
حامد کرزی از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
به دلیل ناکامی در آوردن ثبات به افغانستان انتقاد کرد.
بی.بی.سی  نیوزنایت  برنامۀ  در  کرزی  رییس جمهور 
رنج  باعث  ناتو  عملکرد  امنیت،  عرصۀ  در  گفت: 
هیچ  و  شد  گرفته  بسیاری  جان های  شد،  افغانستان 

پیشرفتی به دست نیامد و افغانستان امنیت ندارد.
وی تصریح کرد، تمرکز ناتو بر جنگ در روستاهای 
امن  پایگاه های  دادن  قرار  هدف  جای  به  افغانستان، 

طالبان در پاکستان، نادرست بوده است.
به  ماه دیگر  افغانستان که فقط شش  رییس جمهوری 
خشنود  من  افزود:  است،  مانده  باقی  ریاستش  دوره 
نیستم که بگویم امنیت نسبی داریم. این چیزی نیست 
که به دنبال آن باشیم. آنچه ما می خواستیم امنیت کامل 

و جنگ مشخص و واضح علیه تروریسم بود.
کرزی گفت که اولویت او اکنون آوردن صلح و امنیت 

به افغانستان و توافقی برای تعامل با طالبان است.
وی اعالم کرد که برای این منظور، دولت کابل فعاالنه 

با رهبران طالبان در حال گفت وگو است.
)اعضای  آن ها  گفت:  افغانستان  رییس جمهوری 

طالبان( افغان هستند. اگر در صالحیت رییس جمهور 
یا دولت افغانستان باشد که آن ها را در سمتی دولتی 
مردم  که  جایی  در  اما  شد  خواهد  کار  این  بگمارد، 
در  سمتی  به  انتخابات  طریق  از  را  افراد  افغانستان 
ساختار حکومت می گمارند، اعضای طالبان باید بیایند 

و در انتخابات شرکت کنند.
کرزی این نگرانی ها را رد کرد که با بازگشت طالبان، 
پیشرفت های به دست آمده در عرصه حقوق زنان در 

افغانستان از دست خواهد رفت.
پیشرفت ها  تضعیف  باعث  طالبان  بازگشت  او گفت: 
نخواهد شد. این کشور نیازمند...          ادامه صفحه 6
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همة ما نيـاز داريم كه دايماً احساس رشد عاطفي و معنوي كنيم. اين 
غذايي است كه روِح ما به آن محتاج است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

ُجست وجوی کلید گم شده 
این بار در هرات

اولـویت گفت وگوهـای بین االفغـانی

یک مقام امریکایی با بیان اینکه واشنگتن و کابل در 
حال کار کردن برای رسیدن به توافقی هستند که به 
نیز   2014 از  پس  که  دهد  اجازه  امریکایی  نیروهای 
در  القاعده  نظامیان  باقیمانده های شبه  با  مبارزه  برای 
افغانستان بمانند، از کابل خواست تا برای رسیدن به 

یک توافق، بر این موضوع متمرکز باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماری هارف، سخنگوی 
ما )در مذاکرات(  امریکا عنوان کرد:  وزارت خارجه 
پیشرفت داشته ایم، اما همانطور...         ادامه صفحه 6

بررسی  و  پی گیری  خواستار  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
پروندۀ فسادِ وزیر اطالعات و فرهنگ شده است.

فهیم دشتی رییس اجراییه یی اتحادیۀ ژونالیستان افغانستان، دیروز در 
کابل به خبرنگاران گفت، آن ها پروندۀ فساد وزیر اطالعات و فرهنگ 
آقای سید مخدوم رهین را به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده اند و 

از این نهادها می خواهند تا در بارۀ صحت و سقم آن تحقیق کنند.
آقای دشتی با تأکید بر این که موضوع فساد مالی سید مخدوم رهین با 
صحبت کردن در رسانه ها حل نمی شود، گفت: این مسأله باید به گونۀ 

جدی توسط نهادهای مسوول بررسی شود.
آقای دشتی همچنان گفت، اتحادیۀ ملی ژونالیستان افغانستان به تاریخ 
15 اسد اسنادی را که در دست داشت، ضمیمۀ یک نامۀ رسمی به 
ریاست عمومی امنیت ملی، دادستانی کل و...            ادامه صفحه 6

- حکومت ِ کنونی در دوازده سال گذشته، 

آبروی ما را در جهان ریخته است.

- من می خواهم غرور، شهامت و تاریخ پنج 

هزار سالۀ کشور را دوباره بازسازی کنم.

وزارت خارجۀ امریکا:
کابل باید بر شرایط پس 

از 2014 تمرکز کند

اتحادیه ملی ژونالیستان: 

اسناد اختالس دکتر 
رهین بررسی شود

کرزی:
حکومت ما »ضعیف و ناموثر« است

رييس 
جمهور 

كرزی چه 
2می گويد؟

4

7

5

مردانه چون 
شهرزاد، 

بين مـرگ و 
زنده گـي

کرزی له 
موالنا فضل 
الرحمن نه 
څه غواړي؟

در برگ ها

هـابرماس 
و انتقـاد از 

پساُمدرنيسـم

صفحه 6

صفحه 7

بسم اهلل شیر نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

ملت ما به یک »شیر« نیاز دارد



با  مصاحبه یی  در  کرزی  جمهور  رییس 
هر  که  داشته  اظهاراتی  سی  بی  بی  شبکۀ 
توجه  با  اما  نیست  جدیدی  موضوع  چند 
منظر  چند  از  افغانستان  سیاسی  شرایط  به 
همین گونه  نمی تواند  و  است  تامل  قابل 

صحبت های بدون مقصدی باشد.
آقای کرزی با انتقاد از عملکرد یازده سالۀ 
ناتو در افغانستان گفته است که:»در عرصۀ 
افغانستان  رنج  باعث  ناتو  عملکرد  امنیت، 
هیچ  و  شد  گرفته  بسیاری  جان های  شد، 
پیشرفتی به دست نیامد و افغانستان امنیت 
پالیسی  که  داشته  تاکید  ضمنًا  او  ندارد.« 
مبارزه با طالبان در روستاهای افغانستان از 
سوی ناتو یک حرکت نادرست بوده و باید 

در آن سوی مرزها با آن ها مبارزه می شد.
ادامۀ  به  کرزی  آقای  موکد  اشارۀ 
این  دادن  نشان  و  صلح  گفت وگوهای 
پروسه به عنوان راه حل اصلی، نیز در این 
گفت وگو مکرر اما هنوز هم جالب است. او 
یک بار دیگر اعالم کرده که طالبان افغان اند 

و باید با آن ها صلح صورت بگیرد.
در نظر نخست ایراد این سخنان نه چندان 
هر  که  است  بدیهی  زیرا  می نماید،  جالب 
رییس جمهوری در آستانۀ پایان کارش بر 
عملکرد گذشته اش مهر تایید می گذارد. اما 
سخنان  این  که  می دهد  نشان  تامل  اندکی 
احتماالً  که  دارد  پی  در  نیز  را  مقاصدی 
داشته  بیان  آگاهانه  را  آن  جمهور  رییس 

است.
این درست است که ناتو آن چنان که مسالۀ 
با تروریسم را علم کرده بود، عمل  مبارزه 
به  مبارزه  این  سهل گیری،  اثر  در  و  نکرد 
از دالیل عمدۀ  یکی  اما  ناکامی  منجر شد. 
ارگ  سیاست های  از  غیر  ناتو،  ناکامی  
این  چون  است.  نبوده  جمهوری  ریاست 

آقای کرزی بود که با انتقاد از سیاست های 
فشار  تروریسم،  با  مبارزه  با  پیوند  در  ناتو 
را کاست. او با اتکا به سیاست قومی  چنان 
تبلیغات علیه تروریسم را کاهش داد که حتا 
این فشارها باعث شد تا ناتو نیز از مبارزۀ 
آقای  دیگر  اشارۀ  بردارد.  دست  آن چنانی 
باید  استند و  افغان  این که طالبان  بر  کرزی 
علیه آنان مبارزه نشود، در واقع ادامۀ همان 
خودشان  گفتۀ  به  که  است  سیاست شان 
در سال 2005 آغاز شده بود. این ادعا که 
مرزها  سوی  آن  در  تروریسم  علیه  مبارزه 
باید ادامه می یافت، یک بخش مساله است. 

به این معنا که فعالیت طالبان و تروریستان 
جنوب  مناطق  در  بل  پاکستان،  در  تنها  نه 
که  می شود  گفته  حتا  بود.  توجه  قابل  نیز 
ادعاهای  نشاندن  کرسی  به  برای  حکومت 
جنگ  گسترش  در  زمینه،  این  در  خودش 
این  به  تا  داشت  نقش  به شمال  از جنوب 

وسیله، جنگ را عمومی  نشان دهد.
ناکامی  امر  در  که  نیست  منصفانه  بنابراین 
 امنیت، آقای کرزی تنها کوته کاری های ناتو 
قومی   سیاست های  از  او  می کند.  علنی  را 

که باعث ناکامی تامین امنیت سراسری شد، 
مردم  می تواند  تنها  این  که  می پوشد  چشم 

فریبی باشد و بس.
اما باید دید که آقای کرزی چه مقصودی از 
بیان این سخنان خود دارد. به نظر می رسد 
از  سیاست هایش  ادامۀ  بر  کرزی  تاکید  که 

چند نکته می تواند قابل تامل باشد.
این  که  باشد  آن  می تواند  نخست  منظور 
تاکیدات آقای کرزی به شماری از نامزدانی 
آن ها  از  او  انتخابات  در  اینک  که  است 
حامل  او  که  معنا  این  به  می کند.  حمایت 
پیامی است به نامزدان مورد حمایتش که در 
او  پای  باید گام جای  برنده شدن  صورت 
بردارند و باید برای رسیدن به صلح، دست 
از مذاکره و مصالحه با طالبان نکشند و نیز 
اگر قرار باشد همکاری های جامعۀ جهانی 
در  باید  کند،  پیدا  ادامه  جدید  با حکومت 
چارچوبی باشد که او قباًل آن را طرح کرده 

بود.
هدف دیگر آقای کرزی برائت دادن خودش 
است. این که او هیچ تقصیر در امر برگشت 
صلح نداشته است و این تنها جامعۀ جهانی 
صلح  استقرار  عدم  باعث  که  بوده  ناتو  و 
شده است. در حقیقت او در ضمن آن که 
دولت خود را خود یک دولت ناکام خوانده 
است، دالیل این ناکامی  را بر دیگران ارجاع 

داده است.
به  پابندی  نوعی  مهم تر  و  دیگر  هدفی  اما 
که  است  طالبان  از  قباحت زدایی  سیاست 
می دهد.  مانور  را  آن  انتخابات  آستانۀ  در 
آقای کرزی گمان می برد که طالبان مخالف 
اجازه  و  نیستند  اجتماع  در  زنان  حضور 
کار  بخوانند،  درس  طبقه  این  که  می دهند 
کنند و در نهادهای اجتماعی سیاسی سهم 
فعال داشته باشند، به همین دلیل با اطمینان 
خاطر توصیه می کند که طالبان در انتخابات 

سهم بگیرند.
انتخابات  در  نقشی  می تواند  توصیه  این 
نامزدان  که  گونه یی  به  باشد.  داشته 
حمایت  مورد  که  آنانی  ویژه  به  انتخابات، 
کنار  در  را  طالبان  هستند، حضور  خودش 
خود فراموش نکنند و بی تردید که این نکته 
مورد توجه نامزدانی که از سیاست های آقای 

کرزی تبعیت می کنند قرار خواهد گرفت و 
به این ترتیب طالبانی سازی نظام حتا در عدم 

حضور آقای کرزی ادامه خواهد یافت.
می توانند  کرزی  آقای  مقاصد  بنابراین، 
تاثیرگزار باشند و احتماالً، با نزدیک شدن 
شدیدتر  موضع گیری ها  این گونه  انتخابات 
در  آن گاه  که  شد  خواهد  مشخص تر  و 
انتخابات هم تاثیر به جای خواهد گذاشت.
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منوچهر

رییس جمهور کرزی چه 
می گوید؟

 

برگزار  هرات  در  ملی  آجندای  مشورتی  نشست  دومین 
دیدگاه های  غرب  جنوب  حوزۀ  نخبه گان  بار  این  و  شد 
مفیدشان را در این فصل و باب ارایه کردند و این نشان 
داد که آگاهان جامعه، نیاز به یک طرح ملی برای رهایی 
از بن بست ها و بحران ها را نسبت به هر زماِن دیگر درک 

کرده اند.
نشست  در یک  نخبه گان حوزۀ جنوب  غرب  که  آن گونه 
مشورتی در هرات مطرح کرده اند، ارایه کامِل طرح آجندای 
باید  است.  راه  این  در  پایداری  و  پشتکار  نیازمند  ملی 
اراده  این  ملی  آجندای  برگزارکننده گان  و  دست اندرکاران 
یک  به  طرح  این  تبدیل  برای  که  باشند  داشته  را  توان  و 
نسخۀ کالن ملی، مشورۀ همۀ نخبه گان کشور را در والیات  

مختلف بگیرند و آن را لحاظ کنند.
به نظرمی رسد که این آجندا در این مدت توانسته است به 
عنوان یگانه طرح مدون برای مدیریت بحران در افغانستان 
مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان قرار 
گیرد و نیز نگاه سازمان های بین المللی را به خود معطوف 

سازد.
راستای  در  ملی  آجندای  طرح  که  است  این  شایسته 
دست یابی به صلح پایدار در افغانستان، از منابع و مراجع 
فکری داخلی تغذیه گردد؛ زیرا در قدم نخست این مردم 
افغانستان اند که باید چالش های فرا راهِ خود را در داخل 
کشور شناسایی کرده و راه های فایق آمدن بر آن را بررسی 

و جست وجو کنند.
زیرا تجربه نشان داده است که هیچ نسخۀ بیرونی یی برای 
که  زمانی  تا  و  نمی کند  افاقه  افغانستان  دردهای  درمان 
مشکالت در داخل تشخیص و تثبیت نگردند، به کارگیری 
نسخه های بیرونی فقط بر مصایب بی شمار کشور می افزاید.
قانون  افغانستان را در کنار  تنظیم آجندای ملی،  ترتیب و 
و  می سازد  نیز  سیاسی  عملی  راهبرد  یک  دارای  اساسی 
روزگاری هم می تواند در برخی عرصه ها خطوط اساسی 

کشور را تشکیل دهد.
چشم یاری داشتن به این برنامه و آجندا برای فردای کشور 
برنامۀ  یک  آجندا  این  زیرا  می رسد؛  نظر  به  منطقی  بسیار 
روزمرۀ انتخاباتی نیست که کابرد فصلی و یا روزمره داشته 
باشد. بلکه این آجندا تالش دارد که به یک نسخۀ مطلوب 

برای آیندۀ افغانستان تبدیل شود.
دور  به  افغانستان  نخبه گان  که  است  خوب  بنابراین 
و  کنند  نگاه  طرح  این  به  انتخاباتی،  دغدغه های  تمام  از 
همۀ تالش  شان را برای ترسیم یک نقشۀ راه برای فردای 

افغانستان به کار بندند. 
اکنون که در آستانۀ آن چه دهۀ تحول خوانده می شود قرار 
داریم، زیبنده است که این مرحله را با کار روی یک برنامۀ 

ملی و فراگیر برای کشور سپری کنیم.
 دهۀ تحول بدون داشتن یک آجندای ملی برای افغانستان 
به تحول دست  ما زمانی  بود؛ زیرا  تجربۀ خوبی نخواهد 
میان  از  افغانستان  داخل  در  را  مشکالت مان  که  می یابیم 
ببریم یا به حد اقل برسانیم. از این رو کشاندن طرح آجندای 
ملی برای بحث بیشتر به سایر والیت ها، از اهمیت اساسی 
برخوردار است تا بدین ترتیب ذهنیت های عامه در سراسر 

کشور با این رویکرد جدید مأنوس گردد.  
باور داریم که نخبه گان ما در والیت های کشور به این درِک 
عمیق رسیده اند که مشکالت داخلی افغانستان شدیدتر از 
چالش هایی است که در بعد خارجی با آن روبه رو هستیم.

گریبانیـم  به  دست  مشکالتی  با  افغانستان  داخل  در  ما   
است؛  مردم شده  میان  در  فراوان  نفاق و شقاِق  که سبب 
مشکالتی که همواره از طرح آن خودداری کرده و به نوعی 

خودفریبی نموده ایم.
کشور،  والیت های  به  ملی  آجندای  کاروان  سفر  بنابرین   
کشور  سراسر  نخبه گان  که  می سازد  مساعد  را  امکان  این 
نفاق آفرین  مشکالِت  آن  تمام  دوستانه،  دیالوگ  یک  در 
آجندای  زیر چتر  آن  برای حل  و  کنند  بیان  بی تعارف  را 
می توانیم  ملی  آجندای  سایۀ طرح  در  بجویند.  چاره   ملی 
به بازتعریف منافع ملی و تشخیص اولویت های کشورمان 

نیز دست یابیم.

آجندای ملی؛
 طرح امروز و امید فردا

این آقای کرزی بود که با انتقاد از سیاست های ناتو در پیوند با مبارزه با تروریسم، 
فشار را کاست. او با اتکا به سیاست قومی  چنان تبلیغات علیه تروریسم را کاهش 
داد که حتا این فشارها باعث شد تا ناتو نیز از مبارزۀ آن چنانی دست بردارد. 
اشارۀ دیگر آقای کرزی بر این که طالبان افغان استند و باید علیه آنان مبارزه 
نشود، در واقع ادامۀ همان سیاست شان است که به گفتۀ خودشان در سال 2005 
آغاز شده بود
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که  کرد  تاکید  مصر  جمهوری  رییس  با  دیدار  در  عربستان  پادشاه 
کشورش در کنار قاهره برای مبارزه با »تروریسم و فتنه« می ایستد.

عدلی منصور، رییس جمهوری مصر در دیدارش با ملک عبداهلل بن 
عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان در جده به نیابت از خود، دولت 
و مردم مصر از حمایت های پادشاه عربستان از مصر و کمک های 

اقتصادی ریاض قدردانی کرد.
ملک عبداهلل بن عبدالعزیز نیز تاکید کرد: دولت و مردم عربستان در 
فتنه  و  تروریسم، گمراهی  با  مقابله  برای  در مصر  برادرانشان  کنار 

می ایستند.
تحوالت  آخرین  همچنین  دیدار  این  در  ومصر  عربستان  رهبران 
در  اخیر  قبال تحوالت  در  این دو کشور  منطقه و جهان و موضع 

خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد، معاون نخست 
سعود  و  مکۀ  حاکم  الفیصل،  خالد  و  عربستان  دفاع  زیر  و  وزیر 
وزیر  فهمی،  نبیل  و  عربستان  خارجه  وزیر  عبدالعزیز،  بن  الفیصل 
خارجه مصر و عبدالمومن فوده، رییس دفتر ریاست جمهوری مصر 

و چند تن دیگر از مسئوالن ارشد دو کشور حضور داشتند.
زمان  از  وی  خارجی  سفر  اولین  عربستان  به  منصور  عدلی  سفر 

تصدی پست ریاست جمهوری موقت در مصر است.

اصالحات اردوغان ترکیه را هزار 
سال به عقب برمی گرداند

از  گذشته  هفته  ترکیه  نخست وزیر 
حرکت  مسیر  که  اصالحاتش  بستۀ 
را  آینده  سال   10 در  کشور  این 
پایان  برداشت.  پرده  می کند،  ترسیم 
این بازه زمانی 10 ساله، سال 2023 
است، یعنی 100 سال پس از تاسیس 

جمهوری ترکیه.
این است که به نظر می رسد  جالب 
نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب 
ترکیه برای نابودی این جمهوری تا 
جایی که تنها نامی از آن باقی بماند، 

مصمم است.
قانون  اصالح  برای  اردوغان  طرح 
اساسی و جایگزین کردن سیستم جا 
جمهوری  ریاست  با  پارلمانی  افتاده 

)که خودش رییس  جمهور و فرمانده کل قوا باشد( تنها 
بخشی از آن است. وی دستاورد اصلی کمال  اتاتورک، 

بنیانگذار ترکیه نوین را نیز هدر می دهد.
از  را  ترکیه  کشور  اتاتورک،   ،1920 سال های  در 
نخبگان  و  او  عثمانی ساخت.  امپراتوری  مخروبه های 
روشن فکر و نظامی اطرافش، اسالم را به عنوان دین 
انتخاب  ترکیه  مختلف  قومیتی  جوامع  بین  در  اصلی 

کردند.
موفقیت  درصد   100 اخیر،  سال   90 در  پروژه  این 
را  التزام  قوی  حس  حال  این  با  اما  است،  نداشته 
است.  کرده  ایجاد  ترکی  شهروندان  اکثریت  میان  در 
اکنون اردوغان می خواهد این دستاورد را به دو روش 

تضعیف کند.
اول اینکه این بسته بسیاری از ترک ها را ترغیب می کند 
که هویت خود را به اقلیت ها تغییر دهند. برای مثال هر 
کسی با تغییر هویت خود به یک اقلیت، فرزندانش را 
به مدرسه ای خواهد فرستاد که تدریس در آن به زبان 

خود آنها صورت بگیرد.
و  ازگین ها  را  ترکیه  جمعیت  از  درصد   20 تقریبا 
و  اودمورت  چای،  قره  و  )چرکس  قفقاز  اقوام  دیگر 
داغستان( تشکیل می دهند. تقریبا همه اینها مدتهاست 
که ریشه های خود را فراموش کرده و در هویت غالب 
ترکی ذوب گشته اند. دلیل تشویق برای تشکیل دوباره 

هویت های اقلیتی چیست؟

با این حال اردوغان آزادی های کمی را به اقلیت هایی 
که طی این 90 سال به دنبال حفظ هویت خود بوده اند، 
کردها  ترکیه  اقلیت  بزرگترین  است.  داده  پیشنهاد 
را  کشور  این  جمعیت  کل  از  درصد   15 که  هستند 

تشکیل می دهند.
حزب عدالت و توسعه اردوغان، موفقیت در انتخابات 
را مدیون کردها است. بدون رای کردها، حزب عدالت 
و توسعه نمی توانست بیش از 40 درصد آراء را کسب 
به  را  کمی  بسیار  آزادی  بسته  این  حال  این  با  کند. 

کردها می دهد.
اما  کنند  استفاده  خود  زبان  از  توانست  خواهند  آنها 
همچنین  آنها  بنویسند.  خود  الفبای  با  نمی توانند 
نمی توانند از حرف »W« و دیگر حروفی که در زبان 
به کار  به وفور  ندارد و در کردی  ترکی التین وجود 

می رود، استفاده کنند.
رهبران کرد عنوان می کنند که این بسته تنها پنج درصد 
از چیزی را که آنها در مذاکرات دراز مدت با اردوغان 

از وی خواسته بودند، به آنها می دهد.
عایدش  خاص  چیز  بسته  این  از  که  اقلیتی  دیگر 
نمی شود، علوی ها هستند. علوی ها، اسالم اعتدالی را 
دنبال می کنند و یکی از اصلی ترین حامیان سکوالریسم 
در ترکیه هستند. در حالی که اردوغان از منابع کشور 
به  می کند،  استفاده  سنی ها  از  حمایت  برای  ترکیه 
علوی ها حتی مجوز ساخت و ساز برای ساختن محل 

عبادتشان نیز داده نمی شود. ارمنی ها 
نمی آورند.  دست  به  چیزی  نیز 
جزئی  بررسی ها  انجام  برای  حتی 
نسل کشی  اتهامات  درخصوص 
تعهدی  نیز   1915 سال  در  ارمنی ها 

به آن داده نمی شود.
دومین راهکار اردوغان برای تضعیف 
پایگاه  تقویت  آتاتورک  میراث 
انجمنی  صدها  است.  اسالمی اش 
کنترل  المسلمین  اخوان  توسط  که 
دولتی،  مساجد  امور  زمام  می شوند، 
را  وقفی  اموال  و  مذهبی  مکان های 
اقدامات  این  که  در دست می گیرند 
قدرت گسترده ای را به حزب عدالت 

و توسعه در ترکیه می دهد.
اردوغان در واقع به طور غیرمستقیم به ترک ها می گوید 
که دست از سکوالر دانستن ترکیه برداشته و خود را 
از سنی های مسلمان  پر  ببینند که  اقلیتی در جامعه ای 

است و این نوعی عثمانی جدید است.
بسته  فروش  برای  »مالزگرد«  شعار  از  اردوغان 
نام  لغت  این  می کند.  استفاده  مردم  به  اصالحاتی اش 
سلجوقی  پادشاه  ارسالن،  آلپ  بین  که  است  جنگی 
اولین  با  و  داد  رخ  میالدی   1071 سال  در  بیزانس  و 
پیروزی بزرگ سپاه اسالم در مقابل مسیحی ها به پایان 
از ورود ترک های  پیش  این جنگ قرن ها  البته  رسید. 

عثمانی به منطقه بود.
به نظر می رسد اردوغان با استناد به این جنگ به عنوان 
آن  سالگرد  هزارمین  به  چشم  کفر  بر  اسالم  پیروزی 
دارد. آیا او می خواهد ترکیه را هزار سال به عقب ببرد؟
در نظام حکومتی عثمانی، دارایی های سلطان بر اساس 
به تعداد زیادی مال سپرده می شد که هر  اعتقاد دینی 
قوانین  مالیات،  پرداخت  عین  در  می توانست  کدام 

شخصی خود را به اجرا درآورند.
یک  بازسازی  رویای  ترک ها  اکثریت  که  است  بعید 
کشور اسالمی افسانه یی، که خود اردوغان تحت عنوان 
بپرورانند.  سر  در  را  باشد  آن  خلیفه  رییس جمهور، 
و  جمهوریت  ماهیت  تغییر  برای  اردوغان  تالش 
پیشرفت  و  رونق  به  است  ممکن  ترکیه  سکوالریسم 

این کشور پایان دهد.

پادشاه عربستان:
برای مبارزه با تروریسم، 

گمراهی و فتنه در کنار مصر 
ایستاده ایم

اخوانی های معترض باز هم 
به خیابان ها آمدند

گل: 
عذرخواهی اسرائیل از ترکیه خیلی 

دیر بود

فرمانده ارتش هند:
پاکستان به استقرار شورشی ها در 

کشمیر کمک می کند
ترکیه در مصاحبه ای گفت  رییس جمهوری 
خاطر  به  انقره  از  تل آویو  عذرخواهی  که 
 9 کشته شدن  و  آبی  مرمره  کشتی  به  حمله 

شهروند ترکیه یی بسیار دیر صورت گرفت.
رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
میالدی  گذشته  سال  مارس  صهیونیستی 
اسرائیلی  نیروهای  حمله  خاطر  به  ترکیه  از 
کمک های  برای  که  آبی  مرمره  کشتی  به 
عذرخواهی  بود،  غزه  رهسپار  بشردوستانه 

کرد.
دو طرف  مقام های  این عذرخواهی،  از  پس 

مذاکرات را در اپریل همان سال درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آن 9 نفر آغاز 
کردند که یکی از شروط انقره برای احیای روابط با تل آویو محسوب می شود.

عبداهلل گل، رییس جمهوری ترکیه در پاسخ به سوالی از جانب روزنامه یدیعوت آحارونوت 
پس از نشستی در استانبول گفت: برای پایان دادن به این درگیری  و اختالفات عقاید میان 
دو کشور، ما انتظاراتی از اسرائیلی ها داشتیم. اسرائیل به بخشی از شروط ما را با عذرخواهی 
پاسخ داد اما این اقدام خیلی دیر صورت گرفت. برخی از انتظارات ما همچنان بدون پاسخ 

باقی مانده است.
پس از اتفاقی که برای کشتی مرمره آبی رخ داد، انقره سفیر خود را از اسرائیل خارج کرد، 
سفیر اسرائیل را از ترکیه اخراج کرد، خواستار عذرخواهی رسمی از جانب تل آویو شد، از 
اسرائیل خواست تا به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند و برای احیای روابط محاصره 

غزه را پایان ببخشد.
این روزنامه به نقل از یکی مشاور دیپلماتیک نوشت: انتظار نمی رود در آینده یی نزدیک در 
روند عادی سازی روابط میان اسرائیل و ترکیه پیشرفتی حاصل شود. تا زمانی که رجب 
طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه است هیچ تغییری مثبت در روابط با اسرائیل به وجود 
نخواهد آمد. اردوغان شکایات زیادی علیه اسرائیل دارد که حتی به دوران ایهود اولمرت، 
نخست وزیر سابق اسرائیل باز می گردد. تغییر در روابط دو طرف چه زمان صورت می گیرد؟ 
شاید تنها پس از انتخابات ریاست جمهوری 2014 و پارلمانی 2015 ترکیه که نخست وزیر 

بعدی تعیین شود.

به دنبال کشته و زخمی شدن بیش از 300 تن در درگیری های روز 
یکشنبه مصر، حامیان اخوان المسلمین به خیابان ها آمده و سرنگونی 

»نظام کودتا« را خواستار شدند.
به گزارش شبکۀ خبری الجزیره، هواداران اخوان المسلمین تظاهراتی 
را در محکومیت حوادث روز یکشنبه که در آن بیش از 50 تن کشته 

شدند، برگزار کردند.
»نظام  آمدن  کار  روی  شعارهایی،  دادن  سر  با  کنندگان  تظاهر 
کودتاچی« را محکوم کرده و خواهان بازگشت مشروعیت و آزادی 

بازداشت شدگان شدند.
دانشجویان حامی اخوان المسلمین در دانشگاه بنی سویف و اسکندریه 
نیز تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی علیه سرکوب تظاهرکنندگان 
تاکید کردند که تا زمان سرنگونی نظام کنونی به اعتراضات خود ادامه 

می دهند.
اکتبر  شش  فیوم،  شمش،  عین  دانشگاه های  در  مصری  دانشجویان 
نظامی  کودتای  محکومیت  در  تظاهراتی  برگزاری  با  نیز  زقازیق  و 

راهپیمایی گسترده ای برگزار کردند.
ادامه  مشروعیت« خواهان  از  ملی حمایت  »ائتالف  راستا،  همین  در 

تظاهرات  ضد دولتی به ویژه در روز سه شنبه و روز جمعه شد.
حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز در بیانیه یی 

خواهان برپایی تظاهرات در روز جمعه در میدان التحریر شد.
تمام مصری ها  به  »متعلق  التحریر  میدان  اینکه  بیان  با  مذکور  حزب 
التحریر  میدان  در  ما  تظاهرات  از  مانع  هیچ کس  کرد:  اعالم  است« 
نخواهد شد، حال آنکه این اقدامات هر چقدر هم که می خواهد قربانی 

داشته باشد.
در همین راستا، یک منبع در پزشکی قانونی مصر فاش کرد: 41 جسد 
قانونی  به پزشکی  از رخدادهای خشونت آمیز مصر در روز یکشنبه 
تحویل داده شده که بر روی 39 جسد آثار اصابت گلوله  جنگی به 

چشم می خورد.
در حالی که وزارت داخلۀ مصر حامیان اخوان المسلمین را به اقدامات 
انجام  خواهان  عدالت  و  آزادی  حزب  کرده،  متهم  خشونت آمیز 
تحقیقات بین المللی در خصوص قربانیان تظاهرات های روز یکشنبه 

شده است.
در همین راستا، فعاالن در فضای مجازی فیلمی را منتشر کردند که 
در آن عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر اعالم کرده: افسری را که با 
شلیک گلوله تظاهرکننده ای را بکشد و یا زخمی کند، محاکمه نمی کند.
از سوی دیگر، شبکه خبری المیادین گزارش داد که در حمله مسلحانه 

در پورت سعید یک سرباز مصری کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

هند  ارتش  فرمانده 
پاکستانی  نیروهای  گفت 
گروه  یک  به  سالهاست 
30 تا 40 نفره از شورشیان 
مسلح در کشمیر کمک می 
حمالت  به  دست  تا  کنند 
این  در  خونین  مسلحانه 
این  وی  بزنند.  منطقه 
اقدامات پاکستان را با نقشه 
فرستادن  برای  کشور  این 

از  المللی  بین  نیروهای  کامل  خروج  از  پیش  تا  کشمیر،  به  شورشی  پیکارجویان 
افغانستان در سال 2014 مرتبط دانست.

به گزارش رویترز، جنرال بکرام سینگ، فرمانده کل ارتش هندوستان در حالی این 
پیکارجویان مسلح  پیش،  ماه  که  کند  می  پاکستان مطرح  علیه  را  مستقیم  اتهامات 
توانستند از خط کنترل مرزی هند در کشمیر عبور کنند. نحوه برخورد ارتش هند 

با این اقدام پیکارجویان، از دید منتقدان داخلی بسیار مسامحه آمیز ارزیابی شد.
جنرال سینگ به شبکه تلویزیونی Times Now گفت: محال است در این منطقه 
مرزی که شدیدترین مراقبت های مرزی در آن انجام می شود، پیکارجویان شورشی 

بدون آگاهی و هماهنگی ارتش پاکستان موفق به چنین اقدامی شده باشند.
از زمان استقالل هند از استعمار بریتانیا در سال 1947، هند و پاکستان سه بار درگیر 
جنگ شده اند که دو مورد آن بر سر منطقه کشمیر بوده است. در سال 2003 طرفین 
در منطقه کشمیر اعالم آتش بس کردند که این آتش بس در ماههای اخیر چند بار 

با تبادل آتش نقض شده است.
پاکستان  اظهار داشت:   NDTV با شبکه  جنرال سینگ در گفت و گوی دیگری 
سعی می کند تا پیش از فرارسیدن فصل زمستان و در آستانه خروج نیروهای بین 

المللی از افغانستان، پیکارجویان بیشتری را در کشمیر مستقر کند.
مقامات امنیتی و اطالعاتی هند بارها هشدار داده اند که همزمان با نزدیک شدن به 
مهلت مقرر برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، گروههای شورشی مسلح 

دوباره متوجه منطقه کشمیر شده اند.

روزنامه نيويورک پست            
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بخش نخســت

فصـل خزان و مراقبت از 
پوست

و  پوست  در  هم  تغییراتی  می کند،  تغییر  آب وهوا  و  می شود  وقتی فصل عوض 
موی شما به وجود می آید. به خصوص با شروع فصل پاییز وقتی هوا رو به سردي 
می رود، پوست و مو که تابش گرم خورشید را تحمل کرده، آماده گی زیادی برای 
خشک  شدن دارند و ظاهری پژمرده و بدون آب پیدا می کنند، به خصوص اگر هر 
روز در معرض بادهای پاییـزی قرار بگیرند. بنابراین باید شیوۀ مراقبتی متفاوتی را 

برای پوست و مو در پیش بگیرید.
  پوست شما کِدر یا خشک شده؟

قبل از این که به دنبال استفاده از هرگونه محصول آرایشی یا بهداشتی باشید، اول 
از همه به رنگ طبیعی پوست توجه کنید. آیا پوست تان به دلیل آفتاب تابستان 
یا کلرین حوض های آب بازی بدون آب و پژمرده و کدر نشده است؟ اگر پاسخ 
این سوال مثبت باشد، شما نیاز به محصوالتی دارید که دوباره انرژی و طراوت 
را به پوست بازگرداند. آیا به دلیل سرد شدن هوا در پوست تان احساس خشکی 
مراقبت های  در  تغییری  باید  است،  مثبت  هم  پرسش  این  اگر جواب  نمی کنید؟ 
پوستی خود ایجاد کنید و بعضی از محصوالت آرایشی و بهداشتی را که تابستان 
مواد  حاوی  محصوالت  از  آن ها  جای  به  و  کنید  تعویض  می کردید،  استفاده 

مرطوب کننده استفاده کنیـد.
  پوست بیندازید

بهتر است برای الیه برداری هم از یک اسکراب فیزیکی)مثل لیف یا هر اسکرابی 
استفاده  کیمیایی  الیه بردارهای  از  هم  و  است(  شکل  کروی  دانه های  دارای  که 
کنید  مخلوط  شامپوبدن تان  با  را  جو  آرد  یا  نمک  یا  بوره  می توانید  مثاًل  کنید. 
و  زانو ها  به  که  باشد  البته حواس تان  دهید،  ماساژ  در حمام  آن  با  را  بدن تان  و 
میوه  اسیدهای  از الیه برداری حاوی  استفاده  داشته  باشید.  آرنج ها توجه ویژ ه یی 

)مثل آلفاهیدروکسی اسید( نیز می تواند پوست شما را لطیف تر کند.
  کدام کریم دست را بخرید؟

از  یکی  دست هاست.  شدن  خشک  فصل،  این  رایج  مشکالت  از  دیگر  یکی 
مشکالت پوستی آزاردهنده که در صورت بي توجهي و رسیده گی نکردن به آن، 
ممکن است به یک بیماری مزمن تبدیل شود. استفاده از یک کریم مرطوب کنندۀ 
قوی می تواند بسیار کمک کننده باشد. عالوه  بر این برای ایجاد رطوبت عمقی در 
پوست می توانید از روغن کاالندوال )گل همیشه بهار( روزی 2 بار استفاده کنید. 
هم چنین اگر خارش یا کشش زیادی در پوست تان احساس می کنید، می توانید از 
مصرف صابون  هایی که شدیداً قلیایی هستند یا مواد پاک کننده یی که دارای مقادیر 

زیادی مواد خشک  کننده و قلیایی هستند، خودداری کنید.
  پاییز فصل درمان است

ممکن است پوست شما در تابستان به دلیل تابش آفتاب کمی آسیب دیده باشد و 
روی آن لک هایی به وجود آمده یا رنگ آن یک نواختی خود را از دست داده باشد 
و یا حتا کمی ناهموار شده باشد. این روزها که شدت نور آفتاب کمتر شده  است، 
به پوست شما  لکه بر و مغذی می تواند  وقت درمان پوست تان است. کریم های 
کمک زیادی کند. محصوالت و کریم های روشن کننده یی در داروخانه ها وجود 
مثاًل کریم های  بازگرداند.  به پوست شما  را  دارد که می تواند دوباره یک نواختی 

حاوی هیدروکینون برای این منظور مفید است.
  استحمام، پوست خشک را خشک تر می کند

دارند  زیادی  توجه  پوست صورت،  طراوت  و  شادابی  به حفظ  خانم ها  معموال 
و  صورت  پوست  نگه داشتن  مرطوب  هوا،  سرد شدن  و  پاییز  فصل  شروع  با  و 
دست، ذهن آن ها را مشغول می کند. هوای سرد، استفاده از مواد شوینده، ژنتیک 
و... در خشکی پوست تأثیر دارند. برای حفظ رطوبت پوست صورت و دست، 
خوب است آن را با آب بشویید و بعد از کریم های مرطوب کنندۀ مناسب استفاده 
کنید. اگر پوست خشکی دارید، در فصل پاییز و زمستان، تعداد دفعات حمام را 
به حداقل برسانید و بعد از استحمام و خشک کردن بدن، بالفاصله با استفاده از 

محلول و لوسیون پوست بدن را مرطوب کنید تا خشک نشود.

گری آیلسُورث
برگردان: عباس شهرابی فراهانی 

 
منتقد  فراگیرترین  و  برجسته ترین 
هابرماس  یورگن  فلسفی،  پست مدرنیسِم 
مدرنیته  فلسفِی  گفتماِن  در  او  است. 
پست مدرنیسم  با   ،)Habermas 1987(
رویارو  ارتباطی”  “عمل  و  جامعه  سطح  در 
می شود. او از مفهوم سوژه، به معنای آگاهی 
حمالت  برابر  در  خودمختار،  خودِ  یک  یا 
از خردِ  اما  نمی کند،  دفاع  پست مدرنیست ها 
برابر  در  میان ذهنی  ارتباِط  در  استداللی 
آن ها  آوان گاردِ  و  آزمایش گرانه  راهبردهای 

حمایت می کند. برای مثال، او مدعی است که 
نیچه، هایدگر، دریدا و فوکو در انتقادات شان 
و  مفهوم ها  بستِن  کار  به  با  مدرنیسم،  از 
روش هایی که تنها خرد مدرن می تواند فراهم 

کند، مرتکب تناقضی اجرایی می شوند.
Dionysia n )اابرماس از دیونوزیانیسِم* 
جبران کننده  رفتاری  مثابۀ  به  نیچه   )ism
که  غربی  فرهنگ  در  وحدتی  نبودِ  برابر  در 
تأمین  مذهب  توسط  پیشامدرن  اعصار  در 
می شد، انتقاد می کند. به عالوه، درک نیچه از 
دیونوسوِس جدید در هنر ُمدرن بر مدرنیسمی 
زیباشناسانه مبتنی است که در آن هنر، قدرِت 
از  کردِن خود  با جدا  را  آزمایش گرانۀ خود 
ارزش های علم و اخالق به دست می آورد؛ 
جداسازی یی که با جریان روشن گرِی مدرن 
اندام واری  وحدت  فقدان  به  و  شد  محقق 
طریق  از  را  آن  می خواهد  نیچه  که  انجامید 
 Habermas 1987,(.خودِ هنر بازیابی کند

)81n105
این  وارثان  را  دریدا  و  هایدگر  هابرماس، 
برای  می داند.  دیونوسوسی”  “موعودباورِی 
که  را،  بودن  از  نوینی  تجربۀ  هایدگر  مثال، 
با  می کشد.  انتظار  است،  شده  گذاشته  کنار 
کناره گیرِی  که  می گوید  هابرماس  حال،  این 
سوژه  از  وارونه شده  فلسفه یی  پیامد  بودن، 
توسط  سوژه  نابودسازی  آن  در  که  است 
منجر  می آید  که  وحدتی  به  امید  به  هایدگر 
می شود، وحدِت هیچ چیز مگر همان سوژه یی 
 Habermas( که اکنون از دست رفته است
دریدا  که  می گوید  هابرماس   .)1987, 160
تمایز،   :differance( دیفِرانس  مفهوم 
“آرکیnرایتینگ”  یا  تعلیق(  و  تمایز  تفاوط، 
مشابه  شیوه یی  به  را   )archinwriting(
این هستیم که  این جا، شاهد  می پروراند: در 
الهۀ دیونوسوس بار دیگر خود را در غیابش 
طرز  به  معنا  که  طوری  به  می کند،  آشکار 
 Habermas( نامحدودی به تعویق می افتد

.)1987, 180n181

هم چنین، هابرماس دریدا را به خاطر همسطح 
یک  در  ادبیات  و  فلسفه  میان  تمایز  کردِن 
و  منطق  که   )textualism( متنی گرایی 
استداللی را در دامنۀ لفاظی و خطابت  خردِ 
شیوه،  همین  به  می کند.  نقد  می دهد،  قرار 
از  که  است  امیدوار  دریدا  که  می گوید  او 
از  انتقادش  در  خودارجاعی  منطقِی  مسالۀ 
هابرماس  حال،  این  با  کند.  اجتناب  خرد 
بنیادستیز  نقد  جای  “هر کس  می کند:  اشاره 
تناقض  تا  بسپارد  لفاظی  دامنۀ  به  را  خرد 
نقد  تیغ  کند، خودِ  بی اثر  را  خودارجاع گری 
 Habermas( می کند”  ُکند  هم  را  خرد 
هابرماس  شکل،  همین  به   .)1987, 210

تبارشناسانۀ  روش  این که  به خاطر  را  فوکو 
خود را در معرض افشاگری تبارشناسانه، که 
به  قادر  مدرِن  دوبارۀ یک سوژه  به کارگیری 
نظر افکندِن انتقادی به تاریخ را توسط فوکو 

آشکار می کند. 
“فوکو  که  می گوید  هابرماس  بنابراین 
مشکالت  با  مناسب  شیوه یی  به  نمی تواند 
ماندگاری که در ارتباط با رویکردی تفسیری 
به دامنۀ موضوع، انکار خودارجاعی ادعاهای 
دارای اعتبار عام و توجیه هنجاری نقد پیش 
Habe n کند”  نرم  پنجه  و  )یی آید، دست 

.)mas 1987, 286
اساس  بر  پست مدرنیسم  از  هابرماس  انتقاد 

راه  خودارجاعی،  تناقض  و  اجرایی  تناقض 
و چاه را به بسیاری از مباحثات انتقادی که 
اکنون جریان دارند، نشان داده است. با این 
رد  را  انتقادات  این  پست مدرنیست ها  حال، 
متقابِل سخن ورانه  راهبردهای  با  یا  کرده اند، 
به آن ها پاسخ داده اند. برای مثال، لیوتار این 
تصور را که ارتباط میان ذهنی دال بر مجموعه 
قواعدی است که پیشتر در مورد آن ها توافق 
حاصل شده، و این را که اجماِع عام هدف 

نهایی گفتار است، رد می کند. 
این که پست مدرنیست ها آشکارا به هابرماس 
او  که  است  علت  این  به  می دهند  پاسخ 

مانند  و  می گیرد  جدی  را  پست مدرنیسم 
چرت وپرِت  عنوان  به  را  آن  دیگر،  منتقدان 
قادر  او  این که  واقع،  در  نمی کند.  رد  محض 
مورد  را  پست مدرنیستی  متن های  تا  است 
گواه  دهد،  قرار  استداللی  و  دقیق  خوانِش 
با  هم چنین  او  آن هاست.  فهم پذیرِی  بر 
تمرکز  که  است  موافق  پست مدرنیست ها 
مباحثه باید بر مدرنیته آن چنان که در کنش ها 
و نهادهای اجتماعی تحقق یافته است باشد، 
تا این که بر نظریه های شناخت یا زبان شناسی 
از  خودآیین.  حوزه هایی  مثابه  به  صوری 
ارتباط  دربارۀ  هابرماس  دغدغۀ  لحاظ،  این 
میان ذهنی، به روشن شدِن بنیانی که مباحثات 

تداوم  آن  بر  پست مدرنیست  ـ  مدرنیست 
می یابد، کمک می کند.

  منابع:
Lyotard, J.nF., 1984, The Postn
 modern Condition: A Report
on Knowledge, Geoff Benningn
 ton and Brian Massumi )trans.(,
Minneapolis: University of Minn

.nesota Press
 Habermas, Jürgen, 1987, The
Philosophical Discourse of Mon
 dernity, Frederick Lawrence

 )trans.(, Cambridge: Cambridge
.University Press

تولید  خدای   )Dionysus( دیونیسیوس   *
شخصیتی  روی  دو  وی  بود.  شراب  و  مثل 
دارد: از یک سو، الهام بخش شادی و شور و 
خلسۀ الهی است. از سوی دیگر، وی بیرحم، 
می رسد  نظر  به  است.  خشم آلود  و  بی فکر 
شخصیِت  دوم  روی  سسلر،  منظور  این جا 
سایت  از  )برگرفته  م  است.  دیونیسیوس 
http://www. یونانی:  اسطوره شناسی 
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انتقاد هابرماس از پست مدرنیسم بر اساس تناقض اجرایی 
و تناقض خودارجاعی، راه و چاه را به بسیاری از مباحثات 
انتقادی که اکنون جریان دارند، نشان داده است. با این حال، 
پست مدرنیست ها این انتقادات را رد کرده اند، یا با راهبردهای 
متقابِل سخن ورانه به آن ها پاسخ داده اند. برای مثال، لیوتار این 
تصور را که ارتباط میان ذهنی دال بر مجموعه قواعدی است که 
پیشتر در مورد آن ها توافق حاصل شده، و این را که اجماِع عام 
هدف نهایی گفتار است، رد می کند

هـابرماس و انتقـاد از 
پساُمدرنیسـم



وقتی قرار نیست که باشد 
این روزگار با دِل من سازگار نیست

این روزگارِ بی همه چی روزگار نیست
از من نپرس علت تنهایی مرا

راز دل کسی به کسی آشکار نیست
در سرزمین مادری ات هم غریبه ای

وقتی که بخت با دل تنِگ تو یار نیست
می آید آن زمان که تو هم زرد می شوی
هر چهار فصِل سال عزیزم بهار نیست
وقتی که شهر پُر شود از گوش های کر

شاعر شدن برای کسی افتخار نیست
یک عمر سوختیم ولی یک نفر نگفت

داروی درد هیچ کسی انتظار نیست
هرچند دیر، تازه به این جا رسیده ام:

وقتی قرار نیست که باشد، قرار نیست

بگذار بمیرد...
بگذار بمیرد ... که تو را خواب نبیند

این چشمۀ خشکیده، به خود آب نبیند

تا چشم پُر از حسرِت دریا شدنم را
یک رود که وصل است به مرداب نبیند

 
بگذار که شب کور شود ... کور شود ... کور

لبخند تو را بر لب مهتاب نبیند ...
 

برداشته ام عکس تو را از تن دیوار
تا روی تو را در قفس قاب نبیند 

 
بگذار بمیرد که کسی هر شب و هر روز

این قدر مرا خسته و بی تاب نبیند ... 

دو شعر از علی رضا خجو 

         عباس مؤذن

جهان  عامیانۀ  ادبیات  در  زن، 
حِق  تنهایي،  از  گریز  براي 
انتخاب ندارد و اگر مردي او را 
محنت  بر  ناکامي  رنج  نپذیرد، 
مي شود،  افزوده  او  تنهایِي 
این  آوارِ  میان  از  سرانجام  و 
زن  که  است  نازایي  یا  ناکامي 
به  پلیدي  و  اهریمني  سیماي 
خود مي گیرد و هم چون »دلیله« 

بر علیه مردان فتنه مي کند.
به سوي  راهي  مي گیرد،  طبیعت شکل  در  که  تفکري   
یک خداي عجیب باز مي کند که براي نشان دادن قدرت 
روایتِي خود براي احکامش هیچ نیازي به »موجودیت« 
روایِت  یک  مي تواند  او  اندیشۀ  از  مرحله  هر  ندارد. 
و  داستان  در  »روایت«،  باشد.  خصمانه  یا  و  عارفانه 
بیان  مراحل  اصلي ترین  از  یکي  پریان،  داستاني  ادبیات 
باید  ابتدا  است. پس شهرزاد،  اهورایي  اندیشه هاي  این 
یک  بتواند  تا  باشد  داشته  ایمان  اهورایي  جهان  این  به 
زمان«  »شاه  درمان  براي  خوب  و  مناسب  »روایت« 
انتخاب کند. چون او، ناگزیر از یادآوري و تکرار است. 
باعث  ننشیند،  خود  قالب  در  به درستي  اگر  تکرار  و 
شهرزاد،  براي  و  مي شود  ذهن  خموده گِي  و  خسته گي 

این به معني مرگ است!
با  برابر  سکوت  و  »زنده گی«،  با  مساوی  گفتن  سخن 
»مرگ« است. اگر بتواني قصه  یي بگویی، زنده می مانی، 
کردن  اعتراف  نوعی  گفتن،  قصه   ُمرد!  خواهي  وگرنه، 
آن که  از  قبل  مرگ!  از  پیش  بیانیۀ  از  گونه  یک  است؛ 
تا قصه یي  تو مجال می دهند  به  تیغ  زیر  کنند،  اعدامت 
روایت کني و با انتخاب درست روایِت گفتن، جاِن خود 
را از مهلکه بیرون کنی. قّصه گفتن، حق محترمی است. 
نه فقط شهریار خون ریز بلکه حتا عفریتی که کودکش 
خود  فرزنِد  قاتل  به  شده،  کشته  سهو  به  و  تصادف  به 
مجال قصه گفتن می دهد. پس احتیاط الزم است. چون 
این قالي که بر آن پا مي نهید و نقش هایش را مي ستایید، 
ممکن است یک باره بپرد؛ اگر در این بطري )بوتل( را 
غولي  بردارید،  دنیاست  دیگِر  بطري هاي  همۀ  شبیه  که 
خواهد  بیرون  آن  از  قدرت مند  نهایت  در  و  بلندقامت 
آمد؛ این اسب که از فرمان برداري و رام بودنش اطمینان 
دارید، و دوست دارید سوار بر آن، هر صبح گاه در این 
کرانۀ زیبا گردش کنید، اسبي دریایي است که شما را به 
اقیانوس ها خواهد برد و گرفتار مصایب خواهد کرد. به 
که  است  درز حقیقت سلطاني  بنگرید،  گدا خوب  این 
منتهاي فقر و  سوگند خورده است ساعاتي چند را در 
فالکت به سر برد؛ این گاو نه تنها سخن مي گوید، بلکه 
قاضي مشهور و برجسته یي است که از بخِت بد بدین 
صورت مسخ شده است؛ این جزیره که پس از نجات 
یافتن از غرق شده گي در دریا، مي خواهید بر آن کلبه یي 
زیرا  است،  زنده  و  مي خورد  تکان  بسازید،  خود  براي 
جزیره ـ یک »نهنگ ماهي« حقیقي است که ناگهان شما 

را با روغنش، چرب و آلوده خواهد کرد.

به  یک شب،  و  هزار  کتاب  از  صفحه  هر  خواندِن  با 
به  مگر  کنید،  اعتماد  و  اطمینان  نمي توانید  هیچ چیزي 
وجد  و  هستید  آن  خوانندۀ  که  خود  شادمانِي  و  نشاط 
مي شود.  بیشتر  و  بیشتر  صفحه،  هر  در  که  سروري  و 
این چیزي ست که هیچ وجه مشترکي با سوریالیسم در 
ادبیات ندارد. در این جا هیچ چیز بالعوض نیست. هر 
پیشامدي را نیازمندي مبهم مان به آن رقم مي زند و توجیه 
مي کند. در این جا همه چیز رویاوش است اما نوراني و 
هر  که  افسانه یي  شرق  این  در  شگفتي مان  و  درخشان، 
سپیده دم  این  در  مي ماند  سرگیچه آور  سرابي  به  افقش 
جهان و فجر جهاِن قصه که در آن، چیزهاي زمین که 
هنوز از شبنم آغازین خلقت، نم دار و نرم و زودشکن اند، 
مدام تغییر مي  یابند، تمامي ندارد. اگر چنین مي نماید که 
بهار  در  یک شب  و  هزار  مي روید،  کتابي  فصل  هر  در 
روییده است. هزار و یک شب سرشار از جوانه، شکوفه 
و وعده هایي است که برآورده مي شوند، پر از برگه هاي 
نرمي که سخت به شاخه ها چسبیده اند، پر از میوه هاي 
خورشیدي  برخوردارند،  خورشید  نور  از  که  بي شمار 

بازي گوش اما ثمربخش. 
در هزار و یک شب همه چیز چون بهار است و آرزوي 
بهار و سبزینه گي آغازیِن خزنده که با طراوت و جسارت 
به  امیدي  از  دیگر،  به شاخه یي  از شاخه یي  نوپدیدش، 
گونه یي  به  و  رفته  دیگر  به سال  سالي  از  و  دیگر  امید 
نامحسوس به دوراِن ما رسیده است. بي گمان، خداوند 

را  کارها  اما همۀ  است،  بي کران  این جوانِي  الهام بخش 
مستقیمٌا او انجام نمي دهد. از این رو شاهدخت، جواني 
با صداي دل انگیز و لطایف تخیلي، حاکم بر این جهاِن 
قصه هاست. میان فرمان شاه و دختران زیباي آن  دیار که 
شهرزاد  هستند،  مرگ  به  محکوم  دیگري  از  پس  یکي 
جادویي  بافِت  جز  سپري  و  است  برخاسته  تنهایي  به  
قصه هاي خود ندارد. آري، این قصه هاي فوق طبیعي به 
گونه یي دل خراش سودمندند، زیرا هر شب جان انساني 
را از مرگ مي رهانند. اما حقیقت این است که در شهریار، 
به  عالقه مندان  تنها  بلکه  ندارد،  وجود  نگراني  این  ابداٌ 
دانستن بقیۀ داستان است و شهرزاد توانسته است او را 
چنان خواهان اعجاب و شگفتي کند که میل و ولعش 
معجزه، شیرین هم چون  که هر  است. چرا  سیراب پذیر 
عسل، و شور هم چون نمک است. شیریني آن سیرمان 
عطش،  این  و  مي آورد  تشنه گي  شوري اش،  و  مي کند 
میل مفرط به مشاهدۀ معجزۀ نویني است. شهرزاد هرگز 
روشن اندیشش،  زیباي  سر  در  بلکه  نمي خوابد،  شب 
یاد  از  تا  مي کند  مرور  مي آورد،  به یاد  که  را  قصه هایي 
نبرد که با کمترین لغزش در گفتار و کوچک ترین لرزش 
به  در  پشت  که  کاذب  صبح  اژد هاي  جان  اندیشه،  در 
انتظار کمین کرده است، بر او خواهد جهید.  نه، شهرزاد 
این باشد  نخوابیده است و بزرگ ترین اعجازش، شاید 
که امروزه روز، هنوز با چشماني باز بیدار است، هم او 
و هم قصه هایش هنوز مي درخشند و من خاصه از این 

دیرزماني  زیرا  ُخشنودم؛  بسي  دیرهنگام  بزرگ داشِت 
دست خوش خیاالتم بودم و پاي بند تصور و بینشي که 
قصه هاي  زیباترین  به  همین سبب  به  و  داشتم  قصه  از 
ویژه گي  هاي  تمام  نداشتم.  توجه  باید  چنان که  جهان، 
شخصیتي زن، چه مثبت و چه منفي، در کهن ترین آثار 
اندیشه هاي  صورت  به  نخست  است.  شده  ثبت  ادبي 
انتزاعي و سپس در قالب شخصیت هایي بروز مي کند و 
باالخره بن مایه)موتیف(هایي مي شود که با بسط گسترۀ 
ادبیات داستاني، در موقعیت هاي گوناگوني قرار مي گیرد. 
و بي گمان، قصه ها براي افسون کردن اند و گفته ها براي 
و  تصریحات  این  با  افسون،  و  سحر  آیا  اما  آموختن. 

دقایق، زایل نمي شود؟  
در ادبیات کهن،  »هزار و یک روز«، قرینۀ قصه هاي »هزار 
و یک شب« است. برعکس هزار و یک  شب، قهرمان 
روایت  است.  زن  یک  روز«،  یک   و  »هزار  قصه هاي 
هزار  در  »فرخ ناز«.  به  نام  کشمیري  شاه ُدخِت  زنده گي 
و یک  روز، فرخ ناز به دلیل دیدن یک خواب، به همۀ 
مردان بدبین و از آنان بیزار مي شود. به گونه یي که دیگر 
خواب  در  فرخ ناز  مي کند.  خودداري  کردن  ازدواج  از 
مي بیند که یک گوزن نر، به دام صیادي گرفتار مي آید. 
در این هنگام، توسط یک گوزن ماده، از دام صیاد رهایي 
مي یابد، اما متأسفانه در حین رها کردن گوزن نر، خودش 
در بند دام صیاد گرفتار مي شود. گوزن نر بدون این که 
به کمِک او بیاید، گوزن ماده را به حاِل خود رها کرده 
از  و مي گریزد. شاه دخت بعد از بیدار شدن از خواب، 
جنس مرد ها متنفر مي شود. پس از آن که معالجات بسیار 
پادشاه کشمیر براي مداواي دخترش به نتیجه نمي رسد، 
دایۀ  مي گذارد.  میان  در  دخترش  دایۀ  با  را  نگراني  این 
بیمارگونۀ  درمان سوءظن  براي  »مه مه«  به نام  او  مهرباِن 
این  که  مي گوید  قصه یي  وي  براي  روز  هر  شاه دخت، 
که  است  شجاعي  و  وفادار  جوان مرداِن  روایت  قصه ها 
که  عهدي  به  و  نمي زنند  باز  سر  خود  پیماِن  از  هرگز 
مي بندند، سخت وفادار مي مانند. قصه ها هفته ها و ماه ها، 
با قطع و وصل کردن هاي مکرر و با هربار که شاه دخت 
به حمام مي رود و شست وشو مي کند، رها شده و دوباره 
با قصه درمانِي  »مه مه«  این طریق،  به  پیدا مي کنند.  ادامه 
خود و با روشی نامحسوس به فرخ ناز مي باوراند که در 
بین مردان، اشخاصي نیز هستند که او بتواند بدون آن که 
از خیانت شان ترسي به دل راه بدهد، به آن ها اعتماد کند. 
و هراس هاي  بیم  درمان طوالني،  این  پایان  در  باالخره 
بي موردِ فرخ نازِ زیبا از بین رفته و به یک شاهزادۀ جوان 

سخت دل بسته شده و با او ازدواج مي کند. 
در هزار و یک  شب، شهرزاد باید مدام قصه ببافد وگرنه 
کشته مي شود. او زنده گِي خود را مدیون ذخایر بي کراِن 
تخیل بارورِ خویش است. در هزار و یک  شب، سلطان 
مه مه نیز قصه مي بافد و گاه با هنرمندي به پایان مي برد، 
اما هیچ خطري جانش را تهدید نمي کند. سعي و تالِش 
در  که  جواني  دختر  به  ناب  عشق  است؛  عشق  از  او 
بیماري  دچار  اینک  و  نوشیده  شیر  پستانش  از  کودکي 
رواني بیم ناکي، سخت تر از بیماري جسماني شده است. 
در واقع، دایه برایش داستان هاي شگفت انگیز مي گوید، 
هم چنان که در موقعیت دیگري، به شاه دخت داروهاي 
آن  ِسر  از  خودش  فقط  که  مي خوراند  اعجاب انگیزي 

آگاهي دارد.
گرفته شده از: وب سایت ُمرور

منابع:
ـ هزار و یک شب، عبداللطیف تسوجي، چاپ هرمس

ـ اختیار تام شهرزاد، ژول سوپرویل
ـ جهان هزار و یک شب، آندره ِشدل، ژان کوکتو، آندره 

میکل، ترجمۀ جالل ستاري
 ـ پل صباغ »جهان هزارویک شب«

ـ هزار و یک شب غرب، کلود هلن سیبر
دالکروا  پتي  فرانسوا  روز.  یک  و  هزار  کتاب  مقدمۀ  ـ 
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سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و پنجاه و هفتم y چهار شنبه 17 میزان/مهر y 1392 4 ذوالحجه y 1434 9 اکتوبر 2013

مردانه چون شهرزاد، 

بین مـرگ و زنده گـي
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کردن خودداري مي کند
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ُجست وجوی کلید گم شده این بار در هرات
اولـویت گفت وگوهـای بین االفغـانی

دفتر ملل متحد در کابل...
 گفت:  چند مرحله اول انتخابات به خوبي پشت سرشده است و 
باید در میعاد زمانی تعیین شده در تقویم که از سوي کمیسیون 

انتخابات انتشار یافته است انتخابات برگزار شود.
به گفته او تا به نزدیک به 2 میلیون نفر جدیداً کارت رأی دهي 
را اخذ کرده اند که از این مجموع 30 درصد خانم ها مي باشند.

سخنگوي دفتر یوناما در افغانستان همچنین از مردم و گروهاي 
پروسه  در  مردم  شرکت  مانع  تا  خواست  افغانستان  در  درگیر 

انتخابات ریاست جمهوري نشوند.
راه  فرا  در  حاضر  حال  در  که  چالشی  افزود:  ادامه  در  وي 
انتخابات دیده مي شود، مشکل امنیتي در برخي مناطق کشور 
است که آن هم وظیفه نیروهاي امنیتي افغانستان مي باشد که 
تا شش ماه آینده امنیت این مناطق را بصورت درست آن تامین  

نمایند.
مسئوالن دفتر یوناما در افغانستان مي گویند: اگر در انتخابات 
ریاست جمهوري سال 1393 کدام تقلب صورت گیرد، نه تنها 
دفتر یوناما بلکه تمامي کشورهاي کمک کننده، صداي اعتراض 

خودرا دراین باره باال خواهند نمود.

کابل باید بر شرایط پس...
 که می دانیم اینگونه مذاکرات در بعد فنی و امنیتی 

با هر کشوری بسیار پیچیده اند.
روز  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
یک  به  طرف  دو  که  حالی  در  که  گفت  دوشنبه 
توافق نزدیک می شوند، او همچنان رضایت ندارد.

وی گفته بود که هرگونه توافق باید به افغانستان 
اطمینان داده و منافع افغان ها را حفظ کند.

ایمل فیضی، سخنگوی کرزی روز سه شنبه گفت: 
ما یک شریک استراتژیک امریکا هستیم و باید از 

ما در مقابل حمالت خارجی دفاع شود.

از  که  نظامیانی  شبه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
پاکستان برای انجام حمالت انتحاری به افغانستان 
سرویس های  سوی  از  که  می شود  گفته  و  رفته 
اطالعاتی پاکستان نیز حمایت می شوند، گفت که 

این خود یک تهاجم است.
هارف تصریح کرد که امریکا می داند که افغانستان 
که  است  امریکا  سوی  از  تضمین  این  خواهان 
را رفع  افغانستان  امنیتی  نیازهای  احتمالی،  توافق 

می کند.
هزار   57 از  دارد  قصد  امریکا  که  می شود  گفته 
نیروی حاضرش در افغانستان، حدود 10 هزار نفر 

را پس از 2014 در این کشور نگه دارد.

          احمــد عمران

در هفتۀ جاری، شهر باستانی هرات میزبان دو نشست 
ملی  آجندای  مشورتی  نشسِت  یکی  بود؛  پُراهمیت 
در  مسعود  شهید  بنیـاد  مدیریت  با  دوشنبه  روز  که 
این شهر برگزار شد و دیگری نشسِت گفت وگوهای 
 14 و   13( یک شنبه  و  شنبه  روزهای  در  که  امنیتی 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  مدیریت  با  میزان( 
هرات  در  است ـ  دولتی  غیر  نهاد  یک  که  افغانستان 

برگزار گردید.
باشکوه  استقبال  مورد  که  ملی  آجندای  نشست  در 
بر  گرفت،  قرار  کشور  غرب  جنوب  حوزۀ  نخبه گان 
اهمیِت داشتن یک برنامۀ کالن ملی و هم چنین تشکیل 
دولت وحدت ملی و تحقق صلح پایدار در افغانستان 
در فرایند انتخابات تأکید رفت. نخبه گان والیت هرات 
برای خروج  را  ملی  نیز طی سخنانی، طرح آجندای 
برای  و  کردند  ارزیابی  مفید  کنونی کشور،  بحران  از 
این طرح مکتوب و مدون، تالِش  به کرسی نشاندن 
پی گیر تمام اقشار جامعه را خواستار شدند. طی این 
نشست، از طرح آجندای ملی در کلیت حمایت قاطع 
در  ملی  آجندای  که  شد  فیصله  و  گرفت  صورت 
شرایط بحرانی امروز، برگزاری انتخابات را یک اصل 
قانونی و نیاز مبرم افغانستان می داند و امیدوار است 
بتوانند  انتخابات،  این  رهگذر  از  افغانستان  مردم  که 
موفق به تشکیل یک دولت وحدت ملی با قاعده یی 
وسیع شوند و سرانجام به صلح و ثبات واقعی دست 
خوش بینی های  با  دوشنبه  روز  نشست  این  یابند. 

فراوان پایان یافت.
امنیتی  »گفت وگوی  کنفرانس  دیگر،  نشست  اما  و 
این  برگزارکننده گان  خوش بختانه  که  بود  هرات« 
نشست نیز با خوش بینی به نتایج آن نگاه می کنند و 
باور دارند که این کنفرانس به اهدافی که برای خود 
مشخص کرده بود، دست یافته است. در این کنفرانس 
حضور  جهان  و  منطقه  کشور  سی  از  نماینده گانی 
مطالعات  انستیتوت  رییس  مرادیان  داوود  داشتند. 
هرات  امنیتی  گفت وگوی  اصلی  هدف  استراتژیک، 
آقای  خواند.  منطقه  کشورهای  میان  اعتمادسازی  را 
بین المللی  کنفرانس  مشخص  »هدف  گفت:  مرادیان 
از  ما می خواهیم  که  است  این  امنیتی،  گفت وگوهای 

کنیم.  شروع  را  دوام دار  منطقه یی  روند  یک  هرات 
است  این  دوامدار  منطقه یی  روند  این  اصلی  هدف 
که به صورت منظم، اعتمادسازی را بین افغانستان و 
کشورهای منطقه تشویق و تقویت کنیم و در جریان 
مشکالت  برای  مشترک  راه حل های  متقابل،  تقویت 

مشترک خود پیدا کنیم.«
که  ملی  آجندای  طرح  ارایۀ  نشست،  این  در  اما  و 
توجه  مورد  گرفت،  صورت  ولی  احمد  توسط 
اشتراک کننده گان این کنفرانس به خصوص نماینده گان 

کشورهای خارجی قرار گرفت. 
این طرف  به  مدتی  از  ملی  آجندای  که  نیست  شکی 
مورد توجه جریان های سیاسی داخلی و خارجی قرار 
هرات  امنیتی  گفت وگوهای  کنفرانس  و  است  گرفته 
می باشد؛  مشابهی  نسخۀ  به  دست یابی  پی  در  نیز 
پی  در  نشست  این  برگزارکننده گان  که  آن چه  زیرا 
که  اهدافی ست  و  خواست ها  کلیِت  واقع  در  آن اند، 
اشاره  آن  به  داخلی  منظر  از  ملی  آجندای  طرح  در 
شده است. چنان که اعضای خارجی اشتراک کننده در 
امنیتی هرات، در حاشیه های  کنفرانس گفت وگوهای 
این نشسِت دو روزه دیدارهایی با احمد ولی مسعود 
داشتند و در مورد طرح آجندای ملی با جزییات تمام 

به تبادل نظر پرداختند.
از اهداف اصلی هر دو نشست )گفت وگوهای امنیتی 
هرات و نشست مشورتی آجندای ملی( اعتمادسازی 
هدفی  چنین  تحقق  شک  بدون  است.  شده  خوانده 
آن هم  باشد،  مهم  بسیار  می تواند  افغانستان  برای 
در  ریاست جمهوری  ارگ  دیپلماسی  عماًل  که  زمانی 
مهارسازی بحران، به بن بست رسیده است. اما مسالۀ 
چه  بر  اعتمادسازی  نوع  این  که  این جاست  اصلی 

بستری می تواند شکل بگیرد؟ 
دارد  قرار  پیچیده  مناسبات  با  منطقه یی  در  افغانستان 
تاریخی  مشخص  ریشه های  امروزی  مشکالت  و 
دارند. هم چنان افغانستان چالش هایی را در مناسبات 
خود  با  دارد،  تاریخی  تعامالت  در  ریشه  که  درونی 
حمل می کند و تا زمانی که این محورها و یا چالش ها 
سوی  به  گامی  نمی توان  نشوند،  عریان  و  مشخص 

اعتمادسازی برداشت.
ایجاد  هرات،  امنیتی  گفت وگوی  محوری  موضوع 
اعتمادسازی میان کشورهای منطقه خوانده شده است. 

اما پرسش این جاست که اعتمادسازی با عبور از چه 
مشکالتی می تواند صورت عملی و واقعی پیدا کند؟ 
همان پرسشی که کنفرانس امنیتی هرات در برابر آن، 

حرف مشخصی مطرح نکرد. 
دعوت شدۀ  نمایندۀ  هفت  حضور  عدم  هم چنان 
پاکستان به این کنفرانس، نشان داد که حداقل یکی از 
جوانب مهم و ذی دخل در قضایای افغانستان و منطقه 
نسبت به آن چه که در این کنفرانس گفته می شده، از 
خود  آن  در  اشتراک  از  و  داشته   قبل حساسیت هایی 

داری کرده است.
اعتمادسازی به عنوان امری کیفی، زمانی می تواند به 
امری واقعی تبدیل شود که پیش از آن، آسیب شناسی 
راهکارهای  و  باشد  شده  انجام  به درستی  وضعیت 
گام  در  و  باشند  شده  ارایه  بحث  برای  مشخصی 
نخست مسایل از درون در گفت وگوهای بین االفغانی، 
مطرح و به هدف تعیین اولویت ها و توافق روی یک 

برنامۀ کالن ملی، حرکت های موثری صورت گیرد.
شکی نیست که ایجاد اعتمادسازی، روندی »زمان بر« 
است و در نخست باید این حرکت را از داخل و از 
میان مردم و نخبه گان شان آغاز کرد و به یک نسخۀ 
مدون در زمینۀ خروج از بحران به توافق رسید و آن گاه 
منتظر بود که مردمان منطقه واقعًا وارد گفت وگوهای 
سازنده برای حل مشکالت و چالش های خود شوند 

تا بر سرنوشت و وضعیت ما تأثیرگذار باشد.
به هر رو نشست گفت وگوهای امنیتی هرات، حداقل 
نشان داد که مشکالت منطقه بدون پذیرش یک دیگر و 
تن دادن به گفت وگو به عنوان شرط اصلی بیرون رفت 
مشورتی  نشست  و  نیست  امکان پذیر  منازعه،  از 
آجندای ملی در هرات بیان کرد که کلید حل مشکالت 
افغانستان، در بین خود افغان هاست و تا زمانی که به 
خود نیایـیم و به تبیین مشکالت خویش نپردازیم و 
اعتمادسازی نکنیم، نمی توانیم از بیرونی ها انتظار این 
این  میان خودشان  در  ما  به خاطر  که  باشیم  داشته  را 
و آن کنند. بنابراین به نظر می رسد که طرح آجندای 
ملی، یک اولویت برای تمام گفت وگوهای سیاسی در 
به ویژه  جامعه  اقشار  تمام  باید  و  است  کشور  سطح 
در  ملی  کالن  توافق  یک  به  رسیدن  برای  نخبه گان 
دیگر  و  کنند  تالش  ملی  آجندای  اصلِی  محورهای 

گفت وگوها و برنامه ها را در آیینۀ آن سامان دهنـد.
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جایزه صلح نوبل امسال...
بر سر  بیشتر  نیجریه  در  یکان  اونه  اولورانفمی  نام جان  مذهبی   
زبان هاست. گفته شده وی نقش مهمی در انتقال دموکراتیک قدرت 
در نیجریه ایفا کرده است. نام ماجی جبران، راهبه قبطی اهل مصر 
از بنیان گذاران انجمن خیریه کمک به افراد محروم نیز به میان آمده 

است.
اما روسیه امسال دارای بیشترین نامزدهاست. در این بین فعاالن 
یووا،  آلکسی  لودمیال  داشت.  بیشتری خواهند  بشر بخت  حقوق 

سویت النا گانوشکینا و لیلیا سیبانووا از جمله این افراد هستند.
نام والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در بین نامزدهای دریافت 
جایزه صلح نوبل موجب شگفتی شده است. کمیته صلح نوبل به 
لحاظ نقش صلح آمیز وی در بحران سوریه او را در لیست خود 
قرار داده است. حتی در امریکا نیز رییس جمهوری روسیه حامیانی 
دارد که اخیراً با امضای عریضه یی از باراک اوباما، رییس جمهوری 
امریکا و صاحب جایزه صلح نوبل سال 2009 خواسته اند تا جایزه 

خود را به وی اهدا کند.

مخالفت برخی سناتوران...
 تا چند هفته دیگر به موافقه برسند.

جمهوری  ریاست  ارگ  در  مقام ها  این  از  قبل 
جرگه  لویه  برگزاری  با  که  بودند  گفته  افغانستان 
با  امنیتی و دفاعی  توافقنامه همکاری های  در مورد 
امریکا بازهم این سند بر اساس قانون به شورای ملی 

فرستاده خواهد شد.
از  پس  امریکایی  نیروهای  نظامی  چگونگی حضور 
سال 2014 و موجودیت پایگاهای دایمی آن کشور 
در افغانستان از بخش های مهم این توافقنامه خوانده 

می شود.

حکومت ما »ضعیف...
به  را  صلح  که  کاری  هر  حاضرم  من  است.   صلح 
صلح  طریق  از  و  دهم  انجام  می آورد،  افغانستان 

اهداف زنان افغان را بهتر ارتقا دهم.
کرزی تأکید کرد: هیچ شکی ندارم که )بعد از صلح( 
شمار زنان و دختران جوان افغانی که درس می خوانند 
و فرصت تحصیالت عالی و اشتغال بهتر را به دست 

می آورند، افزایش خواهد یافت.
که  کرد  تصریح  دیگر  بار  افغانستان  رییس جمهوری 
امنیتی  هیچ عجله یی برای امضای توافقنامه دوجانبه 

با امریکا ندارد.
که  امنیتی  سند  این  که  است  آن  خواهان  واشنگتن 
خروج  و   2014 از  بعد  افغانستان  و  امریکا  روابط 
به  انتخابات  از  قبل  می کند،  ترسیم  را  ناتو  نیروهای 
توسط  این سند  امریکایی ها می خواهند  برسد.  امضا 
به یک  تبدیل  توافقنامه  این  تا  برسد  امضا  به  کرزی 

موضوع انتخاباتی در افغانستان نشود.

در  توافقنامه  این  اگر  گفت:  زمینه  این  در  کرزی 
)امریکایی ها(  آن ها  نباشد،  مفید  ما  برای  درازمدت 
می توانند افغانستان را ترک کنند. این سند باید برای 

اهداف و منافع افغانستان مناسب باشد.
حامیان  با  دشواری  روابط  اخیر  سال های  در  کرزی 
غربی خود داشته و بخشی از آن به دلیل انتقاد علنی 
او از ناتو بوده است. وی ناتو را متهم می کند که به 

حاکمیت ملی افغانستان احترام نگذاشته است.
در سال 2009، باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
غیرموثر«  و  اتکا  غیرقابل   »همکاری  را  کرزی  حامد 

توصیف کرد.
نیوزنایت  با  خود  مصاحبه  در  کرزی  این حال،  با 
به  او  به  گفت،  و  کرد  رد  را  موضوع  این  بی بی سی 
که  جایی  در  که  می دهند  را  نسبت ها  این  دلیل  این 
می خواهند با آنها همراهی کنیم، ما همراهی نمی کنیم.
رییس جمهوری افغانستان ادامه داد: آن ها می خواهند 
وقتی غیرنظامیان کشته می شوند، خاموش باشیم اما ما 

سکوت نمی کنیم. ما نمی توانیم سکوت کنیم.

سال های  در  که  کرد  اذعان  خود  مصاحبه  در  وی 
پس از ورود نیروهای ائتالف ناتو به رهبری امریکا 
بوش،  جورج  با  خوبی  روابط  او  افغانستان  به 

رییس جمهوری وقت امریکا داشت.
اختالف نظر  آغازین  سال های  آن  در  گفت:  کرزی 
روابط  وخامت  نداشت.  وجود  ما  بین  زیادی  بسیار 
ما از سال 2005 آغاز شد؛ زمانی که ما شاهد اولین 
که  دیدیم  ما  زمانی که  بودیم،  غیرنظامیان  کشتارهای 
جنگ علیه تروریسم در جایی که باید صورت بگیرد، 

صورت نمی گیرد.
در  نباید  ناتو  و  امریکایی  سربازان  کرد:  اظهار  وی 
قریه های افغانستان عملیات به راه بیاندازند و به مردم 

افغانستان آسیب وارد کنند.
از سوی دیگر، کرزی اعالم کرد: حکومت ما ضعیف 
ما  ناموثر.  حکومت ها  دیگر  با  مقایسه  در  و  است 
تازه شروع به کار کرده ایم اما فساد بزرگ، فسادهای 
صدهامیلیون دالری، کار افغان ها نبود. حاال همه این 

موضوع را می دانند. این فساد خارجی ها بود.

اسناد اختالس دکتر رهین...
آن ها  از  و  فرستاد  اداری  فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  عالی  ادارۀ   

خواستار پی گیری و بررسی این پرونده شد.
توسط  کمیسیونی  ظاهراً  اسناد  این  فرستادن  از  بعد  افزود،  او 
تا  اما  کند،  بررسی  را  قضیه  این  تا  شده  ایجاد  رییس جمهور 
این بررسی ها داده نشده است، در  از  اکنون هیچ گونه پاسخی 
کنار آن به خاطر تعقیب این موضوع ما یکبار دیگر نیز به همین 
کمیسیون  به  هم  نامه هایی  و  فرستادیم  نامه های رسمی  نهادها 
مجلس  و  نماینده گان  مجلس  معارف  و  دینی  فرهنگی،  امور 

بزرگان ضمیمه اسناد فرستادیم.
بر  مبتنی  ادعای  هیچ گونه  آن ها  که  ورزید  تأکید  دشتی  آقای 
اختالس وزیر اطالعات فرهنگ ندارند، اما از نهادهای مربوط 
خواست تا این قضیه را با دقت و جدیت بررسی کنند و نتایج 

بررسی های خود را اعالن کنند.
رییس اجراییه یی اتحادیۀ خبرنگاران افغانستان همچنان افزود، 
سید  اختالس  قضیۀ  بررسی  خواهان  مسوول  نهادهای  اگر 
آماده  آن ها  باشند،  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم 

هستند تا اسناد بیشتری را نیز در اختیارشان قرار بدهند. 
او همچنان از رسانه ها خواست تا این پرونده را به گونۀ تقیب 

جدی کنند. 
فهیم دشتی همچنان گفت، چندی پیش کسی به نام جان بازخان 
که یک مقدار از آثار تاریخی را در سال های 2003و 2004 به 
لندن برده، توسط پولیس لندن باز داشت گردید، پولیس لندن 
بعد از باز داشت این قاچاقچی نامۀ را به وزارت اطالعات و 
فرهنگ فرستاده و تذکر داده است که ما کسی را با آثار قاچاق 
شده از افغانستان بازداشت کرده ایم؛ وزارت اطالعات و فرهنگ 
در جواب به نامه نوشته است که این آثار مربوط به موزیم ملی 
افغانستان نیست؛ در حالی که موزیم ملی افغانستان پشنهاد کرده 

است که باید ما این آثار را ببینیم.
و  می شود  برنز  دورۀ  به  مربوط  آثار  این  افزود،  دشتی  آقای 
پولیس لندن گفته است که مربوط به افغانستان است، اما وزارت 
اطالعات فرهنگ به این نامه جواب رد داده و گفته است که این 

آثار مربوط به افغانستان نمی شود.
نگاشته  بیست  دیلی  تازه گی روزنامۀ  به  است،  آوری  یاد  قابل 
کمکی  پول های  از  دالر  میلیون  یک  رهین  مخدوم  سید  داکتر 

برای حفظ آثار تاریخی این کشور را حیف و میل کرده است.
مدانجیت  میالدی   2003 سال  در  که  شده  گفته  گزارش  در 
سنگهـ سفیر ُحسن نیت یونسکو به اساس یک تفاهم نامه تعهد 
نمود که یک میلیون دالر را به هدف حفظ آثار باستانی افغانستان 

به وزارت اطالعات و فرهنگ این کشور کمک می کند.
دیلی بیست به نقل از برخی مقام های سابق این وزارت نوشته 
بانکی اش  به حساب  را  پول  این  رهین  که سید مخدوم  است 

انتقال داده و آن را حیف و میل کرده است.
را رد کرده و گفته  اتهامات  این  فرهنگ  اطالعات و  اما وزیر 

است که تمام این پول های تعهد شده به او داده نشده است.
هارون مجیدی
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ټاکل شوې ده، چې د پاکستان د جمعيت علامء 

په  به  الرحمن  فضل  موالنا  مرش  ګوند  اسالم 

ملتيا  په  يوه پالوي  د  راتلونکيو څو ورځو کې 

کابل ته رايش.

پاکستاين رسنيو د موالنا فضل الرحمن د وياند 

نوموړی  ویيل،  خولې  له  اڅکزي  محمد  جان 

بلنه سفر  په رسمي  کرزي  د ولسمرش  ته  کابل 

کوي.

له  به  الرحمن  فضل  موالنا  وينا،  په  نوموړي  د 

افغان ولسمرش، د سولې د عايل شورا له غړيو  

د  او  وګوري  رسه  چارواکيو  جګپوړو  نورو  او 

په  سولې  د  افغانستان  د  وضعيت،  پر  سيمې 

پروسې او پر نورو دوه اړخيزو مسئلو به وررسه 

وغږېږي. 

وايي،  رسچينې  نزدې  ته  الرحمن  فضل  موالنا 

چې افغان ولسمرش حامد کرزي پاکستان ته د 

سفر پر مهال له هغه رسه د ليدنې هيله څرګنده 

کړې وه، خو د وخت د کمښت له امله يې وررسه 

ونه ليداى شول.

وروسته  سفر  له  ته  پاکستان  کرزي  ولسمرش 

ښاغلی موالنا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې 

کابل ته سفر وکړي او هغه یې هم بلنه منلې ده.

په ٩٠مه  مخکې  دې  تر  الرحمن  فضل  موالنا 

لسيزه کې هم افغانستان ته تلىل او د طالبانو د 

مرش مال محمد عمر په ګډون يې د هغه وخت 

له مهمو چارواکيو رسه هم ليديل وو.

بلل کېږي چې  د طالبانو کلک مالتړ  نوموړی 

د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې له هغوی رسه 

له  طالبان  چې  کله  او  درلودې  اړیکې  نېږدې 

له طالبانو  بیا هم  نوموړي  نو  واکمنۍ ولوېدل 

رسه اړیکي پالل.

له  کې  کلونو  په  جهاد  د  الرحمن  فضل  موالنا 

چې  درلودې،  اړیکې  ښې  هم  رسه  مجاهدینو 

په  او  بللی  روا  جهاد  کې  افغانستان  په  یې  تل 

یو  دی  ده.  بللې  ناروا  جګړه  یې  کې  پاکستان 

ای  له  پاکستان  د  سخت دریځی مال دی چې 

اېس ای رسه هم نېږدې اړیکې لري او په طالبانو 

هم د پراخ نفوذ خاوند دی تر دې چې د طالبانو 

معنوي پالر هم بلل کېږي.

نوموړي په تېرو څو کلونو کې د افغان حکومت 

رسه  پروسې  له  سولې  د  رسه  رسه  غوښتنو  له 

مرسته نه ده کړې او تل یې په جګړې زور راوړی 

دی. خو دا چې ولسمرش ورته د څه لپاره بلنه 

کومه  رسه  ځانه  له  ته  کابل  به  دی  او  ورکړې 

اجنډا راوړي تر اوسه روښانه نه ده. په دې اړه 

ولسمرشۍ ماڼۍ څه نه دي ویيل، چې ولسمرش 

کرزی له نوموړي څه غوښتنې لري. 

د  کرزي  ولسمرش  د  چې  کې  حال  داسې  په 

یوې خوا  له  ده،  په ختمېدو  واکمنۍ موده مخ 

له  او  دي  راتلونکې  کې  افغانستان  په  ټاکنې 

هېواده نړۍ وال ځواکونه وځي افغانستان ته د 

نه دی.  اغېزې  بې  راتګ  الرحمن  موالنا فضل 

افغانستانه د نړۍ  له  ښایي د ده سفر یو هدف 

اړه  په  حاالتو  وروسته  وتلو  له  ځواکونو  والو 

افغانستان  د  کې  هند  په  راز  دغه  وي.  بحث 

اجنډا  د  اندېښنې هم ښایي  پاکستان  د  او  رول 

اوسه  تر  چې  څه  هغه  خو  وي.  یې  برخه  یوه 

روښانه شوي یوازې د سولې خربې اترې ښودل 

شوي دي. تر اوسه چې د پاکستان له زندانونو 

نه څومره طالب بندیان خويش شوي یوه هم د 

سولې له پروسې رسه مرسته نه ده کړې، بلکې 

نور  یوشمېر  او  ته ورغيل  لیکو  د طالبانو  بېرته 

یې کورونو ته ستانه شوي دي. حتی تر دې چې 

د  افغان حکومت د خوښې وړ مالبرادر هم  د 

سولې له پروسې رسه تر اوسه مرسته نه ده کړې 

او نه یې له افغان حکومت رسه اړیکه شوې ده. 

د  نوموړي  د  پاکستانه  له  وار  وار  په  حکومت 

خوشې کېدو غوښتنه کړې وه.

موالنا فضل الرحمن چې په طالبانو کې یې پراخ 

نفوذ درلود ښايي ولسمرش کرزي ته د سولې د 

راوستو او په دې برخه کې د مرستو ژمنه وکړي؛ 

خو حقیت دا دی چې تر اوسه پاکستان په دې 

برخه کې خپله یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.

مالبرادر  د  حکومت  افغان  چې  دې  له  رسه 

خوشې کېدل د سولې له پروسې رسه د پاکستان 

مرسته بويل؛ خو حقیقت دا دی چې نوموړی 

پاکستان د پاکستاين طالبانو  او د هغه هېواد د 

لپاره  منځګړيتوب  خربو  د  منځ  تر  حکومت 

خوشې کړی دی. شنناندي په دې باور دي چې 

پاکستان یوازې او یوازې د سولې په نامه وخت 

ضایع کوي او له ۲۰۱۴ کال نه وروسته حاالتو 

ته چمتوالی نیيس. تر اوسه په پاکستان کې په 

ځانګړي ډول سخت دریځو مرشانو کې دا نظر 

نه دی بدل شوی چې طالبان دې په افغانستان 

کې د جګړې پر ځای سوله وکړي. 

په دې برخه کې د موالنا سمیع الحق څرګندونې 

طالبان  یوازې  ول  ویيل  چې  ده،  بېلګه  ښه 

افغانان  او  کړي  کنټرول  وضعیت  يش  کوالی 

سوکاله کړي. موالنا فضل الرحمن هم د همدې 

مفکورې خاوند دی او د سولې په برخه به ترې د 

هر ډول مرستې مته یوه بې ځایه هڅه وي. ښايي 

موالنا فضل الرحمن کابل ته په راتلو له دې امله 

هم کینه واخيل، چې د طالبانو د واکمنۍ پرمهال 

کړی،  بدلون  ډېر  اوس  افغانستان  شوی  لیدل 

لوړې ودانۍ په کې جوړې شوي او خورا ودان 

شوی دی. نو په کار ده چې حکومت خپل ټول 

پام د ټاکنو ښه تررساوي ته واړوي او راتلونکي 

حکومت ته د دې زمینه برابره کړي، چې په سوله 

ییز ډول واک تر السه کړي او بیا د سولې لپاره یو 

وړ او اغېزمن مېکانیزم رامنځته کړي.

کرزی له موالنا فضل الرحمن نه 
څه غواړي؟

انتخابات  نامزدان  از  یکتن  شیر  بسم اهلل 
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که من ظرفیت 
بنده گی خداوند را در وجود خود می بینم و بر همین 

اساس خود را نامزد انتخابات پیش رو کرده ام.
او در مصاحبه یی با روزنامۀ ماندگار افزود که مردم 
افغانستان مظلوم قرار گرفته اند و »شیر«های خود را 
ُگم کرده اند و انتخابات پیش رو می تواند برای مردم 

کمک کند تا این ُگم شده یی خود را دریابند. 
بسم اهلل شیر در پاسخ به این پرسش که برنامۀ تان 
گفت:  چیست؟  افغانستان  آیندۀ  حکومت  برای 
سرزمین  مردم  قبال  در  پدر  مانند  که  زعیمی  »هر 
را  فرزندان خود  فالح  و  خیر  همیشه  باشد،  خود 
خوب  حکومت داری  و  عدالت  من  می خواهد، 
و  برسد،  حق دار  به  حق  تا  کرد  خواهم  تأمین  را 

هیچ گاهی قانون را قربانی مصلحت نخواهم کرد.«
همه  که  است  کتابی  افغانستان  افزود:  همچنان  او 
آن را خوانده اند و مشکالت آن را می دانند و یک 
پدر  و  خوب  مدیر  یک  می تواند  رییس جمهور 
معنوی برای مردم باشد و من در بخش های مختلف 

برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت دارم. 
آقای شیر همچنان می گوید که حکومت ِ کنونی در 
آبروی ما را در جهان ریخته  دوازده سال گذشته، 

است. 
او همچنان افزود، من می خواهم غرور، شهامت و 
تاریخ پنج هزار سالۀ کشور را دوباره بازسازی کنم.

این کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان می گوید، 
مردم ما در اقشار مختلف جامعۀ مان رنج دیده اند و 
سزاوار این هستند تا از این مشکالت و مصیبت ها 

نجات یابند.
او با انتقاد از برخی سیاست مداران افزود: » مردم 
و  غیرت  او  که  بدهند  به کسی  را  رأی خود  باید 

شدۀ  ُگم  دنبال  ملت  این  و  باشد  داشته  شهامت 
انتخابات آینده  انشااهلل آن را در  خود می گشتند و 

می یابند.«
انجام  من  که  را  عملکردهای  افزود  همچنان  او 
می دهم مردم ما خواستار آن هستند و برای من رأی 

خواهند داد.
او در جواب به پرسشی که اگر در آینده ایتالف هایی 
به میان آید با چه کسی کنار خواهی آمد؟ گفت: من 
با کسی کنار خواهم آمد که در حکومِت فساد شریک 
نبوده باشد و نسبت به من پاک تر و خدمت گذار تر 

باشد و در حرکت من مصلحتی وجود ندارد. 
آقای شیر همچنان افزود که اگر در انتخابات برنده 
شود، در قانون انتخابات و قانون اساسی تغییراتی را 
می آورد تا همۀ کسانی که نخبه هستند و غیرت و 
شهامت دارند، خود را کاندیدا نمایند و مصارف کار 

زارهای انتخاباتی آن ها را حکومت بپردازد. 
آقای شیر از مردم می خواهد کسی را انتخاب کنند 
که دروغ نگفته باشد و همیشه از منافع ملی مردم 
نماز  پنج وقت  به  بوده،  امین  باشد،  کرده  صحبت 
خود پابند باشد و در هر جایی که می نشیند اول از 
خدا صحبت کند و بتواند حکومتی را بیاورد که در 

آن شریعت خدا تطبیق شود.
او همچنان افزود، ملت ما به یک »شیر« نیاز دارد و 

فریب کاران در میان مردم جایگاهی ندارند. 

زنده گی نامه:
بسم اهلل شیر 49 سال پیش از این، در قندوز به دنیا 
بازرگانی  آمده و سال های زیادی مشغول کارهای 
به  سال 1358  در  انتخابات  نامزد  این  است.  بوده 
و  بود  کشور  این  در  سال  شانزده  رفت،  امریکا 
شهروند امریکا شد؛ اما در انتخابات پیشین افغانستان 
امریکا،  سفارت  به  شناسنامۀ خود  دادن  تحویل  با 

شهروندی امریکایی خود را لغو کرد.
حیث  به  را  حمید  سلطان  و  عبدالکریم  داکتر  او 
معاونین خود انتخاب کرده است و آوردن عدالت، 
مردم،  ُگم شدۀ  آوردن غرور  و  فساد  بردن  بین  از 

شعارِ انتخاباتی اش می باشد.

ونگر، آتلتیکو مادرید و قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا

قبل  تیمش  می گوید  بارسلونا  سرمربی 
پیش  در  دیگر  دیدار  دو  ال کالسیکو  از 
با  بازی  درباره  خاطر  همین  به  و  دارد 

رئال مادرید صحبت نمی کند.
است  شده  موفق  فصل  این  بارسلونا 
به  و  پیاپی  پیروزی  هشت  کسب  با 
آتلتیکو  کنار  در  امتیاز   24 دست آوردن 

مادرید در صدر جدول لیگا قرار گیرد.
بارسلونا  سرمربی  مارتینو،  خراردو 
در  تیم  این  قهرمانی  شانس  درباره 
لیگا  گفت:  لیگا  فصل  این  رقابت های 
در این فصل نسبت به فصل قبل کمی 
شدن  اضافه  هم  آن  و  است  متفاوت تر 
آتلتیکو مادرید به کورس قهرمانی است. 
بارسلونا  تیم  دو  اسپانیا  لیگ  در  دیگر 
نیستند.  قهرمانی  رقیبان  رئال مادرید  و 
رئال مادرید  مانند  نیز  مادرید  آتلتیکو 

فصل  این  در  قهرمانی  برای  ما  رقیب 
لیگ اسپانیا است. بعید می دانم کسی با 

این نظر من مخالف باشد.
رئال  با  بازی  درباره  بارسلونا  سرمربی 
به  خود  ال کالسیکو  اولین  در  مادرید 
از  قبل  گفت:  بارسلونا  سرمربی  عنوان 
بازی با رئال مادرید با تیم های اوساسونا 
در لیگا و میالن در لیگ قهرمانان اروپا 
خاطر  همین  به  داشت.  خواهیم  بازی 
کرد  خواهیم  فکر  بازی  دو  این  به  اول 
فکر  رئال مادرید  با  دیدار  به  سپس  و 

خواهیم کرد.
درباره  پایان  در  بارسلونا  سرمربی 
این  ترکیب  به  مسی  لیونل  بازگشت 
تیم گفت: نمی دانم آیا مسی به بازی با 
اما چیزی که  یا خیر  اوساسونا می رسد 
مطمین هستم این است که نباید ریسک 
 100 مسی  تا  باشیم  منتظر  باید  کنیم. 
آورد  دست  به  را  خود  آمادگی  درصد 
اما چیزی که قطعی است این است که 
جوردی آلبا و خاویر ماسکرانو در بازی 
داشت.  خواهند  حضور  اوساسونا  با 
همچنین وضعیت زانوی کارلس پویول 
همین  اگر  و  است  بهتر شده  نیز خیلی 
روند را ادامه دهد، در بازی با اوساسونا 

حضور خواهد داشت.

مهاجم برزیلی بارسا به 
انتقاد ها از خود واکنش 
کرد  اعالم  و  داد  نشان 
سابق  نیمار  همان  هنوز 

است.
از  فصل  این  که  نیمار 
سانتوس راهی بارسلونا 
درخشش  جدیدش  تیم  در  است  نتوانسته  تاکنون  شد، 

خود در سانتوس را تکرار کند.
نیمار که اکنون برای بازی دوستانه برازیل در کره جنوبی 
به سر می برد درباره شرایط خود در بارسلونا گفت:  هیچ 
و  هستم  سابق  نیمار  همان  من  است.  نکرده  تغییر  چیز 
شرایط  و  می دهم  انجام  را  خود  سابق  بازی های  همان 
و  کنم  پیشرفت  که  دارم  دوست  همیشه  دارم.  خوبی 
بهترین بازی های خود را برای بارسلونا و تیم ملی برزیل 

انجام دهم.
گرفتن  قرار  درباره  ادامه  در  بارسلونا  برزیلی  مهاجم 
گفت:   جهان  فوتبال  سال  مرد  نهایی  نامزد  سه  میان  در 
بتوانم  که  این  آن هم  است و  تنها یک چیز دغدغه من 
و  دهم  انجام  برازیل  و  بارسلونا  برای  خوبی  بازی های 
به هم تیمی هایم کمک کنم تا به افتخارات زیادی دست 
یابیم. اصاًل به عنوان مرد سال فوتبال جهان فکر نمی کنم.
در  حضورش  میزبانی  دلیل  به  که  برازیل  ملی  تیم 
در  دوستانه  بازی  در  است،  قطعی   2014 جام جهانی 

کره جنوبی به دیدار تیم ملی این کشور می رود.

آتلتیکو مادرید  از  به ستایش  سرمربی آرسنال 
پرداخت و این تیم را از نامزدهای اصلی کسب 
لیگ قهرمانان  عنوان قهرمانی در فصل جدید 

اروپا دانست.
جدید  فصل  شروع  از  قبل  کسی  کمتر  شاید 
این  تا  مادرید  آتلتیکو  که  می کرد  فکر  لیگا 
دیگو  شاگردان  شود.  ظاهر  موفق  اندازه 
خود  بازی  هشت  هر  در  آرژانتینی  سیمئونه 
تا  رسیده اند  پیروزی  به  لیگا  جاری  فصل  در 
تنها با تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم جدول 
لیگ  در  مادرید  آتلتیکو  گیرند.  قرار  رده بندی 
قهرمانان اروپا هم خوب نتیجه گرفته و در هر 
دو بازی خود به پیروزی رسیده است. عملکرد 
خوب شاگردان سیمئونه ستایش همگان را به 

دنبال داشته است.
این بار نوبت به آرسن ونگر رسید تا زبان به 
ستایش از تیم دوم شهر مادرید بگشاید. سرمربی 
آرسنال گفت: این تیم آتلتیکو مادرید می تواند 
شاگردان  شود.  اروپا  قهرمانان  لیگ  قهرمان 
سیمئونه را به عنوان یکی از شگفتی های بزرگ 
معرفی می کنم.  اروپا  قهرمانان  لیگ  این فصل 
درست است که فالکائو از این تیم جدا شده 
اما این تیم اصال ضعیف نشده است. آتلتیکو 
دفاع مستحکم و دروازبان خوبی دارد. آنها در 
خط هافبک هم قوی هستند. آتلتیکو مادرید در 
تمام پست ها بازیکنان شایسته ای دارد. آنها از 

نامزد های اصلی کسب عنوان قهرمانی در فصل 
جدید لیگ قهرمانان اروپا هستند.

ونگر افزود: آیا دیده اید که کاستا چگونه بازی 
از هر  و می تواند  است  فوق العاده  او  می کند؟ 
آتلتیکو  شک  بدون  کند.  گلزنی  زمین  جای 
مادرید می تواند همچون دورتموند فصل قبل 
تیم  دو، سه  معموال  ما  شگفتی ساز شود. همه 
را نامزد کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان 
نامزد   10 از  می توانم  من  اما  می کنیم  اروپا 

قهرمانی در فصل جدید سخن بگویم.
آرسنال با هدایت آرسن ونگر در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر انگلیس با شکست برابر 
آستون ویال کار خود را شروع کرد اما در ادامه 
امتیاز   16 با  االن  و  شد  بهتر  تیم  این  نتایج 
قهرمانان  لیگ  در  آرسنال  است.  صدرنشین 
با  و  است  کرده  نتایج خوبی کسب  هم  اروپا 
6 امتیاز از دو بازی در صدر جدول رده بندی 

قرار دارد.

خودداری سرمربی بارسا از صحبت 
درباره »ال کالسیکو«

نيمار:  
هیچ  چیز تغییر نکرده است

ورزشــــــ

یادداشت: روزنامۀ ماندگار در نظر دارد با 27 نامزد انتخابات ریاست  جمهوری 
در خصوص برنامه ها و اهداف انتخاباتی شان گفت وگوهایی اختصاصی داشته 

باشد. این گفت وگوها براساس ترتیب ثبت نام نامزدان در کمیسیون انتخابات 
صورت می  گیرد. اینک گفت وگوی هارون مجیدی خبرنگار ماندگار را با بسم اهلل 

شیر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می خوانید:

بسم اهلل شیر نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

ملت ما به یک »شیر« نیاز دارد
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به  نمایشگاهی  برگزاری  با  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزارت 
تا زمینۀ  از تاجران و سرمایه گذاران خواست  مناسبت عید قربان، 
بازارهای  در  را  افغانستان  داخلی  محصوالت  فروش  و  صدور 

جهانی فراهم کنند.
در این نمایشگاه که روز سه شنبه در کابل برگزار شد، محصوالت 
میوۀ تازه، میوه خشک، قالین، سنگ مرمر و صنایع پوستی افغانستان 

به نمایش گذاشته شده اند.
مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در مراسم 
افتتاح این نمایشگاه گفت: »این نمایشگاه یکی از پروسه های مهم 
برای انکشاف و رشد تولیدات داخلی است و یکی از برنامه های 

مهم برای تشویق مولدین داخلی می باشد«.
جاری  سال  در  افغانستان  زراعتی  محصوالت  که  گفت  شینواری 
60 درصد افزایش داشته و تالش ها برای صدور این محصوالت 
آغاز شده است. معین وزارت تجارت افزود که تالش ها جریان 
دارد تا تاجران کشورهای هند، پاکستان، ایران، امارت متحده عربی 
افغانستان  داخلی  محصوالت  خرید  به  میانه  آسیای  کشورهای  و 

تشویق شوند.
داخلی  تولیدات  این  از  پس  است  قرار  که  افزود  شینواری  آقای 
هند  و  عربی  به کشورهای  ایران  چابهار  بندر  از طریق  افغانستان 
صادر شود. او گفت که افغانستان از پاکستان خواهد خواست که 
بندر واگه به هند فراهم  از  افغانستان را  زمینه صدور محصوالت 

کند.
در همین حال محمد سلیم قندوزی، معین وزارت زراعت افغانستان 
در این نمایشگاه گفت در ده سال گذشته افغانستان تالش داشت تا 
محصوالت زراعتی خود را افزایش دهد اما حاال تالش می شود تا 

کیفیت این محصوالت بهتر شود.
آقای قندوزی گفت که بیش از این نباید تولیدات افغانستان به نام 
کشورهای دیگر فروخته شود: »ما محصوالت و اقالم زراعتی خود 
را معرفی می کنیم و کوشش می کنیم که به نام خود آن ها را صادر 
در  دیگر  نام کشورهای  به  ما  زعفران  و  قالین  بعضی وقت  کنیم. 

جهان فروخته می شود«.

برای  سردخانه ها  است  قرار  که  گفت  زراعت  وزارت  مقام  این 
او  ذخیره و نگهداری محصوالت میوه و سبزیجات ساخته شود. 
تن  به ظرفیت 25 هزار  افغانستان سردخانه هایی  اکنون  گفت هم 
از  کوچکی  قسمتی  تنها  ها  سردخانه  این  اما  دارد  اختیار  در  را 

محصوالت زراعتی را می تواند ذخیره کند.
در همین حال، تاجران و صنعت کارانی که محصوالت شان را در 
این نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند، از دولت خواستند تا زمینه 

معرفی تولیدات افغانستان را به مارکیت های جهانی فراهم کنند.
بخشی از این نمایشگاه به تولیداتی اختصاص یافته که توسط زنان 
نیز خواستار حمایت دولت در  زنان  اند.  نمایش گذاشته شده  به 

زمینه پروسس و ذخیره مواد غذایی شدند.
نبی سفری، یک تن از قالین فروشان در این نمایشگاه گفت قالین 
بیشتر  و  دارد  جهانی  بازارهای  در  خوبی  بازار  هنوز  کالسیک 
قالین بافان مصروف همین قالین ها هستند: »انجمن ما قالین های 
کالسیک و مدرن تولید می کند که بیشتر در اروپا و امریکا بازار 
دارد. در داخل افغانستان کمتر استفاده می شود زیرا قیمت است«.

این نمایشگاه تا شش روز دیگر ادامه دارد و بیشتر بازدیدکنندگان 
آن تاجرانی اند که این محصوالت را به خارج از افغانستان صادر 

می کنند.

تالش برای صدور محصوالت کشور 
به بازار جهانی

جایزه صلح نوبل 
امسال متعلق به 

کیست؟

مخالفت برخی سناتوران 
با برگزاری لویه جرگه

جمعه، نوزدهم میزان تاریخ مشخص شدن 
برنده جایزه صلح نوبل سال 2013 است 
اما چه کسانی بخت بیشتری برای دریافت 

این جایزه دارند؟
یورو نیوز گزارش داد، از وجود 259 نامزد 
دریافت جایزه صلح نوبل صحبت به میان 
آمده است. با این وجود لیست این افراد 

محرمانه باقی مانده است.
در این بین، مالله یوسف زی بخت بیشتری 
برای دریافت این جایزه دارد. این نوجوان 
از حق  دفاع  برای  که  پاکستانی  ساله   16
تحصیل دختران فعالیت می کرد، به ضرب 
سختی  به  طالبان  گروه  اعضای  گلوله 
صلح  جایزه  که  صورتی  در  شد.  زخمی 
نوبل به وی اعطا شود، او جوان ترین فردی 
خواهد بود که تاکنون موفق به دریافت این 

جایزه شده است.
ارتش  سرباز  منینگ،  چلسی  یا  برادلی 
طبقه بندی  اطالعات  افشاکننده  و  امریکا 
از  ویکی لیکس  سایت  به  محرمانه  شده 
دیگر افرادی است که بخت زیادی برای 
ماه اوت سال  او در  دریافت جایزه دارد. 

جاری به 35 سال حبس محکوم شد.
در میان چهره های...           ادامه صفحه 6

اعضای مجلس سنا در مورد تصمیم رییس جمهور کرزی مبنی بر 
برگزاری لویه جرگه در مورد توافق نامۀ امنیتی و دفاعی با ایاالت 

متحده امریکا نظرات متفاوت دارند.
شماری از سناتوران با برگزاری این جرگه مخالف اند و می گویند 
که تدویر لویه جرگه مشروعیت شورای ملی را زیر سوال می برد.
در نشست عمومی مجلس سنا به روز سه شنبه تعداد از سناتوران 
ایاالت  با  دفاعی  و  امنیتی  توافق نامۀ  متن  که  بودند  باور  این  به 
متحده باید بر عالوۀ مجلس نماینده گان به مجلس سنا نیز فرستاده 

شود.
عبدالحنان یک عضو مجلس سنا گفت: دفعه قبل هم ما دیدیم که 
حکومت افراد فرمایشی خود را به لویه جرگه دعوت کرد، این 
بار نیز لویه جرگه صرف به نام خواهد بود. خواست ما و مردم 
این است که رییس جمهور از این بیش قانون را زیرپا نکرده و 
سند امنیتی و دفاعی با ایاالت متحده را به شورای ملی بفرستد. 
در این مورد شورای ملی حق و صالحیت قانونی دارد و می داند 

که چه کاری باید انجام دهد. 
رییس جمهور کرزی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل 
ایاالت  با  امنیتی و دفاعی  توافقنامۀ  گفت که مذاکرات در مورد 
متحده امریکا به مرحله حساس رسیده و تا یک ماه دیگر در مورد 

آن لویه جرگه برگزار خواهد شد.
آقای کرزی گفت که تا هنوزهم با ایاالت متحده در مورد بعضی 
مسایل اختالفات نظر وجود دارد، اما افزود که تصمیم نهایی در 

این باره را لویه جرگه خواهد گرفت.
بر  تجاوز  در صورت  که  است  کرده  تعهد  سند  این  در  امریکا 
افغانستان در کنار این کشور خواهد ایستاد، اما در مورد تعریف 

تجاوز میان هر دو طرف اختالفات وجود دارد.
در  امریکایی  نیروهای  نظامی  عملیات های  ادامۀ  همچمان 
افغانستان بعد از سال 2014 از موضوعات دیگری است که کابل 

و واشنگتن روی آن به موافقه نرسیده اند.
در عین حال، مقام های امریکایی گفته اند، آنان امیدوار اند تا کابل 
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بر  افغانستان  در  متحد(  )ملل  یوناما  دفتر  مسووالن 
دارند.  تاکید  وشفاف  موقع  به  انتخابات  برگزاري 
نیالب مبارز سخنگوی یوناما در افغانستان مي گوید 
که انتخابات 1393 باید با مدیریت و مالکیت افغاني 

صورت گیرد.
وي از تمام گروهاي درگیري خواست تا در پروسه 
سیاسي کشور شرکت کنند و مانع از شرکت هیچ یک 
انتخابات  پروسۀ  در  افغانستان  باشنده گان سراسر  از 

نگردند.
ریاست  انتخابات  مي گویند:  یوناما  دفتر  مسئوالن 
با جدیت  باید در سراسرافغانستان  جمهوري 2014 

تمام سراسري و مساوي برگزار گردد.
سخنگوي دفتر یوناما در افغانستان که روز گذشته با 
شماري از خبرنگاران در والیت هرات دیدار کرد و 
گفت: یوناما خواهان آن است که انتخابات پیشرو در 

افغانستان با مدیریت و مالکیت افغان ها برگزار شودد.
وي در ادامه افزود: مردم افغانستان خواهان برگزاری 
انتخابات هستند، زیرا خواهان تغییرات می باشند، آنها 
می خواهند شاهد یک انتقال سیاسی باشند که منظم 
میان  به  انتخابات  طریق  از  فقط  و  بوده   شفاف  و 

آمده باشد.
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دفتر ملل متحد در کابل خواهان برگزاری 
انتخابات شفاف شد
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