
بازسازی  برای  امریکا  ویژۀ  بازرس  سوپکو  جان 
کمک های  از  بزرگی  بخش  که  می گوید  افغانستان 

کشورش در افغانستان به هدر رفته است.
در  امریکا  کمک  دالر  میلیاردها  میل  و  حیف  از  او 
این  که  داده  هشدار  و  کرده  نگرانی  اظهار  افغانستان 
مسأله پشتیبانی مردم امریکا را از جنگ افغانستان کم 

تر ساخته است.
در  که  است  گفته  تازه یی  گزارش  در  امریکا  بازرس 
دوازده سال گذشته ایاالت متحده امریکا 93ملیارد دالر 

را در بخش بازسازی افغانستان مصرف کرده است.
دراین گزارش همچنان آمده است که حتی هزاران دالر 

از این پول ها به جیب طالبان رفته است.
خود  گزارش  در  امریکا  بازرس  نیز  این  از  پیش 
دالر  میلیارد ها  میل  و  حیف  از  کشور  این  کنگرۀ  به 

امریکایی در افغانستان سخن گفته بود.
او گفته بود، حتی قراردادهای بازسازی که امریکا در 

افغانستان بسته است، جای دقیق آن معلوم نیست.
با این حال، سیگار نیز گزارش اخیر جان سوپکو را 
تأیید کرده و از دولت امریکا خواسته است که به مالیه 

دهندگان این کشور پاسخ دهد.
فاقد  را  افغانستان  امریکا،  دولت  این  از  پیش 
اعالم  شده  کمک  های  پول  مصرف  توانمندی های 
کرده بود و به همین دلیل...              ادامه صفحه 6
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كساني كه داراي اخالق استبدادی بوده و بر نفس و كشور خود 
مستبدانه حكومت مي كنند، بهره یي جز بدبختي و نكبت ندارند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سفیر امریکا در کابل:

انتخـابات آیندۀ افغانسـتان 
سرنوشت  ساز است

افغانستان،  آزاد  رسانه های  کننده  حمایت  نی،  موسسۀ 
»هفته رسانه های اجتماعی« را گرامی داشت.

مسووالن این نهاد گفته اند این شبکه ها قدرت شگفت 
انگیزی در مبارزه با قانون شکنی دارند.

نخستین  در  افغانستان  در  اجتماعی  رسانه های  هفتۀ 
هفتۀ ماه اسد از سوی نهادهای مدافع آزادی بیان تجلیل 
می شود.  براساس اظهارات مسووالن نی در حال حاضر 
بیش از 750 هزار تن در افغانستان...     ادامه صفحه 6

در  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دمپسی،  مارتین  جنرال 
سفری به کابل، گفته که سرنوشت توافقنامه امنیتی بین افغانستان 

و امریکا باید تا ماه اکتبر آینده مشخص شود.
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  با  دیدار  دنبال  به  دمپسی  آقای 
امریکا  سفارت  در  خبرنگاران  با  گفت وگویی  در  افغانستان، 
ناتو در  پایان ماموریت فعلی  از  تا پیش  تأکید کرد که  در کابل 

افغانستان مسایل مربوط به این موضوع روشن شود.
او افزود: »از نظر نظامی، مایلم از حاال تا ماه اکتبر، در چارچوب 
توافقنامه امنیتی دوجانبه، شناختی روشن تر از آینده داشته باشم.«
»چرا می گویم تا اکتبر؟ زیرا ما می خواهیم تا اکتبر سال ٢0١٤ 
یعنی تقریبا نود روز قبل از انقضای ماموریت فعلی ناتو و آغاز 
مرحله یی که ناتو آن را »حمایت قاطع«...            ادامه صفحه 6

و  معروف ترین  از  یکی  برندۀ  وحیداهلل  وحید  داکتر 
 mother« نام  زیِر  صلح  جهانی  جایزۀ  معتبرترین 

Teresa« گردید.                 
آقای وحیداهلل که به حیث کارشناس ارشد در امور حل 
متحد  ملل  در سازمان  بین المللی  و  منطقه یی  و فصل 
کار می کند، به  تاریخ ٢٢ جون سال  روان طی محفل 
این جایزۀ معتبر  امریکا  ایاالت متحدۀ  با شکوهی در 

بین المللی را دریافت کرد.
داکتر وحید وحیداهلل  که  به خاطر خدماتی  این جایزه 
برایش  بود،  داده  انجام  بالکان  در  صلح  آوردن  برای 

اهدا شده است.
از  البانی تبار  امریکایی   میلیون  نیم  از  بیش  امریکا  در 
مناطق مختلف بالکان و اروپای شرقی به سر می برند که 
از جمله بیش از پنج هزار تن آنان برای ارج گذاری به 
خدمات سازندۀ داکتر وحید وحیداهلل در آوردن صلح 
در بالکان و تأسیس دو دولت مستقل در این کشور، 

در شهر نیویارک گردهم  آمدند.
بین المللی  رییس  کرتینی  مار  داکتر  توسط  جایزه  این 
به  باشکوهی  گردهم آیی  در  آلبانی تبار  امریکایی های 

آقای وحیداهلل اهدا گردید.
سخنانی  طی  مراسم  این  در  وحیداهلل  وحید  داکتر 
آلبانی تبار  امریکایی  شهروندان  محبت های  از 

سپاس گذاری و امتنان کرد.
جایزۀ »مادر تریسا« یکی از جوایز معروف جهانی برای 
صلح است که پیش از این شماری از شخصیت های 

نام دار و بزرگ جهان مانند:
نیلسون ماندیال رهبر حقوق مدنی سیاه پوستان جهان 
و رییس جمهور سابق افریقای جنوبی، راجیف گاندی 
جاپان  از  اوگاتا  هندوستان، خانم  پیشین  نخست وزیر 
که برای ده  سال منحیث رییس کمیشنر عالی سازمان 
ملل برای میلیون ها انسان جنگ زده و مهاجر خدمات 
قابل قدری را انجام داده بود، داکتر برنارد کوشنر وزیر 

خارجۀ فرانسه که برندۀ جایزۀ نوبل و مؤسس سازمان 
رهبر  سوچی  آنگ سان  بود،  نیز  مرز  بدون  داکتران 
حقوق بشر برما و داالیی الما رهبر ایالت تبت چین، 

برندۀ این جایزه گردیده بودند. 
برندۀ  که  است  افغانی  نخستین  وحیداهلل  وحید  داکتر 

امسال این جایزه گردید.

نی:
تأثیرگذاری رسانه های 

اجتماعی فوق العاده است

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا:

توافقنامۀ امنیتی تا اکتبر 
مشخص شود

حیف ومیل میلیاردها دالر کمک امریکا 
در افغانستان

دولتی كه
در گـرو 

گرگ هـاست
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رمضان 
بی می 
و ساغر 

نمی شـود!

گفت وگوهای  
ما باید 

صریح و 
روشن باشد

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

داکتر وحید وحیداهلل برندۀ معتبرترین جایزۀ بین المللی صلح شد



داخله  وزیر  پتنگ  مجتبا  صالحیت  سلب 
در  او  تکان دهندۀ  سخنان  و  بود  مساله  یک 
در مجلس  پتنگ  آقای  دیگری.  مجلس چیز 
نماینده گان گفت که: »دولت از سوی گرگ ها 
سخنان  این  است.«  شده  گرفته  گروگان  به 
را آقای پتنگ زمانی مطرح کرد که از سوی 
مجلس نماینده گان استیضاح و پس از آن که 
فراهم  را  مجلس  اعضای  قناعت  نتوانست 
کند، رد صالحیت شد. رییس جمهور کرزی 
در واکنش به تصمیم مجلس، حل مساله را به 
دادگاه عالی سپرد. مجلس براین موضوع تاکید 
دارد که از صالحیت های قانونی خود استفاده 
کرده و آقای پتنگ را به دلیل سوءمدیریت در 
است  کرده  صالحیت  سلب  داخله،  وزارت 
ولی آن گونه که به نظر می رسد آقای کرزی 
می کند  فکر  و  نیست  موافق  استدالل  این  با 
که وزیر داخله او قربانی رک گویی های خود 
شده است. آقای پتنگ پیش از این در شورای 
اعضای  سوی  از  که  بود  گفته  ملی  امنیت 
و  می شود  گذاشته  تنگنا  در  همواره  مجلس 
آن ها از وزارت داخله خواسته های غیرقانونی 
دارند. در همین حال مجلس نماینده گان بارها 
وزیر داخله را فراخواند که در مورد مسایل 
امنیتی کشور، به سوال های نماینده گان پاسخ 
دهد. ولی آقای پتنگ هرگز نخواست که به 
حاال  دهد.  مثبت  پاسخ  فراخوان ها  این گونه 
اما آقای پتنگ بازی را به گونۀ دیگری تغییر 
این که دولت را در گرو  او ضمن  داده است. 
گرگ ها توصیف کرد به تنش ها و چالش های 
کرد.  اشاره هایی  نیز  داخله  وزارت  در  خود 
داخله  وزارت  رهبری  با  این که  جمله  از 
او  تنش آمیز  روابط  موضوع  دارد.  مشکالتی 
با رهبری وزارت داخله پیش از این هم، هر 
از گاهی در محافل سیاسی مورد بحث قرار 
می گرفت. ولی او برای نخستین بار عمق این 
معاونانش  که  گفت  او  داد.  نشان  را  تنش ها 
مجلس  اعضای  ترغیب  و  پول دادن  حال  در 
اما  هستند.  او  برکناری  برای  نماینده گان 
سخنان اصلی و مهم آقای پتنگ به عنوان یکی 
از کارگزاران ارشد دولتی این می تواند باشد 
با  گرگ هاست.«  گرو  در  »دولت  گفت:  که 
قدری موشکافی  بهتر می توان فهمید که آقای 
پتنگ کی ها را گرگ خطاب کرده منظورش 
از این که دولت را گرگ ها به گروگان گرفته 
شک  بدون  سخنان  این  در  چیست؟  اند، 
منظور آقای پتنگ شهروندان عادی، اعضای 
نبوده  کشور  سیاسی  احزاب  و  مدنی  جامعۀ 
اند. پس وقتی به گونۀ منطقی این بخشی از 
جامعه را از مظان اتهام بیرون می کنیم، آن چه 

می ماند دولت مردان کشور اند که در سخنان 
آقای پتنگ نیز به آن ها اشاره شده است. آقای 
پتنگ از گرگ های دولتی سخن می گوید که 
این  البته در  اند.  به گروگان گرفته  دولت را 
میان سهم حکومت از دیگر بخش ها بیشتر و 
گسترده تر است. چون به هر حال قوۀ اجراییه 
بخش  است  قانون  مجری  که  آن  دلیل  به 
در  همواره  را  سیاسی  قدرت  از  چشم گیری 
 – سخنان  این  در  پتنگ  آقای  دارد.  اختیار 
حاال خواسته و ناخواسته – انگشت اتهام را 
افراد  این  افراد زیادی گرفته است.  به سوی 
اعضای  تا  او  معاونان  و  رییس جمهوری  از 
با  کرزی  آقای  آیا  می شوند.  شامل  را  کابینه 
آقای  سرپرستی  حکم  اتهام،  این  به  توجه 
که  این  در  البته  است؟  کرده  امضا  را  پتنگ 
دولت افغانستان از سوی گرگ ها به گروگان 
گرفته شده، بحث تازه یی نیست. این دولت 
از بدو تشکیل تا به امروز صفت بارز گرگ را 
داشته است. استفاده از صفت گرگ در مورد 
دولت آقای کرزی انسان را به یاد گفته های 
جان الک اندیشمند بزرگ سیاسی می اندازد. 
آیا آقای پتنگ گوشه چشمی  به نظرات این 
این  در  است؟  داشته  هم  معروف  فیلسوف 
مورد با قاطعیت نمی توان حکم کرد، ولی نوع 
استفاده از تعبیر گرگ در آثار الک نیز به چشم 
می خورد. جان الک معتقد است که انسان ها 

در وضعیت طبیعی به گرگ یک دیگر تبدیل 
قرار  پیشنهاد  دلیل  همین  به  او  و  می شوند 
دولت  تشکیل  آن  ماحصل  اجتماعی-که  داد 
آقای  دولت  آیا  می دهد.  را  است-  قانون  و 
از وضعیت طبیعی جان  بیشتر  کرزی چیزی 
الک است؟ مگر زمانی که پولیس نظم عامه 
خانه های  از  را  دوختر  دو  بغالن  والیت  در 
می کنند،  تجاوز  آن ها  به  و  می ربایند  شان 
گرگ هایی نیستند که به جان و ناموس مردم 
که  دارد  حق  پتنگ  آقای  اند؟  دوخته  چشم 

گرفته  گروگان  به  گرگ ها  را  دولت  بگوید 
کوچک  گرگ های  تنها  گرگ ها  این  اما  اند. 
چپاول  و  چور  کشتار،  تجاوز،  نیستند. 
قانون شکنی  مورد  ده ها  و  عامه  دارایی های 
کشور  رسانه های  اصلی  خبرهای  روزه  همه 
آیا این بخشی از طینت  را تشکیل می دهند. 
در  نیست؟  کرزی  آقای  دولت  گرگ صفتی 
اعمالی  چنین  جرم  به  نفر  چند  سال ها  این 
به پنجۀ قانون سپرده شده اند؟ اما در همین 
نویسنده و روزنامه نگاری  اگر  نظام گرگ ها، 
حرفی از حقیقت مطرح کرد، آن گاه به دوسال 
در  خودش  که  آن  بدون  زندان،  شش ماه  و 
جریان گذاشته شود محکوم می شود. در این 
نظام، دزدها، مافیای مواد مخدر، تجاوزگران 
به مال و ناموس مردم در آزادی کامل به سر 
قلم  به  تنها  که  روزنامه نگاری  ولی  می برند 
نخواسته  هرگز  و  است  وفادار  حقیقت  و 
حبس  به  باشد،  جنایت کاران  کنار  در  که 
نظام  تردید  بدون  نظام  این  محکوم می شود. 
گرگ هاست و یا هم بهتر این که بگوییم وادی 
گرگ هاست. آقای پتنگ تنها افشاگر وضعیت 
در  زیادی  افراد  نیست.  هم قطارانش  و  خود 
این نظام بودند که پس از دیدن این همه ظلم 
زده  افشاگری  به  دست  سرانجام  وحشت  و 
قفل  روزی  که  اند  راه  در  نیز  دیگرانی  اند. 
زبان های شان را باز کنند و سفرۀ دل های شان 

را پهن. آقای پتنگ می داند که در رهبری این 
این که  کما  اند،  نشسته  دولت چه گرگ های 
هنوز خودش نیز جامه گرگ را به تمامی  از 
به  هم  کرزی  آقای  است.  نکرده  بیرون  تن 
چون  داد.  کارش  ادامۀ  به  دلیل حکم  همین 
جامۀ  کردن  بیرون  با  که  دارد  هراس  نیز  او 
گرگ از تن آقای پتنگ احتمال افشاگری های 
بیشتری از سوی او می رود. افشاگری هایی که 
احتمال کشاندن پای سلطان گرگ ها را نیز در 

این فهرست به میان خواهد آورد.

2سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و هفتم y چهارشنبه 2 اسد/مرداد y 1392 15 رمضان y 1434 24 جوالی 2013 www.mandegardaily.com

احمدعمران

دولتی که
در گـرو گرگ هـاست

 

یک ماه پیش سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان، در 
یک تماس تلفنی به روزنامه ماندگار گفته بود که حکومت 
پاکستان  بر  امریکا  به دلیل فشار وارد نکردن  آقای کرزی 
به هدف تامین امنیت در افغانستان، سند امنیتی بین امریکا 
و افغانستان را امضا نمی کند و باید این مسإله به حکومت 

آینده افغانستان محول گردد.
بار دیگر دفتر  بعد تر زمانی که دفتر قطر گشایش یافت، 
ریاست جمهوری برآشفت و اعالم کرد که امضای پیمان 
امنیتی با ایاالت متحده ناممکن شده است. دلیل آقای کرزی 
ظاهراً آن بود که ایاالت متحده بر تعهداتش مبنی بر تحکیم 

ثبات و برقراری امنیت در افغانستان عمل نکرده است.
 از جملۀ این تعهدات، مهم ترینش اعمال فشار بر پاکستان 
از  پاکستان  بر  نیاوردن  فشار  همین  می شد،  گفته   که  بود 

سوی ایاالت متحده موجب گسترش ناامنی ها شده است.
اما درست پس از گذشت یک ماه، آقای حامد کرزی در 
متحده  ایاالت  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  با  گفت وگویی 
امنیتی  پیمان  تا  او کاماًل آماده است  گفته است که دولت 
آقای  این بار دلیل  اما  امضا برساند.  به  ایاالت متحده را  با 
برگشت  بر  مبنی  افغانستان  مردم  مستمر  خواهش  کرزی، 
به  حاضر  افغانستان  دولت  این که  و  شده  خوانده  صلح 

امضای این پیمان شده، همین مساله است.
ولی نه بهانۀ نخست آقای کرزی پذیرفتنی می نماید و نه 
دلیل دومش. زیرا در همان بار نخست که پیمان امنیتی به 
تعلیق درآمد، کارشناسان ریشۀ این مشکل را در دفتر قطر 
جست وجو کردند. این که ایاالت متحده و طالبان در جریان 
نگرفته  نظر  در  را  افغانستان  دولت  جانب  مذاکرات شان، 
بودند و به همین دلیل آقای کرزی عتاب کرد و به نحوی 
با به تعلیق درآوردن امضای پیمان امنیتی، از ایاالت متحده 

انتقام گرفت.
آن عتاب کارساز بود که در نتیجه، دفتر طالبان در قطر بسته 
نبود، چه تیم ریاست  اما آن هم به سود آقای کرزی  شد 
جمهوری پس از ماه ها تالش موفق به کشیدن طالبان، به 
منافع  آن، خواستار  پی  در  و  بودند  شده  مذاکره  میز  پای 
نظر  مورد  نامزد  از  متحده  ایاالت  حمایت  گروهی  شان- 
آقای کرزی و یا هم ادامۀ کار شخص او- از ایاالت متحده 

نیز بودند. 
منتها شرایط طوری پیش آمد که ایاالت متحده به صورت 

دقیق نتوانست به خواسته های آقای کرزی تن در دهد.
بر سر  توافق  از عدم  به صراحت  اکنون که جناب کرزی 
آماده گی  اعالم  و  می گوید  سخن  امنیتی  پیمان  امضای 
می کند، این پرسش مطرح است که این پیمان در بدل چه 
چیزی امضا می شود؟ حمایت ایاالت متحده از نامزد مورد 
نظر آقای کرزی و یا ادامۀ کار سه بارۀ او؟و ظن آن می رود 
که معامله یی در پشت پرده در کار است؛ اگر نیست پس 
چرا در ظرف یک ماه حکومت افغانستان دو موضع گیری 

کاماًل متضاد دارد؟
در غیر آن بایست حکومت ضمانت هایی را مبنی بر عدم 
رابطۀ امضای پیمان امنیتی با انتخابات پیش رو ارایه کند. این 
آید. دست  به دست  از راه های مختلفی می تواند  ضمانت 
کم رعایت نکات زیر از سوی آقای کرزی و همراهانش 

می تواند، خاطر مردم را از این ناحیه جمع بسازد:
١- برگزاری انتخابات شفاف، عادالنه و به موقع،

٢- عدم اعالم حمایت آقای کرزی از یک نامزد مشخص 
و برگزاری کمپاین به سود او،

تامین  چون  انتخابات  برگزاری  پیش زمینه های  تامین   -3
امنیت، عدم دخالت در انتخاب رییس و اعضای کمیسیون 

مستقل انتخابات و.... 
با وعده های خشک و خالی جامۀ  باال را نمی توان  نکات 
عمل پوشاند، بل که نیت عملی ساختن آن ها مستلزم یک 
ارگ  رفتار  در  اکنون  که  است  قبلی  کارهای  مجموعه 

ریاست جمهوری دیده نمی شود.
می شود.  هم  تالش  وضعیت  کردن  آشفته  برای  برعکس 
تحلیل ها بر آن است که آقای کرزی برای رسیدن به هدفش 
سعی دارد ایاالت متحده را نیز با خود همراه بسازد و تنها 
نقطۀ فشار علیه ایاالت متحده همین پیمان امنیتی است که 
گاهی رییس جمهور تصمیم به امضای آن دارد و گاهی به 

تعلیق آن.

دالیل امضای پیمان امنیتی 
چیست؟

آقای پتنگ کی ها را گرگ خطاب کرده منظورش از این که دولت را گرگ ها 
به گروگان گرفته اند، چیست؟ در این سخنان بدون شک منظور آقای پتنگ 
شهروندان عادی، اعضای جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی کشور نبوده اند. پس 
وقتی به گونۀ منطقی این بخشی از جامعه را از مظان اتهام بیرون می کنیم، 
آن چه می ماند دولت مردان کشور اند که در سخنان آقای پتنگ نیز به آن ها 
اشاره شده است. آقای پتنگ از گرگ های دولتی سخن می گوید که دولت را به 
گروگان گرفته اند



پسر  یک  آوردن  دنیا  به  با  انگلیس  ملکه  پسر  عروس 
سرنوشت خاندان سلطنتی بریتانیا را مشخص کرد.

بریتانیا  سلطنت  جانشینان  در صف  سوم  نفر  نوزاد  این 
محسوب می شود.

کیت میدلتون در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه در حالی 
که همسرش او را همراهی می کرد، به بیمارستان »سنت 
مری« در لندن منتقل شد و در ساعت ٤:٢٤ دقیقه عصر به 
وقت محلی فرزند خود را به دنیا آورد. خبر به دنیا آمدن 
پسر کیت میدلتون و ویلیام حدود چهار ساعت پس از 

وقوع آن به رسانه ها اعالم شد.
دارای  کشورهای  از  دیگر  برخی  بر خالف  انگلیس  در 
اوالد  به  منحصر  تخت  و  تاج  وراثت  سلطنتی،  نظام 
هم  سالطین  دختران  و  نمی شده  پادشاه  )پسران(  ذکور 

می توانستند به سلطنت برسند.
قانون جدید، تحت عنوان »قانون وراثت تاج« در آخر ماه 
بارداری کاترین، همسر پرنس  اپریل سال جاری هنگام 
ویلیام، نوه ملکه الیزابت تصویب و توسط ملکه توشیح 

شد.

از پدرش،  ویلیام، پسر ارشد پرنس چارلز است و پس 
با  بریتانیاست.  تخت  و  تاج  وراثت  برای  دوم  مرتبه  در 
مقام  پدرش،  از  پس  فرزند  این  جدید،  قانون  تصویب 

سلطنت را به ارث خواهد برد.
پیش از این، علی رغم این که وراثت تاج و تخت منحصر 
هم  دختران  و  نمی شده  پادشاه  )پسران(  ذکور  اوالد  به 
می توانستند به سلطنت برسند، اولویت در وراثت سلطنت 

طبق قانونی که در سال ١70١ میالدی تصویب شده بود، 
با پسران بود و دختران تنها در صورتی به تاج و تخت 

می رسیدند که پادشاه اوالد پسر نداشت.
فرزند  دارای دو  تنها  الیزابت،  ملکه  پدر  مثال،  عنوان  به 
دختر بود که دختر بزرگتر او )الیزابت( به سلطنت رسید.
گفته اند  بریتانیا  در  سلطنتی  نظام  طرفداران  و  دولت 
تبعیض  رفع  با  اکنون  از 3١٢ سال  قانون پس  تغییر  که 
برقرار  زن  و  مرد  جنس  دو  بین  را  مساوات  جنسیتی، 
هنوز  بریتانیا  در  که  جمهوری خواهان،  اما  است،  کرده 
یک اقلیت محسوب می شوند، می گویند هیچ چیزی برای 

شهروندان عادی تغییر نکرده است.
جایگزینی  خواستار  که  »جمهوری«  به  موسوم  سازمان 
سلطنت با رییس جمهوری منتخب است، گفته است که 
نظام سلطنتی علیه هر کودک پسر یا دختر که در خانواده 
سلطنتی به دنیا نیامده است، تبعیض روا می دارد بنابراین 
بوده،  مساوات  برقراری  برای  قانون  تغییر  که  این  »بیان 

چیزی کامال مهمل است.«
باهاما،  باربادوس،  جامائیکا،  نیوزلند،  استرالیا،  کانادا، 
گرانادا، گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو، سن لوسیا، بلیز، 
سن کیتس و آنتیگوا و باربودا کشورهایی هستند که تحت 

سلطنت پادشاه یا ملکه انگلیس قرار دارند.
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نخست وزیر دولت تونس که جنش النهضۀ حزب حاکم آن است با 
تاکید بر خطرات جنبش »تمرد« بر روند دموکراسی کشور اعالم کرد: 

هدف »تمرد« انحالل دولت و مجلس موسسان است.
شبکه  چهار  با  گفت وگو  در  تونس  وزیر  نخست  العریض،  علی 
شناخته  »تمرد«  جنبش  اسم  به  که  آنچه  گفت:  تونس  رادیویی 
را  آن  به شخصه  من  و  است  نامشخص  و  مبهم  جنبشی  می شود، 
خطری بر روند دموکراسی و تالش برای ناکام گذاشتن آن می دانم و 

فکر هم نمی کنم که اقدامات »تمرد« موفقیت آمیز باشد.
وی با اشاره به جنبش »تمرد« مصر که ٢٢ میلیون امضا برای برکناری 
افزود:  کرد:  جمع  مصر  شده  برکنار  جمهور  رییس  مرسی،  محمد 

جنبش »تمرد« تونس نیز تقلید و واردات یک اندیشه بیگانه است.
علی العریض با طرح این سوال که چه کسی پشت جنبش »تمرد« 
کسی  چه  را  آن  مالی  تامین  و  چیست  اهدافش  و  ایستاده  تونس 

برعهده دارد، تاکید کرد که این جنبش جنبشی مشکوک است.
جوانان تونسی اوایل جوالی جاری جنبش »تمرد« تونس را تشکیل 

دادند.
اساسنامه این جنبش بر پایه »رد صالحیت مجلس موسسان و تمامی 

زیرمجموعه های این مجلس استوار است.

بیان  با  البرادعی  محمد 
اینکه خشونت جراحت ها 
نمی بخشد،  التیام  را 
کمیته یی  تشکیل  خواهان 
انجام  برای  قضایی 
خصوص  در  تحقیقات 
کشتارهای اخیر مصر شد.
معاون  البرادعی،  محمد 
رییس جمهور موقت مصر در روابط بین الملل تصریح کرد: ما منتظر 
المنصوره  رخدادهای  عامالن  پرونده  مصر  کل  دادستانی  تا  هستیم 

را که بر اثر آن سه زن کشته شدند، به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
تحققات  انجام  برای  حقوقی  کمیته  تشکیل  خواهان  همچنین  وی 
ماه  اوایل  در  ریاست جمهوری  گارد  مقابل  کشتارها  در خصوص 

جوالی جاری شد.
در همین راستا، البرادعی تصریح کرد: عدالت انتقالی و آشتی ملی 

مبتنی بر پذیرش دیگران »تنها راه« است.
عنوان  بین الملل  روابط  امور  در  مصر  موقت  رییس جمهور  معاون 
بلکه  نمی بخشد،  التیام  را  جراحت ها  تنها  نه  خشونت  داشت: 

جراحت های جدیدی را باز می کند. 

مصرِ مرسی 
نمونه یی از دموکراسی غیر لیبرال است

مصری ها مطمین هستند که ایاالت متحده در پس بسیاری 
از فالکت های آنها دست دارد؛ حال این فالکت ها هرچه 

می خواهد باشد.
در سال های اخیر بزرگترین ضربه بنیادگرایان اسالمی نه 
از کشتن اسامه بن الدن در مخفیگاه او در ابیت آباد پاکستان 
در  عرب  میلیون ها  وقتی  آمد.  وارد  عربی  بهار  از  بلکه 
اعتراض به دیکتاتور زمان خود به خیابان ها ریختند، جهان 
شاهد آن بود که آنان خواهان آزادی و عدالت هستند نه 

دولتی اسالمگرا.
جهادی  جهان بینی  به  ضربه  شدید ترین  شاید  راستی  به 
سازمان  )بزرگترین  مصر  اخوان المسلمین  پیوستن  همانا 
به تظاهرات عمومی در میدان  اسالمی در جهان عرب( 
تحریر در سال ٢0١١ بود؛ تظاهراتی که بیش از شریعت 
خواهان انتخابات بود. ایمن الظواهری رهبر القاعده مصر، 
بی تردید خطر را دید و اخوان المسلمین را برای شرکت 
نقاط  از  بسیاری  فرآیند دموکراتیک محکوم کرد. در  در 
مصر و فراتر از آن به خاطر سقوط اخوان المسلمین جشن 

و شادمانی برپا بود.
بسیاری  در  مرسی  محمد  دولت  که  است  درست  این 
به شیوه یی حکومت  اخوانی ها  بود.  فاجعه بار  از جنبه ها 
کردند که بخش های بسیاری از جامعه را از خود راندند و 
پا را از حد خود فراتر گذاشتند. مهمتر از همه شاید این 
نکته بود که این گروه کفایت الزم را نداشت و اقتصاد 
از هم گسسته مصر را به سوی از هم گسیختگی بیشتر 
میلیون ها  منفور شد و  بسیار  این جنبش  حرکت می داد. 
نفر که روزگاری مدافع آنها بودند به مخالفان شان تبدیل 

شدند.
تقریباً مسلم بود که اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی 
سیاسی،  لحاظ  به  اینها  اگر  می خورد.  شکست  پیش رو 
بزرگترین  بخورند،  شکست  دموکراتیک  و  انتخاباتی 
ناکامی سیاسی برای نیرو های آزادی خواه و اصالح طلب 
را  پیام  این  شکست  این  بود.  خواهد  عرب  جهان  در 
بن بست  به  شاید  سیاسی  اسالم  که  کرد  خواهد  ارسال 
رسیده و توان اداره جامعه و اقتصاد را نداشته باشد. در 
عوض خطر بزرگ آنچه در مصر رخ داده این است که 
قربانی خواهند شد؛  یکبار دیگر  پیروان اخوان المسلمین 
وقتی زندانی می شوند تحت پیگرد قرار می گیرند و طرد 

می شوند، محبوبیت می یابند.
برخی از آنها به این تصمیم خواهند رسید که دموکراسی 
از کودتای سوم  که  بحثی  مهم ترین  است.  بن بست  یک 
جوالی در گرفته حول این پرسش می گردد: پیروان اسالم 
سیاسی چگونه به سقوط اخوانی ها واکنش نشان خواهند 
دارد  این گروه ها جریان  میان  بحثی  داد؟ دهه هاست که 
در مورد اینکه آیا به استقبال دموکراسی بروند یا از طریق 
روش ها و ابزار های زیر زمینی فعالیت کنند. ٤0 سال پیش  
اخوان المسلمین از خشونت دست برداشت و فعالیت از 
طریق سازمان های سیاسی و اجتماعی را انتخاب کرد و 
از  به شدت  این موضع  تغییر دموکراتیک شد.  خواستار 
از  فراتر  اسالمگرا در مصر و  افراطی تر  سوی گروه های 
گرفت  قرار  مخالفت  و  انتقاد  مورد  القاعده(  )مثل  مصر 
چراکه اینها خواستار مبارزه خشونت بار به عنوان تنها راه 

به جلو بودند.
می کنند. جنبش  بودن  محق  احساس  اکنون  گروه ها  این 
 « شد  میدان  وارد  توییت ها  از  مجموعه یی  با  الشباب 

خویش  طوالنی  غفلت  خواب  از  که  اخوان المسلمین 
تغییر  ایجاد  برای  تالش ها شان  بیهودگی  می شوند.  بیدار 
تا  رسیده  فرا  اخوان  برای  زمان  اکنون  می فهمند؟  را 
سیاست های خود را مورد بازنگری قرار دهد، اولویت های 
خود را تعیین کند و به تنها راه حل برای تغییر متوسل 
در  اسالمگرا«  »سوپر  صفحه  یک  جهاد«.  یعنی  شود: 
هوادار  هزار   ٢00 از  بیش  با  »السلفی«  نام  به  فیس بوک 
پیامی را پست کرد که حاوی تشکر از الظواهری بود: »از 
بازی  در  دادی که  ما هشدار  به  بارها  تو  متشکریم...  تو 

سیاست وارد نشویم.«
به جهان از چشم انداز فردی نگاه کنید که از سیاست های 
استقبال می کند. در سال ١99١ اسالمگرایان در  اسالمی 
انتخابات ملی الجزایر که آزاد و منصفانه بود پیروز میدان 
شدند و چندین حزب رقیب دیگر هم بود که در مبارزاتی 
باز و زنده به رقابت می پرداختند. ارتش الجزایر نتایج را 
ابطال کرد و موجی از دستگیری ها و خشونت علیه حزب 

پیروز را آغاز کرد.
در سال ١995 اسالمگرایان در ترکیه پیروز شدند و تنها 
دو سال بعد ارتش ترکیه به زور در اقدامی که »کودتای 
نرم« گفته شد این حزب را از قدرت خارج کرد. در سال 
٢006 حماس در انتخابات پارلمانی پیروز شد اما باعث 
و  جدید  دولت  این  متحدانش  و  متحده  ایاالت  که  شد 
سه  اخوان المسلمین  مصر،  در  کنند.  بایکوت  را  منتخب 
در  پارلمانی،  انتخابات  در  انها  شد  انتخابات  پیروز  بار 
انتخابات ریاست جمهوری و سپس در رفراندوم قانون 
پیروز شد.  را کسب کرد،  آراء  از  اساسی که 6٤ درصد 
سال گذشته یک قاضی، مجلس نمایندگان را منحل کرد و 
اکنون قانون اساسی تعلیق شده و رئیس جمهور در زندان 
صفحه  در  اخوان المسلمین  رهبر  الحداد«  »عسام  است. 
فیس بوک خود نوشت: »و این پیام در سراسر دنیای اسالم 
درد  به  دموکراسی  شد  خواهد  افکن  طنین  رسا  و  بلند 

مسلمانان نمی خورد.«
در سال ١997 مقاله یی با عنوان »ظهور دموکراسی های غیر 
لیبرال« نوشتم. در این مقاله پدیده مشکل ساز دولت های 
فردی سو ءاستفاده  از حقوق  نظام مند  به طور  که  منتخب 
توضیح  می سازند،  محروم  آزادی  از  را  مردم  و  می کنند 
دادم. نوشتم که در نیم قرن گذشته در غرب دموکراسی و 
آزادی با هم بودند اما در کشور های در حال توسعه این 
دو از هم فاصله دارند. انتخابات منجر به تولید رژیم های 
این  از  نمونه یی  مرسی  دوره  مصر  می شود.  غیرلیبرال 
برای  نیرویی  ارتش مصر  اما  بود.  لیبرال  غیر  دموکراسی 
آزادی با حاکمیت قانون نیست. این رژیمی است که مصر 
را برای 6 دهه اداره کرد. از حقوق بشر سو استفاده کرده، 
آزادی اقتصادی را از میان برده، آزادی رسانه ها را موقوف 
گزینه  است.  کرده  زندانی  را  سیاسی  مخالفان  و  ساخته 
مدل  و  بد  دموکرات های  میان  انتخاب  مصر  در  موجود 
کارآمد و اقتدار گرای باز از نوع سنگاپور نیست. انتخاب 
لیبرال  غیر  سیاستمداران  و  لیبرال  غیر  ژنرال های  میان 
است. تراژدی جهان عرب این است که آنها میان این دو 
نیرو گیر افتاده اند و هیچ یک از آنها مستعد جاری ساختن 

جریان دموکراسی لیبرال نیست.
از بعد از کودتا چند  مصر گزینه دومی هم دارد. ارتش 
انتخابات  برای  سرعت  به  است:  داده  انجام  خوب  کار 
را  جدید  اساسی  قانون  پیش نویس  و  کرده  برنامه ریزی 

تهیه کرد. اما چالش اصلی ای که با آن مواجه است همانا 
آوردن نیرو های اسالم سیاسی در فرآیند سیاسی است.

مصری  میلیون ها  نماینده  آنها  که  باشید  داشته  یاد  به 
هستند. برای اینکه مصر با ثبات باشد )چه برسد به اینکه 
دموکراتیک باشد( اخوان المسلمین باید اجازه یابد تا در 
انتخابات در چندین سطح دست به رقابت بزند. ایاالت 
متحده در این انقالب یک تماشاچی بود. این بدین خاطر 

نیست که آمریکا بی کفایت است.
حوادث رخ داده در مصر محصول وضعیتی سیال و سریع 
میانه  در  و  شده  قطبی  شدت  به  که  است  کشوری  در 
انقالبی سیاسی - اجتماعی قرار دارد. هیچ قدرت خارجی 
به درستی نمی تواند پیش بینی کند که چه رخ خواهد داد: 
نباید هم چنین کنند. مصری ها تعیین خواهند کرد که در 
این کشور چه رخ دهد و سپس قدرت های خارجی با این 
واقعیت های جدید وارد تعامل می شود. مصری ها مطمئن 
هستند که ایاالت متحده در پس بسیاری از فالکت های 
آنها دست دارد؛ حال این فالکت ها هرچه می خواهد باشد. 
وقتی مبارک بود، ما مسئول بودیم وقتی دموکراسی است، 
نومحافظه کار  مفسر  کاگان،  رابرت  مسوولیم  همچنان 
می نویسد: »فرضی که در مصر همچون بسیاری از نقاط 
رخ  چیزی  هیچ  که  است  این  دارد  وجود  عرب  جهان 
نخواهد داد مگر آنکه ایاالت متحده بخواهد« اما اکثریت 
قریب به اتفاق مصری ها - در جدید ترین نظر سنجی ها 75 
درصد - معتقدند که هیچ عربی در حمالت ١١ سپتمبر 
دخالت نداشت. آیا این درست است؟ خیلی بد است که 
مصری ها دیدگاهی سیاسی داشته باشند که ریشه در توهم 
به این  امریکایی  اینست که یک مفسر  داشته باشد بد تر 

افسانه ها اعتبار و پروبال دهد.

نخست وزیر تونس: 
»تمرد« خطری بر 

دموکراسی در کشور است

البرادعی:
»تنها راه« آشتی ملی است

محبوبیت اوباما 
کاهش یافته است

جانشین ملکه انگلیس به دنیا آمد

نتایج تازه ترین نظرسنجی موسسه گالوپ نشان داد، محبوبیت باراک 
اوباما در سه ماهه دوم از دور دوم ریاست جمهوری وی کاهش یافته 

است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، محبوبیت باراک اوباما، رییس جمهوری 
امریکا در سه ماهه دوم از ریاستش در دور دوم ریاست جمهوری وی 
به 9/٤7 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این میزان 

در سه ماهه قبل از آن 7/٤9 درصد بود.
بهترین میانگین محبوبیت اوباما در سه ماهه نخست ریاست جمهوری 
بدترین  شد.  سفید  کاخ  وارد  وی  که  بود  زمانی  و  درصد   63 وی 
میانگین محبوبیت اوباما نیز در یازدهمین سه ماهه ریاست جمهوری 
وی بود؛ زمانی که دولت امریکا و کنگره بر سر افزایش سقف بدهی 
امریکا  رتبه  و  اعتباری  رتبه  داشتند،  اختالف شدیدی  فدرال  دولت 

کاهش یافت و بورس این کشور با افت شدیدی مواجه شد.

فرید زكریا/ مجلۀ تایم            
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بخش دوم و پایانی

شیـوۀ برخورد با افرادی که 
خود را عقل ُکل می دانند

  ارزش خودتان را گوش زد کنید
اصاًل این طور نیست که شما پایین تر از این فرد باشید یا کم تر از او بدانید. 
این آن ها هستند که می خواهند چنین حسی را به شما منتقل کنند. اگر به 
آن ها اجازه بدهید، احساس تان نسبت به خودتان را تغییر می دهند. پس 
به جای این که همۀ حرف هایی که می زنند را تأیید کنید، به همۀ کارهای 
و  باالست  بسیار  شما  ارزش  کنید.  فکر  دهید،  انجام  قادرید  که  مثبتی 

هیچ کس حق خدشه وارد کردن به آن را ندارد.
 

  به حرف های او گوش دهید
فکر  او  که  می زند  سر  فرد  از  علت  این  به  رفتاری  چنین  اوقات  گاهی 
می کند کسی نیست که به حرف هایش گوش دهد. شما می توانید با گوش 
دادن به حرف های شان بدون این که نظرات تان را مطرح کنید، ترس های 
خود  برای  تهدیدی  را  شما  دیگر  روش،  این  با  ببرید.  بین  از  را  آن ها 

نمی کنند. قلمداد 
به آن ها نشان دهید که بعضی از نظرات شان را قبول دارید و خواهید دید 

که احساس می کنند که به آن ها ارزش و اعتبار داده اید.
وقتی باعث شدید که احساس اعتماد به نفس و راحتی بیشتری کنار شما 
بکنند، می توانید برای تغییر بعضی از نگرش های آن ها وارد عمل شوید. 
به  را  آن ها  مستقیمًا  اگر  دهید.  انجام  زیرکانه  خیلی  را  کار  این  باید  اما 
چالش بکشید یا خشن برخورد کنید، باعث می شود که همان رفتار دفاعی 

قبلی شان را پیشه کنند.
در عوض باید نگرش شان را به خودشان انعکاس دهید. با این روش به 
آن ها نشان داده اید که به حرف های شان گوش کرده اید و از ایده های شان 
بعد  به  این جا  از  کرد.  خواهند  خوشحالی  احساس  و  می کنید  تقدیر 
می توانید به آرامی بعضی از ایده های شان که غیرقابل قبول به نظر می رسد 
کنید.  مطرح  را  آن ها  تکذیِب  برای  الزم  اطالعات  و  کرده  انتخاب  را 
شواهد  ساده  خیلی  کنید،  مسخره  یا  رد  را  ایده های شان  این که  جای  به 

متناقض آن را به آن ها نشان دهید. بعد از آن  ها نظرشان را جویا شوید.
در  می کنند.  خودداری  دیدگاه شان  تغییر  از  افراد  این  موارد  اکثر  در  اما 
باید  اعتقادات خودتان،  سایۀ  در  آن ها  دیدگاه  بررسی  با  چنین صورتی، 
سعی کنید با بی اعتنایی از آن ها بگذرید. مطمینًا این افراد با باور به یک 
چیز اشتباه، صدمه یی به شما نمی زنند، پس الزم نیست که نگران باشید.

  اگر این مشکل خیلی آزارتان داد، می توانید دیگر آن فرد را نبینید
با این که برخورد و مواجهه با کسانی که فکر می کنند همه چیز را می دانند، 
شما  بر  که  تأثیری  می توانید  اما  می برد،  شما  از  زیادی  انرژی  و  زمان 
دارند را محدود کنید. اعتقادات و باورهای خودتان را بررسی کنید تا از 
با  برخورد  در  نفس تان  به  اعتماد  کار  این  با  مطمین شوید.  آن ها  قدرت 
شاید  نیستید،  شکننده  و  فردی حساس  اگر  رفت.  باال خواهد  افراد  این 
بتوانید کاری کنید که باورشان را عوض کنند؛ اما اگر نتوانستید، می توانید 
از آن ها دوری کنید. فقط کافی است که همیشه از آن چه هستید، شاد و 

راضی باشید.

گردآوری و تنظیم: گروه سالمت پرشین پرشیا

         غالم محمد محمدی

پرسِش  به  پاسخ  در  مسعود  احمدشاه 
چاپ  الحیات  عربی  روزنامۀ  خبرنگار 
تمام  »در  گفت:   ١99۸ دسمبر  در  لندن 
به  سرخ  ارتش  ورد  از  بعد  جهاد  دوران 
به  کوتاهی  سفر  یک بار  صرف  افغانستان، 
پاکستان داشتم و در نشست چندساعته یی 
ارتش  ستاد  وقت  رییس  اسلم بیگ  با  که 
پاکستان داشتم، به او گفتم که حاضرم یک 
دوست منحصر به فرد برای پاکستان باشم 
بسیار  پاکستان،  و  ما  برای  دوستی  این  و 
سودمند خواهد بود. ولی گفته های او چیز 
دیگری را بیان می کرد، از این سبب دوباره  

به تکرار به او گفتم، به نفع 
)پاکستان(  با شما  ماست که 
مستحکمی  دوستی  رابطۀ 
شما  منافِع  و  کنیم  برقرار 
رابطۀ  که  است  این  در  نیز 
خوبی با ما داشته باشید؛ ولی 
از طرف  عاملی  نکنید  سعی 
خودتان در دستگاه حکومت 
امر  این  زیرا   بگمارید،  ما 
برای شما  مشکالت فراوانی 
به بار خواهد آورد. سعی کنید 
رضایت تمام مردم افغانستان 
ولی  بیاورید...  به دست  را 
زمام داران  نامعقول  سیاست 
این  در  شد  سبب  پاکستان 
آسیای  بازارهای  مدت 
پاکستان  روی  به  مرکزی 

مسدود بماند.« ١3١
مسعود  احمدشاه  مرحوم 
بر  مبنی  سوالی  پاسخ  در 
این که شما نیز مانند گلبدین 
طریق  از  طالبان  و  حکمتیار 
پاکستان و از پاکستان، سال ها 
می کردید.  دریافت  کمک 
طالبان  با  مخالفت تان  علت 
مورد  این  در  حکمتیار  و 

چیست؟ در پاسخ گفت:
حمایت  پاکستان،  »هدف 
مستقیم از حکمتیار و طالبان 
آن ها  با  ما  فرِق  است.  بوده 
کمک  ما  که  است  این 

تصمیم  خودمان  ولی  می کنیم  دریافت 
زمام داراِن  آن ها،  جای  به  اما  می گیریم؛ 
ذلِت  و  ناکامی  می گیرند.  تصمیم  پاکستان 

آن ها نیز در همین نقطه است.« ١3٢
مکزیک  در  زاپاتیست ها  رهبر  مارکوس، 
در  استعماری  »دولت های  بود:  گفته 
انترنت جست وجو می کنند تا پیدا کنند که 
زاپاتیست ها از کجا دستور می گیرند؛ ولی 
چیزی نمی یابند، چون جنبش زاپاتیست ها، 

خودش تصمیم می گیرد.«
خود تصمیم گرفتن، نشان دهندۀ ارادۀ ملی، 
استقالل و آزاداندیشِی یک سیاست مدار و 
افکار  یک جنبش سیاسی است. ای کاش 
شهید  که  ملی یی  ارادۀ  و  آزاداندیشی 
و  می ماند  زنده  داشت،  مسعود  احمدشاه 

تداوم می یافت.
در  انصاری  بشیراحمد  خواجه  آقای 
آوردن  وجود  به  ابتدایی  انگیزۀ  با  رابطه 
حزب  تحقیقاتی  »کمیتۀ  می نویسد:  طالبان 
ظهور  پیرامون  امریکا  جمهوری خواه 
به  پاکستان،  در  »طالبان«  نام  به  پدیده یی 
گزارش  چنین  خویش  مربوطۀ  مقامات 

)واشنگتن  کرده اند.  ارایه  را  رسمی یی 
 ١369 حمل   / ١990م  اپریل  سی  دی 
می دهد  نشان  گزارش  این  خورشیدی( 
آزاد  »لشکر  نام  به  ابتدا  طالبان  گروه  که 
اسالمی« به منظور دیگری به وجود آورده 
قبل  آن  تشکیل  از  هدف  یعنی  بود،  شده 
به  خورشیدی،   ١37١ اسالمی  انقالب  از 
قدرت رساندن گلبدین حکمتیار بوده است 
این لشکر را گروه تحقیقاتی حزب  نام  و 
پاکستان«  افغانی  »ارتش  جمهوری خواه 
استحاله  طالبان  گروه  در  بعدها  که  نامیده 

شده است.
در این گزارش آمده است:

یک  پاکستان،   نظامی  استخبارات  دستگاه 

اردوی افغانی را به صورت آشکارا، تربیت 
آن  و  کرده  کنترول  داده،  توسعه  نموده، 
گلبدین  اسالمی  حزب  منفعت  به  ابتدا  را 
 isi می اندازد.  کار  به  و  می کند  استعمال 
قصد دارد این قوای افغانی را برای درهم 
کوبیدِن سایر نیروهای جهادی که در داخل 
افغانستان  به صورت مستقل فعالیت دارند، 
برای  را  راه  فرجام،  در  و  گیرد  کار  به 
سازد،  هموار  حکمتیار  گلبدین  پیروزی 
طوری که برای اسالم آباد قابل قبول باشد.

کابل،  اردوی  فراریان  این  از  پاکستان 
طالبان  بعضی  و  پناهنده گان  کمپ های 
مدارس از سال ١9۸6م شروع کرده تا آن ها 
را در مقابل نیروهای مقاومت افغانستان و 
کار  به  پاکستان  جدایی طلِب  پشتون های 
هدِف  یک  انجام  برای  این طرح  و  بگیرد 

بزرگ است.
این قطعات به صورت چشم گیری در حال 
آن  از  آینده،  بهار سال  در  و  است  توسعه 
کار گرفته خواهد شد. این اردوی ٢0 تا ٢5 
هزار نفری حاال سه چند گردیده و اسلحۀ 
اردو  این  می  شود.  تأمین   isi ذخایر  از  آن 

افسران  فرماندهی  زیر  عموم  صورت  به 
isiقرار  فرمان   زیر  افغان های  و  پاکستانی 
افسران  از  تعدادی  آن،  در  و  شده اند  داده 
تعدادی  و  عرب  شیخ نشین های  و  مصری 
و  پاکستانی  پشتون تبار  بازنشستۀ  افسران 

ظاهراً رضاکار نیز حضور فعال دارند.
پاکستان توسط همین پرسونل  استخبارات 
اردو  این  باالی  خود،  مسلکی  و  حرفه یی 
که به نام »لشکر آزاد افغانی« یاد می گردد، 
کنترول خود را محکم کرده است. واحدهای 
عمدۀ  این »اردوی افغانی پاکستانی«ِ ساختۀ  

isi قرار ذیل است:
١ـ لوای قندهار که در سال ١9۸۸م تشکیل 
گردید و بعد از درگیری در اطراف قندهار 

با نیروهای محلی »عصمت مسلم«، نسبت 
با  و  سازمان  یافت  تجدید  موفقیت،  عدم 

تحرکات کمتر در بلوچستان جابه جا شد.
هزار   ٢5 تا   ٢0 لوای  این  تخار:  لوای  ٢ـ 
و  تکمیل  حال  در  بهتری  شکل  به  نفری 
  isi تجهیز شدن است و تحت کنترول شدید
گلبدین  اسالمی  حزب  به  ظاهراً  می باشد. 
تعلق دارد و فرمانده آن بشیر چاه آبی است 
جابه جا  شوروی  اتحاد  سرحدات  در  و 
نیروهای  نابودی  آن،  اصلی  هدف  و  شده 
احمدشاه مسعود می باشد ]چنان که در سال 
١9۸9م حدود 35 تن از فرماندهان محلی 
و  سیدجمال  وسیلۀ  به  مسعود  احمدشاه 
به  قطعه  این  شدند[.  قتل عام  بشیرچاه آبی 
تمام امکانات مجهز شده و به صورت یک 
ارتش محلی درمی آید و هدف آن در بهار، 
احمدشاه  کنترول  زیر  مناطق  به  پیشروی 
هدِف  می گفت،  حکمتیار  است.  مسعود 
چون  اما  است،  شوروی  با  جنگ  آن ها 
مسعود راضی به این کار نیست، جز جنگ 

با وی چارۀ دیگری نیست.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش سی  ودوم



عبدالحفیـــــظ منصور
بخش دوم و پایانی

حواس  تمرکز  یوگا  در 
صورت  نقطه  یک  روی 
از  که  نماز  در  می گیرد، 
یاد  باحضور  نمازِ  به  آن 
خود  مسلمان  می شود، 
پیوند  جهان  جاِن  به  را 
وجود  قطرۀ  و  می دهد 
خویش را به بحر بی کراِن 
هستِی مطلق می ریزد؛ چنان ریختنی که در روایات آمده 
است، آن گاه که علی )رض( به نماز می ایستاد، تیرهای 
آن حضرت  و  می کردند  به در  را  بدنش  در  رفته  فرو 

دردی از آن احساس نمی کرد. 
کردن  گفت وگو  و  حقیقی  ذات  به  شدن  وصل  نماز، 
با رب العالمین است، و از همان روست که در حدیث 

پیامبر)ص(  از آن به معراج مومن تعبیر شده است.
در هندوییسم، مراقبه، خندیدن و کف زدِن صبحگاهی 
به مقصد شادی و آرامش روحی توصیه گردیده است، 
صبح،  فرض  و  سنت  میان  و  شب  نمازهای  در  اما 
است؛  میسر  سکوت  در  جانانه یی  مراقبه های  فرصت 
به ویژه در سکوت مسجد که مسلمان کار و بار منزل 
را در منزل می گذارد و به خلوت مسجد پناه می برد، 

توان می باید تا از آن بهره ببرد. بدین صورت در نماز 
به عوض تظاهر به شادمانی، طریقۀ کارآمدی به خاطر 
تصفیۀ روح از حسد، کینه، خودبزرگ بینی وجود دارد. 
یکی از مولفه های آن، دعای سنتی پس از نماز است 
به  اسیران،  رهایی  مریضان،  شفای  برای  آن  در  که 
به  نیکی  توفیق  فقیران،  مقصد رسیدن مسافران، غنای 

بدخواهان و کج اندیشان، التجا می گردد.
روان  و  تن  پژوهش های  مرکز  رییس  چوپره  دیپاک 
خود  خواندنی  اثر  یک  در  جنوبی،  کالیفرنیای  در 
»بنیاد  می گوید:  موفقیت«  معنوی  قانون  »هفت  به نام 
ندهی  تا  است؛  شده  نهاده  دادوستد  بر  جهان  کار 
دیپاک  نمی آوری«.  به دست  نبخشی  تا  و  نمی گیری، 
نزد  خالی  دست  »هیچ گاهی  می دارد:  توصیه  چوپره 
باید هدیه یی  قطع  به طور  نروید.  اقارب تان  و  دوستان 
متاع  از  این هدیه   نیست  باشید. ضرور  داشته  با خود 
کارآتر  و  موثرتر  مراتب  به  معنوی  هدیۀ  باشد.  مادی 

نسبت به هدیۀ مادی است؛ از یک گشاده رویی گرفته 
دست  از  چیزی  گرم،  استقبال  و  تشویق  تحسین،  تا 
قلب  را غرق شادمانی می کنید،  نمی دهید، ولی طرف 
او را به دست می آورید، خودتان هم لذت می برید و به 
نشاط و سرور روحی می رسید«. دیپاک چوپره، فیزیک 
هستی  »تمام  می گوید:  داده،  قرار  استناد  را  کوانتوم 
هر  به  پدیده ها  شده اند.  ساخته  انرژی  و  اطالعات  از 
شکل و نوعی که استند، از اطالعات و انرژی انباشته 
شده اند. بنابراین توصیه می کند در هر جایی که هستید، 
به  باشید،  دارید، خوش بین  قرار  کـه  موقعیتی  هر  در 
خیر و پیروزی خود و دیگران بیاندیشید، تمنای بهبود 
وضعیت دوستان، خویشاوندان و هم صنفی های خود را 
بکنید، این عملیه خوش بینی ها را به سوی شما جلب 

به  را  پیروزی  سرانجام  و  همکاری  دروازۀ  و  می دارد 
روی شما می گشاید. هرگز مپندارید که نیت خیر شما 
و دعای محبت آمیز شما ناشنیده می ماند و اثری برجا 
نمی گذارد. هرگز چنین نیست. نظام هستی به گونه یی 
طرف،  قلب  به  جهانی  اطالع رسانی  سیستم  که  است 
پیام شما را می رساند و در دروِن او سلول های نیکی و 

محبت را به حرکت وا می دارد«.
سفارش  چنین  اتوم  اسرار  کشف  به  تکیه  با  چوپره 
دارد.  دیرینه  عمر  موضوع  این  نماز  در  اما  می دهد، 
علم جدید به صورت تصنعی ادا درمی آورد و آرزوی 
در  می کند؛  توصیه  را  دیگران  سعادت  و  خوش بختی 
آن وجود  راستیِن  و  نماز حالت حقیقی  در  که  حالی 
پس  بیشتر.  گسترده گی  و  وسعت  با  آن هم  دارد، 

کدام یک پذیرفتنی است؟! 
معلوم است که نماز از ظرفیت باالیی برخوردار است 
خیاالت  و  بداندیشی ها  از  و  ببخشد  آرامش  را  ما  تا 

الصالۀ  »ان  است:  آمده  که  آن گونه  گرداند،  رها  باطل 
تنهی عن الفحشا والمنکر«. پس با اراده و اخالص از 
این باده بنوش، پس داوری کن که آیا نیازی به شراب 
»فویل  نکتۀ  می ماند؟  برجا  تخدیرکننده  مواد  سایر  و 
للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون« را به یاد  دار، 
هم چو مرغان منقار نزن، زبانت را بسیار زحمت مده، با 
تمام وجود و با شایسته گی به ادای آن بپرداز، ببین که 
روح تو را از اطمینان و شادی لبریز می سازد و جای 
هرزه گرایی و هرزه جویی ها را تنگ می گرداند یا خیر؟ 
تمرکزی که در یوگا است کجا و نماز با حضور پرواز 
است  این  کار  عیب  کجا!  ماده  جهاِن  بیرون  به  کردن 
که نماز را یک الیه و قشری معرفی داشته اند و عامۀ 
اما به الیه های درونی  مسلمانان را به آن خو داده اند. 

من، خواجه شمس الدین  پندار  به  نهاد.  گام  باید  نماز 
محمد حافظ بر نماز کامل، نماز پرشور و نماز با تمام 

وجود، نظر داشته و در این باره گفته است:
صوفی ارباده به اندازه خورد نوشش باد
ورنه اندیشۀ ایـن کـار فـرامـوشـش باد

در روش های متداول جدید، با تلقین به انسان احساس 
در  تا  می دهند  وظیفه  شخص  به  می بخشند.  توانایی 
»در  می توانم«،  »من  بگوید:  روزانه صدبار  آیینه،  برابر 
امثال آن. ولی  برابر ارادۀ من مشکلی وجود ندارد« و 
»اهلل  »الحمداهلل«،  اهلل«،  »سبحان  ذکرهای  نماز،  از  پس 
اکبر«، »والحول والقوه االباهلل العلی العظیم« وجود دارد 
و به پندار من، بسیار مهم است که مفهوم حقیقِی این 
کلماِت درخشان را خوب دریافت، نه معنای لغوی آن 
را. هشدار، سبحه مانع است و از نفوذ این کلمات به 
درون جان می کاهد! پس بی واسطه این اذکار را بگو، 
با  را  جانت  دغدغه یی  هر  از  فارغ  بگو،  سکوت  در 

با  را  جسمت  کن،  سیراب  عالی  بی نهایت  اذکار  این 
به  با وضو  درآر.  پرواز  به  و  ده  پیوند  بی کران  نیروی 
کافی ست  بپرداز.  ذکر  به  آن جا  در  برو،  خواب  بستر 
شادمان  می بری،  لذت  خوابت  از  کنی؛  تجربه  یک بار 
برمی خیزی و در انتظار شبی دیگر می مانی. هیچ قرص 

و شربتی نمی تواند با این برابری کند.
تلقین کردن به خود، سست و بی بنیاد است. انسان را 
همه کاره و محور هستی دانستن، جهالت و بی مایه گی 
است. اگر انسان توانی دارد و کاری از دستش برمی آید، 
سبحان اهلل،  است.  دیگری  ذاِت  لطف  و  اراده  به 
قرار  انسان  توانایی  با  تضاد  در  آن  نظایر  و  الحمداهلل 
ندارد، بلکه به توانایی انسان می افزاید؛ زیرا انسان را به 
منبع قدرِت اصلی وصل می دارد، به او تکیه گاه مطمینی 
ایجاد می کند، انسان را از پا در هوایی بیرون می آورد. 
پدربزرگ  ذن،  راهکار  در  عمیق  و  دوام دار  تفکرهای 
متدهای نوین آرام تنی است. در آن انسان محور هستی 
فرض شده، توانایی ها از آن جا برمی خیزد و امثال آن ها. 
در  باری  افغانستان،  کنونی  سیاست مداران  از  یکی 
گفته  پارسایی  به  خود  شراب نوشی  ضرورت  توجیه 
نماز  دارید.  ذکر  دارید،  دعا  دارید،  نماز  شما  بود، 
حال تان را دگرگون می سازد، قلب تان آرام و خاطرتان 
جز  ندارم،  بهره  آن  از  که  من  اما  می سازد...  شاد  را 
نوشیدن شراب چارۀ دیگری برایم نیست، غصه هایم را 
جز با شراب چه گونه مرفوع سازم و اندوهم را به کدام 

کوه و بیابان ببرم. 
شماری از شنیدن این سخن، اندکی در آن بالهت دیده  
سخن،  این  در  من  ولی  خندیده اند؛  آن  گویندۀ  بر  و 
از  یکی  به  اعترافی  آن  در  و  می بینم  محتوایی  و  مغز 

کارویژه های نماز مشاهده می کنم.
در متدهای جدید، یک تا سه بار در روز مراسم تلقین 
تا تصور و  اقرار  از  به خود تجویز گردیده که در آن 
احساس گنجاینده شده است؛ ولی در نماز به مراتب 
نوع خالصانه تر و عالی تِر آن پنج بار در روز وجود دارد. 
انسان مدرن که در وادی سرگردانی و تشویش به سر 
می برد و در تقالی نجات خویش می باشد، نماز بهترین 
بهترین  شبانه،  اذکار  اوست.  وضِع  بهبود  برای  گزینه 
بی بدیل ترین  صبح،  سنتی  دعاهای  آن  است.  انتخاب 
برای  و  و خرسندی  شادی  برای جلب  است  راهکار 
رهایی از رنج سنگیِن بیماری های درونی. هرگز گمان 
نیازی به آن  مبر که زماِن نماز از دست رفته است و 
نیست؛ دنیای جدید نیاز انسان را به نماز چندین مرتبه 
بیشتر از قبل کرده است. با وجود تأکید فراوان در قرآن 
و حدیث در باب دعا و خواستن حاجات از حضرت 
را  او  ترجیح می دهد  دِل من  اوقات  بسیاری  حق، در 
بستاید، زیرا او به آن که می گویی و آن چه می خواهی، 
خود آگاه است و از همه آگاه تر است، پس چه نیازی 
به زبان درازی و عذر و زاری است؟ مگر شایستۀ آن 
نیست که او را به پاکی یاد آری )سبحان اهلل(، بهتر آن 
نیست از او ستایش به جا آوری )الحمداهلل(، نیکوتر آن 
نیست او را به بزرگی و عظمت فرا خوانی )اهلل اکبر(؟ 
راستی این شِق دوم را می پسندم و بدان عشق می ورزم.
بدین صورت، داستان عشق و عاشقِی من نه از هجر 
و فراق می گوید و نه شرحی از درد و بی وفایی است. 
است  آن  نه  مهربانی،  و  است  من سراسر وصل  قصۀ 
که چیزی از او ندانی و از او حاصلی برنداری. عشق 
من هر روز پُربار است و هرچه بخواهی برمی دهد، و 
این معشوق آغوشش به روی همه گشاده است، همه 
با مهربانی می برد، به سوی شهر آشنایی  را می پذیرد، 
و محبت، به کوچۀ قرار و آرامش؛ کوچه یی که از دنیا 
تا عقبا امتداد یافته و آن دو را پیوند داده است. جادۀ 
همواری است، تکس و مالیه از کسی نمی گیرند، هرچه 
بگیرند چندبرابِر آن را می دهند، در دو سو فرشته گان 
از هر سالکی با لبخند و گرمی پذیرایی می دارند. پس 
تو را به خدا، می و ساغر نیکوست یا نماز و رمضان؟ 
ساعت تیری و روزگذرانی در مجالس لهو و لعب بهتر 
است یا سیر و سفر در دنیای جان؟! پس این فرصت را 

دریاب و یک بار بیازمای!
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رمــــضـــان 
بی می و ساغر نمی شـود!
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داستان عشق وعاشقِی من نه از هجر و فراق می گوید و نه شرحی از درد و بی وفایی است. قصۀ من سراسر وصل است و مهربانی، نه آن است که 
چیزی از او ندانی و از او حاصلی برنداری. عشق من هر روز پُربار است و هرچه بخواهی برمی دهد، و این معشوق آغوشش به روی همه گشاده است، 
همه را می پذیرد، با مهربانی می برد، به سوی شهر آشنایی و محبت، به کوچۀ قرار و آرامش؛ کوچه یی که از دنیا تا عقبا امتداد یافته و آن دو را پیوند 
داده است. جادۀ همواری است، تکس و مالیه از کسی نمی گیرند، هرچه بگیرند چندبرابِر آن را می دهند، در دو سو فرشته گان از هر سالکی با لبخند 
و گرمی پذیرایی می دارند. پس تو را به خدا، می و ساغر نیکوست یا نماز و رمضان؟ ساعت تیری و روزگذرانی در مجالس لهو و لعب بهتر است یا سیر 

و سفر در دنیای جان؟! پس این فرصت را دریاب و یک بار بیازمای!
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سفیر امریکا در کابل:

انتخـابات آیندۀ افغانسـتان 
سرنوشت  ساز است

تأثیرگذاری رسانه های...
 از شبکۀ اجتماعی فیسبوک استفاده می کنند.

مجیب خلوتگر رییس موسسه نی روز دوشنبه در مراسم 
تجلیل از این هفته گفت: »بیایید از این قدرت استفاده کنیم 
تا حکومت افغانستان را به تعهداتی که در کنفرانس های 
بین المللی، قوانین رایج افغانستان و معاهدات بین المللی 

داده است، الزامًا وادار کنیم تا به تعهداتش عمل کند«.
های  رسانه  از  افغان  جوانان  هزاران  حاضر  حال  در 
استفاده  یوتیوب  و  لینکدین  تویتر،  فیسبوک،  اجتماعی 
می کنند. از میان رسانه های اجتماعی، فیسبوک بیشترین 

استفاده کننده را در میان جوانان افغان دارد.
در  رویدادها  می گویند  اجتماعی  شبکه های  فعاالن 
انتقال  مخاطبان  به  واسطه  بدون  اجتماعی  شبکه های 
می یابند و هیچ نوع سانسوری در انتقال رویدادها وجود 

ندارد.
آقای خلوتگر گفت شبکه های اجتماعی با سرعت فوق 

العاده یی رویدادها را انعکاس می دهد.
رسانه های  بیشتر  می گویند  رسانه یی  عرصه  فعاالن 
افغانستان وابسته هستند بنا براین نمی توان انتظار داشت 

که مطالب را با بی طرفی کامل نشر کنند.
حلیمه حسینی یک فعال عرصه رسانه در این محفل گفت 
دلیل اصلی تاثیر گذاری رسانه های اجتماعی این است که 

این رسانه ها به منابع قدرت و پول وابسته نیستند.
خانم حسینی گفت: »رسانه های اجتماعی به خاطر مستقل 
در  را  گذاری  تاثیر  باالترین  می توانند  که  هستند  بودن 
رسانه های  که  می شود  گفته  اگر  باشند.  داشته  جامعه 
اجتماعی به قدرتی تبدیل شده اند که می توانند دولت ها 
را کنترول کنند، شاید مربوط به همین ویژه گی کالن شان 

است که نه به دولت و نه به پول وابسته اند.«

حیف ومیل میلیاردها...
طریق  از  گذشته  ١٢سال  در  کمک ها  اکثر  حد   

دونرهای خارجی به مصرف می رسید.
در گزارش بازرس امریکا، ساخت تاسیسات نظامی 
مصرف  هلمند،  دروالیت  دالر  میلیون   3٤ ارزش  به 
77 میلیون دالر برای خریداری هجده طیاره سویسی 
ساخت  دالر،  میلیون   ١١.5 و  روسی  وچرخبال های 
چهار زباله سوز دریک پایگاه نیروهای امریکایی، از 

موارد حیف و میل کمک ها به شمار رفته است.
درگزارش گفته شده که از این مکان ها و وسایل حتی 

یک بار استفاده نشده است.
با این حال، محمد یاسین عثمانی ریس کمیته مستقل 
نظارت وارزیابی مبارزه با فساد اداری حیف و میل 

پول های امریکا را در افغانستان تأیید کرده است.
    آقای عثمانی می گوید که مقصر اصلی در قدم اول 
تفاهم  مالیه  که وزارت  زمانی  یعنی  ما هستیم،  خود 
نامه مالی با دونرهای خود امضا می کند چرا در این 
تفاهم نامه ها روشن نمی کنند که کمک ها باید مطابق 
به اولیت های افغانستان صورت بگیرد واین کمک ها 

در هماهنگی دولت تطبیق شود.
دولت امریکا نزدیک به 93 میلیارد دالر در بازسازی 

افغانستان مصرف کرده است.
است  مصارفی  به  مساوی  تقریبآ  پول  مقدار  این 
دربخش  کشور  این  داخل  در  امریکا  حکومت  که 
شاهراه ها، میدان های هوایی و دیگر پروژه های حمل 

ونقل هزینه کرده است.
درهمین حال، وزارت دفاع امریکا با برخی ازیافته های 
افغانستان  بازسازی  امور  در  کشورش  ویژه  بازرس 

موافقت نشان می دهد.
تا  که تالش می کند  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت 
جلو کار برخی ازپروژه ها را که کار آن جریان دارد، 

بگیرد.

سفیر امریکا در کابل می گوید که طالبان در پروسۀ 
صلح تعهد و موقف روشن ندارند، به همین دلیل 
باور  گروه  این  با  گفت وگو  روی  نمی تواند  آن ها 

داشته باشند. 
که  امریکا  متحدۀ  ایاالت  سفیر  کننگهم  جیمز 
مطالعات  انستیتیوت  در  محفلی  در  سه شنبه  روز 
افغانستان سخن می زد، همچنان گفت  استراتژیک 
که شاید پروسۀ صلح تا مدتی بی نتیجه ادامه یابد 
و من فکر نمی کنم که این یک خبر خوب باشد که 
ما شاهد جریان یک روند نا معلوم سیاسی باشیم. 

سند  امضای  به  کمک ها  مشروط ساختن    
امنیتی

در  که  می گوید  همچنان  کابل  در  امریکا  سفیر 
صورت امضای پیمان امنیتی با افغانستان، کشورش 
سالح های سنگین مانند موشک و تانک های جنگی 

در اختیار افغانستان قرار می دهد.
»در  گفت:  کابل  در  امریکا  سفیر  کننگهم  جیمز 
ایاالت  و  افغانستان  میان  امنیتی  پیمان  صورتی  که 
متحده امریکا امضا شود؛ امریکا سالح های سنگین 
را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار می دهد 

تا از کشورشان دفاع کنند«.

موافقتنامه  این  که  درصورتی  افزود،  کننگهم  آقای 
امضا شود، امریکا امکانات هوایی نظامی را نیز در 

اخیتار ارتش افغانستان قرار خواهد داد.
کننگهم می گوید، امریکا به این فکر است که یک 
نیروی امنیتی قوی برای مردم افغانستان بسازد، تا 

آنان از مردم و جغرافیای این کشور دفاع کنند.
اما آقای کننگهم تأکید کرد که ایاالت متحده امریکا 
نیروهای  اختیار  در  را  خطرناک  بسیار  سالح های 

امینتی افغانستان قرار نخواهد داد.

  انتخابات سرنوشت ساز
را  افغانستان  آیندۀ  انتخابات  امریکا  سفیر 

سرنوشت ساز خواند.
جیمز بی کننگهم گفت: »ایاالت متحده امریکا در 
مشخص  نامزد  کدام  از  افغانستان  آینده  انتخابات 
حمایت نمی کند؛ اما برای برگزاری یک انتخابات 
آن  امنیتی  و  تخنیکی  مسایل  در  عادالنه  و  شفاف 

مداخله خواهند کرد.«
او می گوید که ایاالت متحده امریکا، برای برگزاری 
یک انتخابات شفاف و عادالنه برای آینده افغانستان، 

از تمام سیاسیون این کشور حمایت می کند.
کننگهم، تأکید کرد که امریکا فعاًل نیروهای امینتی 

افغانستان را برای امنیت انتخابات آینده این کشور 
مشوره و آموزش می دهد.

  روابط کابل و اسالم آباد پیچیده است
و  افغانستان  روابط  که  می گوید  کننگهم  جیمز 

پاکستان بسیار پیچیده است.
آقای کننگهم، گفت: »امریکا در یازده سال گذشته 
برای برقرار کردن صلح در افغانستان، با حکومت 
این  به  باالخره  است؛  کرده  بحث هایی  پاکستان 
گفت وگو  باهم  کشور  هر  سران  که  رسیده  نتیجه 

کنند«.
او می گوید که حکومت افغانستان و پاکستان برای 
به  باهم  باید  منطقه،  امنیت  و  صلح  کردن  برقرار 

توافق برسند.
آقای کننگهم از حکومت افغانستان خواست که با نواز 

شریف نخست وزیر جدید پاکستان گفت وگو کند.
مقام های سفارت امریکا در افغانستان تأکید کردند، 
امریکا هنوز تصمیم نگرفته که نیروهای این کشور 
پس از سال ٢0١٤ از افغانستان خارج خواهند شد 
یا نه، اما به گفتۀ کننگهم، یک نیروی کوچک برای 
خواهند  باقی  کشور  این  امنیتی  نیروهای  آموزش 

ماند.
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توافقنامۀ امنیتی تا اکتبر...
 می نامد، چارچوبی پایدار در اختیار داشته باشیم.«

»به این ترتیب، اکتبر سال ٢0١3 کمابیش حدود یک سال 
قبل از این تاریخ است و توصیه من از لحاظ نظامی این 
است که باید تالش کنیم تا حدود یک سال مانده به زمان 
پیاده شدن ترتیبات جدید، تا حد امکان، وضوح و قطعیت 

بیشتری در این زمینه به دست آوریم.«
دنبال  به  آقای کرزی  دفتر  از طرف  اطالعیه  یی که  اما در 
دیدار او با رییس ستاد ارتش امریکا منتشر شد، آمده که 
رییس جمهوری افغانستان از آماده گی مشروط خود برای 

امضای این توافقنامه سخن گفته است.
بر اساس این اطالعیه، آقای کرزی در دیدار با آقای دمپسی 
بین  امنیتی  درازمدت  توافقنامه  امضای  عالقمند  که  گفته 
توافقنامه  این  این که  بر  کابل و واشنگتن است، مشروط 
امنیتی  نیروهای  تقویت  امنیت،  و  صلح  تامین  به  منجر 

افغانستان شود و کشورش را هم »نیرومند و متحد« کند.

  گزینه صفر وجود ندارد
رییس ستاد ارتش امریکا همچنین گفت که »گزینه صفر« 
یا خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان در دستور 

کار او نیست.
پیش از این برخی رسانه های امریکایی گزارش داده بودند 
واشنگتن  و  کابل  بین  امنیتی  دوجانبه  توافقنامه  اگر  که 
کامل  خروج  باره  در  امریکایی  مقام های  نرسد،  امضا  به 

نیروهای خود از افغانستان فکر خواهند کرد.
مارتین دمپسی گفت: »من گزینۀ صفر روی دست ندارم. 
کسی از من نخواسته که برای گزینه صفر آمادگی بگیرم. 
وجود  صفری  گزینه  نمی کنم.  توصیه  را  صفر  گزینه  من 

ندارد.«
به  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  سفر  نخستین  این 
افغانستان پس از تعلیق گفتگوهای دوجانبه درباره پیمان 

امنیتی میان دو کشور از سوی دولت حامد کرزی است.
پایتخت  دوحه،  در  طالبان  گروه  دفتر  گشایش  دنبال  به 
این  که  کرد  اعالم  آقای کرزی  دفتر   ، در ٢۸ جوزا  قطر، 
ایاالت  عمل  و  گفتار  میان  تناقض  دلیل  به   ، گفت وگوها 
متحده امریکا در مورد روند صلح، از جانب افغانستان به 

تعلیق درآورده شد.«
تاکید  امر  این  بر  بارها  آن  از  پیش  کرزی  آقای  چند  هر 
داشت که گروه طالبان باید برای پیش برد گفت وگوهای 
صلح نشانی مشخصی داشته باشد، اما پس از گشایش این 

دفتر، آن را »توطئه« خواند.
یک هفته پیش کریم خرم رییس دفتر آقای کرزی گشایش 
دفتر طالبان در قطر را » توطیه ای برای تجزیه افغانستان« 
خواند، اما جیمز کانینگهام سفیر امریکا در افغانستان این 

اظهارات را » مزخرف و بی اساس« دانست.
دفتر گروه طالبان در قطر در حال حاضر به صورت موقت 

بسته است.

پاکستان سفر رستاج عزیز را سازنده خواند

کرزی تا یک ماه دیگر به پاکستان می رود
یک روزنامه پاکستان با رد اخبار منتشر شده درباره 
شرط و شروط رییس جمهور افغانستان برای سفر به 
پاکستان، اعالم کرد که حامد کرزی تا یک ماه دیگر 

عازم اسالم آباد می شود.
نواز  دعوت  افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد 
شریف نخست وزیر پاکستان را برای سفر به اسالم آباد 

پذیرفت.
»نیوز«  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  دیپلماتیک  منابع 
پاکستان، با اعالم این خبر خاطر نشان کردند که کرزی 
در دیدار با سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان 
در امور خارجی و امنیت ملی، ضمن پذیرفتن دعوت 
نواز شریف، اعالم کرده است که اواخر ماه آگوست 

)اوایل شهریور ماه( راهی اسالم آباد می شود.
به گفته این منابع، کرزی در دیدار روز یکشنبه خود 
پس  که  است  کرده  عنوان  کابل  در  عزیز  سرتاج  با 
اما  کند  رسیدگی  مهم  کار  به چند  باید  فطر  عید  از 
تاریخ مورد توافق ٢ طرف در  حاضر است در یک 

ماه آگوست به پاکستان سفر کند.
این منابع تصریح کردند که در این جلسه هیچ شرط 
در  چنانکه  دعوت،  این  پذیرفتن  برای  شروطی  و 
رسانه ها منعکس شده، مطرح نشده است و درعوض، 
آمادگی  موضوع  حول  جلسه  گفت وگوهای  محور 

برای برگزاری نشست در اسالم آباد بوده است.
بسیار  فضای  در  جلسه  این  منبع،  این  نوشته  به 
دوستانه یی برگزار شده و ٢ طرف غالبا به زبان پشتو 

با یکدیگر گفت وگو می کردند.
این، رسانه ها  گزارش کردند که کرزی در  از  پیش 
پاسخ به دعوت نخست وزیر پاکستان اعالم کرد که  

موضوع  که  آن  شرط  به 
مبارزه مؤثر و جدی علیه 
همچنین  و  تروریسم 
صدر  در  صلح  مذاکرات 
برنامه سفر وی به پاکستان 
اسالم آباد  به  بگیرد،  قرار 

سفر خواهد کرد.
وزارت خارجه پاکستان:

 سفر سرتاج عزیز به کابل 
سازنده بود

وزارت  حال،  این  در 
در  پاکستان  خارجه 
سرتاج  سفر  بیانیه ای، 

کابل  به  کشور  این  نخست وزیر  ارشد  مشاور  عزیز 
را سازنده خواند.

طبق بیانیه وزارت خارجه پاکستان، سرتاج عزیز در 
این سفر بر تمایل نواز شریف برای تقویت مناسبات 

اسالم آباد با مردم افغانستان تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است: مشاور نخست وزیر تصریح 
کرد که تحکیم مناسبات دو کشور منوط به برقراری 
و  کابل  بین  تجاری  و  اقتصادی  مستحکم  روابط 

اسالم آباد است.
وی همچنین خاطر نشان کرد که ٢ کشور افغانستان 
و پاکستان برای تقویت همکاری های منطقه یی و نیز 
افزایش رفاه عمومی باید با همکاری یکدیگر روابط 
خود را با کشورهای آسیای مرکزی تقویت کنند که 
و  تجارت  جمله  از  مختلفی  شیوه های  به  امر  این 

اجرای پروژه های انرژی محقق خواهد شد.

جلسه  تا  کردند  توافق  طرف  دو  بیانیه،  این  طبق 
بعدی »ستاد هماهنگی« که تحت »توافقنامه تجارت 
ترانزیت افغانستان و پاکستان« تشکیل شده است را 

هر چه زودتر برگزار کنند.
همچنین در این سفر، مقامات افغان از تالش پاکستان 
طی سال های اخیر برای میزبانی از میلیون ها پناهنده 

افغان تشکر کردند.
کرزی،  با  دیدار  بر  عالوه  سفر،  این  در  عزیز 
وزیر  رسول  زلمی  با  نیز  جداگانه ای  مالقات های 
صنایع  و  تجارت  وزیر  احدی  الحق  انور   ، خارجه 
صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی  صالح الدین  و 

افغانستان داشت.
مقام  یک  سفر  اولین  کابل،  به  عزیز  سرتاج  سفر 
بلندپایه پاکستان به افغانستان پس از روی کار آمدن 

دولت جدید در پاکستان است.
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خر سوار انتحاری از آب درآمد

ولسي جرګه:
سترې محکمې ته د جـنرال پتنګ د 

دوسيې استول له اساسي قانون خالف ده

هشدار وزارت خارجه 
از سفر غیرقانونی افغا ن ها به آسترالیا

با سالم و احترام خدمت همۀ دوستان گرامي 
و با تشکر از جناب احمد ولي مسعود!

به باور من نشست اجنداي ملي اولین برنامه 
و تفکر و حرکتي است که از دل نخبه گان و 
سیاسیون ما برخاسته؛ بنابراین امیدوارم استم 
که در روشنایي این اجندا ما بتوانیم برنامهه یی 
برنامه یی  و  افغانستان  صلح  پیشرفت  براي 
افغانستان  اقتصادي  مسایل  پیشرفت  براي 

داشته باشیم.
اکنون  تا  که  نشست هایی  اکثریت  متأسفانه 
یا  و  نبوده  موفق  یافته،  انجام  صلح  پیرامون 
علت  و  نیامده  به دست  آن  از  دلخوه  نتیجۀ 
و  مسایل  برنامه ها،  که  باشد  این  شاید  آن 
مشکالت سیاسي، فرهنگي و مذهبي که در 
ذهن و قلب خود داشتیم را ارایه نکردیم و یا 
هم دنبال نکردیم؛ بنابراین اجنداي ملي یک 
این  به  رسیدن  براي  پروسه یی ست  یا  روند 

اهداف که  باید ادامه پیدا کند.
و  سریع  باید  گفت وگوها  جلسه  این  در 
افغانستان  در  ما  مثال  طور  به  باشد،  روشن 
این  به  باید  چه گونه  و  داریم  مشکالتي  چه 
ملت  مسأله  مانند  شود،  پرداخته  مشکالت 
اشاره  آن  به  صاحب  مبارز  جناب  که  بودن 
داشتند و این که آیا به راستي ما ملت استیم یا 
خیر، یک بحث است و باید روي این مسایل 
به صورت سریع و روشن بحث و تبادل نظر 

صورت گیرد.
در این شکي نیست که افغانستان ملت اقوام 
نیستیم؛  شهروند  ملت  هنوز  ما  اما  است؛ 
ما  چگونه  که  موارد  این  تمام  بنابراین 
مي توانیم به ملت شهروند تبدیل شویم، باید 

به بحث گرفته شود.
به باور من تا زماني که ما به این عقیده نرسیم 
که یک بلوچ مي تواند رییس جمهور افغانستان 

رییس جمهور  مي تواند  نورستاني  یک  شود، 
ما  اقوام،  سایر  و همین طور  افغانستان شود 
نمي توانیم به ملت شهروند تبدیل شویم، زیرا 
اکثریت کشورهاي جهان  دنیا و در  تمام  در 

چنین است.
ملي  کالن  معضل  یک  دیورند  خط  مسالۀ 
و  شفاف  صورت  به  باید  ما  بنابراین  است؛ 
و  بحث  به  دیورند  خط  مساله  روي  روشن 

گفت وگو بپردازیم.
اگر  که  اند  باور  این  به  پشتون ها  از  بعضي 
این  بشناسیم،  به رسمیت  را  دیورند  ما خط 
عمل یک خیانت ملي است، در حالي که من 
تاجیک به این باور استم که خط دیورند یک 
گروگان است و مردم افغانستان را به گروگان 
گرفته است و مانع براي ملت شدن و آوردن 
تمام  بنابراین  است؛  افغانستان  ثبات  و  صلح 
اقوام افغانستان باید صادقانه روي این مسأله 
بحث کنند و راهي براي حل آن جست وجو 
این  اگر  و  چیست  مشکل  این  راه  که  کنند 
خط را به رسمیت نمي شناسیم، پس راه بدیل 

آن چیست؟
کنیم،  صلح  یا  و  کنیم  جنگ  آن  حل  براي 
یعني اگر این خط را به رسمیت مي شناسم، 
پس را ه حل آن چیست و چه کار باید کرد؛ 
بنابراین به باور من باید یک گتفمان ملي دراز 
مدت و مستمر بین  نخبه گان افغانستان روي 
این مسایل ادامه پیدا کند تا به نتیجۀ دلخواه 

برسیم.
مورد  در  را  نکته  یک  مبارز:  عبدالحمید 
شدید،  یادآور  شما  که  دیورند  خط  مسأله 
مي خواهم بگویم که من حاضرم استم با هر 
مباحثه  خصوص  دراین  بخواهد  که  کسي 
با  باشد،  که خواسته  تلویزیونی  هر  در  کنم، 
این که  دیگر  مساله  و  کرد  مباحثه خواهم  او 

هیچ کس حق ندارد، کس دیگري را به خاطر 
ابراز نظراش خاین ملي بخواند، چرا که چنین 

رفتاري کوتاه نظري است.
من حاضر استم که در این خصوص مباحثه 
یا  برنامه بحث کنم ١0  این  اگر در  اما  کنم؛ 
١5 دقیقه وقت را خواهد گرفت، بنابراین من 
حاضرم در مورد این که دیورند چیست، چرا 
ما دیورند را به رسمیت نمي شناسیم و هدف 

دیورند چیست، بحث و گفت وگو کنم.
داکتر طاهر هاشمي:

پیرامون محورهای اجندای ملی بحث کنیم
با عرض سالم و روز به خیر خدمت دوستان 
این  کننده گان  اجرا  از  سپاس  با  و  گرامي 

برنامه!
شد،  مطرح  دوستان  سوي  از  که  مسایلی   
بود  افغانستان  مشکالت  و  دردها  از  بخشي 
آنان  خصوص  در  مفصل  صورت  به  که 

صحبت هایی صورت گرفت.
یک  که  مي کرد  ایجاب  افغانستان  مشکالت 
خوشبختانه  و  شود  مطرح  ملي  اجنداي 
عرض  با  اما  شده؛  مساعد  زمینه  این  امروز 
بحث هاي  خاطر  به  محفل  این  که  معذرت 

روشن فکرانه نیست.
امروز متن طرح اجنداي ملي خوانده مي شود 
و پیرامون پنج محور آن که قباًل تعیین شده 
اگر  که  مي گیرد  صورت  بحث هایی  است، 
کدام محور دیگر کم باشد از سوي دوستان 
پیشنهاد شود؛ اما اگر قرار باشد که تمام مسایل 
بحث هاي  و  کنیم  مطرح  امروز  را  افغانستان 
یا  و  یا خیر  استیم  ملت  ما  که  روشن فکرانه 
یا خیر،  به رسمیت بشناسیم  خط دیورند را 
در این صورت از اجندا خارج خواهیم شد 
و تا یک هفتۀ دیگر از این معضالت بیرون 

نخواهیم شد.
من فکر مي کنم که با قبول تمام مشکالت و 
داریم،  بین خود  که  اختالفاتي  تمام  قبول  با 
قابل  محور  پنج  همین   پیرامون  امروز  اگر 
مورد  در  دوستان  اگر  و  کنیم  بحث صحبت 
که  باشند  داشته  پیشنهاداتي  محور  پنج  این 
دراین پنج محور کدام محور دیگر زیاد و یا 
کم شود، مطرح کنند و پس از آن هر محور را 
به یک کمیسیون تبدیل کنند تا اینکه دوستان 
نظریات خود را قاطعانه در مورد این محورها 
ابراز کنند و پس از آن ما بتوانیم به یک نتیجه 

مطلوب برسیم بسیار عالي خواهد بود.
با تشکر و سپاس از دوستان گرامي.   

بر  حمله  با  طالبان  گذشته  روز  چاشت  از  پیش 
آباد  ولسوالی سید  در  امریکایی  نیروهای  کاروان 
والیت میدان وردگ سه نفر از نیروهای امریکایی 

را کشتند.
با  عطااهلل خوگیانی سخنگوی والی میدان وردگ 
تأیید این رویداد می گوید که روز گذشته یک فرد 
مرکب  بر  سوار  و  دهقان  لباس  در  که  انتحاری 
بوده در منطقه سلطان خیل ولسوالی سید آباد این 
امریکایی  نیروهای  که  مکانی  نزدیکی  در  والیت 
منفجر  را  خود  بودند  عملیات  انجام  حال  در 
ساخته و سه امریکایی و یک ترجمان افغان کشته 

شده اند.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال اعالمیه 
 9 ساعت  حوالی  آنان  که  می گوید  رسانه ها  به 
صبح روز گذشته، در منطقه سلطان خیل ولسوالی 
سیدآباد به کاروان نیروهای امریکایی که در یک 

کوچه تنگ ایستاد بودند، حمله انتحاری کردند و 
افغان  سه  و  امریکایی  یازده  این حمله  نتیجۀ  در 

کشته شدند.
نیروهای  که  می گویند  ساحه  از  عینی  شاهدان 
قریۀ سلطان خیل ولسوالی سیدآباد  امریکایی در 
قصد داشتند تا برای تالشی خانه ها بروند که در 

یک کوچه تنگ مورد حمله قرار گرفتند.

کورنیو  د  کرزي  ولسمرش  چې  هغې  له  وروسته 

سرتې  کېدومساله  اعتامد  سلب  د  وزیر  د  چارو 

محکمې ته واستوله، د وليس جرګې غړي وايي، 

قانونه  اسايس  له  پرېکړه  دغه  ولسمرش  د  چې 

رسغړونه ده.

د وليس جرګې غړي وايي، چې ولسمرش باید له 

ځنډ پرته د کورنیو چارو وزارت لپاره یو بل څوک د 

باور رایه اخیستو لپاره ور واستوي. وليس جرګې د 

دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر جرنال مجتبی 

پتنګ سلب اعتامد کړ.

عرفان  الله  عرفان  منيش  نایب  جرګې  وليس  د 

ازادۍ راډیو ته وویل، چې د دې جرګې پرېکړه دې 

سرتې محکمې ته له استولو او ځنډ پرته پلې يش.

رایه  باور  د  چې  غوښتي،  ولسمرش  له  نوموړي 

اخیستو لپاره دې د کورنیو چارو وزارت لپاره یو بل 

نوماند وليس جرګې ته ور واستوي.

هغه وايي، د ولسمرش دا پرېکړه چې د جرنال پتنګ 

د سلب اعتامد کېدو مساله یې سرتې محکمې ته 

استولې، له اسايس قانون او په ولسې جرګې کې 

د خلکو د استازو له پریکړې رسه په ټکرکې ده.

دې  د  پتنګ  مجتبی  جرنال  ورځ  په  دوشنبې  د 

دلیل  په  ورتلو  نه  د  ته  غونډې  استجوابیه  جرګې 

استیضاح او سلب صالحیت کړ.

د وليس جرګې غړو په لویو الرو کې د نا امنیو او 

کې  وزارت  په  چارو  کورنیو  د  او  ډیریدو  د  پیښو 

د اداري فساد د موجودیت له امله پرجرنال پتنګ 

سخت انتقادونه وکړل، چې په مقابل کې یې ورته 

د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې د منلو وړ نه وې 

او هغه یې په ۱۳۶ مخالفو رایو سلب اعتامد کړ. 

په  پتنګ  مجتبی  وروسته  کېدو  اعتامد  سلب  له 

ولسمرش  او  وکړل  انتقادونه  سخت  جرګې  وليس 

یې مساله سرتې محکمې ته د نهايي پرېکړې لپاره 

واستوله او پتنګ یې د یاد وزارت رسپرست کړ.

وزارت خارجه افغانستان با نشر اعالمیه یی از 
پالیسی های جدید دولت آسترالیا خبر داده و از 
افغان ها خواسته است تا از رفتن غیر قانونی به 

آسترالیا جداً خودداری کنند.
پیرامون  را  توافقی  گینی  پاپوا  و  آسترالیا 
جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق 

انسانی، توافقنامه یی را به امضا رسانیده است.
بر اساس این توافق نامه، پس از این آسترالیا 
با استفاده از کشتی به  آنعده مهاجرینی را که 
وارد  قاچاقبران  کمک  به  و  قانونی  غیر  طور 
قلمرو آن کشور می شوند، به کشور پاپوا گینی 
انتخاباتی  از  قبل  آسترالیا  می فرستد. حکومت 
که در اوآخر سال روان برگزار می گردد، یک 
سلسله تبلیغات رادیویی و تلویزیونی را برای 
پذیرش برنامۀ جنجال برانگیز پناهنده گی خود 

از سوی رای دهندگان، به راه انداخته است.
بعد »ورود  به  از حاال  اساس طرح جدید،  به 
غیر قانونی«پناهجویان که از طریق بحر صورت 
می گیرد، دیگر چانس اقامت در استرالیا را به 
در  عوض  در  داشت.  نخواهد  پناهنده  صفت 
پذیرفته  آنان  پناهنده گی  تقاضای  که  صورتی 
انتقال  جدید«  گینی  »پاپوا  نزدیکی  در  شود، 
آنجا  در  تا  داشت  اجازه خواهند  و  داده شده 

زنده گی کنند.
  مهاجرت، بحث انتخاباتی 

میان  جمعه  روز  مذاکرات  از  پس  برنامه  این 
اونیل،   پیتر  و  آسترالیا  صدراعظم  راد،  کیفن 

است.  گردیده  طرح  وی   پاپواگینی  همتای 
استرالیا  به  کشتی ها  توسط  که  پناهجویانی 
فرستاده  گینی جدید  پاپوا  به  اکنون  می رسند، 
پناهندگی  شده و حتی در صورتیکه تقاضای 
اقامت  استرالیا  در  دوباره  شود،  پذیرفته  آنان 
در  جدید  سختگیرانۀ  پالیسی  کرد.  نخواهند 
زمانی طرح گردیده است که انتخابات عمومی 
در آسترالیا در اوآخر سال روان برگزار گردیده 
در  مهاجرت  که  مش  می شود  برده  انتظار  و 
مورد پناهجویان یک مضوع عمدۀ سیاسی در 

جریان انتخابات  باشد.
غیر  کشتی های  شمار  ورود  اخیر  ماه های  در 
قانونی که به آبهای شمال آسترالیا، به سرعت 
اینسو،  به  جنوری  ماه  از  است.  یافته  افزایش 
بیش از ١5هزار پناهجو از ایران، سریالنکا و 

افغانستان به استرالیا وارد شده اند.
المللی  بین  های  مکلفیت  اساس  به  آسترالیا 
مجبور است تا ساالنه به ١3 هزار نفر ویزای 

پناهندگی بدهد.

ادامة بحث آزاِد نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی
اکرام اندیشمند محقق و پژوهشگر:

گفت وگوهای  ما باید صریح و روشن باشد

پیكه:
یونایتد درحال اتالف 

وقت است

سر مربی بارسلونا انتخاب شد

مدافع باتجربه باشگاه بارسلونا و دوست صمیمی سسک 
برای  تالش  با  یونایتد  که  کرده  اعالم  هایی  درصحبت 

جذب سسک درحال وقت تلف کردن است
جرارد پیکه مدافع اسبق منچستریونایتد مدتهاست که برای 
بارسلونا بازی می کند و یکی از صمیمی ترین دوستان 

سسک فابرگاس است.
از تالش سران  روزنامه سان  با  گو  و  در گفت  او حاال 
یونایتد برای جذب سسک صحبت کرده و به این نکته 
اشاره کرده که فابرگاس تمایلی برای جدایی از بارسلونا 
ندارد. پیکه دراین باره گفته:» سسک در بارسا خوشبخت 
است و می خواهد در نوکمپ بماند. یونایتد با تالش برای 

خریداری سسک، در حال وقت تلف کردن است. «
یونایتد  که سران  می شود  شنیده  که  است  درحالی  این 
سومین پیشنهاد خود برای جذب سسک فابرگاس را با 
ارزش 35 میلیون پوند به مسئوالن تیم کاتاالن ارائه داده 
آ.اس  درروزنامه  که  هایش  صحبت  ادامه  در  پیکه  اند. 
مبنی  رویایش  آنکه  برای  گفته:»سسک  یافته  بازتاب  نیز 
بربازگشت به خانه محقق شود، مدتها صبر کرد و حاال به 
سادگی از این رویا دست نمی کشد. بارسلونا خانه اوست. 
خانواده او در اینجا هستند و او در کنار نزدیک ترین و 

صمیمی ترین دوستانش فوتبال را دنبال می کند.«

از  ستایش  به  آرژانتین  فوتبال  اسطوره های 
فلسفه مربیگری جراردو مارتیتنو پرداختند و 
او را شایسته نشستن روی نیمکت تیم بزرگی 

چون بارسلونا دانستند.
قراردادی  امضای  با  )تاتا(  مارتینو  جراردو 
در  را  بارسلونا  فوتبال  تیم  هدایت  ساله  سه 
دست گرفت تا چهارمین سرمربی آرژانتینی 
تاریخ آبی-اناری ها شود. اسطوره های فوتبال 
آرژانتین از این که تاتا هدایت آبی-اناری ها را 
برعهده گرفته خوشحال هستند و او را شایسته 

هدایت تیم پرستاره ای چون بارسا می دانند. 
و  آرژانتین  فوتبال  اسطوره  مارادونا،  دیگو 
جهان از شیفتگان سبک بازی تیم های تاتا به 
شمار می آید. او گفت: همه بازی های نیو ولز 
اولد بویز را به خاطر تاتا نگاه می کردم. سبک 

بازی تیم های او را دوست دارم.
لوئیس سزار منوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال 
تیم  این  با  آرژانتین در جام جهانی ١97۸ که 
فلسفه  دیگر شیفتگان  از  قهرمان جهان شد، 
مربیگری تاتا است. او گفت: مارتینو از بهترین 
مربیان کنونی آرژانتین و از مربیانی است که 

به حرفه خود احترام می گذارند. این در حالی 
دار  لکه  پی  در  مربیان  از  بعضی  که  است 
بنابراین عجیب  هستند.  فوتبال  وجهه  کردن 
شده  شناخته  جهانی  در سطح  او  که  نیست 
باشد. او که خود سابقه نشستن روی نیمکت 
بارسا را دارد، افزود: تاتا توانست از اولد بویز 
و  زیبا  بویز  اولد  بسازد.  خوب  بسیار  تیمی 
چشم نوازترین فوتبال را در آرژانتین به نمایش 
می گذارد. او سبک همیشگی فوتبال آرژانتین 
را با اولد بویز زنده کرد. او سبکی را که در 
دوران بازیگری به آن پایبند بود، در اولد بویز 

پیاده می کرد و این زیباست.
لیونل مسی هم به سبک تاتا عالقمند است. او 
قبل از این که هموطنش رسما هدایت آبی-
اناری ها را برعهده گیرد، گفت: برای نخستین 
بار از طریق روزنامه »اوله« با تاتا آشنا شدم. 
سبک او را دوست دارم. او مربی موفقی است 
و این را در فوتبال آرژانتین ثابت کرده. تاتا از 
اولد بویز تیمی بسیار هماهنگ و منظم ساخته 
که یکی از نخستین تیم هایم در جهان فوتبال 

است.
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