده  بیرون  مسوولین  از دست  نیز 
کار معقولی که به ذهن ِ آن ها  رسیده، تعطیل 
خوابگاه ها  و  دانشگاه ها  نابه هنگامِ  کردِن 

است  تکان دهنده  بسیار  این  است.  بوده 
که عاشورا را تا این حد براي نسل جوان 
بد معرفي مي کنند؛ در حالي که نیاز است 
جوانان این حادثة مهم و تاریخِي اسالم را 
از زیبایی هاِی  بزرگی  بفهمند و درس های 
آن بگیرند و آن را سرلوحة زنده گِي خویش 

قرار دهند.
و  سوءتفاهمات  همیشه  مثل  امروز   
کج فهمی ها مشکل ساز شده است. حال باید 
دید که چه گونه می توان این بحران را مهار 
کرد؟ چه تضمینی است که سه ماه نه، که 
گذر یک سال هم بتواند آتش زیر خاکستر 
تا وقتی که  دارد؟  باز  از شعله ور شدن  را 
و  دانشگاه ها  در  تفرقه انداز  دست های 
مراکز علمِی ما در کار باشند، چه تضمینی 
هست که بتوان فضای اکادمیک را عاری از 

نزاع هایی این چنینی دید؟
 البته این فقط عاشورا نیست که دانشگاه ها 
را به چالش کشیده است؛ طي این سال ها 
و  بي نظمي  باعث  بسیاري  موضوعات 
منازعه در دانشگاه ها شده اند. همة این نوع 
هم  که  است  چیز  یک  اثبات گِر  حوادث، 
قوم،  و هم  نام و هم مذهب  عاشورا، هم 
کشیدِن  آشوب  به  برای  هستند  بهانه هایی 
جامعه و متوقف کردِن روند ملت سازی و 
یکی شدِن مردمِ ما. امروز اگر به نگاه مردم 
ذهن شان  در  بزرگ  پرسشي  شوی،  خیره 
محرکان  و  عامالن  این که  آن  و  می چرخد 
چه  کابل  دانشگاه  در  اخیر  بحران   اصلِی 
آن ها  از  ردی  هیچ  چرا  هستند؟  کسانی 
نیست؟ یا اگر هست، چرا هیچ ردیابی یي 
چرا  هست،  دو  هر  اگر  و  ندارد؟  وجود 
مجازات نمی شوند؟ و چرا دست هایی که 
دامن  را  تندروی ها  و  افراط گرایی  به حق 
کوتاه  کشور  اکادمیِک  فضای  از  می زنند، 
به جرأت می توان  این رو،  از  نمی گردند؟ 
کابل،  دانشگاه  بحران  راه حل  که  گفت 
کشف  که  تحصیل،  در  سه ماهه  توقِف  نه 
حقیقت و برمال ساختِن رازهای پشت پرده 
بدون هرگونه پیش داوری است و تصفیه و 
پاک سازِي فضای دانشگاه از تمام افکار و 
اشخاصی که فقط و فقط مبّلغ افراطی گرایی 
و جزم اندیشی هستند. در غیر این صورت، 
دانشگاه هاي کابل و دیگر شهرهاي کشور 
شدن هایی  تعطیل  شاهد  نیز  آینده ها  در 

دوباره و دوباره خواهند بود.
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حلیمه حسینی

راه حل بحران دانشگاه کابل
 

از  عمر،  مال  سابق  معاون  برادر،  مال  رهایي  براي  تالش ها 
بنیاد  بر  است.  گرفته  شدت  افغانستان  حکومت  جانب 
کرده  سفر  پاکستان  به  افغانستان  خارجة  وزیر  گزارش ها، 
است تا به مقام هاي آن کشور پیشنهاد کند که شمار بیشتري 
از طالباِن افغانستاني را که در زندان هاي آن کشور زنداني اند، 

آزاد کنند.
 زلمی رسول دیروز جمعه به اسالم آباد سفر کرد تا با مقامات 
پاکستانی مذاکره کند. این سفر بنا بر دعوت حنا ربانی کهر، 
وزیر خارجة پاکستان، صورت گرفته است. مهم ترین بحث 
مال  به خصوص  طالبان  زندانیان  بیشتر  رهایی  سفر،  این  در 
بین  ترانزیتی  موافقت نامة  مثل  موضوعاتي  است.  برادر 
افغانستان و پاکستان، سرنوشت مهاجران افغانی در پاکستان 
آینده  سال  در  است  قرار  که  دینی  علمای  کنفرانس  نیز  و 
برگزارگردد نیز، در اجنداي سفر وزیر خارجه قرار دارند؛ اما 
به نظر مي رسد که مهم ترین هدِف این سفر، رهایي مال برادر 

از زندان پاکستان باشد.
این سفر پس از آن صورت مي گیرد که پاکستان شماري از 
فرماندهاِن طالبان را حین حضور هیأت شوراي عالي صلح 
در آن کشور، آزاد کرد. حکومت افغانستان باور دارد که با 
رهایي طالبان از زندان ها، زمینه براي صلح و آشتي در کشور 

فراهم خواهد شد؛ چیزي که محلي از منطق ندارد. 
حاال وزیر خارجة افغانستان به پاکستان رفته تا در راستاي 
فیصلة قبلي شوراي عالي صلح با مقام هاي پاکستاني، شماري 
دیگر از زندانیان از جمله مال برادر را آزاد سازد. شاید این بار 
تمرکز بیشتر روي رهایي مال برادر است و به نظر مي رسد 
مورد  در  پاکستان  از  کرزي  آقاي  خواست  مهم ترین  این 

همکاري با طالبان باشد. 
از چند سال به این سو تالش هاي به اصطالح صلح خواهانة 
بوده  محدود  برادر  مال  رهایي  به  فقط  افغانستان،  حکومت 
تحلیل گران  است.  شده  تأکید  مورد  این  بر  حد  از  بیش  و 
به ریاست جمهوري، همواره تالش کرده اند که مال  نزدیک 
مال  دهند.  نشان  صلح  ایجاد  در  موثر  چهرة  یک  را  برادر 
در  طالبان  سرسخِت  فرماندهان  از  عمر،  مال  معاون  برادر، 
جنگ هاي خونیِن آن ها در دوران امارت شان بود. او تا سال 
عین  حال،  در  و  جنگید  افغانستان  حکومت  برضد   1388
روابط خاصي هم با سازمان استخباراتي پاکستان داشت. اما 
به  و  پاکستاني  سربازان  توسط   ،1388/11/26 تاریخ  به  او 
کراچي  شهر  در  امن  مکاني  از  امریکا،  اطالعات  همکاري 

بازداشت شد و به زندان رفت.
اما چرا آقاي کرزي پا در یک موزه کرده است تا مال برادر 

را از زندان رها کند؟
طالباني  جمله  آن  از  برادر  مال  که  دارد  استدالل  حکومت 
بوده است که با پاکستان میانة خوب نداشته و به حکومت 
بر صدِق  دلیلي  اما هیچ  بوده است.  نزدیک شده  افغانستان 
این ادعا وجود ندارد؛ چنان که جایي که وي در شهر کراچي 
زنده گي مي کرده و در همان جا دستگیر شده، همانند محِل 
رفاهي  خوِب  امکانات  از  بن الدن،  اسامه  مرگ  و  اختفا 

برخوردار بوده است.
 حاال چنان به نظر مي رسد که بازداشِت مال برادر در آن زمان 
ریشه در برخي بازي هاي سیاسي میان پاکستان و امریکا بر 
سِر طالبان داشته و اهداِف خاصي را با خود حمل مي کرده 
که در این مقال نمي گنجد و اکنون اصرار بیش از حد آقاي 
کرزي بر رهایِي او نیز ریشه در همین بازي ها دارد تا بحث 
صلح در افغانستان. در عین حال، مال عمر نیز مایل است تا 
برگردد.  طالبان  به صِف  به ویژه  به صحنه  دوباره  برادر  مال 
شاید یکي از خواست هاي طالبان از آقاي کرزي، تالش او 
براي رهایي مال برادر باشد و آقاي کرزي هم دوست دارد تا 
به این خواست بپردازد و در کنار راضي نگه داشتِن مالعمر، 
جاي پایي میان قبیله یي که مال غني برادر به آن تعلق دارد نیز 
باز کند. بنابراین، شوراي عالي صلح را وسیله ساخته و همة 
دستگاه ها را به کار انداخته تا به این آرمان شخصِي خویش 
نفِع مردم  به  نتیجه یي  برادر هیچ  اما رهایي مال  یابد.  دست 
و ایجاد صلح در افغانستان ندارد؛ زیرا مال عمر و طالبان به 
قناعت  صلح  و  مذاکره  به  برادر،  مال  رهایي  با  عنوان  هیچ 

نخواهند کرد.

چرا رییس جمهور بر رهایي 
مال برادر اصرار دارد؟

راه حل بحران دانشگاه کابل، 
نه توقِف سه ماهه در تحصیل، 
که کشف حقیقت و برمال 
ساختِن رازهای پشت پرده 
بدون هرگونه پیش داوری 
است و تصفیه و پاك سازِي 
فضای دانشگاه از تمام 
افکار و اشخاصی که فقط 
و فقط مبلّغ افراطی گرایی و 
جزم اندیشی هستند. در غیر 
این صورت، دانشگاه هاي 
کابل و دیگر شهرهاي کشور 
در آینده ها نیز شاهد تعطیل 
شدن هایی دوباره و دوباره 
خواهند بود
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فلسطین »کشور ناظر غیر عضو« 
سازمان ملل شد

فلسطین توانست با کسب 138 رای موافق در مقابل 9 
رای مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل موقعیت خود 
را از »نهاد ناظر« به عنوان »کشور ناظر غیرعضو« در این 

سازمان ارتقا دهد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، مجمع عمومی سازمان 
ملل با برگزاری نشستی درخواست محمود عباس، رییس 
عضویت  ارتقای  برای  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
با 138 رای  و  بررسی کرد  را  ملل  فلسطین در سازمان 
عنوان  به  را  ملل  سازمان  در  فلسطین  عضویت  موافق 

»کشور ناظر غیر عضو« در این سازمان پذیرفت.
فلسطینی ها  درخواست  با  کشور   9 رای گیری  این  در 

مخالفت کردند و 41 کشور به آن رای ممتنع دادند.
ملل  پنجشنبه مجمع عمومی سازمان  رای گیری روز  در 
سه کشور از پنج کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی 
رای  فلسطینی ها  درخواست  به  چین  و  روسیه  فرانسه، 
با این درخواست مخالفت کرد و  مثبت دادند و امریکا 

انگلیس به آن رای ممتنع داد.
کشورهای دیگری که به درخواست فلسطینی ها رای منفی 
دادند کانادا، جمهوری چک، جزایر مارشال، میکرونزیا، 

نائورو، پاالئو و پاناما بودند.
رژیم صهیونیستی نیز با موضع گیری شدید در قبال این 

اقدام فلسطینی ها به آن رای مخالف داد.
در متن قطعنامه یی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل 
ناظر  به عنوان کشور  آماده است: فلسطین  تصویب شد 
غیرعضو در سازمان ملل پذیرفته شده و از شورای امنیت 
خواسته تا به درخواست فلسطینی ها که در سپتامبر 2011 
مطرح شد و در آن از این شورا خواسته بود تا با عضویت 
کامل فلسطین در سازمان ملل موافقت کند با دیدی مثبت 

نگاه کند.
بر  هم چنین  ملل  سازمان  شده  تصویب  قطعنامه  در 
ضرورت حل و فصل عادالنه مشکل آوارگان فلسطینی 
در  صهیونیستی  رژیم  شهرک سازی های  کامل  توقف  و 
اراضی فلسطینی از جمله قدس شرقی تاکید شده است.

شدن  مشخص  خواستار  همچنین  مذکور  قطعنامه 

چارچوب حقوقی فلسطینی ها شد و تاکید کرد که باید 
و  شود  برقرار  عادالنه  شکلی  به  خاورمیانه  در  صلح 

»اشغالگری که از سال 1967 آغاز شده«، پایان یابد.
در این قطعنامه همچنین تاکید شده که باید مذاکرات و 
گفت وگوها میان دو طرف برای حل و فصل اختالفات 
موجود به شکل عادالنه، دائم و فراگیر آغاز شود و »دو 

کشور مستقل در کنار هم« تشکیل شوند.
فلسطینی  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
در  متحد  ملل  سازمان  مقر  در  حضور  با  پنجشنبه  روز 
نیویورک و در حالی که در مجمع عمومی این نهاد بین 
رسما  را  فلسطینی ها  درخواست  داشت،  حضور  المللی 

مطرح کرد.
عباس در نشست سازمان ملل متحد گفت: »باید اینجا بار 
دیگر هشدارمان را تکرار کنیم؛ فرصت درحال از دست 
رفتن و مهلت به سرعت به سر می آید. کاسه صبر پرتر 
می شود و امیدها کمرنگ. آدم های بی گناهی که جانشان 
از  بیش   – از دست داده اند  اسرائیل  بمباران های  را در 
زنان و 12  بیشترشان کودکان و  168 شهید در غزه که 
عضو یک خانواده، خانواده دعلو بودند – یادآور دردناک 
و  نژادی  اشغال  این  که  است  جهان  برای  موضوع  این 
و  کشور  دو  پیدایش  بر  مبتنی  حل  راه  یک  استعماری 
چشم انداز تحقق صلح را به گزینه ای خیلی دشوار، اگر 
اکنون وقت عمل و حرکت  می کند.  بدل  غیرممکن،  نه 

است. برای همین است که به اینجا آمده ایم.«
با  موافقت  او  نظر  از  که  کرد  تاکید  همچنین  عباس 
درخواست فلسطینی ها »آخرین شانس برای نجات طرح 

دوکشور مستقل« یهودی نشین و عرب نشین است.
همزمان هیالری کلینتون، وزیر خارجه امریکا که مخالف 
اصلی پیشنهاد فلسطینی ها بود، گفت: »این مصوبه سازنده 
نیست و موانع را بر سر پیشرفت مذاکرات صلح بیشتر 

خواهد کرد.«
ران پروسر، نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم مصوبه 
پیشرفت صلح  راه  در  گردی«  »عقب  را  عمومی  مجمع 

خاورمیانه خطاب کرد.

بار رتبه فلسطین در سازمان  اولین  این ترتیب،  برای  به 
ملل متحد با جایگاه واتیکان برابر شد. این ترفیع به ظاهر 
کوچک می تواند برای اسرائیل پیامدهای جدی داشته در 

پی داشته باشد.
حاال طرف فلسطینی قادر خواهد بود تا در برابر ساخت 
و سازها در کرانه باختری رود اردن و بسیاری از موارد 
اختالفش با اسرائیل به نهادهای بین المللی شکایت کند.

این رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
روزی اتفاق افتاد )29 نوامبر( که 6۵ سال پیش مصوبه 

دیگری موجب شکل گیری »کشور اسرائیل« شده بود.
در 29 نوامبر سال 1947 این مجمع با تصویب قطعنامه 
181 به تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان 
کشورهای  که  قطعنامه ای  داد،  رای  آن  ساکن  اعراب  و 

عرب آن را رد کردند.
رای  مخالفان  دیگر  و  کانادا  امریکا،  چون  کشورهایی 
گیری مجمع عمومی می گویند ارتقای وضعیت تشکیالت 
نباید به روند مذاکرات صلح و توافقات میان  فلسطینی 
اسلو   1993 توافقنامه  جریان  در  فلسطینی ها  و  اسرائیل 

آسیب بزند.
به  استناد  با  فلسطینی هم  که طرف  است  در حالی  این 
توافقنامه اسلو می گوید بخش های مهمی از کرانه غربی 
رود اردن طی دو دهه گذشته و از طریق حمالت نظامی 
از  یافته ای  نظام  به طور  اسرائیلی  یا ساخت و سازهای 

غزه جدا شده است.
فلسطینی ها سالهاست که به دنبال تصویب عصویت خود 
تحت عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل هستند و 
تالش می کنند که سرزمین هایی چون رام اهلل، کرانه غربی 
رود اردن، غزه و مناطق اشغال شده توسط اسرائیل در 

سال 1967 را یکپارچه و زیر پرچم فلسطین درآورند.
از  انتقاد  با  هم  اسرائیلی  طرف  که  است  حالی  در  این 
فلسطینی ها می گوید آنها هیچگاه اسرائیل را به عنوان یک 
سرزمین یهودی نشین به رسمیت نشناخته اند؛ در حالی 
که مطابق رای اعضای سازمان ملل متحد برای تشکیل دو 
سرزمین یهودی نشین و عرب نشین در 29 نوامبر سال 

1947 اسرائیل »یک کشور« محسوب می شود.
آستانه  در  ملل  سازمان  در  اسرائیل  سفیر  پروسر،  ران 
»هیچ  بود:  گفته  فلسطینی ها  عضویت  ارتقای  تصویب 
چیز نمی تواند مشکالت میان اسرائیل و فلسطینی ها را 

حل کند مگر مذاکره.«
هم  متحد  ملل  سازمان  در  امریکا  سفیر  رایس،  سوزان 
به  )فلسطینی ها(  قطعنامه  »حامیان  گفت:  باره  این  در 
که  هستند  فلسطینی  کارآمد  و  مستقل  کشور  یک  دنبال 
ما هم  یابد.  استقرار  آرامش  و  با صلح  اسرائیل  کنار  در 
ایجاد  که  گفته ایم  صراحت  به  همواره  ما  اما  همینطور، 
چنین کشوری برای فلسطینیان و حل تمام مسائل نهایی 
تنها از راه مذارکات اساسی و مستقیم بین دو طرف امکان 

پذیر است.«
ملل  سازمان  در  فلسطینی  تشکیالت  وضعیت  ارتقای 
کرد  خواهد  کمک  عباس  محمود  به  همچنین  متحد، 
متحد  ملل  سازمان  آژانس های  در  عضویت  برای  تا 

درخواست کند.
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حضور متهم به جاسوسی برای ویکی لیکس در دادگاه»فرعون جدید؟!«
برادلی منینگ، سرباز امریکایی که متهم به انتقال اسناد 
سری به سایت انترنتی ویکی لیکس می باشد، در مقابل 
سخن  بازداشتش  زمان  مورد  در  و  شد  حاضر  دادگاه 
گفت. این نخستین بار است که منینگ پس از دستگیری 

اش در دو سال پیش، در مالء عام ظاهر می شود.
روز  امریکا  متحده  ایاالت  ارتش  سرباز  منینگ،  برادلی 
پنجشنبه در مقابل دادگاه گفت که او را پس از بازداشت 
در یک »قفس« بندی کرده اند و انزوای او باعث شده که 
هوشیاری اش کاهش یابد و صحتش به وخامت گراید.

مننینگ که در جایگاه شاهد ایستاده بود، ادامه داد: »شب 
به  من  روزهای  و  بودند  شده  تبدیل  روز  به  من  های 
بین شب و روز  از گذشت چند وقت، من  شب. پس 

تفاوت نمی کردم«.
دادگاه  از  ساله   24 جوان  این  وکیل  کومبس،  دیوید 
خواست که دوسیه را به دلیل بدرفتاری با برادلی منینگ 
در طول بازداشتش بسته کنند. برادلی منینگ در ماه می 
سایت  به  سند سری  هزاران  دادن  اتهام  به   2010 سال 

انترنتی ویکی لیکس بازداشت شد.
ایاالت  این اسناد منجر به خجالتی برای حکومت  نشر 
متحده امریکا و متحدینش شد. قرار است پس از شهادت 
مننیگ مشخص شود که آیا دوسیه او به دادگاه نظامی 
فرستاده می شود یا نه. این سرباز امریکایی در صورت 

اثبات جرمش به حبس ابد محکوم خواهد شد.
انزوای اجباری

کویت  به  اش  بازداشت  از  پس  کوتاهی  مدت  منینگ 
اینجا اجازه تیلفون کردن نداشت و  انتقال داده شد. او 
سلول اش در فواصل کوتاه بازرسی می شد. منینگ که 
از دوره بازداشتش گزارش می داد، گفت »من در حال 
از  پس  کوتاهی  مدت  که  افزود  و  بودم«  رفتن  بین  از 

بازداشت فکر خودکشی به سرش زده است.
این سرباز 24 ساله امریکایی گفت که وضعیت روحی 
اش پس از انتقال به ایاالت متحده، بهبود یافته است. اما 
در اینجا هم او 23 ساعت در روز در یک سلول انفرادی 
کشیدند،  را  هایش  لباس  جا  این  در  برد.  می  سر  به 

عینکش را از او گرفتند و مجبور بود که هربار تشناب 
رفتن، درخواست کاغذ تشناب را بکند.

شرایط غیر ضروری
دو داکتر روانشناس در این روز به دادگاه گفتند که الزم 
نبود شرایط در مورد منینگ این قدر سخت گرفته شود. 
در مارچ سال روان، خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان 
در  را  منینگ  متحده،  ایاالت  حکومت  که  گفت  ملل 

شرایط بی رحمانه و غیرانسانی نگاه داشته است.
ارتش ایاالت متحده امریکا رفتار خود را با این سرباز 
داشتند،  سعی  ها  آن  که  گفت  و  کرد  توجیه  امریکایی 

امنیت او را حفظ کنند.

با خشونت های  سابق  نظام  اعضای  دانستن  مرتبط  با  مرسی  محمد 
دارد  قرار  آن  در  تاکید کرد: مرحله یی که مصر  این کشور  در  اخیر 
مرحله جدیدی نه فقط برای مصر و ملت های شاهد بهار عربی بلکه 
بپردازند و در  تا به بررسی اشتباهات گذشته  برای کل جهان است 

نحوه تصحیح آن در حد توان بازنگری کنند.
محمد مرسی، رییس جمهوری مصر در گفت وگو با مجله تایم امریکا، 
درباره اعتراض های اخیر در این کشور اظهار کرد: من شدیدا تاکید 
انجام  آزادی  عقیده،  آزادی  واقعی،  بیان  آزادی  کشور  در  که  دارم 
عقاید دینی وجود داشته باشد. من به عنوان رییس  جمهور منتخب 
مسوولیت اصلی ام حفظ وحدت ملی در این مرحله انتقالی است که 
کار آسانی نیست و مصری ها عزم شان را برای گام برداشتن در مسیر 
آزادی و دموکرسی جزم کرده اند. ما در مصر و من به شخصه بر حفظ 
آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی تاکید دارم و اخوان المسلمین 

چیز غیر از این را نمی گویند.
مرسی تاکید کرد که آنچه که امروز می بیند این است که مصری ها آزاد 
با رییس جمهور مخالف هستند صدای شان  که  زمانی  آنها  شده اند. 
را باال می برند و این مساله  بسیار مهمی است. این حق آنهاست که 
صدای خود را باال ببرند و از احساسات و دیدگاهایشان حرف بزنند 
اما مسوولیت من این است که خیلی دورتر از آنچه که آنها می بینند 

را ببینم.
وی افزود: شما دیدید که اکثر نظرسنجی های اخیر نشان داد که 80 تا 
90 درصد ملت مصر موافق آن چیزی بودند که من انجام دادم چرا که 
کاری که من کردم علیه ملت نبود بلکه به نفع آنها بود و فوایدی برای 
مردم دارد و اندکی تفاوت میان آنچه که اکنون در بیان آرای ملت ها 
و آنچه که در ژانویه 2011 در زمان انقالب علیه حسنی مبارک شاهد 
اندک خشونتی را می بینیم که قبال ندید ه  امروز  بودیم، وجود دارد. 

بودیم و این یعنی اتفاق بدی رخ داده است.
رییس جمهوری مصر افزود: ارتباطاتی بین این اقدامات خشونت آمیز و 

بعضی بازماندگان نظام سابق وجود دارد. شما و من آن را می دانیم.
وی با ابراز اطمینان نسبت به این که مصری ها از این مرحله عبور 

خواهند کرد، افزود: ما یاد گرفتیم که چطور آزاده باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر متهم کردنش به فرعون جدید با خنده 

جواب داد »فرعون جدید؟!«
مفاد  بخش  رییس  زمان  آن  در  و  رفتم  زندان  به  من  افزود:  مرسی 
درسی در دانشکده مهندسی بودم و علت آن هم این بود که از دستگاه 
قضایی و قضات مصر دفاع کرده بودم من به خوبی معنای جدایی 
بین سه قوه یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضایی را می دانم و این 

مفهوم اساسی دولتی است که بر پایه سازمان ها شکل گرفته است.
رییس جمهوری مصر افزود: ملت منبع قدرت هستند و رییس جمهور 
من  و  شده  انتخاب  ملت  سوی  از  که  است  مجریه  قوه  نماینده 
می خواهم ملت آزادی کامل را در انتخابات داشته باشند و می خواهم 
قدرت از طریق انتخابات آزاد منتقل شود. من به کشورهای مختلف 
این  یا شرق سفر کردم و می دانم اوضاع در  اروپا  امریکا،  از جمله 

کشورها چگونه است.
ما  گفت:  مصر  مردم  بین  اختالف  گونه  هر  وجود  تکذیب  با  وی 
ببینم.  کامال واضح  را  آن  که مخالفند و من می توانم  داریم  اکثریتی 
مخالفان مانند قبل نیستند. آنها حق دارند هر چه را که می گویند انجام 

می دهند. ما 2۵ تا 30 درصد مخالف داریم که رقم باالیی است.
ماه است که  پنج  تنها  تاکید کرد: من  پایان گفت وگویش  مرسی در 
پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفته ام نه 30 سال که در طول 

آن نابودی، فساد و اشتباهات زیادی رخ داده بود.
وی افزود: مردم همواره در حاشیه بودند و من جزوی از انقالب بودم 
و از طریق گروه اخوان المسلمین مسوول فعالیت در میدان التحریر 
در جریان انقالب بودم امیدوارم زمانی که قانون اساسی را تصویب 
کردیم بیانیه قانونی که اخیرا صادر کردم متوقف شود. کسانی هستند 
داشت  خواهیم  پارلمان  ما  باشند.  موافق  مساله  این  در  من  با  که 
ماه صورت  دو  طی  مساله  این  و  کرد  خواهیم  برگزار  را  انتخابات 

خواهد گرفت.
را مهمترین فرد  از وی مرسی  بزرگ  انتشار تصویری  با  تایم  مجله 

خاورمیانه توصیف کرد.
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        خواجه بشيراحمد انصاری

غربي  جنوب  حوزة  پیش  دهة  دو  حدود 
که  بود  گروهي  پیدایش  شاهد  افغانستان، 
خود را طالبان )دانش آموزان دین( نامیدند 
و از آن زمان تا امروز منطقه و جهان را به 
خود مشغول نگه داشته اند. این گروه همان 
طوري که از نام شان پیداست، از همان آغاز  
ظهورشان هویت و مشروعیت خویش را 
برخاسته از مذهب دانستند. ولی از سوي 

دیگر نه سنی ها و نه هم شیعیاِن افغانستان 
طي تاریخ یک هزار و چهارصدسالة اسالم 
از  برداشتی  و  رفتار  چنین  کشورشان  در 
حافظة  در  یا  و  نموده  تجربه  را  مذهب 
تاریخي خویش داشته اند. پرسش هایی که 
است  این  می شوند،  مطرح  زمینه  این  در 
که این افراد چی اند، کی اند، کدام اوضاع 
تحت  نموده،  بازی  نقش  تکوین شان  در 
چه گونه شرایطی به وجود آمده، کدام فعل 
و  بخشیده  تسریع  را  ظهورشان  انفعال  و 
ویژه گي ها  چنین  با  گروهی  ظهور  آیا  باز 
اخیر  پرسش  و  است،  بوده  طبیعی  امری 
این که طالبان با کدام مکتب اعتقادي رابطه 

دارند؟ 
از بدو تأسیس طالبان تا امروز سخنان زیادی 
در رابطه با مذهب اعتقادِی این گروه گفته 
شده، گاهی آن ها به مذهب حنفي  نسبت 
داده مي شوند و زمانی به نهضت دیوبند . 
با آن که گروهي از رهبران این حرکت در 
مدارس حنفي دیوبندي درس خوانده اند، 
ولي آیا مشرب سیاسي برخاسته از اعتقاد 
اصول پایه های  با  طالبان  گروه  دیني 
عموم،  صورت  به  سنت  اهل  اعتقادی 
موسسة  و  خصوص،  صورت  به  احناف 
دیوبند به صورت اخص هم خوانی دارد؟ 
با  را  این گروه  ندارد، پس  اگر همخوانی 
مسلمانان  تاریخ  در  اعتقادي  مکتب  کدام 

می توان مقایسه نمود؟
 مقالة حاضر پاسخي است به پرسش هاي 
زمینة  در  مختصر  کاوشی ست  و  باال 

ریشه یابی اعتقادی همین جنبش. 
سنجش و ارزیابي طالبان در میزان مذهب 
حنفي و موسسة دیوبند کار چندان مشکلي 
فقه حنفي  اصول پایه هاي  زیرا هم  نیست؛ 
عمر  از  که  دوصدسالي  و  یک هزار  در 
جزییاتش  همة  با  مي گذرد،  مذهب  این 
قرنة  یک ونیم  تاریخ  هم  گردیده،  تدوین 
هویت  و  فکري  اصول  دیوبند،  دارالعلوم 
هم  و  بوده،  هویدا  آن  بنیان گذاران  دیني 
جنبش طالبان در تاریخ هفده سالةشان چه 
در تیوري و چه در تطبیق، چه در قدرت و 
چه در اپوزیسیون بودن، خود را به جهان 

معرفي نموده است.
از  که  در مسیر یک هزار و چهارصدسالی 
عمر اسالم می گذرد، مذاهب گوناگونی در 
دامان این دین زاده شدند و رشد نمودند 
معتزله،  سنت،  اهل  شیعه،  از  می توان  که 
اهل  رأی،  اهل  ماتریدیه،  حنابله،  اشاعره، 
سنت،  اهل  چهارگانة  مذاهب  روایت، 

مذهب  اسماعیلی ها،  زیدی ها،  ظاهری ها، 
برد؛  نام  اسالمی  مذاهب  دیگر  و  طبری 
ولی طالبان با هیچ یک از این گروه ها رابطه 
نیز شاهد  مسلمانان  معاصر  تاریخ  ندارند. 
پیدایش گروه های سیاسی مختلفی بوده که 
اخوان المسلمین،  نهضت های  از  می توان 
اسالمی،  جماعت  سلفی ها،  حرکت 
جماعت تبلیغ، جنبش امام خمینی، نهضت 
نام  آن  امثال  و  اربکان  حزب  و  نورسی 
برد که طالبان با هیچ یک از این جنبش ها 
نیز پیوندی ندارند. پرسشی که باز مطرح 
و  کیستند  طالبان  که  است  این  می شود، 
چیستند، و ریشه های این اندیشه در کجا 

نهفته است؟  
اعتقادی  ریشه هاي  نویسنده،  این  باور  به 
طالبان تنها به یک گروه مذهبي در تاریخ 
نشانه هاي  که  می شود  منتهی  مسلمانان 
ظهورشان در عصر خود پیامبر اسالم »ص«  
به چشم مي خورد و سپس به نام »خوارج« 
شهرت حاصل نمودند. اگر نیک نگریسته 
اصل  برابر  کاپی  جز  چیزی  طالبان  شود، 
روانی،  مشخصات  زیرا  نیستند؛  خوارج 
بستر اجتماعی، شیوة تفکر، اخالق سیاسي 
و  طالبان  ظاهرِی  شمایل  و  شکل  حتا  و 
با هم  خوارج شباهت های شگفت انگیزی 
دارند که در این نبشته سعي خواهیم نمود 

تا به مقایسة آن ها بپردازیم. 

گروهی متقی تر از  پیامبر: 
اندیشة  جرقه های  نخستین  پژوهش گران، 
که  می دهند  پیوند  حادثه یی  به  را  خوارج 
پیوست.  وقوع  به  اسالم  پیامبر  عصر  در 
ابوسعید  که  حدیثي  در  بخاري  امام 
کتاب هاي دیگر  نموده و  الخدري روایت 
نموده اند،  نقل  را  آن  نیز  تاریخ  و  حدیث 
پیامبر اسالم »ص«  آورده است که روزی 
طالب  ابي  بن  علی  که  را  طال  مقداری 
»رض« از یمن فرستاده بود، در میان چهار 
تن از رهبران کوچي های بیابان های نجد و 
حجاز هر یک زید الخیل، اقرع بن حابس، 
عیینه بن حصن و علقمه بن عالثه تقسیم 
که  بود  دریافته  اسالم خوب  پیامبر  نمود. 
نزدیک ترین راه به قلب آن گروه از کانال 
شدِن  مسلمان  و  گذشته  جیب های شان 
اسالم  نشر  برای  را  راه  قبایل  آن  بزرگاِن 
خواهد  قبیله هاي شان  فرزندان  میان  در 
گشود. هنگام توزیع آن پول، مرد دیگری 
حرقوص  به نام  تمیم  قبیلة  بادیه نشینان  از 
ریشی  که  الخویصره«  »ذو  زهیر  بن 
و  تراشیده  موهایی  بلند،  پاچه هایی  انبوه، 
چشمانی فرو رفته داشت و آن صحنه را 
قرار  مخاطب  را  پیامبر  می نمود،  مشاهده 
داده و گفت: “از خدا بترس!” پیامبر پاسخ 
روی  انسان  ترس ترین  خدا  من  “آیا  داد: 
زمین نیستم؟” و یا بنا بر روایت دیگری او 
به پیامبر گفت: “محمد! عدالت کن!” پیامبر 
اسالم »ص« در پاسخش فرمود: “اگر من 
عادل خواهد  نباشم، پس چه کسی  عادل 
بود؟!” حرقوص این را گفت و راه خویش 
را در پیش گرفت و پیامبر »ص« در حالی 
می نمود  اشاره  زهیر  بن  حرقوص  به  که 
رو به کسانی که در آن جا حضور داشتند 
نموده و فرمود: »از پشت این مرد افرادی 
پیدا خواهند شد که قرآن خواهند خواند، 
نخواهد  پایین  گلوهای شان  از  قرآن  ولی 
رفت. آن ها از دین چنان می گذرند که تیر 

از  شکار.«    
سال ها سپری شد، پیامبر اسالم »ص« وفات 
نمود، جنگ میان حضرت علی »رض« و 
معاویه آغاز گردید و جنگ صفین به وقوع 
رسمی  ظهور  شاهد  که  جنگی  پیوست؛ 
و  تاریخ  عرصة  در  خوارج  پرقدرت  و 
بود  بود. در صفین  میدان سیاست و دین 
صف  در  را  زهیر  بن  حرقوص  مردم  که 
یافتند،  خوارج  علم برداران  تأثیرگذارترین 
ظهوري که مصداق عملي پیش بینی پیامبر 
حرقوص  گردید.  »ص«  اسالم  بزرگ 
باآلخره در جنگی که در سال سی وهفت 
هجری میان سپاه علی و خوارج در نهروان 
علی  سپاهیان  به دست  پیوست،  وقوع  به 

»رض« کشته شد.  
همان  طوري که نخستین خارجيـ  حرقوص 
عدالت پیشه تر  را  خودش  ـ  ذوالخویصره 
تصور  دین  این  پیامبِر  از  پرهیزگارتر  و 
مي نمود، خوارج در مسیر تاریخ شان سعي 
که  را  دین  از  دیگري  نسخة  تا  نموده اند 
به جهان  الهي تر است،  به گمان خودشان 
عجارده  و  میمونیه  شاخة  نمایند.  معرفي 
خوارج طوری که کرابیسی، کعبي، اشعري 
که  بودند  معتقد  گفته اند،  شهرستانی    و 
زیرا  نیست،  قرآن  جزِو  یوسف  سورة 
شأن قرآن باالتر از آن است تا از عشق و 
بر  هم چنان  آن ها  گوید.  عشق بازی سخن 
خالف تمامی مذاهب اسالمی معتقد بودند 
شود.  بریده  شانه  از  باید  دزد  دست  که 
اگر قرآن محمد »ص« طعام اهل کتاب را 
حالل می داند، خوارج اندلس طعام آن ها را 
حرام پنداشته و ماهی را ذبح نموده و گروه 
ازارقة خوارج را اعتقاد بر این بود که زنان 
هنگام سپری نمودن عادت ماهانة خویش 
هم نماز بخوانند و هم باید روزه بگیرند. 

»8ـ در حالت دفاعی، مجاهدین منطقه طبق فیصله های شورای محلی و تحت قومانده 
مسوول منطقه به دفاع می پردازد، ولی در عملیات تعرضی بر حسب صوابدید تنظیم 

مربوطةشان سوق می شوند.
این که  بر  مشروط  کنند  تعهد  دیگر  گروه  با  می توانند  گروه  یک  مسلح  افراد  9ـ 
حسابات شان را با  تنظیم سابقه تصفیه نموده، وسایلی را که تنظیم به آنان سپرده است 

و در جریان جنگ از بین نرفته، مسترد نمایند.
مزاحم  ندارد  احدی حق  گردیده،  باز  مجاهدین  همة  روی  به  اکماالتی  راه های  10ـ 

کاروان های مجاهدین گردد.
11ـ هر جبهه مکلف است امنیت راه های اکماالتی را در مناطق تحت سیطره اش تامین 

کند.
شورای سرتاسری ممثل همة ملت، بر اساس نتایج همین انتخابات و با در نظرداشت آراء 
مهاجرین تشکیل می گردد. حضور هر حزب در این شورا متناسب آرای مجموعی اش 

می باشد.
12ـ غرض تطبیق این طرح، کمیسیون باصالحیت مشتمل بر نماینده گان احزاب موافق 

با آن تشکیل می شود. این کمیسیون وظیفه دارد:
الف ـ هیات های انتخاباتی را تشکیل و هرچه زدوتر به منطقه اعزام کند تا در رابطة تنفیذ 
آتش بس، باز شدِن راه های اکماالتی و تطبیق موافقت نامة چه گونه گی انضمام مجاهدین 
یک حزب با احزاب دیگر، اسکان مهاجرین، درگیری های داخلی و استرداد اموال و 

دارایی شان اجراآت مناسب بنماید.
که  اقلیت هایی  امنیت  تامین  و  احزاب  دفاتر  افتتاح  انتخاباتی،  فعالیت های  برای  ب ـ 
را  تدابیر الزمی  و  نموده  زمینه سازی  می کنند،  دوباره عودت  و  نموده  ترک  را  منطقه 

تجدید نماید.
ج ـ برای فعالیت های انتخاباتی احزاب، مدت مناسب را تجدید می کند.

مساعدت هایی  نموده،  آتش بس  دولت  با  ندارد  حق  حزبی  هیچ  از  فردی  هیچ  14ـ 
دریافت کند و با رژیم همکاری نماید. افراد متهم به همکاری با دولت، توسط شورای 

محلی به محاکمه کشانده می شود. احزاب مربوط، حق دفاع از آنان را ندارند.
1۵ـ به منظور اجرای عملیات مشترک نظامی و ایجاد هماهنگی میان مجاهدین به سطح 
هر والیت، شورای نظامِی باصالحیتی تشکیل می گردد. این شورا مشتمل بر قوماندانان 

موثر والیت بوده و توسط هیات های اعزامی تشکیل می شود.
این  با  توافق شان  منظور  به  احزاب  سایر  با  تفاهم  توافق نامه،  این  امضای  متصل  16ـ 
طرح آغاز می شود؛ ولی حزب اسالمي و جمعیت به هر صورتی یک هفته بعد از تاریخ 

امضای این موافقت نامه، کار تنفیذ آرا را عماًل آغاز می کنند.
و  صادقانه  معاهده،  این  به  نسبت  که  می کنیم  تعهد  حسیب  و  خبیر  خدای  با  17ـ 
مخلصانه التزام ورزیده در زمینة تطبیق عاجل آن، از هیچ نوع مساعدت مجدانه دریغ 

نمی ورزیم.
امضای انجنیر گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسالمی افغانستان.

امضای استاد برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسالمی افغانستان.«
اما توافق نامة دومی به شکل اعالمیة مشترک بود که میدیا یا ریاست خبررسانی حکومت 
موقت، آن را منتشر ساخت و در آن آمده است: »دیروز 21 اکتوبر، جلسه به اشتراک 
رهبران مجاهدین افغانستان در منزل انجنیر گلبدین حکمتیار در شهر پشاور دایر گردید 
و در آن جلسه روی موضوعات مهمي از جمله تشکیل یک ارگان موثر و متحد و قوی 
به خاطر انسجام فعالیت های نظامی، بحث گردید. رهبران مجاهدین به شمول پروفیسور 
برهان الدین ربانی و انجنیر گلبدین حکمتیار تعهد کردند که روی برنامة مشترک نظامی 
و سیاسی که هدف آن ارتقای قوت نظامی مجاهدین و بسیج نمودِن تمام نیروها در راه 
به ثمر رساندِن انقالب اسالمی و نماینده گی معتبر در سطح بین المللی باشد، مساعی 

به خرچ دهند.
قابل یادآوری است که سلسلة این بازدیدهاي ثمربخش از چند روز به این طرف میان 
افغانستان، احمدشاه  افغانستان و قوماندان برجسته و مشهور جهاد  رهبران مجاهدین 
مسعود، در شهرهای پشاور و اسالم آباد جریان دارد که نتایج بس مفید و امیدوارکننده یی 

داشته است.« )33(
توافقات و معاهدات میان دو گروه قدرتمند جهاد افغانستان، تشنجات و بحرانی را که 
بعد از واقعة تخار رخ داده بود، ظاهراً خاتمه بخشید و تا سقوط حکومت داکتر نجیب، 
روابط آن ها به اصطالح کجدار و مریز ادامه داشت، ولی با مواجه شدن حکومت کابل 
با سقوط، بار دیگر اختالفات و تشنجات و زدوخوردها اوج گرفت و سال ها ادامه پیدا 

نمود.
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»تنها راه برای دفاع از زبان، حمله به آن است.«
 مارسل پروست

کلیدواژه: زبان ادبی، پارادوکس، نفی، اثبات
مقدمه

ویژه گی  دارد:  زبان  به  سه جانبه  نگاهی  حاضر  مقالة 
پارادوکسی زبان، مرزهای زبان یا وضعیت متافیزیکی زبان 
و کنش زبان به ویژه نیروهای واساز زبان. به طور خالصه، 
که  مرزهایی  با  زبان  متافیزیکی  ویژه گی  بررسی  به  نخست 
خواهیم  می کند  تعیین  خود  دروِن  و  بیرون  جهان  دو  بین 
ادبی  زبان  برای  پارادوکسی  ویژه گی  سه  سپس  پرداخت، 
مشخص می کنیم و سرانجام در پی اثبات این مدعا که این 
سه پارادوکس کنش زبان ادبی را تعیین و مشخص می کنند، 
خواهیم بود؛ در نهایت نتیجه یي که از بحث خود می گیرم، 
این است که واسازی دریدا خوانشی به سوی فرا رفتن از 
مرزهای متافیزیکی زبان است و این چیزی است که ما آن 

را زبان ادبی می نامیم.
زبان همواره معیار یا مالکی برای نظریة متافیزیک به شمار 
قوانین  پایة  بر  اساس  در  زبانی  نظام  که  چرا  است،  رفته 
عنوان  به  زبان  واقع،  در  است.  شده  نهاده  بنا  متافیزیک 
است  قرار   )logocentric( محور  - خرد  نظام کالم  یک 
باشد )آدم ها،  از خود داشته  بیرون  به  ارجاع های مشخصی 
را  ارجاع ها  این  است  قرار  غیره(.  و  انتزاعی  مفاهیم  اشیاء، 
نظام  یک  عنوان  به  زبان  واقع،  در  کند.  بازنمایی  مستقیمًا 
کالم - خرد محور )logocentric( قرار است ارجاع های 
مشخصی به بیرون از خود داشته باشد )آدم ها، اشیا، مفاهیم 
انتزاعی و غیره(. قرار است این ارجاع ها را مستقیمًا بازنمایی 

کند، به مانند »پنجره یی به جهان.« )وارد ۵:199۵(
بیان دیگر،  به  یا  متافیزیک  به نقش  اندکی دقیق تر  بگذارید 
سرشت متافیزیکی زبان بپردازیم. از آن جا که زبان در اساس 
در  پس  است،  گرفته  قرار  مدلول  و  دال  بین  تمایز  پایة  بر 
عمل، زبان نماد متافیزیک است. زبان، متافیزیکی است، زیرا 
همواره به چیزی بیرون از خود ارجاع دارد. چه تعریفی بهتر 
از این تعریف برای متافیزیک سراغ دارید؟ هیدگر در کتاب 
به سوی زبان می گوید: »زبان، به مثابة آن معنی یی که صدا 
دارد و نوشته می شود، در اصل فراحسی است؛ چیزی است 
که همواره از دنیای محسوسات فراتر می رود. بنابراین اگر 
این مطلب را درست دریابیم، زبان خود متافیزیکی است.« 

)هیدگر 1971: 3۵(
متافیزیکی است که  ادعا کرد که زبان، نظامی  پس می توان 
بر استعاره بنا نهاده شده است. این سرشت متافیزیکی زبان 
پیچیده گی  بدون  و  ساده گی  به  پساساخت گرا  اندیشة  در 
مورد تأیید قرار نگرفت. دریدا می پذیرد که زبان در سرشت، 
متافیزیکی است، اما وی در عین حال ادعا می کند که زبان 
خود  بر  متافیزیکی  تحمیل شدة  مرزهای  برابر  در  همواره 
نامی  دیکانستراکشن  نگارنده،  اعتقاد  به  می کند.  مقاومت 
متافیزیکی  ستون های  که  زبان  درون  تنش  این  برای  است 

زبان را می لرزاند.
خوانده هایم از اندیشة دریدا مرا بر آن می دارد که ادعا کنم 
شروع نفوذ اندیشة دریدا در حوزه های دیگر دانش و معرفت 

بیشتر نوشته های  از نگاه او به زبان، آغاز می گردد.  بشری، 
دریدا در چند دهة اخیر به شکلی به مسالة زبان می پردازند. 
عده یی اندیشة دیکانستراکشن را نظریه یی نیهیلیستی معرفی 
بازی  ما در  می کنند که در آن معنی همیشه غایب است و 

نشانه ها سرگشته ایم. اما دریدا می گوید:
می بینم  که  زمانی  نمی شود  کاسته  من  شگفتی  از  »هیچ گاه 
منتقدانی اعالم می کنند که آثار من می گوید چیزی فراسوی 
من  نوشته های  زبانیم.  زندان  در  ما  که  ندارد،  وجود  زبان 
در واقع عکس این را می گویند. نقد کالم - خرد محوری، 
بیش از هر چیز دیگر جست وجویی است برای »دیگری« و 

»دیگری ادبیات.« )دریدا 123: 199۵(
برای دریدا زبان همواره به دیگری خطاب می شود و وعدة 
وجود »دیگری« را می دهد. این خود، به زبان دریدا نوعی 

رهایی )emancipation( زبان و اندیشه است.
یاد  به  را  دریدا  معروف  جملة  که  کسانی  به  پاسخ  در 
می آورند: ـچیزی بیرون از متن نیست«، باید گفت »واسازی 
از متافیزیک رها نمی شود« اما با واسازی ساختار متافیزیکی 
می بینیم که این نظام دارای مرزها، سرگشته گی ها، متمم ها، 
واحد  آِن  در  که  است  بن بست هایی  و  آستانه ها  ردپاها، 
نشانه ها  دیگر،  بیان  به  می گیرند.  قرار  نظام  بیرون  و  درون 
درون زبان، مطیع این نظام نیستند و در آستانه قرار دارند. 
تا نشان دهد  اندیشة دریدا بر این است  در نگاهی کلی تر، 
چه گونه در هر سیستم یا نظامی، عوامل داللت زا در بیرون 
مثالی  بگذارید  دارند.  به طور همزمان وجود  زبان  و درون 
بزنیم؛ در معماری ملهم از دیکانستراکشن، عناصر درونی بنا 
یعنی نشانه های درونی نظام معماری مانند تیرآهن، شبکه های 
سیم و لولة داخل دیوارها و غیره، از درون به بیرون می آیند. 
هم چنین در این معماری مرز بین فضای درونی بنا و فضای 
بیرونی آن همیشه مخدوش است. دریدا همیشه از عناصری 
می شوند  آن محسوب  درون  نیستیم  مطمین  که  می کند  یاد 

یا بیرون.
ویژه گی های  از  یکی   )threshold( »آستانه«  به  نگاه  این 
اندیشة دریداست. وی می گوید »نمی توان فراتر از متافیزیک 
رفت، اما می توان سعی کرد تا در مرز گفتمان متافیزیکی قرار 
گرفت.« )دریدا 1987: 14( مکانی که درون و بیرون، هر دو، 
در آن جا خوش کرده اند، جایی است که واسازی وعدة آن 
را  متن  بر  مرکز حاکم  دیکانستراکشن،  را می دهد. خوانش 
مورد تردید قرار می دهد و نقطه نظری که برمی گزیند، جایی 
است که نه به تمامی درون متن است و نه به تمامی بیرون. 
متافیزیکی  ادعا می کند که اگر زبان کاماًل  پساساخت گرایی 
بود، آن گاه آن چه را منظور داشت می گفت. پس چرا همیشه 
می رانند؟  سخن  زبان  تنگناهای  از  نویسنده گان  و  ادیبان 
به  پارادوکسی -  به شکلی  را -  ما  توجه  زبان  ناتوانی های 
بتوان  که  می کند  معطوف  نظام  این  درون  ویژه یی  توانایی 
فراسوی نظام متافیزیکی را دید. دریدا می گوید: »کلمات در 
زنجیر نیستند. کلمات فرهنگ لغت را دیوانه می کنند. زبان 
ندارد،  جایی  است،  نیافتاده  اتفاق  است،  نکرده  خوش  جا 

هیچ جای مطمینی ندارد.« )دریدا 1987: 8(
در  که  بوده  دریدا  توجه  مورد  همیشه  آن جا  از  ادبی  زبان 
این زبان، واسازی همواره در کار بوده است. در این جا سه 

تعریف از ادبیات ارایه می دهم که با خوانش اندیشة دریدا 
یا  تقابل  با  ما  تعاریف  این  از  یک  هر  در  گرفته اند.  شکل 
تناقض پارادوکس گونه یی روبه رو هستیم. اما هر سویة این 
تقابل ها به دیگر سویه خطاب می شوند، آن را طلب می کنند 
دریدا  می دهند.  جای  خود  در  را  »دیگری«  آن  ردپای  و 
می گوید: »تجربة هستی، نه چیزی کم تر و نه چیزی بیشتر، 
می ایستد،  چیزی  هر  لبة  بر  شاید  ادبیات  متافیزیک.  لبة  در 

تقریبًا فراسوی همه چیز، شامل خود.« )دریدا 1992: 47(
گزارة نخست: ادبیات اسم خاص است

زبان ادبی، از سویی همیشه یکه و تنهاست و از سوی دیگر، 
در حال زایش مدام است. یک اثر ادبی همواره یک حادثة 
بی نظیر باقی می ماند. این که به قول صورت گرایان صورت و 
معنی در ادبیات تجسم یکدیگرند و به قول بروکز - منتقد 
امریکایی - معنی کردن ادبیات کفر است، به این یکه بودن 
اشاره دارد. خواننده یي که نویسنده در ذهن داشته )خوانندة 
یک  برای  تنها  نویسنده  نیست.  بیش  یکی  نیز  شده(  نیت 
که  است  این  در  شگفتی  اما  است،  نوشته  فرضی  خوانندة 
متن ادبی )مانند یک کارت پستال که پیام آن را همه می توانند 
بخوانند( در اختیار همه است تا آن را بخوانند، تاویل کنند 
و فهم خود را داشته باشند. به بیان دیگر، متن یکة نویسندة 
یکه یی که برای خوانندة یکه یی نوشته است و در آن زمینه، 
داستانی یکه یی را با شخصیت های یکه یی تصویر می کند، در 
تا شخصیت ها  قرار می گیرد  اختیار خواننده های بی شماری 
را در ذهِن خود هر یک به گونه یی تصور کنند، زمینة زمانی 
و مکانی را شخصی کنند و در نهایت ترجمه یا برگردانی از 
خود خلق کنند. این متن تکرار شده است و دریدا می گوید 

این تنها راز بقای متن است.
خالصه این که از سویی، متن خواننده را تشویق می کند که 
این اساس  بر  نوشتاری  )یا ترجمه کند(، هر  بخواند  را  آن 
سوی  از  شود؛  بازخوانده  و  شود  خوانده  باید  و  می تواند 
تأویل  برابر تکرار،  )مانند اسم خاص( در  ادبی  دیگر، متن 
یا ترجمه شدن مقاومت می کند گویی که حریم قدسی اش 
به  متناقضی  و  دوگانه  دستور  متن  است.  گشته  خدشه دار 
و  کن  یگانه یي حفظ  متن  عنوان  به  مرا  می دهد:  خواننده 
در عین حال برای این که مرا از زوال یگانه گی نجات دهی، 

تکرارم کن.
گزارة دوم: ادبیات هزارتوست

این  به  معنی یکی هستند،  نشانه ها و  متن،  این قول که در 
خود  معناهای  که  می گردد  باز  خردمحوری   - کالم  فرض 
دارند.  قرار  متن  مرکز  در  رازآمیز  و  مکاشفه آمیز  ارجاعی، 
اما بازنمایی )representation(، همیشه تمایزی قوی بین 
خارج  عالم  بازنمایی  تنها  را  زبان  و  می بیند  معنی  و  زبان 
درون  همیشه  واسازی  نگارنده،  عقیدة  به  می داند.  زبان  از 
متن با شکل هزارتویی در کار است. هزارتو )یا البیرینت( 
نظامی از راه هایی است که به گونة پیچ درپیچ به سوی یک 
مرکز حرکت می کنند. کسی که در این هزارتو قرار گیرد، دو 
خواست و میل متضاد را در خود حس می کند: از سویی به 
دنبال مرکز هزارتوست که خود استعارة حقیقت و راز است 

و از سوی دیگر به دنبال راه گریزی از این مخمصه است، 
چرا که در هر لحظه به یاد آوردِن این که راه ورود به هزارتو 

را فراموش کرده، دچار بی ثباتی عمیقی می شود.
در  سویه  دو  بین  همیشه  متن  معنی  استعاره،  همین  مانند 
متن  راز  که  مرکز  سوی  به  متن  سویی،  از  است:  نوسان 
به  زبان  همان  در  دیگر  از سوی  و  است  در حرکت  است 
حدود و مرزهای بیرون متن حرکت می کند. خواننده با دو 
اشتیاق متناقض روبه روست: به مرکز این هزارتو وارد شود 
به در شود و  این هزارتو  از  یا  بیابد و  را  و حقیقت درونی 
داللت هایی از بیرون بر متن تحمیل کند. پس معنی، در این 

نوسان بین مرکز و مرز شکل می گیرد.
 Force and( و داللت«  »نیرو  نام  به  دریدا  مهم  مقالة  در 
غریب  »حرکتی  عنوان  به  »نیرو«  از  وی   )Signification
من،  عقیدة  به   )27  :1978 )دریدا  می کند.  یاد  زبان«  درون 
نیرو در اندیشة دریدا آن تنشی است که درون زبان به هنگام 
خلق داللت شکل می گیرد. دریدا در همین مقاله از »نیروی 
آن  در  که  می گوید  سخن  واقعی«  ادبی  زبان  مکاشفه یی 

نشانه های خاموش برمی خیزند و معنی زاییده می شود:
زمانی که آن چه نوشته شده رو به نابودی برود، تازه نشانه 
- عالمت به عنوان زبان زاییده می شود؛ چرا که آن جاست 
با ارجاع تنها به خود، نشانه بدون داللت می شود، یک  که 
بازی یا کارکردی خالص، چرا که دیگر به عنوان اطالعاتی 
بیولوژیکی یا تکنیکی مورد استفاده قرار نمی گیرد،  طبیعی، 
یا این که از وجود به وجود دیگر، از دالی به مدلول حرکت 
نمی کند. و به طور پارادوکسی، نوشته تنها - گرچه همیشه 
چنین نیست - قدرت شعر را داراست، به بیان دیگر قدرت 
سازد...  رها  نشانه  مثابة  به  خود  خواب  از  را  گفتار  این که 
]و[  می کند...  خلق  آن  دوبارة  ثبت  با  را  معنی  نوشته،  این 
به سطحی که ویژه گی اساسی آن قابلیت انتقال بی پایان آن 

است ]می رساند[. )دریدا 1978: 12(
گزارة سوم: ادبیات سکوت است

با پذیرش زبان، نگاهی  ادبی  نیروی واساز در متن  سومین 
اثباتی به زبان دارد، مگر نه این که این همه خروار آثار ادبی 
شاهد این مدعاست! ولی این پذیرش و اثبات، درون خود 
همواره نوعی سکوت یا ناگفتنی در بر دارد. گفتمان ادبی، 
یا  نگفتنی  تا  است  تالشی  است؛  ناممکن  سوی  به  کنشی 
سرگشته گی  این  به  زمان  همین  در  اما  بگوید.  را  سکوت 
دچار است که نمی تواند درون زبان »از بیرون زبان« بگوید. 
حدود زبان با حدود هستی یکی می شوند و نفی کامل زبان، 

نوعی خودکشی است.
زبان ادبی زبان مرگ و غیبت است. متن ادبی از مرگ سخن 
می گوید، چرا که نشانة غیاب چیزی است. اگر معنی حاضر 
بود، دیگر چه جای نیاز به نشانه ها بود؟ به عالوه، ادبیات 
در غیاب خواننده نوشته شده است و همواره این توانایی را 
بنابراین،  نویسنده خوانده شود.  یا مرگ  غیاب  در  که  دارد 
نوشتار، متنی است که زمانی که نویسنده و خوانندة نیت شده 

غایب اند، نوشته و خوانده می شود.
زبان ادبی همواره از مرگ می گوید. دریدا می نویسد: »مرگ 
در میان حروف قدم می زند.« )همان، 71( در کنش واسازی، 
وعده،  این  می دهد؛  وعده  را  »دیگری«(  )یا  فراسو  ادبیات، 
راوی را وامی دارد تا سخن گوید. ولی این کنش هم چنین 
مرتب به راوی یادآور می شود که سخن گفتن ناممکن است. 
ساموئل بکت در رمان نام ناپذیر می گوید: »باید از چیزهایی 
سخن بگویم که نمی توانم بگویم.« )بکت 1994: 294( زبان 
نکته  می گوید.  نفی  این  یا  غیاب  این  »نبود«،  این  از  ادبی 
همین جاست که زبان ادبی از نفی در عمل می گوید و این 
خود شکستن سکوت است. باالتر این که همان گونه که بکت 

می گوید، »باید« اشاره به الزامی اثبات گرا دارد.
شدن  واقع  »نبود،  می گوید:  امریکایی،  منتقد  تایلور،  مارک 
زبان شناختی، سخن  وقوع  این  در  می سازد.  ممکن  را  زبان 
با  البته  است،  گفتن  خود  بودن،  ناممکن  از  گفتن  راندن، 
 :1992 )تایلور  نمی رسد.«  انجام  به  تمامی  به  که  وعده یی 

)180
نتیجه گیری 

پارادوکس هایی که در این جا بحث شد، نیروهای درون زبان 
به  متن  متافیزیکی  لرزاندِن سرشت و ساختار  با  که  هستند 
سوی مرزهای آن نشانه می روند. نیروهای خود واساز درون 
زبان هستند که در برابر زندانی بودن زبان در نظام متافیزیکی 
شورش می کنند. دریدا می گوید: »تنها پس از شروع گفتمان، 
میان  از  گفتمان  پایان  در  تنها  جنگ  و  درمی گیرد  جنگ 

می رود.« )دریدا 1978: 117(
پارادوکسی  رابطة  که  است  این  در  دریدا  اندیشة  ویژه گی 
درونی بین تقابل ها را که هر سو در سوی دیگر ثبت شده 
منتقدان  بسیاری  آن چه  خالف  می سازد.  آشکار  است، 
نیست  داللت  نفی  منزلة  به  دریدا  واسازی  می کنند،  تصور 
در  می سازد.  فراهم  متن  فهم  برای  تازه یي  امکانات  بلکه 
یک خوانش واساز، داللت تنها هدف غایی می شود که این 
ممکن بودن، زبان را از نظام متافیزیکی می رهاند و بر یکه 

بودن، بازنمایی و نفی فایق می آید.
معنی در پایان واقعة یکه یی قرار دارد که قادر به تکرار است؛ 
معنی  دارد؛  قرار  مدلول  و  دال  بین  رابطة غریب  بین  معنی 
امکان  دریدا  واسازی  دارد.  قرار  ناگفتنی  و  گفتنی  میان  در 
سخن گفتن از ناممکن یا ناگفتنی را به شکل گونه یی شهود 
فراهم می کند ولی سرانجام، معنی در »هیچ جا« )ناکجا( قرار 
می گیرد چرا که در فاصلة بسیار نزدیکی با نقطة ناممکن یکه 

بودن، خود ارجاعی یا نفی قرار دارد.
)دریدا  دارد.«  را  میان »حِق گفتن همه چیز  این  در  ادبیات 
199۵:28 ؛ 1992: 36( زبان ادبی به قوانین ارجاعی که بر 
زبان حاکم اند محدود نمی شود. اما گفتن از همه چیز، یعنی 

هیچ گفتن.

مقاالت هم اندیشی های بارت و دریدا، انتشارات فرهنگستان 
هنر – 1386

گرفته شده از: نورپورتال
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دریدا و پارادوکس های زبانی 
                                در ادبیات

5 www.mandegardaily.com

ویژه گی اندیشة دریدا در این است که رابطة پارادوکسی درونی بین تقابل ها را که هر سو در 
سوی دیگر ثبت شده است، آشکار می سازد. خالف آن چه بسیاری منتقدان تصور می کنند، 
واسازی دریدا به منزلة نفی داللت نیست بلکه امکانات تازه یي برای فهم متن فراهم می سازد. 
در یک خوانش واساز، داللت تنها هدف غایی می شود که این ممکن بودن، زبان را از نظام 
متافیزیکی می رهاند و بر یکه بودن، بازنمایی و نفی فایق می آید



"لی کئون هون" هافبک مهاجم کره یی 
دیروز توانست بر قله قاره کهن بایستد 

و عنوان مرد سال آسیا را کسب کند.
اپریل   11 متولد  کره یی  بازیکن  این 
جنوبی  کره  این چوان  شهر  در   198۵
این  در  را  خودش  فوتبال  وی  است. 
شهر به همراه برادر بزرگترش در تیم 
کرد.  شروع  یونایتد  این چوان  آماتور 
در  نتوانست  خیلی  برادرش  چند  هر 
زمینه بازیگری موفق باشد و اکنون به 
عنوان سرمربی در تیم محلی این چوان 

به فعالیت می پردازد.

به تیم دائگو پیوست  وی از سال 2007 در 22 سالگی 
شود. محبوب  هواداران  بین  در  توانست  سرعت  به  و 
هواداران دائگو به خاطر سرعت و مهارت او در کنترل 
توپ و همچنین رنگ نقره ای موهایش به او لقب " گرگ 
نقره ای " دادند؛ لقبی که تاکنون نیز برای او مانده است. 
در سال 2008 پس از اتمام قرار دادش با دائگو چندین 
باشگاه در لیگ برتر انگلیس از جمله بلکبرن تمایل خود 
را برای جذب این پدیده کره ای ابراز کردند. او در سال 
های 2007 و 2008 توانست عنوان برترین بازیکن لیگ 

کره موسوم به )کی لیگ( را از آن خود کند.
لی کئون هون سپس در سال 2009 به تیم جوبیلو ایواتا 
جاپان پیوست و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد. 
و پس از آن به تیم قهرمان وقت لیگ قهرمانان آسیا، گامبا 

اوزاکای جاپان پیوست.
کئون هون سپس در سال 2011 با قراردادی 3 ساله به 
اولسان هیوندای کشورش برگشت و با این تیم توانست 
او  کند.  پیدا  آسیا دست  قهرمانان  لیگ  قهرمانی  مقام  به 
لیگ  فصل  بازیکن  ترین  ارزشمند  عنوان  توانست  نیز 

قهرمانان آسیا را نیز کسب کند.

  عرصه ملی
کئون هون در عرصه ملی در سال 200۵ در رقابت های 
جام جهانی جوانان در هلند همراه با کره جنوبی شرکت 
کرد اما در تمام بازی ها نیمکت نشین بود. او سپس در 
المپیک 2006 آتن و سپس جام ملت های آسیا در سال 
استفاده  ثابت کره جنوبی مورد  بازیکن  به عنوان   2007
کره  برای  خودش  رسمی  بازی  اولین  او  گرفت.  قرار 
در  او  داد.  انجام  عراق  برابر   2007 سال  در  را  جنوبی 
سال 2008 مهم ترین گل ملی خودش را برابر عربستان 
سعودی در جده به ثمر رساند که به ناکامی کره جنوبی 
در  که  او  داد.  پایان  کشور  این  خانه  در  عربستان  برابر 
مقدماتی جام جهانی 2010 توانست برای کره جنوبی 3 
گل بزند توانست در فهرست نهایی کره برای جام جهانی 

2010 قرار گیرد.
ایران و  از  با علی کریمی  بازیکن دیروز در رقابت  این 
بازیکن سال  بهترین  ارزش  با  عنوان  از چین  ژنگ ژی 
آسیا را به دست آورد تا پا در جاده ی جدیدی از زندگی 

حرفه یی اش بگذارد.
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حنا ربانی به زلمی رسول:

به نقش جدیِ خود در گفت وگوهای صلح ادامه می دهیم

القاعده هم چنان در تالش...
 کمک برای توسعه بیشتر ارتش افغانستان نیز نیاز دارد.

  100 جنگ جوی القاعده
یک مقام وزارت دفاع ایاالت متحده به شرط فاش نشدن 
نامش گفت که براساس ارزیابی او، تنها 100 جنگجوی 

القاعده در افغانستان به سر می برند.
اما جفری دِرِسلر، کارشناس امور افغانستان در موسسه 
محدود  مورد  در  واشنگتن  در  جنگ  درباره  تحقیق 
کردن توجه تنها به جنگجویان القاعده و نادیده گرفتن 
متحدین شان هشدار داد. دِرِسلر گفت: »من فکر می کنم، 
ما خطرات را خیلی محدود تعریف کردیم و این اشتباه 

است«. 

لیون پنیتا گفت که ایاالت متحده در افغانستان پس از 
بخش  در  تروریسم،  با  مبارزه  فرای  باید   2014 سال 
فعالیت  نیز  افغانستان  ارتش  از  حمایت«  و  »آموزش 

داشته باشد.
نیروهای  از  برای حمایت  امریکا  او همچنین گفت که 
تا  دارد  نیاز  افغانستان  در  »توانا«  متخصصان  به  خود  
رسیده گی  زخمی ها  به  یا  و  کنند  خنثی  را  ماین ها 

نمایند. 
نیروهای  از  ابراز هرگونه ارزیابی که چه شمار  از  پنیتا 
امریکایی پس از 2014 در افغانستان می مانند، خودداری 
و  بحث  »مورد  موضوع  همین  دقیقا  که  گفت  و  کرد 

گفتگو می باشد«.

سازمان همکاری شانگ های...
باثبات  افغانستانی  طرفدار  شانگهای  همکاری های 
حمایت  راستا  این  در  تالش   هرگونه  از  و  بوده 

می کنند.
وی افزود: سازمان همکاری شانگهای آماده کمک به 
افغانستان در پروژه های زیربنایی، انرژی و حمل و نقل 

برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی می باشد.
و  جهانی  امنیت  و  ثبات  اینکه  به  اشاره  با  قدیراف 
منطقه ای وابسته به ثبات در افغانستان است، تصریح 
زمینه  این  در  بین المللی  مسئله  مهم ترین  که  کرد 

مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.

با  متحد  ملل  سازمان  در  قرقیزستان  دایمی  نماینده 
بیان بی فایده بودن جنگ در افغانستان، اظهار داشت 
که فرایند آشتی ملی باید با هدایت و مشارکت خود 

افغان ها انجام شود.
افغانستان  به  تا  خواست  بین المللی  جامعه  از  وی 
برای یافتن راه حل اساسی برای مشکالت کنونی و 
بهبود زندگی و نیز تأمین امنیت مستقل در این کشور 

کمک کند.
قدیراف همچنین بر نقش محوری سازمان ملل متحد 
در هماهنگ سازی تالش های بین المللی برای توسعه 

افغانستان تأکید کرد.

کابل و اسالم آباد توافق کردند با هدف کمک به روند 
دو  دینی  علمای  همایش  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 

کشور، در ماه جدی سال جاری برگزار شود.
دور نخست  پایان  در  کهر  ربانی  زلمی رسول و حنا 
تاکید  پاکستان  پایتخت  آباد  اسالم  در  گفت وگوها 
کردند: کابل میزبان این نشست وحدت آفرین خواهد 

بود.
حنا ربانی کهر وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر 
حمایت پاکستان از روند برقراری صلح در افغانستان 
گفت: به وزیر امور خارجه افغانستان اطمینان می دهیم 
که اسالم آباد به ایفای نقش جدی خود جهت پیشبرد 

روند صلح در افغانستان ادامه می دهد.
وی با بیان اینکه دو کشور با چالش های مشترکی نظیر 
تروریسم و مواد مخدر روبرو هستند، گفت: به منظور 
مقابله با این چالش ها، به تالش های جمعی و مشترک 

نیاز است.
امور  وزیر  سفر  افزود:  پاکستان  خارجه  امور  وزیر 
آغاز  برای  تالشی  آباد  اسالم  به  افغانستان  خارجه 
میان دو کشور  راهبردی  درباره همکاری های  مذاکره 

است.
اینکه پاکستان خواهان روابط قوی  با بیان  ربانی کهر 
و دوجانبه با افغانستان بر اساس احترام متقابل است، 
گفت: حجم کنونی تجارت پاکستان و افغانستان به دو 
میلیارد و ۵00 میلیون دالر در سال رسیده است و دو 
کشور از ظرفیت های بالقوه یی برای ارتقای این سطح 

روابط برخوردار هستند.
وی گفت: امیدواریم موافقتنامه ترانزیت تجاری پاکستان 
و افغانستان به منظور دست یابی به بازار تاجیکستان و 

راهبردی  به موقعیت  آسیای مرکزی  دیگر کشورهای 
افغانستان در افزایش تجارت منطقه ای کمک کند.

در این دیدار، حنا ربانی کهر گفته است: »پاکستان، هر 
راهی را که افغان ها برای خود انتخاب می کنند، دنبال 
انجام  با هر توانایی که داریم،  خواهد کرد و ما آن را 

خواهیم داد.«
این  در  نیز  کشور  خارجة  امور  وزیر  رسول  زلمی 
گفت وگو تاکید کرد: ما هرگز اجازه نمی دهیم از خاک 

افغانستان علیه پاکستان استفاده شود.
برای  باشد  الزم  که  اقدامی  هر  افغانستان  افزود:  وی 
جلوگیری از ایجاد تنش و سو تفاهم با پاکستان اتخاذ 

می کند.
ضرورت  بر  تاکید  با  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
برای  افغانستان  پاکستان و  میان  نزدیک  همکاری های 
بیشتر گفت: صلح  ازظرفیت های همکاری  بهره گیری 
افغانستان یک پیش شرط برای برقراری ثبات در  در 

پاکستان و منطقه است.
آقای رسول افزود: نقش اسالم آباد در برقراری روند 
صلح افغانستان حیاتی بوده و کابل انتظار دارد در این 

زمینه حمایت های پایداری صورت گیرد.
وزیر امور خارجه افغانستان از طالبان افغانستان دعوت 
کرد به کشور بازگردند و در برقراری صلح و ثبات در 

افغانستان کمک کنند. 
از  پس  هفته  دو  آباد،  اسالم  به  خارجه  وزیر  سفر 
سفر هیات شورای عالی صلح به این کشور صورت 

می گیرد. 
مقام های  از  سفر  این  در  خارجه  وزیر  همچنان، 
را  طالبان  زندانیان  تمامی  که  است  پاکستانی خواسته 

از بازداشتگاه های این کشور آزاد سازند.
صلح  عالی  شورای  هیات  سفر  در  پیش  هفته  دو 
از  تن  نه  کشور  این  مقام های  پاکستان،  به  افغانستان 
این  کردند. هرچند  آزاد  را  طالبان  رتبه  میان  زندانیان 
نخستین نشانه واضح همکاری پاکستان در روند صلح 
فکر  که  برادر  مال  مانند  طالبان  ارشد  افراد  اما  است، 
می شود در روند مصالحه تاثیرگذار خواهند بود، آزاد 

نشده اند.
در  نقشی  می توانند  شده  آزاد  زندانیان  آیا  اما 
وزارت  سخنگوی  کنند؟  بازی  صلح  گفت وگوهای 
خارجه افغانستان پاسخ می دهد: »هنوز زود است که 
گفته شود این افراد ممکن است کارهایی انجام دهند 
یا قادر به انجام کاری باشند، اما ما باور داریم که آنها 

می توانند نقشی در پیشرفت روند صلح بازی کنند«.
در میان چندین عضو زندانی طالبان در پاکستان، یکی 
هم مال عبدالغنی برادر است که در زمان بازداشت اش 
در سال 2010، فرمانده شماره دوم این گروه به شمار 
به  مایل  برادر  مال  که  می شد  گفته  زمان  آن  می رفت. 
اشتراک در گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان 

بوده و به این دلیل در پاکستان بازداشت شده است.
موسی زی در این رابطه گفت: »ما باور داریم که او )مال 
برادر( آزاد خواهد شد... آزادی اخیر زندانیان طالبان، 
نخستین گام واقعی است که پاکستان برای کمک در 
امیدواریم که  ما  برداشته است.  افغانستان  روند صلح 

این نخستین گام برای اقدام های بعدی باشد«.
پاکستان  پاکستان،  خارجه  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
باید رهبران طالبان را که در این کشور مستقر هستند، 
»به روش بسیار مستقیم« تشویق کند که به روند صلح 

افغانستان بپیوندند و همچنان تسهیالتی را برای تماس 
که  افزود  او  سازد.  فراهم  آنها  با  مستقیم  گفتگوی  و 
افغانستان به برقراری تماس های مستقیم و دوامدار با 

طالبان ضرورت دارد.
موسی زی گفت: »ما با پاکستانی ها موافقت کرده ایم که 
تیم کوچکی متشکل از افراد دو کشور تشکیل دهیم تا 
با طالبان تماس مستقیم برقرار سازد و آن را ابقا کند«.

میان  ترانزیتی  توافقنامه  مورد  در  گفت وگو  برعالوه، 
در  افغان  مهاجر  میلیون  دو  پاکستان،  و  افغانستان 
در  است  قرار  که  اسالم  علمای  کنفرانس  و  پاکستان 
آینده برگزار شود، از دیگر آجندای سفر زلمی رسول 

به پاکستان است.
با  گفت وگو  تاهنوز  طالبان  که  است  حالی  در  این 
قباًل  گروه  این  اند.  نپذیرفته  را  افغانستان  حکومت 
تماس های ابتدایی با ایاالت متحده امریکا برقرار کرده 
که  نیز قطع کرد. موسی زی گفت  را  آن  بعداً  که  بود 
هرگونه گفت وگو با طالبان، باید توسط افغان ها و به 

رهبری افغان ها صورت بگیرد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، نشانه هایی 
وجود دارد که شماری از رهبران ارشد طالبان »از یک 
روند سیاسی برای پایان خشونت های جاری در کشور، 
طالبان  رهبران  برخی  که  افزود  او  می کنند«.  حمایت 
با  مستقیم  تماس  برقراری  در صورت  که  می هراسند 
دیگر  سرنوشت  به  است  ممکن  افغانستان،  حکومت 
اعضای طالبان مواجه شوند و زندانی گردند. او گفت 
با  تماس  برقراری  به  مایل  این  از  پیش  که  طالبانی 
شده  زندانی  یا  و  کشته  یا  بوده،  افغانستان  حکومت 

اند.
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استراتژیِ ناتو در افغانستان...
مقام روس گفت که این کشور اوضاع افغانستان 
افغانستان  موضوع  و  می کند  پیگیری  دقت  به  را 
و  ناتو  روسیه،  شورای  نشست های  در  همواره 

نهادهای وابسته به این شورا مطرح می شود.
شفاف  خواستار  ناتو  و  امریکا  از  بارها  روسیه 
جمله  از  افغانستان  در  خود  برنامه های  سازی 
خارج سازی نیروهای خود از این کشور پس از 

سال 2014 شده است.
و  امریکا  مقاصد  باره  در  بارها  روس  مقامات 

و  افغانستان  کشور  باره  در  ناتو  در  متحدانش 
ابراز  کشور  این  در  نظامی  حضور  ادامه  امکان 
این  در  شفاف  رفتار  خواستار  و  کرده  نگرانی 

مساله شده اند.
روسیه  وزیر  نخست  معاون  راگوزین  دمیتری 
اکو  روسی  رادیوی  با  گو  گفت و  در  تازه گی  به 
آتالنتیک  پیمان  سازمان  نیروهای  مسکو ، خروج 

شمالی  ناتو  از افغانستان را خواستار شد.
سریعتر  چه  هر  خروج  که  این  بیان  با  راگوزین 
روسیه  نفع  به  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
است، گفت: عالقه مندیم که نیروهای خارجی از 

افغانستان خارج شوند.
معاون نخست وزیر روسیه یادآوری کرد: روسیه 
به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تصمیم  با  مطابق 
ورود نیروهای خارجی شامل نیروهای کشورهای 
عضو ناتو و برخی کشورهای دیگر به افغانستان 
رای داد تا گروه های افراط  گرا در این کشور آرام 

شوند.
و  انجامید  درازا  به  جنگ  اما  گفت:  راگوزین 
از  ناتو  نیروهای  خروج  مساله  حاضر  حال  در 

افغانستان مطرح می باشد.

کناره گیری گروسمن...
 کرده که تا آخر امسال از مقام خود کناره گیری می کند.

ریچارد  مرگ  از  پس   2010 سال  دسامبر  در  گروسمن،  مارک 
هالبروک، در این مقام تعیین شد.

او در این دو سال رهبری مذاکرات صلح امریکا با طالبان در قطر 
را به عهده داشت.

آقای گروسمن گفته که به زنده گی شخصی بر می گردد.
پیرس،  دیوید  معاونش،  گروسمن،  مارک  از  پس  است  قرار 
سرپرستی مقام نمایندگی ویژه امریکا برای افغانستان و آمریکا را 

به عهده بگیرد.

آشنایی با مرد 

سـال فوتبال آسـیا
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چې  دې  له  سره  وايي،  چارواکي  خونو  سوداګريزو  د 
ولسمشر د سوداګرو او پانګه والو د ستونزو لرې ژمنې 
کړي، خو سوداګرۍ وزارت او ايسا له سوداګرو او پانګه 

والو سره ستره جفا کوي.
همدارنګه هغوی وايي، که چېرې د ولسمشر د اقتصادي 
او  برخه کې وروستۍ هڅې  په  وړلو  له منځه  د  ناورين 
څرګندونې عملي نه شي نو دغه ناورين به ال روان وي او 

سوداګر به پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
د سوداګريزو خونو مرستیال خانجان الکوزي له ماندګار 
میاشتې  درې  کابو  وويل،  کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې 
وړاندې سوداګريزې خونې ولسمشر ته سال ورکړه چې 
ترېنه مالتړ  بد وضعیت کې دي، حکومت   په  سوداګر 
نه کوي، د پانګونې او سوداګرۍ وړ شرايط ورته نه دي 
برابر او ورسره ښه چلن نه کېږي، چې ولسمشر د همدې 
وړانديز په پايله کې اقتصادي عالي شورا جوړه کړه او د 

هېواد اقتصادي وضعیت په اړه يې ناستې وکړې.
نوموړي وويل، دوی ولسمشر ته وړانديز ورکړ که چېرې 
پرتې  يې  وړاندې  پر  او  برابرې  اسانتیاوې  ته  سوداګرو 
شتون،  نه  برېښنا  او  ځمکې  د  لکه  لري،  ستونزې  شته 
ټولې  دا  برابرېدل  نه  شرايط  الزمل  پیل  د  فابريکو  د 
لپاره خام توکي  او همدارنګه د سوداګرو  ستونزې دي 
په تعارفي ډول معاف شي،  خلک دې ته وهڅېږي، چې 
کورني تولیدات وپېري او دولت کورني تولیدات وڅاري 
نو دا به د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړی 
ډېره  ته  پانګونې  کې  افغانستان  په  هم  به  سوداګر  او 

لېوالتیا پیدا کړي.
هغه وايي، د ولسمشر له دې وينا سره موافق دی او که 
چېرې دغه خنډونه لرې شي، نو ل ه شک پرته چې له 
پانګونه  سوداګر  کېږي،  پیاوړی  مو  اقتصاد  خوا  يوې 

کوي، امینت ښه کېږي او خلکو ته کار پیدا کېږي.
ښاغلی الکوزی په دې باور دی، که چېرې دغه خنډونه 
لس  په  نو  وکړي،  دوام  همداسې  وضعیت  او  شي  لرې 
شوې  الهو  اوبو  په  مرستې  شوې  سره  هېواد  کې  کالو 
هم  نورې  به  ستونزې  کړ،  نه  دوام  يې  درد  افغانانو  د  او 

ډېرې شي.
پلي کول  د دغو خبرو  ولسمشر  د  په خبره،  نوموړي  د 
يوازې يوې پیاوړې ارادې ته اړتیا لري، چې په تېرو لسو 
نه درلود، هر څه  ارادې شتون  يوه  کلونو کې دغه ډول 
د کاغذ پر مخ کېدل خو عملي کېدل نه، قانون په ټولو 
خلکو نه پلی کېده، په ځانګړي ډول په زورواکانو يوازې 

د قانون پلي کېدل په غريبانو و.
حکومت  په  امله  له  ناخوالو  ټولو  دغو  د  چې  وايي،  هغه 
کې يوه مافیا رامنځته شوه او که اوس يوه پیاوړې اراده 
شتون ولري يوه میاشت، يو کال او دوه کاله هم د دغسې 

ستونزو د لرې کولو لپاره ډېر وخت دی.
د سوداګريزو خونو مرستیال وايي، که حکومت په تېرو 
کولو  لرې  د  ستونزو  دغسې  د  و،  ناتوانه  کې  کلونو  لسو 
وس يې نه درلود او بیا هم ناتوانه وي، نو د دغسې خبرو 
وي،  ژمنې  ډول  هغه  او  خبره  يوه  يوازې  به  کېدل  پلي 

چې په تېرو لسو کلونو کې ورکړل شوي دي.
حکومت  دا  چېرې  که  کړه،  زياته  الکوزي  جان  خان 
منتخب حکومت وي، سالمه اردو، پولیس ولري قانون 
ولري او يوڅو تنه غیر قانوني اشخاصو، جابرانو، قاتالنو او 
سرغړوونکیو ته سزا ورکړي؛ نو د افغانستان ټول وګړي 

به يې مالتړ وکړي.
د  ارادې  پیاوړې  يوې  د  اوس  ولسمشر  زياته کړه،  هغه 
ښودلو هڅه کوي، وزيرانو ته جدي الرښوونې کوي او په 
دې برخه کې جدي دی خو د ده دغه جديت به په عمل 

کې وګورو چې څومره جدي دي.
د نوموړي په خبره، که چېرې د ولسمشر خبرې عملي 
نه شي، نو  موږ له دې ناورين نه نشو وتالی، زموږ صنايع 
سقوط کوي او  افغانستان به همدغسې يو وارداتي، اړ، 
مجبور، مصرفي هېواد اوسو چې په خپلو پښو به ونشو 

درېدای.
دمګړۍ  چې  وايي،  چارواکی  غه  د  خونو  سوداګريزو  د 
په هېواد کې کابو درې زره فابريکې شتون لري، چې په 
فعالو او نیمه فعالو بڼو فعالیت کوي، چې کابو شپاړس 
سوه يې په شخصي ملکیتونو او په فرعي ډولونو جوړې 

شوي، چې په صنعتي پارکونو کې دي.
هغه وويل، دغه فابريکې د کابل په دوو صنعتي پارکونو، 
په  واليتونو  نورو  او  بلخ  کندوز،  هرات،   ننګرهار،  د 
فابريکې  پارکونو کې مېشتې دي، چې سترې  صنعتي 
يې کابو لس میلونه ډالره پانګه لري او شمېر يې لسګونو 

ته رسېږي، شتون لري.
ښاغلي الکوزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې تر 
اوسه د ننګرهار صنعي ښارګوټی نه دی پرانستل شوی 
وويل، دا يوه جدي ستونزه ده چې نه يوازې د ننګرهار 
د  او  ده  متوجه  لپاره  سوداګرو  د  سیمې  دې  د  بلکې 
سوداګرۍ وزارت ورسره ستره جفا کړې او هېڅ پاملرنه 

نه ورته کوي.
له  رسنیو  د  يوازې  وزارت  سوداګرۍ  د  ايي،  و  نوموړی 
او  پلوونه ورکوي  او خیال  ته د درغو ژمنې  الرې خلکو 

همدارنګه د ايسا اداره په دې برخه کې ناکامه ده.
هغه وايي، سره له دې چې ايسا ورسره د دغو پارکونو په 
تېرو  په  خو  کړي  ژمنې  ډېرې  کې  پرانستلو  او  جوړولو 

لسو کلونو کې د دوی له لوري ډېره جفا وشوه.
ښاغلی الکوزی وايي، چې د ننګرهار خلک او سوداګر د 
برېښنا له امله هم له ستونزو سره  مخ دي او څلور کاله 
وړاندې ولسمشر ننګرهار ته د نغلو او سروبي د برېښنا 
د ورتګ امر ورکړ خو د برېښنا وزارت په دې برخه کې 
ډېره ناغېړي وکړه او تر اوسه دغه برېښنا هلته نه ده ور 

رسېدلې.
هغه وايي، په ننګرهار کې د دوی فابريکې او صنايع له 

سقوط سره مخ او حتی سقوط دي.
ادارې  يوشمېر  چې  دې  له  سره  خبره،  په  نوموړي  د 
هېواد ته د کار کولو پر څای د ګاونډيانو لپاره کار کوي 
اوزياتوي داسې سوداګر پېژني چې درې کاله يې راوړې 
څوک  خو  دي  پاتې  بندې  کې  کانتینرونو  په  فابريکې 

ورته ځمکه نه ورکوي.
ډېره  يوه  دا  کړه،  زياته  مرستیال  خونو  سوداګريزو  د 
دې  د  ته  ولسمشر  کراتو  کراتو  په  او  ستونزه  جدي 
ستونزې يادونه شوې او اوس يو ځل بیا مو هم ورته ياده 
کړې اودا ځل ولسمشر ژمنه کړې خو وبه کتل شي چې 

څه وخت عملي کېږي.
چې  وي،  دا  المل  کار  دغه  د  شي  کېدای  وايي  هغه 
يوشمېر چارواکي وايي که چېرې د سوداګرو ستونزې 
دې  د  او  کړي  پیل  تولیدات  دلته  به  دوی  نو  شي  حل 
د  شي  وارد  را  تولیدات  هېوادونو  ګاونډيو  د  چې  لپاره 

کورنیو تولیداتو مخه نیسي.
د ښاغلي الکوزي په خبره، يا کېدای شي له هېواد سره 
يا هم بې  او  نه وي  او درد په زړه کې  د چارواکیو مینه 

کفايتي ښايي په ادارو کې واکمنه وي.
فارمونه   ۱۲۰۰ چرګانو  د  کې  ننګرهار  په  وويل،  ده 
شتون لري، چې بال ستونزې لري او څوک ورته ځمکه 
نه ورکوي که چېرې له دوی سره مرسته شوې و ای او 
شرايط ورته برابر وای نو نن به موږ کیلو غوښه له بهره نه 

راواردوله او خپل تولید به مو درلودای.

این نگرانی ها...
نسپاریدن  برای  بهانه یی  نباید  کشور،  قضایی   

زندانیان به حکومت باشد.
از  زندانیان  این  انتقال  مراحل  حاضر  حال  در 
به پیش  لندن  بریتانیا در  استیناف  سوی محکمه 

برده می شود.
دفاع  وزیر  هاموند  فلیپ  گزارش ها،  اساس  بر 
اساس  بر  است:  نوشته  نامه  این  در  بریتانیا 
آن ها  بریتانیایی  نیروهای  زندانیانی که  اطالعات، 
انتقال  هلمند  والیت  مرکز  به  و  بازداشت  را 

داده اند، مورد شکنجه قرار می گیرند.
کرزی  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی  ایمل  اما 
بازداشت  خصوص  در  مشکالت  می گوید، 

بین المللی،  نیروهای  سوی  از  افغان  شهروندان 
هنوزهم پا بر جاست.

اما آقای فیضی تاکید کرد که حکومت افغانستان 
در  افغان  زندانیان  به  ارتباط  در  که  را  مشکلی 
پی گیری  جدیت  با  دارد،  وجود  بگرام  زندان 

می نماید.
به  پیوند  در  کرزی  رییس جمهور  وی،  گفته  به 
به  را  نامه یی  پنجشنبه،  روز  به  موضوع  همین 

همتای امریکایی اش بارک اوباما فرستاده است.
ریاست جمهوری افغانستان در واخر ماه عقرب 
برداشتن  برای  مهلت  که  اعالم کرد  سال جاری 
خصوص  در  امریکا  سوی  از  عملی  گام های 
به جانب  بگرام  زندان  زندانیان  همه  تسلیم دهی 
امور  کامل  شدن  افغانی  و  کشور  این  حکومت 

این زندان خاتمه یافته است.
سپردن  و  بگرام  زندان  مسوولیت  واگذاری 
حساب  به  مسایلی  از  زندان  این  از  زندانیان 
می آمد که حکومت افغانستان به عنوان یک پیش 
شرط برای امضای سند مشارکت ستراتیژیک با 

امریکا ارایه کرده بود.
میان  مورد  همین  در  توافقنانه یی که  برمبنای 
امریکایی  نیروهای  شد،  امضا  واشنگتن  و  کابل 
مسوولیت ادارة زندان بگرام را به دوش نیروهای 
افغان گذاشتند و بیشتر از سه هزار زندانی را نیز 

به آن ها تسلیم دادند.
می آید  بر  افغان  مقام های  اخیر  اظهارات  از  اما 
که مسوولیت اداره زندان بگرام به طور کامل به 

جانب حکومت این کشور انتقال نشده است.

د سوداګرۍ خونه:

سوداګرۍ وزارت او ایسا له سودا ګرو سره جفا کړې
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هیات ملل متحد...
 کمیسیون گفت :«شما می فهمید که روند انتخابات 
افغانستان کامال یک روند افغانی است و افغان ها 
در این رابطه تصمیم گیرنده اند. بنا بر این بررسی 
این هیات )سازمان ملل( تنها به مسایل فنی و مالی 

انتخابات مرتبط است.«
برگزاری  می گوید  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
 1۵0 به   2014 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کمیسیون  این  گفته  به  و  دارد  نیاز  دالر  میلیون 

تاکنون این پول فراهم نشده است.
نهاد های  در  خارجیها  عضویت  بر  اختالف 

انتخاباتی
سازمان ملل متحد در سال های اخیر نقش مهم در 

برگزاری انتخابات در افغانستان ایفا کرده است.
بر سر عضویت دو  در حال حاضر حامد کرزی 
عضو خارجی این سازمان در کمیسیون شکایات 

انتخاباتی افغانستان اختالف دارد.
آقای کرزی گفته که عضویت دو عضو خارجی 
این  اساسی  قانون  با  افغانستان  انتخاباتی  نهاد  در 

کشور در تضاد است.
اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان استدالل 
می کنند که با توجه به حساسیت انتخابات 2014 

و شکننده بودن اوضاع در افغانستان، حضور دو 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  در  خارجی  عضو 

افغانستان الزم است.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  برنامة  براساس 
ریاست جمهوری  انتخابات  است  قرار  افغانستان، 

این کشور در ۵ اپریل 2014 برگزار شود.
اصلی  نگرانی های  از  یکی  امنیتی  چالش های 
قرار  و  است  انتخابات  این  برگزاری  برابر  در 
نیروهای  نیز   )2014( سال  همین  پایان  در  است 
خارجی نقش رزمی خود در افغانستان را به پایان 

برسانند.

دستگیری یک عضو ارشد 
شبکة حقانی

حملة انتحاری علیه یکی از 
رهبران طالباِن پاکستان!

ناتو روز جمعه در بیانیه یی اعالم کرد که نیروهای افغان و ایساف 
یک رهبر محلی شبکه حقانی را در والیت لوگر دستگیر کردند.

در بیانیه ناتو آمده است: این رهبر محلی شبکه حقانی در عملیات 
کابل  کیلومتری   60 حدود  در  ائتالف  و  افغان  نیروهای  مشترک 

دستگیر شد.
بیانیه عنوان شد که در زمان دستگیری این سرکرده شبکه  این  در 
حقانی وی در حال نظارت بر اقدامات ساخت بمب های دست ساز 

و آماده شدن شبه نظامیان این شبکه برای انجام یک حمله بود.
ناتو نام این سرکرده شبکه حقانی را اعالم نکرده است.

شبکه حقانی اکثرا در کابل، شرق و مناطق جنوب شرقی افغانستان 
هم مرز با مناطق قبیله نشین پاکستان فعال بوده است.

رسانه های محلی پاکستان گزارش دادند، در یک حمله انتحاری در 
مناطق قبیله یی وزیرستان جنوبی دست کم چهار تن کشته و 9 تن 

دیگر از جمله یکی از رهبران طالبان پاکستان زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، بر اساس این گزارش ها این انفجار 
رهبران  از  یکی  موتر حامل  انتحاری  عامل  که یک  داد  زمانی رخ 
طالبان پاکستان را در "وانا"، مرکز وزیرستان جنوبی در مرز افغانستان 

هدف قرار داد.
حضور  پاکستان  طالبان  فرماندهان  از  نظیر"،  "مال  خودرو  این  در 
داشت که به دنبال این انفجار وی به شدت زخمی شده است. هنوز 
به طور دقیق هویت کشته شدگان این حادثه مشخص نشده و هیچ 

گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
است  ممکن  این حمله  که  کرد  اعالم  پاکستان  رسانه های  از  یکی 
نتیجه تقابل میان گروه تحت فرمان مال نظیر و دیگر گروه های حامی 

طالبان پاکستان بوده باشد.

اما و اگرهاي توزیِع...
اساسی کشور ـ در پی یک توطیه و در سایة عدم  قانون  آن گونه که 
درِک درسِت برخی از نماینده گاِن لویه جرگة قانون اساسی ـ همة مردم 
افغانستان را زیر نام یک قوم قلمداد کرده و آن را هویت ملی دانسته، 
روال  همان  به  بازهم  شناس نامه ها  این  که  است  آن  از  حاکی  خبرها 
پیشین، اسم »افغان« را بر همة مردم تعمیم خواهد داد و در ضمن، زبان 

این شناس نامه ها نیز پشتو است.
به نظر می رسد این برخورد نه تنها خالف میل همة مردمِ کشور است، 
اقوام دیگِر ساکن در کشور  از  که احتمال می رود احساسات بسیاری 
را برانگیزد؛ چنان که ما در سال های گذشته شاهد ماجراها و نزاع های 
قومی  و زبانِی متعدد بوده ایم. بنابراین، حکومت باید سعی کند که نه 
تنها این شناس نامه ها را به دو زبان فارسی و پشتو صادر کند، بل که اسم 
ملیت ها را بر عالوة آن چه را قانون می گوید، تذکر دهد تا باشد سایر 

مزیت های این شناس نامه ها، زیر سایة این نقص نرود.
این  زودتِر  هرچه  توزیِع  و  تهیه  مهم تر،  همه  از  صورت،  هر  به 
شناس نامه هاست که در مرحلة کنونی، مردم افغانستان به آن نیاز دارند 
و حکومت، اگر با در نظرداشت نکاِت باال صدور هرچه زودتر آن را 
آغاز کند، دست کم یک کار قابل توجه را برای مردم افغانستان انجام 

داده است.
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       منوچهر

از مدت ها بدین سو، حرف وحدیث هایی مبني بر تهیه و 
توزیِع شناس نامه های الکترونیکی وجود دارد؛ مسأله یی 
را در  نظر می رسد چندین پروسة مهم و حیاتی  به  که 
چند  طی  است.  کرده  معطل  فرهنگ،  و  اجتماع  سطح 
سال گذشته، حکومت هر از گاهی که به مشکالتی چون 
انتخابات، سرشماری نفوس و... برخورده، شناس نامه های 
الکترونیکی را چونان حالل همة این مشکالت پنداشته و 
به وعده و وعیِد توزیع این شناس نامه ها پرداخته است؛ 

ولی تا هنوز از آن اثري نیست.
وزارت مخابرات کشور در آغاز سال جاری وعده کرده 
توزیع  را  شناس نامه ها  این  آینده،  شش ماه  طی  که  بود 
موضوع  این  شش ماه،  گذشت  از  پس  که  کرد  خواهد 
افتاد و اکنون نیز کم تر از  به اوایل ماه جدی به تعویق 

یک ماه به ختِم این میعاد مانده است.

بگذریم،  اگر  شناس نامه ها  این  گوناگوِن  مزیت های  از 
دست کم توزیِع آن چند سود آنی و حیاتی به حاِل مردم 
و حکومت افغانستان خواهد داشت که می طلبد به این 

مهم، توجه جدی شود.
جمهوری  ریاست  انتخابات  به  یک سال ونیم  از  کم تر 
باقي مانده است که بسیاری از آگاهان از جمله رهبران 
سیاسی، خواهان توزیِع این شناس نامه ها استند. زیرا باور 
بر آن است که شناس نامه های الکترونیک، روند انتخابات 
را شفاف تر می سازد، احتمال تقلب کم تر می گردد و در 
نهایت حکومت را از یک خرج بی جا که همانا توزیع 
کارت های رای دهی است، فارغ می کند. حکومت هم به 
این روند، بی نهایت امیدوار است و گاهی آن را به عنوان 
تضمیِن شفافیِت انتخابات علم می کند. اما اشکال کار در 
این جاست که تا هنوز روشن نیست؛ حکومت می تواند 
توزیع این شناس نامه ها را زمستان امسال آغاز کند و آیا 

شناس نامه ها  این  صاحب  مردم  همة  یک ونیم سال  طی 
خواهند شد؟ 

پاسِخ این پرسش ها دشوار به نظر می رسد و امید چندانی 
نیست که حکومت هر دو برنامه را بتواند عملی کند. بر 
نیاز  پنج سال  حداقل  ابتدایی،  اطالعات  بنیاد  بر  عالوه، 

است تا پروسة توزیع شناس نامه ها کامل گردد.
مسالة دیگر سرشماری نفوس افغانستان است که با توزیع 
این  به نظر می رسد.  بسیار قریب  برقی،  شناس نامه های 
معضل، یکی از مشکالت تاریخِی افغانستان است که از 
گذشته ها بدین سو وجود داشته و هیچ یک از دولت های 
این  عادالنه  و  درست  صورت  به  کشور،  در  گذشته 

پروسه را اجرا نکرده  است. 
ملی  تنها که معضالت کالن  نه  حل مشکل سرشماری 
را حل می کند؛ بل که کمِک دیگری را در پیوند به میزان 
نفوس اقوام ـ که یک مسالة تاریخی است ـ نیز در پي 
الکترونیکی،  با توزیع شناس نامه های  دارد. بی تردید که 
اقلیت  اکثریت و  از برساخته های جعلی که همانا  یکی 
است، از میان خواهد رفت و ما وارد مرحلة دیگری از 
مدنی شدن خواهیم شد؛ اما به شرطی که این پروسه نیز 

شفاف و عادالنه به انجام رسد.
سود دیگری که این شناس نامه ها به دنبال خواهند داشت، 
طول  در  چنان که  است.  کشور  ملی  امنیت  راستای  در 
بی در  کشور  یک  افغانستان  که  زمانی  جنگ،  سال های 
و پیکر بود، گرفتن شناس نامة تابعیت این کشور، برای 
سال های  در  بود.  میسر  چیچنی  و  عربی  و  پنجابی  هر 
به دست  با  اتباع کشورهای همسایه  از  بسیاری  جنگ، 
آوردن شناس نامه های افغانستان، به ساده گی فعالیت های 
تا  که  اند  کرده  دنبال  خطه  این  در  را  استخباراتی شان 
مواجه  با خطر  افراد  این  ناحیة  از  ما  ملِی  امنیت  کنون 
قیودات  شناس نامه ها،  این  توزیع  زمان  در  اگر  است. 
معینی وضع گردد و مطابق معیارها برای اتباع این کشور 
گذشته حل  سال های  مشکل  که  تنها  نه  گردند،  توزیع 
خواهد شد،  که در سال های آینده نیز از امنیِت بیشتر و 

مطمین تري برخوردار خواهیم شد. 
اما از همین اکنون، یک نگرانِی دیگر هم در پیوند با این 
موضوع مطرح است که به دور از موضوع نخواهد بود، 
تا در این مقال یاد گردد....        ادامه صفحه 7

اما و اگرهاي 
توزیعِ شناس نامه های الکترونیکی

تسریع روند خروج نیروهای امریکا از 
افغانستان تصویب شد

مورد  در  امریکا  سنای  درصد  سه  و  سی  اقلیت 
افغانستان در برابر اکثریت شصت و دو درصد از این 

مجلس قرار گرفت.
امریکا  رییس جمهور  اوباما  بارک  ادارة  که  حالی  در 
و نظامیان این کشور مشغول گفت وگو روی کاهش 
افغانستان هستند،  امریکایی در  شصت و هشت هزار 
علیه جنگ  پیام واضح  امریکا یک  اخیر سنای  اقدام 

جاری در افغانستان به حساب می آید.
سناتور امریکایی جف میرکلی از حزب دموکرات که 
از مهم ترین حامیان این طرح به حساب می آید، گفته 
است: از یکسو شبکة القاعده در سایر کشورهای جهان 
تقویت شده و از جانب دیگر، روند دولت سازی در 

افغانستان منحرف شده است.
محاسبة آقای میرکلی با جدول زمانی بارک اوباما که 
می خواهد تا پایان سال 2014 میالدی تمامی نیروهای 
نظامی امریکا را از افغانستان بیرون کند، مطابقت دارد؛ 

اما این سناتور امریکایی خواهان تسریع روند خروج 
نیرو های نظامی از افغانستان شده است.

زمان  امریکا گفت:  دیروز سنای  در اجالس  میرکلی 
آن فرا رسیده تا این جنگ که در تاریخ ایاالت متحده 
طوالنی ترین جنگ به حساب می آید، به پایان برسد.

انتظار می رود قصر سفید تصمیم نهایی اش را در این 
مورد، در چند هفته آینده اعالن کند.

در این میان لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا دیروز گفت 
که پس از سال 2014 میالدی، پس از پایان ماموریت 
نیرو های محارب امریکا، باید شماری از نظامیان این 
آقای  گفته  به  زیرا  بمانند،  باقی  افغانستان  در  کشور 
پنیتا شبکه القاعده هنوز هم در افغانستان فعال است و 

تالش می کند تا نفوذش را بیشتر سازد.
در این حال کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا 
از  بین المللی  نیروهای  فرمانده جدید  انتخاب  دیروز 

سوی بارک اوباما در افغانستان را تائید کرد. w
w
w
.m

an
de
ga
rd
ai
ly
.co

m
مه 

زنا
رو

ی 
ما

ارن
ت

هیات ملل متحد 
نیازمندی های انتخابات 

افغانستان را بررسی می کند

تا  کرده  سفر  کابل  به  متحد  ملل  سازمان  هیات  یک 
نیازمندی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 

2014 افغانستان را بررسی کند.
این هیات سه نفری به دعوت کمیسیون مستقل انتخابات 

افغانستان به کابل سفر کرده است.
این  قرار است  کابل می گوید  متحد در  ملل  دفتر سازمان 
هیات پس از دیدار با مقام های افغان و نهادهای انتخاباتی، 
نتایج نیازمندی های انتخابات افغانستان را به دفتر مرکزی 

این سازمان در نیویارک گزارش بدهد.
کابل  در  یوناما  دفتر  سخنگوی  ساالرزی  اهلل  نظیف 
درخواست  اساس  بر  که  نفری  سه  هیاتی  می گوید:« 
تشریف  کابل  به  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
آورده، هدف شان نیازسنجی انتخابات پیش روی افغانستان 
است و می خواهند ببینند که افغانستان در زمینه برگزاری 
انتخابات به چه کمکهایی نیاز دارد. تا براساس آن سازمان 

ملل فعالیت های خود را عیار سازد.«
در  انتخابات  برگزاری  تجربه  می شود  گفته  که  هیات  این 
کشورهای متعددی را دارا است، دو روز پیش با مقامات 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیدار کرد.
نور محمد نور، سخنگوی این...            ادامه صفحه 7

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنياد شهيد احمدشاه مسعود
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