
معاون ریاست پالیسی و نطارت شورای امنیت، شب دوم 
عید از یک سوء قصد در ساحۀ تتمدرۀ باالی والیت پروان 
جان سالم بدر برد   محب اهلل نوری در تماسی به روزنامه 
ماندگار گفت که این رویداد ساعت هشت شب دوم عید 

صورت گرفته است.
از  بعد  از جوانان معروف در تخار است که  نوری  آقای 
شهادت برادرش جنرال شاه جهان نوری به عنوان معاون 
ریاست پالیسی و نظارت شورای امنیت کشور تعیین شده 

است.
صورت  راکت  فیر  یک  نخست  نوری،  آقای  گفتۀ  به 
به موتر اصابت  به موتر اصابت نکرد، فیر دوم  گرفت و 
کرد و خوش بختانه به کسی آسیب نرسید. او گفت بعد 
از فیر دومی، فیرهای کالشینکوف نیز صورت گرفته که 

خوش بختانه به هدف نخورد.
با آقای نوری، فرزندان جنرال شاه جهان نوری که دوسال 
پیش در یک انفجار در مقر والیت تخار به شهادت رسید، 

نیز همراه بودند.
در این رویداد موتر حامل آقای نوری تخریب شده، اما به 

او و سایر سرنشینان موتر آسیبی نرسیده است. 
را  بلخ  والیت  به  سفر  قصد  همراهان شان  و  نوری  آقای 

داشته اند.
به گفتۀ مقام های پولیس پروان، موتر حامل آقای نوری ابتدا 
مورد اصابت راکت و سپس...                  ادامه صفحه 6
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آنان كه نمي توانند مسووليت قبول كنند، به رهبر نيـاز دارند و 
براي داشتن رهبر، دادوهوار راه مي اندازند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

صبغت اهلل مجددی:

به دلیل فشار خارجی  ها ریاست 
کمیسیون برگزاری جرگه را پذیرفتم

مسووالن وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند که دوازده 
زائر افغان در عربستان سعودی جان باخته و سیزده تن دیگر 

زخمی شده اند.
داعی الحق عابد معاون این وزارت گفت: »ده زائر افغانستان 
به دلیل کهنسالی در عربستان سعودی جان باخته و دو زائر بر 

اثر حادثه ترافیکی در این کشور کشته شده اند.«
آقای عابد افزود، بر اثر حادثه ترافیکی سیزده زائر افغان در 
او، وضعیت  گفته  به  که  شده  زخمی  نیز  سعودی  عربستان 
صحی شش تن آنان وخیم است. ...              ادامه صفحه 6

روز گذشته نمایندگان مردم در پارلمان میزبان ۸ عضو جدید این 
مجلس بودند و مراسم تحلیف نماینده گان جدید را نیز برگزار 
در  و  یافت  راه  پارلمان  به  سرانجام  هم  بارکزی  سیمین  کردند. 

چوکی روانشاد شهناز همتی تکیه کرد.
هشت نماینده جدید به جای هفت نماینده مستعفی و یک شهید 
مجلس نماینده گان، روز گذشته از سوی وزارت دولت در امور 

پارلمانی معرفی شد.
حاجی احسان صاحب زاده به جای حاجی محمد محقق، قدرت 
به  مهدوی  حاجی  سیاف،  رسول  عبدالرب  جای  به  سهاک  اهلل 
سید  به جای  پادخوابی  زمرک  بلخی،  عالمی  سید حسین  جای 
محمد  جای  به  دوست  وطن  زازی  عبدالقادر  انوری،  حسین 
ابراهیم قاسمی، حاجی عبدالقدیر به جای سید اسحاق گیالنی، 
عبدالولی نیازی به جای شاه عبداالحد افضلی و سیمین بارکزی 
به جای شهناز همتی نماینده گان جدید مردم...      ادامه صفحه 6

را  گزارش ها  این  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کارت  این کشور  مناطق  برخی  در  که  است  کرده  تایید 
های رای دهی خرید و فروش می شوند. این کمیسیون 
گفته است که اقدام هایی برای جلوگیری از این کار روی 

دست گرفته شده است.
فقط چند ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراهای والیتی افغانستان باقی مانده است. در حالی 
که ناامنی نگرانی اصلی انتخابات پیش رو است، اما حاال 
را  نگرانی ها  این  دهی  رای  کارت های  فروش  و  خرید 
انتخابات خواهد  در  تقلب  که سبب  است  داده  افزایش 
حق  شرایط  واجد  فرد  هر  قانون  براساس  هرچند  شد. 
بی نظمی  اما  دارد،  را  دهی  رای  کارت  یک  از  استفاده 
باعث خواهد شد که در برخی جاها افراد بیشتر از یک 
رای بدهند یا مردم نتوانند آزادانه به نامزد مورد نظر شان 

رای دهند.
در  گزارش هایی  گوید  می  انتخابات  مستقل  کمسیون 
دست دارد که در برخی از مناطق افغانستان زورمندان و 
افراد مسلح تحت امر آنان رای دهنده گان را تحت فشار 
قرار می دهند تا کارت های رای دهی شان را بفروشند و 

به نامزد مورد نظر آنان رای بدهند.
سریر احمد برمک، کمیشنر کمیسیون انتخابات روز شنبه 
)27 میزان / 19 اکتوبر( در کابل گفت که در امر خرید و 
فروش کارت های رای دهی برخی بزرگان محلی و سران 
اقوام نیز دست دارند. او افزود: »نفوذ سران قومی بیشتر 
برای ما چالش زا است. امنیت برای ما تا حاال یک چالش 
بزرگ نیست. به این دلیل که این ها )سران قومی( می 
روند از مردم کارت می خرند، افراد ما را پول می دهند و 
به کارهای منفی تشویق می کنند که این مساله ما را سخت 

نگران ساخته است. انشااهلل در چند ماه مانده تا انتخابات، 
تدابیر شدیدی خواهیم گرفت«.

این مقام کمیسیون انتخابات افغانستان افزود که با کمک 
نیروهای امنیتی تالش می شود از خرید و فروش کارت 
های رای دهی جلوگیری شود. ...          ادامه صفحه 6
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کمیسیون انتخابات:

کارت های رأی دهی خرید و فروش می شود



مقام های کشور در این روزها سرگرمِی تازه یی 
پیدا کرده اند و آن، تدارک و برگزارِی لویه جرگۀ 
امنیتِی  توافق نامۀ  امضای  مورد  در  مشورتی 

دوجانبه با امریکاست. 
جان کری وزیر خارجۀ امریکا که چند روز پیش 
کابل شد، گفت وگوهای  وارد  زده  گونۀ سر  به 
را  پُرتنشی  می شود  گفته  که  آن گونه  و  طوالنی 
با رییس جمهوری و مشاوران وی بر سِر امضای 

این توافق نامه داشته است. 
آقای کرزی بارها در این خصوص صحبت کرده 
و مواضع ضدونقیضی از خود نشان داده است. 

وزیر  کری  جان  با  خبری  کنفرانس  جریان  در 
امضای  کرزی  آقای  کابل،  در  امریکا  خارجۀ 
ملی  منافع  راستای  در  را  امنیتی  توافق نامۀ 
افغانستان توصیف کرد و گفت که بیشتر از نود 
و  رسیده  پایان  به  توافق نامه  کار  درصِد  پنج  و 
روی مسایل اساسی توافق صورت گرفته است. 
تنها موضوع مورد مناقشه که به گفتۀ آقای کرزی 
باید لویه جرگۀ سنتی و شورای ملی در مورد آن 
تصمیم بگیرد، موضوع مصونیت قضایی نظامیان 

امریکایی در کشور است.
در  کرزی  آقای  اظهارات،  این  دنبال  به  اما   
بیانیۀ رادیویِی روز جمعۀ خود در هفتۀ گذشته 
اعالم کرد که اگر توافق نامۀ امنیتی نتواند امنیت 
و  نمی خورد«  درد  »به  کند،  تأمین  را  افغانستان 
خوب است که چنین توافق نامه یی امضا نشود. 

آقای  که  می دهند  نشان  آشکارا  مواضع،  این 
این  در  تناقض گویی  و  کرزی دچار سردرگمی 

خصوص شده است. 
رییس جمهوری  سخن گوی  دیگر،  جانب  از 
مورد  در  نیز  نظر روسیه  که  پیش گفت  چندی 
امضای توافق نامۀ امنیتی، مهم است. اعالم چنین 
سردرگم  سیاست های  نشان دهندۀ  نیز  موضعی 
توافق نامۀ  امضای  مورد  در  ارگ  ابهام آمیز  و 
امنیتی با امریکا می تواند به شمار رود. از یک سو 
حاکمیت  حفظ  بر  جدی  گونۀ  به  کرزی  آقای 
ملی کشور )چیزی که حتا خودش هم در مورد 
و  می ورزد،  تأکید  ندارد(  روشنی  تصویر  آن 
می کند.  اقدام  نیز  آن  نقض  به  دیگر  جانب  از 
مورد  در  منطقه  کشورهای  که  است  ضرور  آیا 
مسایل داخلی افغانستان ابراز رای و نظر کنند؟! 
شاید در مورد مسایلی که با منافع جمعی در منطقه 
باشد؛  پیوند دارد، چنین نظرخواهی هایی موجه 

حاکمیت  با  مستقیمًا  که  مسایلی  مورد  در  ولی 
حق  کشوری  هیچ  دارد،  رابطه  افغانستان  ملی 
دخالت و ابراز نظر ندارد. اگر چنین می بود، پس 
همۀ کشورها باید در مورد مسایل داخلی خود 
تصمیمی  هیچ  و  می کردند  مشوره  یکدیگر  با 
آقای  نمی گرفتند.  دیگران  نظر  و  رای  بدون 
که  بپرسد  خود  از  بار  یک  است  کرزی خوب 
کشورهای همسایه در مورد مسایل خاِص خود 
چند بار با او مشوره کرده اند. چند بار روسیه از 
آقای کرزی نظر خواسته که دولت بشار اسد را 
حمایت کند و یا خیر؟ چند بار پاکستان در مورد 
از  پاکستان،  و  هند  میان  مسالۀ جنجالی کشمیر 

آقای کرزی طالب مشوره شده است؟ 
که  آن اند  بیان گر  همه  پرسش ها  این  پاسِخ 
مناسبات  می توانند  این که  عین  در  کشورها 
در  باشند،  داشته  چندجانبه  و  دوجانبه  نزدیِک 
مورد مسایل مهم خودشان نیز می توانند آن گونه 

که منافع شان حکم می کند تصمیم بگیرند. 
امنیتی  توافق نامۀ  مورد  در  دیگر  مهم  مسالۀ 

خصوص،  این  در  کرزی  آقای  که  است  این 
امریکا  با  را  بزرگ تر  و  اصلی  موافقت نامۀ 
استراتژیک  سند  امضای  است.  کرده  امضا 
اوباما  باراک  میان  گذشته  یک سال ونیم  که 
امضا  به  کرزی  آقای  و  امریکا  رییس جمهوری 
برای چنین  مادر  رسید، می تواند در حکم سند 
بر  باشد. زیرا در سند استراتژیک،  توافق نامه یی 
از  امنیتی میان دو کشور پس  امضای توافق نامۀ 
یک سال تأکید رفته است. آن سند نیز به جرگۀ 
گزاف  مصارف  از  پس  و  شد  سپرده  مشورتی 
افغانستان،  مثل  فقیری  برای کشور  و کمرشکن 
سرانجام در یک وضعیت عجیب و استثنایی که 

برای بسیاری ها سوال برانگیز تمام شد، با سفر از 
پیش اعالم نشدۀ رییس جمهوری امریکا به کابل 

به امضا رسید.
در  کرزی  آقای  که  می گویند  آگاهان  برخی 
آستانۀ رفتن از قدرت می خواهد با گرفتن چنین 
ژست هایی، از خود یک چهرۀ ملی تبارز دهد و 
به گونه یی هم فرافکنی کند؛ فرافکنی در مورد 
امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا تا اگر روزی 
او  شود،  مطرح  پرسش هایی  خصوص  این  در 
چنین  من  نظر  به  اما  کند.  دفاع  خود  از  بتواند 
چندانی  اهمیت  از  کرزی  آقای  برای  مسأله یی 
یا  دوازده  کارنامۀ  مورد  در  نیست.  برخوردار 
سیزده سالۀ سیاسی آقای کرزی، حرف وحدیث 
به اندازۀ کافی وجود دارد که او حاال به صرافت 
پاک کردِن اتهام »شاه شجاع ثالث« از دامن خود 

افتاده باشد. 
سند  امضای  مورد  در  مشورتی  جرگۀ  لویه  در 
که  شد  دیده  به خوبی  امریکا،  با  استراتژیک 
و  دارد  صالحیت  چه قدر  لویه جرگه یی  چنین 
سیاسی  مهم  مسایل  چنین  در  می تواند  چه قدر 
کند. کل مسأله  ابراز رای و عقیـده  و حقوقی، 
این است که آقای کرزی نزدیک و یا بیشتر از 
لویه جرگه  خیمۀ  که  )همان قدر  را  نفر  دوهزار 
گنجایش دارد( که به گفتۀ مقام های کشور سران 
و  می دهد  زحمت  اند،  کشور  قومی  بزرگان  و 
چند روز وقت خود و دیگران را تلف می کند. 
مهم ترین دستاورد چنین لویه جرگه ها را مردم 
کابل می بینند که خیابان های شهرشان برای چند 

روز در گرو بزرگان قومی قرار می گیرد. 
نه  خود،  مأموریت  زمان  پایان  در  کرزی  آقای 
منافع  دغدغۀ  نه  و  می اندیشد  ملی  به حاکمیت 
دوازده  ظرف  در  که  همان گونه  دارد؛  را  ملی 
سال گذشته نداشته است. بسیاری آگاهان باور 
دارند که آقای کرزی از توافق نامۀ امنیتی استفادۀ 
ابرازی می کند. او پیشتر از این که دغدغۀ امضای 
عنوان  به  آن  از  باشد،  داشته  را  سندی  چنین 
اهرم فشار بر امریکا استفاده می برد. به باور این 
آگاهان، آقای کرزی می خواهد به گونه یی امریکا 
آن هم  کند؛  شریک  خود  سیاست های  در  را 
در  بتواند  که چه  گونه  نوع  این  از  سیاست هایی 
قدرت باقی بماند  و یا این که در انتخابات آینده، 

فرد مورد حمایِت او به پیروزی برسد. 
آقای کرزی نگران وضعیت سیاسی خود پس از 
کنار رفتن از قدرت است. به همین دلیل نیز او 
و  گرفته  زمینی  ریاست جمهوری  ارگ  کنار  در 
در حال ساختن قصری است که به گفتۀ برخی 
منابع، پول آن را امریکایی ها متقبل شده اند. برای 

کابوس  سال  عنوان  به  آینده  سال  کرزی  آقای 
مدعی  خودش  که  آن چه  خالف  است،  مطرح 
عجیب  سال  غربی ها  را   2014 سال  که  است 
و  »نه«  از  هم  حاال  می کنند.  تصویر  غریب  و 
امضای  مورد  در  کرزی  آقای  گفتن های  »آری« 
توافق نامۀ امنیتی، مشخص است که او می خواهد 
توافق نامه   این  امضای  قبال  در  امریکایی ها  از 
با  گفت وگوها  در  این که  اما  کند.  امتیازگیری 
جان کری چه قدر به این امتیاز ها رسیده باشد، 
توافق نامۀ  امضای  از  پس  که  موضوعی ست 
امنیتی و برگزاری انتخاباِت سال آینده مشخص 

می شود.     
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احمـد عمران

آقای کرزی با امریکا 
بر سرِ چه چانه می زند؟

 

در  که  بوده  چالش هایی  بزرگ ترین  از  یکی  ناامنی  هرچند 
اما در  آن سردچار است؛  به  افغانستان  دوازده سال گذشته 
کشت  مهمی  چون  مسایل  کنار  در  ناامنی  سال ها  این  تمام 
مواد مخدر، فساد اداری و... مطرح بوده و اکثراً دلیل اصلِی 
ُکندی روند توسعه و ثبات در افغانستان را تشکیل داده است. 
با این همه، این مشکل در آستانۀ انتخابات و در حساس ترین 
شرایط سیاسی، افزایش یافته و حتا بدبینی ها نسبت به امنیت 

انتخابات را گسترده تر ساخته است.
ناامنی ها  افزایش  می تواند  بدبینی ها  این  دلیِل  روشن ترین 
از  مراتب  به  که  باشد  کشور  پایتخت  اکناِف  و  اطراف  در 
چند ماه قبل بیشتر شده است. گزارش ها نشان می دهند که 
است. هرچند  رفته  باال  در والیت های کشور  ناامنی  گراف 
والیت های دوردست نظیر هلمند، قندهار، کنر، خوست و... 
از همان آغاز شدیداً ناامن بوده اند؛ اما اینک ناامنی ها حتا در 
والیت های همجوار کابل گسترش یافته است. والیت هایی 
چون لوگر، وردک، پروان، کاپیسا و... از جمله والیت هایی 
اینک  اما  داشتند،  بهتری  نسبتًا  امنیت  قبل،  سال  که  بودند 
حوادث دلخراش و واقعات انتحار و انفجار نشان می دهند 

که این والیت ها نیز به کام آتش فرو رفته اند.
دالیل گوناگونی می تواند وجود داشته باشد تا افزایش این 
ناامنی ها را توجیه کند. از جمله این که پروسۀ انتخابات خود 
موازی با ناامنی است و نه تنها در افغانستان، بل در تمام دنیا 
این پروسه مقداری ناامنی، بی نظمی  و هرج و مرج را به همراه 
به دلیل  این بی نظمی ها  افغانستان  دارد. در کشورهایی مثل 
نبود امنیت پایه یی، سیر مضاعف به خود می گیرد. دلیل دیگِر 
انتخابات  به  پیوند  آغاز فعالیت های فصلی ـ که آن هم در 
آماده گی های الزم  ـ طالبان است که شدیداً  مطرح می شود 
را برای اخالل امنیِت انتخابات گرفته اند. بی تردید که سایر 

گروه های افراطی در این زمینه آنان را همراهی می کنند.
سهل انگاری های  که  بود  نخواهد  منصفانه  همه،  این  با 
داد.  تعمیم  انتخابات  فی نفسۀ  اشکاالت  به  را  حکومت 
ناامنی،  افزایش  زمینۀ  در  حکومت  منفعالنۀ  سیاست های 
تاثیرگذاری  بنابراین  و  می شود  شمرده  دلیل  موجه ترین 
دوازده سالۀ چنین سیاست هایی را نباید فراموش کرد. منتها 
الزامًا مسوول تامین  یک توقع وجود دارد، این که حکومت 
امنیت در ایام انتخابات است و بنا بر همین الزام باید از اکنون 

در تالش برقراری امنیت سراسری انتخابات باشد.
قول معروفی است که می گویند سالی که نکوست از بهارش 
پیداست. اگر فرض بر این باشد که حکومت به همین منوال 
سهل گیرانه به قضیۀ امنیت نگاه کند و اجازه دهد که امنیت 
والیات کشور هر روز بیش از پیش اخالل شده برود، روشن 

است که از انتخابات خبری نخواهد بود.
منتقدان حکومت، به ویژه کسانی که همین اکنون در جبهۀ 
مقابل آقای کرزی به انتخابات آماده گی می گیرند، ادعا دارند 
که این خودِ حکومت است که سعی دارد انتخابات برگزار 
ناامنی ها  می دهد  اجازه  که  است  دلیل  همین  به  و  نگردد 
این که  با  گردد.  منحل  انتخابات  نتیجه  در  و  بیابد  افزایش 
را  منطقی اش  پایه های  ولی  است،  بدبینانه  خیلی  دعوا  این 
زمینه  این  در  را  نادیده گرفت و شواهد محکمی  نمی توان 

نمی توان منکر شد. 
با این همه، سیاه دیدن انتخابات و عدم برگزاری آن، درست 
نیست ـ هرچند حکومت سعی کند چنین پروسه یی برگزار 
نگردد. زیرا حکومت اگر بخواهد هم این امر ممکن نیست. 
ایستاده گی  حرکت  این  برابر  در  افغانستان  مردم  تنها  نه 
خواهند کرد، بل جامعۀ جهانی نیز مردم را تنها نمی گذارد. 
افغانستان  برگزاری آن در  امر مسلم است و  انتخابات یک 
مسلم تر. اگر بر فرض، حکومت در ایجاد و افزایش ناامنی ها 
و  برد  نخواهد  جایی  به  ره  تالش  این  باشد،  داشته  نقشی 
تنها موجب برگزاری ناقص و غیرشفاِف این پروسه خواهد 
شد. بنابراین، سیاه  دیدن انتخابات در نهایت به ضرر مردم 
افغانستان خواهد بود؛ زیرا یگانه راه حل مشکالت کنونی، 
باید  شرایطی  هر  در  انتخابات  است.  انتخابات  برگزاری 
برگزار گردد. چه ناامنی ها افزایش بیابد و چه نیابد. حاال که 
انتخابات شفاف  چنین است، پس حکومت باید زمینۀ یک 
تا دست کم آخرین وظیفه اش را درست و  را مساعد سازد 

قانون مند انجام داده باشد.

افزایش ناامنی ها و  
سرانجام انتخابات

آقای کرزی در پایان زمان مأموریت خود، نه به حاکمیت ملی می اندیشد و نه 
دغدغة منافع ملی را دارد؛ همان گونه که در ظرف دوازده سال گذشته نداشته 
است. بسیاری آگاهان باور دارند که آقای کرزی از توافق نامة امنیتی استفادة 
ابرازی می کند. او پیشتر از این که دغدغة امضای چنین سندی را داشته باشد، 
از آن به عنوان اهرم فشار بر امریکا استفاده می برد. به باور این آگاهان، آقای 
کرزی می خواهد به گونه یی امریکا را در سیاست های خود شریک کند؛ آن هم 
سیاست هایی از این نوع که چه  گونه بتواند در قدرت باقی بماند  و یا این که در 
انتخابات آینده، فرد مورد حمایِت او به پیروزی برسد
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سابق  خارجه  امور  وزیر 
اطالعات جدیدی  امریکا، 
رویارویی  درخصوص  را 
چین  و  امریکا  دیپلماتیک 
در سال 2012 که طی آن 
پناهندگی یک  درخواست 
مقام چینی در کنسولگری 
فاش  شد،  رد  امریکا 
روزنامه  گزارش  به  کرد. 
این  پست،  واشنگتن 

موضوع که باعث برکناری »بو شیالی«، یک رهبر حزب کمونیست 
چین شد، یکی از بزرگترین رسوایی های سیاسی چین در دهه های 

اخیر است که مدت هاست در هاله یی از ابهام قرار داشت.
این حادثه از آنجا شروع شد که در جنوری 2012، »وانگ لیجون«، 
معاون شهردار و رئیس پلیس شهر »چونگ کینگ« در جنوب غربی 
این خصوص  در  این شهر  »بو شیالی«، شهردار جنجالی  با  چین، 
که زن بو شیالی، در قتل »نیل هایوود«، تاجر انگلیسی دست داشته 
است، مشاجره کرد که با پرخاشگری بو شیالی رو به رو شده و از 

سمتش کنار گذاشته شد. 
فرار کرده  امریکا در »چنگدو«  به کنسولگری  بعد  وانگ چند روز 
و درخواست پناهندگی کرد که احتماال این کار را از ترس جانش 
انجام داد. پس از آن، ساختمان کنسولگری توسط چینی ها محاصره 
شده و تقریبا 24 ساعت بعد، وانگ آنجا را ترک کرده و دستگیر شد.
در آن زمان هیچ کدام از مقامات چینی یا امریکایی از اتفاقی که در 
کنسولگری رخ داد و اینکه چرا وانگ ساختمان را ترک کرد، چیزی 
نگفتند. اما اکنون هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق امریکا، 

جزئیاتی را در این خصوص فاش کرده است.
که  لندن گفت  در  هاوس  اندیشکده چتم  در  هفته گذشته  کلینتون 
امریکا درخواست پناهندگی وانگ را رد کرد اما پذیرفت که به او 

کمک کند تا پیامی را به پکن برساند. 
کلینتون در این خصوص عنوان کرد که وانگ سابقه فساد، تبهکاری 
و خشونت را داشت و در هیچ یک از گروههایی که امریکایی ها به 

آنها پناهندگی می دهد، قرار نمی گرفت.
قوانین امریکا اجازه اعطای پناهندگی را به کسی که در آزار و اذیت 
دیگران دست داشته است، نمی دهد و این در حالی است که وانگ 
در مبارزه گسترده علیه دشمنان سیاسی بو شیالی در چونگ کینگ، 

دست داشته است.  
»فانگ  مثال،  برای  بود،  داده  انجام  را  اقداماتی  چنین  پیشتر  امریکا 
لیژی«، فعال دموکراسی خواه چینی، پیش از آنکه از این کشور خارج 

شود، 13 ماه در سفارت امریکا در پکن حضور داشت.
از  اما  زد  وانگ سرباز  پناهندگی  قبول  از  امریکا  که  کلینتون گفت 
دیگر اشکال همکاری با او خودداری نکرد. به گفته کلینتون مقامات 
امریکایی قبول کردند که با ایجاد یک ارتباط بین وانگ و رهبر چین، 
به او کمک کنند. به نظر می رسد که وانگ می خواست اطالعاتی در 
خصوص سوء استفاده های بو شیالی، مستقیمًا به رهبری چین بدهد.
کلینتون اظهار داشت که امریکا به صورت محتاطانه و حرفه یی به 

وانگ کمک کردند که پیام خود را به پکن برساند.
به  و  برکنار شده  از سمتش  بو شیالی  حادثه  این  از  پس  ماه  یک 
مجازات  و  ابد  حبس  به  شیالی  بو  شد.  دستگیر  همسرش  همراه 

اعدام تعلیقی محکوم شد. وانگ نیز به 15 سال حبس محکوم شد.
کلینتون محتوای پیام وانگ را فاش نکرد.

کمک 320 میلیون دالری واشنگتن به پاکستان در آستانه سفر 
نواز شریف به امریکا

افزایش حضور نظامی امریکا در آفریقا

پاکستان  نخست وزیر  شریف  نواز  سفر  آستانه  در 
به واشنگتن، امریکا مبلغ 320 میلیون دالر از محل 
کشور  این  به  ائتالفی  نیروهای  به  کمک  صندوق 

پرداخت کرد.
دالری  میلیون   320 کمک  فارس:  خبرگزاری 
واشنگتن به پاکستان در آستانه سفر نواز شریف به 

امریکا
واشنگتن در آستانه سفر نواز شریف به پاکستان، به  
شکل جالبی رفتار خود با این کشور را تغییر داده 
و کمک های مالی خود را به سمت دولت اسالم آباد 

روانه کرد.
طبق این گزارش، امریکا از طریق صندوق حمایت 
حساب  به  دالر  میلیون   320 ائتالفی  نیروهای  از 

دارایی پاکستان واریز کرده است.
اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان در سفر اخیر خود 
مالی  کمک  شدن  گرفته  سر  از  خواهان  امریکا  به 
امریکا از طریق صندوق حمایت از نیروهای ائتالفی 

شده بود.
یک  در  پاکستان  دارایی  وزارت  سخنگوی 
کمک  دریافت  تأیید  ضمن  رسانه یی،  گفت وگوی 
مالی از امریکا اظهار داشت: مبلغ 320 میلیون دالر 
به بانک مرکزی پاکستان واریز شده که کمک بزرگی 
به ذخیره ارزی دولت محسوب می شود. وی افزود: 
کمک مالی امریکا که از طریق صندوق حمایت از 

نیروهای ائتالفی به حساب بانک مرکزی واریز شده 
خواهد  قرار  دارایی  وزارت  اختیار  در  نهایت  در 

گرفت.
نواز شریف قرار است فردا در رأس هیأتی عالی رتبه 
در سفری سه روزه عازم واشنگتن شده و با مقامات 
این کشور از جمله باراک اوباما رئیس جمهور، جان 
کری وزیرخارجه، جو بایدن معاون رییس جمهور 
امریکا و تنی چند از اعضای کنگره امریکا دیدار و 

گفت وگو می کند.
امریکایی  افغانستان، حمالت پهپادهای  روند صلح 
تجاری  روابط  گسترش  پاکستان،  قبایلی  مناطق  به 
اسالم آباد- واشنگتن و کمک به حل بحران انرژی 
عنوان  این سفر  از جمله محورهای  این کشور  در 

شده است.
این اولین دیدار رسمی مقامات عالی رتبه 2 کشور 
پاکستان  در  جدید  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس 

است.

آفریقا، در  به  نیرو  اعزام مستقیم  به جای  امریکا 
که  است  ایتالیا  در  پایگاه هایی  اندازی  راه  حال 
بتواند از آنجا به سرعت نیروهای ویژه برای حمله 

به کشورهای شمال آفریقا مانند لیبی اعزام کند.
حال  در  تایمز،  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
 50 در  امریکایی  نیروی  هزار   13 تقریباً  حاضر 
ارتش  دارند.  حضور  ایتالیا  در  مختلف  پایگاه 
امریکا ممکن است در واکنش به کاهش بودجه 
خود، برخی فرماندهی ها را ترکیب یا حتی برخی 
را  آفریقا  در  امریکایی  نیروهای  فرماندهی  مانند 

حذف کند.
در  آفریقا  در  امریکایی  نیروهای  فرماندهی 
قصد  امریکا  است.  مستقر  آلمان  اشتوتگارت 
دارد که همزمان با افزایش نقش خود در آفریقا، 

حضور محسوس خود را در منطقه کاهش دهد.
افراطیون،  به  پهپادی  حمله  که  داد  گزارش  رویترز 
حمایت از نیروهای آفریقایی در ایجاد ثبات در مالی و 
سومالی و استقرار تعداد زیادی تیم های تمرینی، نشان 

دهنده بازگشت ارتش امریکا به آفریقا است.
حضور باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در آفریقا 
تاکید سیاست  افزایش  از  در جون و جوالی، حاکی 
گسترش  شامل  که  است  آفریقا  بر  امریکا  خارجی 

عملیات های نظامی نیز می شود.

اخیرا  که  امریکا  دریایی  نیروی  تفنگداران 
ایتالیا نقل مکان کرده اند، به نام  از اسپانیا به 
به  به زمین در واکنش  »تفنگداران ویژه هوا 
بحران« شناخته می شوند و پس از حمله 11 
بنغازی  در  امریکا  سفارت  به   2012 سپتمبر 

تشکیل شدند.
به عقیده دیوید واین، کارشناس مسایل امنیتی 
امریکا، پنتاگون تاکنون دو میلیارد یورو برای 
انتقال نیروهایش در مرکز اروپا به ایتالیا هزینه 
بوده  ساز  و  ساخت  هزینه  تنها  این  که  کرد 

است.
به این ترتیب ایتالیا به سکوی پرتاب نیروهای 
امریکا برای جنگ های آینده در آفریقا تبدیل 

می شود.
امریکا  دریایی  نیروی  تفنگداران  تعداد  راستا  این  در 
در سیسیل ایتالیا به هزار نفر خواهد رسید که تمرکز 
آنها  استقرار  محل  مایلی  در100  لیبی،  بر  آنها  اصلی 

خواهد بود.

روایت هیالری کلینتون از 
نقش امریکا در ماجرای 

سال 2012 چین

ماهاتیر محمد: 
غیرمسلمانان نباید از کلمه 

»اهلل« استفاده کنند

برلوسکونی 2 سال از فعالیت های 
دولتی منع شد

انتقاد چین از داالیی الما به خاطر 
تالش برای استقالل تبت

شنبه  روز  ایتالیا  میالن  در  دادگاهی 
نخست وزیر اسبق این کشور را به دو سال 
پی  در  دولتی  داشتن سمت  از  ممنوعیت 
محکومیت به خاطر تقلب مالیاتی محکوم 

کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اما از آنجا 
که سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر اسبق 
دادگاه  تصمیم  است،  سناتور  یک  ایتالیا 
نخوهد  وی  بر  سریعی  تاثیر  هیچ  میالن 
گذاشت. اخراج وی از سنای ایتالیا به یک 
این  پارلمان  علیای  در مجلس  رای مجزا 

کشور بستگی دارد که انتظار می رود طی روزهای آینده صورت بگیرد.
حکم دادگاه که روز گذشته صادر شده، بازتاب درخواست دادستانی ایتالیا برای دو سال 
ممنوعیت برلوسکنی از داشتن سمت دولتی است. وکالی برلوسکنی که می توانند این حکم 
را در دادگاه عالی ایتالیا به تجدیدنظر بگذارند، خواستار یک سال ممنوعیت شده بودند. این 

حداقل حکم برای چنین پرونده ای است و حداکثر حکم سه سال است.
دادگاه عالی ایتالیا اول اکتوبر 2013 میالدی برلوسکنی را که رهبر راست میانه این کشور 
است، به تقلب مالیاتی محکوم و درخواست تجدیدنظر را درباره چهار سال حبس صادره 

علیه وی رد کرد.
این چهار سال به یک سال تقلیل یافت واگر پارلمان ایتالیا برلوسکنی را اخراج کند، وی 

باید حتی همان یک سال را نیز تحت بازداشت خانگی یا فعالیت اجتماعی سپری کند.
رای گیری مجلس علیای پارلمان ایتالیا در روزهای آتی در اصل جانشین حکم دادگاه میالن 
می شود چرا که بر مبنای قانونی مجزاست و اگر برلوسکنی از پارلمان اخراج شود، باید 
برای مدت شش سال از سمت دولتی دوری کند. از دست دادن کرسی در سنا باعث از 

دست دادن مصونیت پارلمانی او می شود و در نتیجه دستگیری وی راحت تر خواهد شد.
یک کمیته ویژه در سنای ایتالیا اوایل ماه جاری میالدی راه را برای اخراج برلوسکنی از 
پارلمان هموار کرد. سنا که تحت تسلط رقبا و مخالفان نخست وزیر اسبق ایتالیاست، انتظار 

می رود که رای به اخراج وی دهد.
تصمیم برای آینده برلوسکنی یکی از حساس ترین موضوعاتی است که پارلمان ایتالیا با آن 
روبه روست. این در حالی است که برلوسکنی 76 ساله با اتهام پرداخت پول برای رابطه 

جنسی با یک روسپی زیر سن قانونی مواجه است.

ماهاتیر محمد گفت که غیرمسلمانان نباید درخواست استفاده از کلمه 
»اهلل« را داشته باشند. 

به گزارش ایسنا، نخست وزیر پیشین مالزی در تازه ترین اظهار نظر 
از کلمه »اهلل« از سوی غیر مسلمانان در  خود در خصوص استفاده 
مالزی گفت: اصرار غیر مسلمانان برای استفاده از این کلمه در شبه 

جزیره مالزی باعث به وجود آمدن تنش بین مذاهب شده است.
وی تصریح کرد: غیر مسلمانان مالزی به طور سنتی در دعاهایشان از 
کلمه »اهلل« استفاده نمی کرده اند و اکنون نیز نباید درخواست استفاده 

از این کلمه را داشته باشند.
وی افزود: اعتقاد ما این بوده است که آنهایی که از کلمه »اهلل« استفاده 
این موضوع  اما چرا  دهند  ادامه  آن  از  استفاده  به  می توانند  می کنند 
را به مالزی می کشانید؟ این کلمه از سوی غیر مسلمانان در مالزی 

استفاده نمی شده است.

دولتی  رسانه های  از  یکی 
یک  که  کرد  اعالم  چین 
مقام  ارشد این کشور تالش 
معنوی  رهبر  مدت  طوالنی 
خودمختاری  برای  را  تبت 
نکوهش  مورد  منطقه  این 
با  برابر  را  آن  و  داد  قرار 
تبت  استقالل  از  حمایت 

توصیف کرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
ژو  اظهارات  رویترز، 

ویکان، رییس کمیته امور مذهبی و قومی هیات مشورتی پارلمان چین نشان دهنده 
این است که پکن احتماال از پیگیری سازش با داالیی الما، رهبر مذهبی در تبعید 

تبت خودداری می کند.
داالیی الما که از سال 1959 میالدی در هند در تبعید به سر می برد، همواره به دنبال 

خودمختاری بیشتر تبت بوده است.
روزنامه چاینادیلی از قول این مقام چین چین نوشت: با توجه به مسائل بنیادین، 
خودمختاری بیشتر به معنای استقالل تبت است. این مساله به دو گام و بخش مجزا 
تقسیم می شود. بخش اول به اصطالح خودمختاری و گام دوم استقالل واقعی است.
خالف  خودمختاری  برای  الما  داالیی  درخواست  نوشت:  ادامه  در  روزنامه  این 
بهره برداری عناصر تجزیه  و  منفعت  تنها مورد  و  سیستم خودمختاری چین است 

طلب جدایی خواه در قانون خودمختاری قومی منطقه ای چین محسوب می شود.
رویکرد داالیی الما که »راه میانه« توسط تبتی ها نام دارد، شیوه هنگ کنگی برای تبت 
است به طوری که تبتی ها به تمامیت و استقالل چین احترام بگذارند اما دستشان 

برای امور فرهنگی و مذهبی منطقه تبت بازتر باشد.
برخی از فعاالن تبتی یاس و ناامیدی خود را درباره این رویکرد ابراز داشته و خواهان 
استقالل و نه خودمختاری شده اند. سال های متمادی مذاکره برای خودمختاری میان 

داالیی الما و چین در سال 2010 میالدی ناکام ماند.
تنش ها بر سر این مساله نیز پس از یکسری خودسوزی های معترضان تبتی که باعث 

سرکوب امنیتی شدید از سوی پکن شد، به باالترین حد خود رسیده است.
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بخش دوم پایانی

ایده چیست؟ چه گونه یک 
ایده طراحی کنیم؟

  تفکر خالق: 
به تفکری خالق می گوییم که ابتکار و کشف و نوآوری در آن وجود دارد. یعنی با این 
تفکر می توانیم این ویژه گی ها را انجام دهیم. خالقیت یا خلق کردن یا به وجود آوردن 
به نوعی فرآیند ذهنی است که مسوولیت تولید ایده ها و مفاهیم جدید و یا ارتباط بین 
این ایده ها و مفاهیم را به عهده دارد. از نظر علمی به وجود آمدن تفکر خالق، بیش تر به 
اصالت تناسب موضوع اشاره دارد. حاال به بیان امروزی تر: »خالقیت بیش تر به معنی به 
وجود آوردن ایده ها و چیزهای نو و یا ابتکار در موضوع های هنری ست که متخصصان 

به عنوان یک ورزش علمی، هنری یا اجتماعی و فن آوری پذیرای آن هستند«. 
افرادی که اهل تفکر خالق هستند، دارای وِیژه گی هایی از قبیل: 

ـ انگیزه برای پیشرفت بیش تر 
ـ کنجکاوی فراوان 

ـ عالقۀ زیاد به نظم و ترتیب 
ـ قدرت گفتن این که من هم هستم و هم چنین داشتن اعتماد به نفس 

ـ شخصیت غیرمعمول 
ـ پشتکار زیاد 

ـ استقالل 
ـ دارای طرز تفکر انتقادی 

ـ دارای انگیزه های باال و دانش زیاد 
ـ سرشار از اشتیاق و احساس 

ـ زیباپسند، اشتیاق فراوان به مسایل اجتماعِی دارای قدرت تأثیرگذاری بر دیگر مردم 
برای این که بتوان به یک تفکر خالق دست یافت: 

ـ هدف و انگیزه را تشخیص بدهیم. 
ـ مهارت های پایه را ایجاد کرده و به دست آوریم. 

ـ تشویق شدن برای به دست آوردن دانش مربوط به حوزه های مشخص و تخصصی 
ـ برانگیختن و تشویق روحیۀ کنجکاوی و کشف کردن 
ـ به وجود آوردن انگیزه به خصوص انگیزه های درونی 

ـ تشویق و تقویت نمودن اعتماد به نفس 
ـ دقت و اصرار داشتن در سبقت از دیگران و ارایۀ توانایی های خود 

ـ باال بردن سطح باورها و عقاید خود دربارۀ خالقیت 
ـ ارایۀ فرصت هایی برای انتخاب و کشف کردن 

ـ گسترش دادن و بهتر کردن توانایی های خود. )مانند: مدیریت؛ مثاًل مدیریت خود( 
آموزش دادن فنون و راه هایی برای آسان کردن عملکردهای خالقانه 

ـ به وجود آوردن تعادل 
  چه گونه می توانیم یک ایده طراحی کنیم؟ 

به عنوان مثال، ما در پایتخِت خود با مشکالت مختلفی روبه رو هستیم. آلوده گی محیط 
حاال  قبیل.  این  از  مسایلی  و  شهری  خدمات  بودن  ناکافی  سنگین،  ترافیک  زیست، 

می خواهیم ایده یی را در یکی از این حوزه ها طراحی کنیم. 
با در نظر گرفتن آن چه که در مورد پایتخت و آن حوزۀ خاص می دانیم و با رعایت 
مورد  در  می خواهیم  مثال  عنوان  به  می دانیم،  انتقادی و خالق  تفکر  مورد  در  آن چه 
این  که  می کنیم  سعی  کار  این  برای  کنیم.  طراحی  را  ایده یی  زیست محیطی،  مسایل 

مراحل کلی را طی نماییم: 
1( اطالعات الزم در مورد وضعیت آن حوزه را جمع آوری کنیم. 

2( اطالعات مان را دسته بندی کنیم. 
3( تحلیلی در مورد آن اطالعات ارایه کنیم. 

4( سعی کنیم که این اطالعات و تحلیل ها را به گونۀ تازه و نوآورانه یا جدیدی ببینیم. 
طوری که قباًل کم تر به این شکل تحلیل شده باشد. 

5( انتخاب های موجود برای مدیریت این مساله را در نظر بگیریم. 
6( فرضیه ها و حدس هایی را در مورد راه حل های احتمالی و مناسب آن مساله در نظر 

بگیریم.
 www.tehran.ir  :منبع

          نسرین پورهمرنگ

از  خود  تبیین   و  تعریف   ادامۀ   در  هابرماس    
توصیف   و  ناتمام   پروژه یی   عنوان   به   مدرنیته  
»مدرن« به  سخن  بنیامین  استناد می کند. والتر 
نظریه پرداز  و  مارکسیست   متفکر  بنیامین  
فرهنگی  و ادبی  نیمۀ  اول  قرن  بیستم  است. وی  
از فعاالن  موسسۀ  تحقیقات  اجتماعی  دانشگاه  
فرانکفورت  که  بعداً  مکتب  فرانکفورت  از آن  
را قهرمان   برتولت  برشت   او  بود.  سربرآورد، 
نظریات  زیباشناختی  می داند و آثار برشت  را 
تجلی  حال  سرمدی  و حضور و نفوذ ابدیت  در 
زمان  و گسست  خطی  می داند. او تاریخ  را به  

عنوان  موضوعی  که  مکان  آن  از 
بستر زمان  تهی  و همگن  نیست ، 
بلکه  مملو از حضور زمان  حال  
است  توصیف  می کند و انقالب  
فرانسه  را به  مثابۀ  حلول  مجدد 
روم  باستان  می شمارد؛ هم چون  
احیا و بازگشت  مد. همان گونه  
یا  و  احیا  موجب   لباس   مد  که  
بازگشت  به  نوع  پوشاک  گذشته  
می شود،  معاصران   ذهن   در 
انقالب  فرانسه  نیز سبب  احیای  
این   از  بنیامین   باستان  شد.  روم  
عنوان   به   گذشته،  به   جهش  
می کند  یاد  دیالکتیکی   حرکتی  
از  مارکس   درک   مبنای   که  

انقالب  است.
استناد  این   با  هابرماس       
نتیجه  می گیرد که  »حال« لحظۀ  
آشکارسازی   و  الهام   و  کشف  
روبسپیر  که   همان گونه   است  
از  مملو  را  باستان   روم  
و  کشف ها  آشکارسازی ها، 
و  آنی   الهامات   و  شهودها 
با  هابرماس   می داند.  زودگذر 
پیش  کشیدن  »هنر پساآوانگارد« 

تعبیری  که  برای  نشان  دادنِ  شکست  و ناکامی  
سورریالیسم  از سوی  پیتر برگر به  کار رفت، 
ضمن  آن که  این  شکست  را رد نمی کند و در 
قبال  آن  موضعی  نمی گیرد، با بهره گیری  از این  
شکست  به  عنوان  ادله یی  برای  وداع  با مدرنیته  
به  چالش  برمی خیزد و آن  را یک  حیلۀ  زیرکانه  
نومحافظه کاران   که   برمی شمارد  پیچیده   و 
درصدد القای  آن  برای  گذار به  پدیده یی  به  نام  
پست مدرنیته  هستند. فیلسوف  به  نظریات  دانیل  
برجسته ترین   از  بل   دانیل   می کند.  استناد  بل  
کتاب   که   است   امریکایی   نومحافظه کاران  
وی   سرمایه  داری«  نظام   فرهنگی   »تناقضات  
جدال های  زیادی  را برانگیخت. او تکنولوژی  
لذت پرستانه یی   فرهنگ   راه   سد  را  جدید 
مدرنیته   فرهنگ   از  گرفته   نشأت   که   می داند 
آلوده   را  جهان   زیست   عرصه های   او  است. 
شده  به  فرهنگ  مدرنیتی  می داند که  انگیزه های  
لذت  پرستانه  و خودشیفته گی  را تقویت  و در 
اخالل   جامعه   حرفه یی   و  شغلی   انضباط   کار 
ایجاد می کند. از نظر بل،  چنین  فرهنگی  جز به  
ازهم پاشی  شیوۀ  زنده گی  هدف مند و عقالنی  

و زوال  اخالقیات  پروتستانی  منجر نمی شود.
    هابرماس  با اشاره  به  تعبیر هنر پساآوانگارد 
و  آوانگارد  هنر  یک  سو  از  که   بل   نظریۀ   و 
و  خالقیت   فاقد  و  مرده   را  مدرن   فرهنگ  
آفریننده گی  می داند و از سوی  دیگر، فرهنگ  
پای بندی   عدم   و  اباحی گری   مروجِ   را  مدرن  
به  اخالق  معرفی  می کند، که  اخالقیات  و کار 
می کند،  مواجه   اخالل   با  را  انضباط  شغلی   و 
یک  حیلۀ  زیرکانه  معرفی  می کند و این  پرسش  
اباحی گری   را مطرح  می کند که  جامعه یی  که  
محدود  را  اخالقیات   به   پای بندی   عدم   و 
چه گونه   مدرن   فرهنگی   هنجارهای   می سازد، 
می توانند در آن  ظهور یابند و در نتیجه  سبب  

برآشفته گی  و اخالل  در نظم  ناشی  از حاکمیت  
شوند.  عقالنی   اداری   و  اقتصادی   جازم های  
فیلسوف  در ادامۀ  گفتارش  دربارۀ  مدرنیته  به  
عنوان  پروژه یی  که  ناتمام  مانده  است  و هنوز 
دوران  آن  سپری  نشده  و جا را به  پست  مدرنیته  
نسپرده  است،  به  مدرنیتۀ  فرهنگی  و نوسازی  

اجتماعی  می پردازد.
نومحافظه کاران   اظهارات   رد  ضمن   وی  
به   زنده گی   در  نامطلوب   رویکردهای   که  
و  دستاوردها  موفقیت،  مصرف،  کار،  سمت  
لذت پرستی،  یا  لذت جویی   از  ناشی   فراغت  
و  اطاعت   فقدان   اجتماعی،  هویت   فقدان  
یا  کناره گیری   خودشیفته گی،  فرمان برداری، 

عقب نشینی  از عرصۀ  رقابت  شئونی  و پیشرفت  
آن   می دهند،  نسبت   فرهنگی   مدرنیسم   به   را 
سرمایه داری   نوسازی   از  ناشی   به درستی   را 
که   است   حالی   در  این   می داند.  اقتصاد 
را  اجتماعی   اقتصادی  و  نومحافظه کاران  علل  
در این  میان  نادیده  می گیرند و این  علل  را نه  
تنها تحلیل  نمی کنند که  روشن فکران  متعهد به  

پروژۀ  مدرنیته  را جانشین ِ این  علل  می کنند.
با حذف  علل  و عوامل  اصلی،  آنان  در واقع  

و  اقتصادی   نوساختۀ   جوامع   فرهنگی   تبعات  
اجتماعی  را )کار، مصرف، موفقیت، دستاوردها 
و فراغت( به  علل  فرهنگی  نسبت  می دهند. در 
به   تنها  به  عقیدۀ  هابرماس، فرهنگ   حالی  که  
گونه یی  بسیار محدود، غیرمستقیم  و واسطه یی  
این  مشکالت  دخیل  است.    وی   ایجاد  در 
در  را  نومحافظه کاران   نارضایتی های   ریشۀ  
نوسازی   فرآیند  علیه   عمیق   واکنش های  
اجتماعی  می داند. عللی  که  سبب  پویایی  رشد 
نوسازی   روند  بر  خود  می شود،  اقتصادی  
و  علل   این   و  می کند  وارد  شتاب   اجتماعی  
دستاوردهای   و  موفقیت ها  کنار  در  شتاب  

تشکیالت  و سازمان های  دولتی  و حکومتی  در 
و  کرده   رسوخ   انسانی   حیات   پیشین   اشکال  
تبعیت  ناگزیر آن  را از جازم های  نظام  اقتصادی  
می شود.  سبب   اجتماعی   نوسازی   سیستم   و 
از  ناگزیر زیست  جهان   تبعیت   این   هابرماس  
در  اختالل   عامل   را  اقتصادی   نظام   جازم های  

زیرساخت  ارتباطی  زنده گی  روزمره  می داند.
نیوپوپولیستی   اعتراضات   نومحافظه کاران،     
و  تهاجمی،   فرهنگ   از  گرفته   نشأت   را 
این   و طرف داران ِ  را حامالن   نیوپوپولیست ها 

فرهنگ  معرفی  می کنند.
به   راجع   که   کنایه یی   و  به  طنز  هابرماس       
این  اعتراضات  در قالب  نومحافظه کاری  وجود 
و  می کند  اشاره   دارد 
لزوم   برشمردنِ   ضمن  
آن   وی   که   چیزی   آن  
تفاهمی   عقالنیت   را 
که   می نامد؛  )ارتباطی( 
وظایف   دربرگیرندۀ  
یک   انتقال   به   مربوط  
وحدت   فرهنگی،  سنت  
اجتماعی   هم بسته  گی   و 
تفاهمی   عقالنیت   است، 
را تحت الشعاع  عقالنیت  
چرا  می داند،  اقتصادی  
که  مناسبت های  اعتراض  
پیش   زمانی   درست  
حوزه های   که   می آید 
کنش  تفاهمی  که  بازتولید 
و  ارزش ها  انتقال   و 
نظر  مد  را  هنجارها 
دارند، تحت  نفوذ شکلی  
هدایت   نوسازی   از 
معیارهای   توسط   شده  
و  اقتصادی   عقالنیت  
اداری  قرار بگیرند و این  
اجزای  تمام   در  نوسازی  
تفاهمی   حوزه های  کنش  
تضاد  تداوم   رسوخ   این   و  می کند  رسوخ  
عقالنیت  ابزاری  با عقالنیت  تفاهمی  را با خود 
اعتراض   آن که  هراس  و  نتیجه   دارد.  دنبال   به  
گستردۀ  ناشی  از انهدام  و ویرانی  محیط  زیست  
بلندمدت  نوسازی   نتیجۀ   شهری  و طبیعی  که  
معیارهای   در  است،   اجتماعی   و  اقتصادی  
اداری   و  اقتصادی   نوسازیِ   همین   عقالنی  
تحلیل  می رود و نومحافظه کاران  توجه  ما رااز 
این  فرآیند دور می سازند. هابرماس  مشکالت  

مدرنیتۀ  فرهنگی  را به  کلی  انکار نمی کند و از 
سرگشته گی ها و حیرت های  جدی  خاص ِ آن  
اجتماعی   نوسازی   به   ارتباطی   که   می کند  یاد 
ندارد و علل  آن  را باید در چارچوب  توسعۀ  
انتقادات   از  او  کرد.  جست وجو  فرهنگی  
از  انتقاداتی  ضعیف   عنوان   به   نومحافظه کاران  
مدرنیته  یاد می کند و ضمن  کنار نهادن  آن ها، 
مدعی   که   می رود  کسانی   انتقادات   سراغ   به  
پست مدرنیته اند یا خواهان  بازگشت  به  اشکال  
ماقبلِ  مدرنیته  هستند و یا اساساً  مدرنیته  را نفی  

کرده  به  دور می ریزند. 

هابرماس  مشكالت  مدرنیتۀ  فرهنگی  را به  كلی  انكار نمی كند و از 
سرگشته گی ها و حیرت های  جدی  خاص ِ آن  یاد می كند كه  ارتباطی  
به  نوسازی  اجتماعی  ندارد و علل  آن  را باید در چارچوب  توسعۀ  
فرهنگی  جست وجو كرد. او از انتقادات  نومحافظه كاران  به  عنوان  
انتقاداتی  ضعیف  از مدرنیته  یاد می كند و ضمن  كنار نهادن  آن ها، به  
سراغ  انتقادات  كسانی  می رود كه  مدعی  پست مدرنیته اند یا خواهان  
بازگشت  به  اشكال  ماقبلِ  مدرنیته  هستند و یا اساساً  مدرنیته  را 
نفی  كرده  به  دور می ریزند

مدرنیته؛ پروژه یی ناتمام
)بررسی  مفهوم  مدرنیته  از دیدگاه  هابرماس(

بخش دوم



خواجه بشیر احمد انصاری
بخش دوم

 
عوامل  از  هم  را  تصوف  تحریر،  حزب  نویسندۀ   .۸
که  حالی  در  است؛  دانسته  عثمان  آل  دولت  سقوط 
در  خود  تحریر  حزب  بنیان گذار  نبهانی  تقی الدین 
خانواده یی تا مغز استخوان صوفی به دنیا آمده و یکی 
از شخصیت هایی که در زنده گی او اثر گذاشته است، 
جدش یوسف نبهانی می باشد؛ همان صوفی معروفی 
که تصوف را از یک طریقه نه، بلکه از چندین طریقه 
و  رفاعی  قادری،  نقشبندی،  شاذلی،  ادریسی،  چون 
او  نوشت.  در تصوف  فراوانی  آثار  و  خلوتی گرفت 
اندازه یی در این راه پیش رفت که بر جمال الدین  تا 
و نهضت او نیز یورش برد. به هر حال ما نمی توانیم 
تصوف را به همین ساده گی و به صورت مطلق، عامل 

شکست این امپراتوری بدانیم.
را  امریکا  و  انگلستان  تحریر،  حزب  نویسندۀ   .9
که  حالی   در  دانسته؛  خالفت  این  انهدام  مسوول 
عثمانی  امپراتوری  فروریزی  و  شکست  مسوول 
ایتالیا،  روسیه،  فرانسه،  بریتانیا،  چون  کشورهایی 
جمعیت های یهودی و برخی قبایل عربی بوده است. 
گرچه امریکایی ها نیز در سقوط آن نقش داشتند، ولی 
استعمار  دیگر  نیروهای  به مانند  زمان  آن  در  امریکا 
اروپایی خیلی فعال نبود، به اندازه یی که امروز فعال 
است. در آن سال ها فرانسوی ها باالی الجزایر یورش 
بردند، ایتالیایی ها لیبیا را اشغال نمودند، انگلیس ها به 
مصر حمله کردند و روس ها بر سرزمین قفقاز هجوم 
بردند و شیشانی ها، داغستانی ها و شرکس ها را مجبور 
نتیجه، سرزمین های فراوانی  به هجرت نمودند و در 
از پیکر عثمانی ها جدا شد. این از یک سو و از سوی 
دیگر، شرایط داخلی امپراتوری آهسته آهسته زمینه را 

برای فروریزی نهایی آن آماده نمود.
10. قطار نمودن صفت های »تروریست« و »افراطی« 
استعمار«  »مزدور  و  به گوش«  »حلقه  و  »سیکولر«  و 
با  بیشتر  این  ندارد.  معنایی  فکری  بحث های  در  هم 
جور  عوام الناس  مظاهره های  و  خیابانی  شعارهای 
کریم  قرآن  فکری.  و  عاقالنه  بحث  با یک  تا  می آید 
حتا دشنام دادن خدایان مشرکان را منع نموده است، 
مربوط  اتاتورک  که  می گویند  انسان ها.  به  رسد  چه 
اروپا بت  تبلیغاتی  ماشین  بوده و  »دونمه«  یهودان  به 
شخصیت او را چنان زیبا تراشیـد که حتا شوقی شاعر 
را  فریب رسانه ها  هندوستان،  فیلسوف  اقبال  و  مصر 
خورده و او را مدح نمودند. ولی این بدان معنی نیست 
که هر قدر او را دشنام دهیم، سخن ما منطقی تر جلوه 
خواهد کرد. اتاتورک را بگذارید، که دوستان تحریری 
قرضاوی  و  گفته  خاین  را  مرسی  محمد  حتا  امروز 
را انسانی فاسق و نادان می دانند. در این چند روزی 
که گذشت، عده یی جوان احساساتی و بی اطالع، چه 
القاب و تهمت هایی نبود که نثار نویسندۀ این سطور 
دوستان  این  که  است  این  در  تأسف  جای  کردند. 
هزار  با  و  می کنند  استفاده  دشنام  به خاطر  را  قرآن 
بر  و  نموده  را جست وجو  آیاتی  تکلیف،  و  زحمت 
نیست،  »دشنام نامه«  قرآن  منتقدان شان می کوبند.  فرق 
اخالقی  دیگر  اصول  به  توجهی  اگر  خواهشمندم 

ندارند، حد اقل قرآن را دشنام نامه نسازند.
مغلطه های  فرمودید، شمردن  مطالعه  این جا  تا  آن چه 
اساسی تنها یک جمله از مقالۀ طوالنی حزب تحریر 
ادامه  به همین منوال  نقد تمامی مقاله  به  اگر  بود که 
نویسنده و خواننده خواهد  باعث ضیاع وقت  دهیم، 
شد. به هر حال، من که مقاله را در ماندگار خواندم، با 
خود گفتم: خدایا چه طور می شود که انسانی این قدر 
اشتباه کند و با وجود این همه کج فهمی، خود را قلب 

حقیقت و مغز استدالل تصور نماید!
برایم  ندارد،  میانۀ خوبی  این هموطنان  با  دوستی که 
مکن؛ چون  گفت وگو  این جوانان  با  که  بود  نگاشته 
آن ها »لجاجت« را »مباحثه« تصور می کنند و »انتقام« 
را »انتقاد«. با خواندن حرف آن عزیز فرهیخته، سخن 
دانشمندی به یادم آمد و مرا به خنده آورد که می گوید: 
نکنید.  بحث  سفسطه گویان  و  لجاجت پیشه گان  »با 
می کشند،  پایین  تا سطح خودشان  را  شما  اول  آن ها 
بعد با تجربۀ یک عمر زنده گی در آن سطح، شما را 
شکست می دهند.« ولی من با خدا و خوانندۀ خویش 
پیش  می دانم،  را صواب  آن چه  هر  که  نموده ام  تعهد 
هیچ  مالمت  از  راه  این  در  و  بگذارم  خواننده  روی 

مالمت گر و تیر هیچ تهمت گری نهراسم. 

  تکفیر؛ زادة فهم ناقص از دین:
از  »نخست  است:  نگاشته  تحریر  حزب  نویسندۀ 
انصاری( خالفت  احمد  بشیر  نویسنده )خواجه  همه 

بی باکی بس  را دستگاه کهن می نامد، که جسارت و 
عجیب و عظیمی را در قبال دولتی مرتکب می گردد 
که موسس آن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم است.« 
من در این جا نه قضاوت می کنم و نه دفاع؛ بلکه تنها 
مقالۀ من  در  که  نقل می کنم  دوباره  را  عبارتی  همان 
نهادی  »آخرین  بودم:  گفته  آن جا  در  من  است.  آمده 
که مسلمانان آن را خالفت می پنداشتند و به نام های 
شناخته  عثمانیه«  علیۀ  »دولت  و  عثمانی«  »امپراتوری 
سقوط  ریخت.  فرو  میالدی   1924 سال  در  می شد، 
این دستگاه کهن واکنشی را در سراسر جهان اسالم 

برانگیخت و باعث ظهور جنبش هایی در شرق و غرب 
نام آور  مورخ  تواینبی  آرنولد  گردید.«  اسالم  جهان 
انگلستان که تحقیقات فراوان تاریخی انجام داده و مرد 
منصفی است، سلسلۀ آل عثمان را طوالنی ترین سلسلۀ 
سلطنتی در تاریخ جهان می شمارد که شش قرن تمام 
نباشد،  کهن  که  دستگاه  این  نموده اند. پس  حکومت 
می توان  کدام سلسلۀ سلطنتی  بر  را  »کهن«  لفظ  پس 
اطالق نمود؟ برای اطالع جناب عالی، بنیان گذار این 
اهلل صلی  رسول  نه  است،  بوده  غازی  عثمان  سلسله 
اهلل علیه وسلم. من تکفیر را شنیده بودم، ولی نه در 

این سطح.
جمعیت،  سازمان،  حزب،  چهارچوب  در  فعالیت 
بهتری  عملی  نتایج  یک سو  از  اگر  گروه  و  جماعت 
در  عضویت  با  دیگر  سوی  از  ولی  می آورد،  به بار 
گروهی ایدیولوژیک پردۀ ضخیمی فرا روی انسان ها 
و  درست  افکار  نمودِن  نشخوار  می گردد.  ایجاد 
کلیشه یی،  شعارهای  و  مکررات  تکرار  و  نادرست 
در  و  ایجاد می کند  داخل گروه  در  را  روانی  فضایی 
از  را  آزاد  اندیشیدن  توان  ضعیف  افراد  َجّوی  چنان 
دست داده و در نتیجه به عنوان بلندگوهای فاقد شعور 

تحقق  برای  بشر  مختلف  افراد  وقتی  می کنند.  عمل 
و  راه  حقانیت  می گیرند،  قرار  هم  کنار  در  برنامه یی 
اندیشۀ خویش را هر روز از همدیگر شنویده و از نظر 
نیرومندی می کنند  احساس  روانی چارج می شوند و 
در  حالت  این  و  باشد  هم  اندک  تعدادشان  که  ولو 
مرحلۀ جوانی خیلی نیرومند می باشد. در چنین اوضاع 
و احوالی تنها استعدادهای برتر؛ کسانی که تنها با مغز 
خودشان می اندیشند، می توانند سیاه را سیاه و سفید 

را سفید ببینند.
بزرگ ترین مشکلی که ما با برخی گروه های اسالمی 

دین  خود  از  آن ها  وارونۀ  یا  و  ناقص  درک  داریم، 
است، چه رسد به پدیده های دیگر جهان ما. گروهی 
را می یابی که اسالم را تنها در فقه خالصه می سازد، 
جنبه های  در  سومی  گروه  عقیده،  در  دیگری  گروه 
روحی و معنوی، گروه چهارم در جنگ و خون ریزی 
و گروه پنجم در حکومت و به همین منوال که حزب 
تحریر و مؤسس آن شیخ نبهانی مربوط به دستۀ پنجم 
می شوند. آن ها به موضوع خالفت چنان می نگرند که 
گویی رکن ششم اسالم و رکن هفتم ایمان بوده است. 
باید  )متوجه  می گویند  راه چنان سخن  این  در  آن ها 
و  قرآن  تو گویی %99  کار می کنند(  نگفته ام  که  بود 
لحاظ  این  از  است.  نموده  احتوا  خالفت  را  حدیث 
نیست؛  تفاوتی  تبلیغ،  جماعت  و  تحریر  میان حزب 
است،  چسپیده  خالفت  و  امارت  به  تنها  اولی  زیرا 
و دومی به جنبه های فردی عبادت. به تفاوت این که 
تبلیغی ها در تواضع و فروتنی بر همه پیشی جسته اند.

در ادبیات جهانی حکایتی وجود دارد که گفته می شود 
ریشه در فرهنگ کهن هند و چین داشته و سخنوران 
تمثیلی  آن حکایت  نیز  موالنا  و  سنایی  بزرگی چون 
و عرفانی را اقتباس نموده و به نظم آورده اند. گفته 

هرگز  را  فیل  که  نابینا  مردان  از  گروهی  که  می شود 
دست  چون  و  می کشند  فیل  بر  دست  بودند،  ندیده 
هر یکی از آن ها به عضو علی حده یی از اعضای فیل 
برمی خورد، گمان می کنند فیل، تنها همان عضوی بوده 
که دست آن ها به آن خورده است و در نتیجه به تصور 

درستی دست نیافته و به اختالف با هم می پردازند.
از نظرگه، گفت شان شد مختلف
آن یکی  دالش  لقب داد این الف
در کف هریک  اگر شمعی بدی

اختالف از گفت شان بیرون شدی
حزب تحریر، احیای خالفت را از مهم ترین واجبات 
جامعۀ اسالمی می داند و باور دارد که قرآن و سنت در 
کنار آن ها بوده است. من منکر رابطۀ اسالم و سیاست 
که  دارم  باور  نهاده  گام  پیشتر  قدم  یک  بلکه  نیستم؛ 
هیچ دینی نمی تواند با سیاست بیگانه باشد، چه رسد 
به اسالم. اگر چنین امری ممکن می بود، امروز اقلیت 
»روهینگا« از سوی بودایی ها که صلح جوترین مذاهب 
دنیا شناخته می شوند، با نسل کشی مواجه نمی شد. اگر 
مذاهبی فردی و انزوایی چون بودیزم با سیاست رابطه 
که  پیامبری  آیین  که  بود  طبیعی خواهد  باشد،  داشته 
مورخان او را از دولت مردان طراز اول تاریخ می دانند، 
بیشتر از همه با سیاست رابطه داشته باشد؛ رابطه یی که 
در نظر من با اصول بزرگی چون عدالت و مساوات 
و اخالق سیاسی و همزیستی انسانی تبلور می یابد، نه 
در شکل و ُفرم و اسم و رسم خاصی. حزب تحریر 
و  قرآن  در  ریشه  خالفت  مفهوم  که  است  مدعی 
حدیث دارد بی خبر از این که خالفت با آن که در قرآن 
کریم بار بار تکرار شده است و برخی از این آیت ها 
نیز  در سرلوحۀ نشرات و وب سایت های تحریری ها 
دیده می شود، ولی هدف قرآن از کاربرد این واژه غیر 
از آن چیزی بوده است که حزب تحریر از آن حرف 
»هوالذی  فاطر می خوانیم  آیت 39 سورۀ  در  می زند. 
جعلکم خالئف فی االرض« و یا »خالئف االرض« و 
یا »یستخلفکم« و یا »جاعل فی االرض خلیفه« و امثال 
آن؛ که همه و همه به صیغۀ جمع آمده و به مسوولیت 
انسان در عرصۀ آبادی زمین اشاره دارد، نه به موضوع 
آن  میان  که  شوند  پیدا  کسانی  شاید  دولت خالفت. 
خالفت و این خالفت تفاوتی قایل نباشند، ولی سیاق 
قرآنی به هیچ صورتی نمی تواند این ترادف را بپذیرد.
اما سنت هم آن طوری نمی باشد که دوستان تحریری 
مدعی شده اند. با قطار کردن چند حدیث بدون آن که 
و  ورود  سبب  و  فلسفه  و  حدیث  پیش زمینه های  به 
با  آن  رابطۀ  هم چنان  و  تاریخی  و  لغوی  جنبه های 
سایر اصول و متون دینی توجه نمود، نمی توان نتیجۀ 
عنوان  به  که  باشد  قرار  اگر  آورد.  دست  به  درستی 
نمونه یک حدیث را از میان احادیث مورد استناد در 
ادبیات حزب تحریر ذکر نمایم، باید همان حدیثی را 
برگزینم که در وب سایت های حزب تحریر و گاهی 
هم در پوسترها و بیرق ها و پشتی نشرات شان به چشم 
می خورد؛ تو گویی آن ها خود را مصداق پیش گویی 
که  است  حدیثی  همان  این  می دانند.  مذکور  حدیث 
و  نموده  نقل  مسند خویش  در  حنبل  بن  احمد  امام 
در بخش اخیر آن آمده است: »ثم تکون خالفۀ علی 
نبوت«  شیوه  بر  خالفتی  »سپس  یعنی  النبوۀ«  منهاج 
خواهد بود. مفهوم این حدیث که امام احمد بن حنبل 
در مسند خویش از حذیفه روایت نموده چنین است: 
»نبوت تا همان مدتی در میان مسلمانان وجود خواهد 
سپس  و  است  نموده  اراده  خود  خداوند  که  داشت 
شیوۀ  به  آن خالفت  از  پس  برداشت،  خواهد  را  آن 
پیامبر قایم خواهد شد، پس از آن خالفت هم برداشته 
نموده  اراده  که خداوند  زمانی  تا  خواهد شد، سپس 
است، پادشاهی غیرعادل حاکم خواهد بود، سپس آن 
هم اگر خدا خواسته بود برداشته خواهد شد، سپس 
خالفت به روش پیامبر روی کار خواهد آمد، و پس 
این  فهم  برای  ماند«.  خاموش  اسالم«  »پیامبر  آن  از 
حدیث باید به دانشمندان حدیث رو آورد. احمد بن 
بیهقی، طیالسی، صاحب مرقاۀ )شرح مشکاۀ(  حنبل، 
و دیگران معتقد اند که هدف پیامبر از خالفتی که در 
عبدالعزیز  بن  عمر  است، خالفت  ذکر  پایان حدیث 
همین  آن.  مطلق  صورت  به  خالفت  نه  است  بوده 
به  بن عبدالعزیز  دانشمندان می گویند زمانی که عمر 
و  گردید  وارد  او  بر  حدیث  راوی  رسید،  خالفت 
حدیث مذکور را برایش گفت و خلیفه با شنیدن این 

حدیث ُخرسند گردید.
خبر  آینده  از  دیدیم،  که  طوري  همان  حدیث  این 
که  دارد  پیوند  شخصی  با  هم  آینده  آن  و  می دهد 
عمر بن عبدالعزیز است نه آن که بر امری حکم کند. 
خود  که  می بیند  را  چیزی  همان  تحریر  حزب  ولی 

می خواهد ببیند. 
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گفت وگویی
با حزب تحـریر



ستایش از عملکرد نیروهای...
فراگیری  نیازمند  افغان  امنیتی  نیروهای  که   
آموزش های بیشتری هستند زیرا آنان در حال حاضر 

تلفات زیادی را متحمل می شوند.
در این گزارش برخی از فرماندهان امریکایی و افغان 

روحیه نیروهای بومی را خوب توصیف کرده اند.
نشان  آنان  ارزیابی  آمریکایی،  فرماندهان  گفته  به 
می دهد که طالبان در هیچ یک از اهداف اعالم شده 

خود موفق نبوده اند.
یک مقام وزارت دفاع امریکا با خوش بینی به آینده 
این  که  دانند  می  تروریست ها  گفت:  افغانستان 
سال  انتخابات  از  پیش  آنان  جنگی  فصل  آخرین 

2014 است.
در  طالبان  که  است  شده  گفته  گزارش  این  در 
آبی  بر  سبز  نیروهای  حمالت  مسوولیت  پذیرفتن 
که در آن 60 عضو نیروهای خارجی کشته شدند، به 

سرعت عمل و بر افزایش آن در سال جاری تأکید 
آنان  حمله های  امنیتی  تدابیر  افزایش  با  اما  کردند 
از  قربانی  تنها 14  توانست  در سال جاری میالدی 

نیروهای خارجی بگیرد.
مقامات سیاسی، نظامی و کارشناسان افغان بارها بر 
تأکید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانمندی  افزایش 
کرده اند و مهمترین معضل پیش روی ارتش و پلیس 
افغانستان را عدم تجهیز و آموزش مناسب وعده های 

بدون عمل نیروهای خارجی عنوان کرده اند.
رییس  و  افغان  نظامی  مقامات  بارها  راستا  این  در 
اروپایی  و  امریکایی  مقامات  از  کشور  جمهور 
کرده  تجهیز  را  افغانستان  نیروی هوایی  خواسته اند 
کردن  مجهز  خصوص  در  خود  وعده های  به  و 
تجهیزات  و  سنگین  سالح های  به  افغان  نیروهای 
زرهی عمل کنند درخواستی که هنوز هم از جانب 

نیروهای خارجی محقق نشده است.

تلفات حجاج افغانستان...
عربستان  در  ترافیکی  حادثه  اثر  بر  که  زائرانی  اکثر  می گوید،  او 

سعودی کشته و زخمی شده اند، کهنسال بوده اند.
عازم  زیارت«کعبه«  برای  افغانستان  از  زائر  هزار  ده ها  ساله  همه 
زائران  برای  درست  برنامه  یک  عدم  دلیل  به  و  شده  عربستان 
کشور، هر سال ده ها حجاج افغانستان در عربستان براثر حادثه 

ترافیکی کشته شده اند.
امسال 25 هزار زائر از افغانستان برای زیارت«کعبه« عازم عربستان 
در  افغانستان  زائر  دوازده  مجموع  در  که  بودند  شده  سعودی 

عربستان سعودی جان باخته و سیزده تن دیگر زخمی شده اند.

  آغاز پروسه بازگشت حاجیان افغان
اوقاف  و  حج  وزارت  معین  عابد،  الحق  داعی  حال  همین  در 
افغانستان می گوید که پروسه بازگذشت حاجیان افغان از عربستان 

سعودی آغاز شده است.
افغانستان شام روز  پرواز  »اولین  به خبرگزاری بخدی گفت:  او 
شنبه 27 میزان برای بازگشت حاجیان از میدان هوایی عربستان 
سعودی به کابل آغاز و تا یازده شب 216 حاجی به کشور منتقل 

می شوند.«
عربستان  از  افغان  حاجیان  بازگشت  برای  گفت،  عابد  آقای 
آریانا(  و  صافی  هوایی)کامیر،  شرکت  سه  با  کشور،  به  سعودی 

قرار داد کرده است.
هوایی  های  شرکت  طیاره  سه  فردا،  از  »سر  گفت:  همچنان  او 
)صافی، آریانا و کامیر( حاجیان کشور را از عربستان سعودی، به 

کابل و والیات مزار شریف و هرات انتقال می دهند.«
 24 مدت  در  کرد،  تاکید  افغانستان  اوقاف  و  وزارت حج  معین 
روز، حاجیان افغانستان به صورت کامل از عربستان سعودی به 

کشور انتقال داده خواهند شد.
پیشتر مقامات وزارت حج اوقاف افغانستان در بازگشت حاجیان 

کشور از حکومت عربستان سعودی انتقاد کرده بودند.
آنان گفته بودند، حکومت عربستان سعودی در بازگشت حاجیان 
در پروازها، اولویت به کشورهای خیلج می دهد و این کار پروسه 

بازگشت حاجیان افغان را با مشکالت جدی مواجه کرده است.
 کویت، بحرین، عراق، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، 

عمان، یمن و قطر از جمله کشورهای خلیج اند.
اقاف  و  حج  وزارت  در  معین  عابد،  الحق  داعی  حال  این  با 
با حکومت عربستان سعودی  را  این مشکل  افغانستان گفت که 
حل کرده و در بازگشت حاجیان کشور کدام مشکل جدی باقی 

نیست.
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صبغت اهلل مجددی:

به دلیل فشار خارجی  ها ریاست 
کمیسیون برگزاری جرگه را پذیرفتم

د مذهبي اختالفونو...
په  دیني عامل  او  استاد  یوه  پوهنتون  ننګرهار  د  وړاندې  موده  څه 

یوه لویه غونډه کې ال د ننګرهار چارواکو ته خربداری ورکړ، چې 

دا جدي ستونزه دې عادي نه ګڼي، که نه لوی رسخوږی به جوړ 

کړي.

همداسې په هرات کې هم د معلوماتو له مخې، د شیعه او سني 

په نامه مذهبي اختالفاتو ته د ایران په هڅو ملن وهل کېږي او څو 

ځله دا ستونزه تر وسله والې نښتې هم رسېدلې ده.

دیني  یوشمېر  لپاره  مخنیوي  د  شخړو  مذهبي  د  کې  ننګرهار  په 

دا دیني عاملان وايي،  یوه شورا هم جوړه کړې ده. خو  عاملانو 

چې د مذهبي شخړو په پراخولو او زیاتولو کې یوشمېر راډیو ګانې 

هم سرت نقش لري.

د دیني عاملانو په خربه، چې په ځينو راډيويي چينلونو کې د ديني 

خپرونو په نوم د يو لوى مذهب پريوانو ته مرشکني ويل کېږي، د 

هغوى نيکونو او پلرونو ته د مرشکينو نسبت کېږي او د عباداتو او 

د هغو طريقو بې احرتامې کېږي، چې د رسول الله )ص( صحابه 

وو او د امام اعظم رح له زمانې پرځاى کېږي.

د هغوی په وینا، يو شمېر کسان چې د پرديو لخوا ګومارل شوي 

پيدا کړي،  او ډلې  په دې وطن کې مذهبي اختالفات  او غواړي 

دوى د علاموو په نوم داسې څه بيانوي، چې ولسونه په ډلو کې 

رسه وييش.

او  تشویق  د  مذهبي شخړو  د  ته  نورو والیتونو  او ځينو  ننګرهار 

تاوتریخوايل ته د هڅوونکیو کتابونو راتګ څه وخت وړاندې له 

ماندګار ورځپاڼې رسه د اطالعاتو او کولتور وزارت چارواکیو هم 

تایید کړی و.

خو تر اوسه د دې شخړو او کتابونو د مخنیوي لپاره دولت اقدام 

نه دی کړی. د چارو پوهان وايي، که چېرې دې ستونزې ته جدي 

داسې  او  وي  کړکېچن  یې خورا  به  راتلونکی  نو  ونیيس،  پاملرنه 

ستونزې به ترې را والړې يش، چې د حکومت له کنټروله به بهر 

وي.

تالش مـی کنم برخـی...
کتاب  سومین  است.  رفته  فروش  به  جهان  سراسر   
حسینی که در ماه می امسال در ایاالت متحده امریکا به 
بازار آمد، تا حاال سه میلیون نسخه فروش داشته است. 

قرار است این کتاب به 40 زبان دنیا ترجمه شود.
به  کمتر  کتابش  این  در  که  می گوید  حسینی  هرچند 

کشور  که  است  مطمین  اما  شده،  تمرکز  افغانستان 
موفقیت  خاطر  »به  نمی کند:  فراموش  را  زادگاهش 
این  هستم.  افغانستان  مدیون  من  می کنم  فکر  هایم، 
مرا ملتزم می سازد که از نظر اجتماعی آگاه باشم، اما 

کتاب ها به دالیل بسیاری شخصی نوشته شده اند«.
»کتاب ها همیشه درباره برخی  به گفته خالد حسینی، 

اسرار بشر هستند؛ من هم تالش می کنم بعضی حقایق 
نه  و  قصد  نه  »این  گفت:  ادامه  در  او  کنم«.  فاش  را 
تغییر  را  افکار  افغانستان  بلندپروازی من است که در 
محترم  خیلی  را  واقعیت  این  می خواهم  من  دهم. 
بشمارم که هرگونه تغییر بزرگ در افغانستان از سوی 
افغانی که در خارج زندگی می کند، ایجاد نخواهد شد«.

برگزاری  کمیسیون  رییس  مجددی  اهلل  صبغت 
امنیتی  تفاهمنامۀ  امضای  برای  لویه جرگۀ مشورتی 
غیر  را  جرگه  این  راه اندازی  امریکا،  با  دفاعی  و 

ضروری می خواند.
این درحالی است که روز گذشته کمیسیون برگزاری 

لویه جرگۀ مشورتی رسمًا آغاز به کار کرد.
 رییس این کمیسیون تدویر این جرگه مشورتی را 
در خصوص مشوره برای امضای تفاهمنامۀ امنیتی و 

دفاعی با امریکا را غیر ضروری می داند.
صبغت اهلل مجددی می گوید که بر اثر فشارهای زیاد 
این کمیسیون  داخلی و خارجی مسوولیت ریاست 

را پذیرفته ام.
در  شنبه  روز  مساله  این  بارۀ  در  مجددی  آقای 

نخستین نشست لویه جرگۀ مشورتی اشاره کرد.
آقای مجددی تاکید دارد، لویه جرگه یی که پارسال 
به هدف مشوره دهی در خصوص امضای توافقنامۀ 
همکاری های درازمدت استراتیژیک با ایاالت متحده 
دیگر  جرگۀ  لویه  به  نیاز  و  بود  کافی  شد،  برگزار 
لویه  طرفدار  خودم  »شخصًا  کرد:  تأکید  او  نیست. 
جرگه دیگر نبودم، در چند ماه با آقای کرزی مجادله 

لویه  به  ضرورت  هیچ  که  گفتیم  برایش  و  کردیم 
بخشی  امنیتی  مساله  که  چرا  نیست،  دیگر  جرگۀ 
سابقه  لویه جرگۀ  در  که  بود  استراتیژیک  توافقنامه 
چند  همین  در  و  نبودم  موافق  آخر  تا  شد،  فیصله 
روز اخیر قبول کردیم و از اثر فشار خارجی ها و هر 

رقمی که بود این مساله را قبول کردم.«
رییس جمهور کرزی به تازه گی در دیدار با جان کری 
وزیر خارجۀ امریکا در کابل روی برخی از مسایل 

در خصوص توافقنامۀ امنیتی به توافق رسیدند.
مصونیت  روی  امریکا  خارجه  وزیر  کری  جان 
قضایی سربازان این کشور در افغانستان تاکید ورزید 
لویه جرگۀ  به  را  این مساله  افغانستان  اما حکومت 

مشورتی واگذار کرده است.
حکومت افغانستان می گوید که لویه جرگه در مورد 
سال  از  پس  امریکایی  نظامیان  قضایی  مصونیت 
2014 میالدی در این کشور تصمیم خواهد گرفت.  
از سوی دیگر در نخستین جلسۀ کمیسیون برگزاری 
رییس  حیث  به  مدبر  صادق  مشورتی  جرگۀ  لویه 
داراالنشا، سید حامد گیالنی و نعمت اهلل شهرانی به 

حیث معاونین این کمیسیون  تعیین شدند.

ماه  اواخر  در  است  قرار  که  می گوید  مدبر  صادق 
اشتراک  با  کابل  در  مشورتی  جرگه  لویه  عقرب 

حدود سه هزار تن برگزار گردد.
نام برد که  از نماینده گان اقشار مختلف کشور  وی 
در 16 کتگوری در این جرگه شرکت خواهند کرد.

آقای مدبر در پاسخ به پرسشی که آیا مخالفین دولت 
خیر  یا  کنند  شرکت  جرگه  این  در  توانند  می  نیز 

گفت:
این  اساسی  قانون  و  آمده  افغانستان  در  کسانیکه   «
با  کاری  سوابق  اگر  باشند  کرده  قبول  را  کشور 
طالبان یا حزب اسالمی را داشته باشند، آنها شامل 
این جرگه می شوند. و یا اگر افراد طالبان و حزب 
اسالمی بعداً اعالن کنند که ما لویه جرگه مشورتی 

را قبول داریم و می آیم، بیایند ما مشکل نداریم.«
لویه  برگزاری  روی  قبل  از  دولت  مسلح  مخالفین 
جرگه در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی امریکا 

از خود مخالفت نشان داده اند.
در این توافقنامه چگونگی حضور و تعداد نظامیان 
امریکایی که پس از سال 2014 میالدی در افغانستان 

باقی خواهند ماند، روشن می گردد.
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هشت نمایندۀ جدید...
 در مجلس نمایندگان می باشند.

نماینده جدید، سمین  این هشت  میان  از  که  است  گفتنی 
بارکزی به جای شهناز همتی که جان خود را در یک حادثه 
به جای  آن  دیگر  تن  و هفت  بود  داده  از دست  ترافیکی 
اعضای که به منظور اشتراک در فرایند انتخاباتی از عضویت 

در مجلس نمایندگان استعفا داده بودند، معرفی شده اند.
گذشته  روز  نماینده گان،  مجلس  جدید  عضو  هشت  این 
به جا آوردند و تعهد سپردند که  رسمًا مراسم تحلیف را 

وظایف شان را مطابق به قانون به پیش خواهند برد.

کارت های رأی دهی خرید...
افغانستان  در   2009 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
با ادعای تقلب های گسترده همراه بود و منجر به یک 
کشمکش سیاسی در این کشور گردید. ناظران می گویند 
که تدابیر بهتری نسبت به انتخابات گذشته گرفته نشده 
است تا از شفافیت و منصفانه بودن انتخابات اطمینان 

حاصل شود.
باشندگان ولسوالی موسهی کابل که فاصله چندانی هم 
کارت  فروش  و  خرید  که  گویند  می  ندارند،  مرکز  تا 
چه  هر  و  دارد  جریان  آنان  منطقه  در  دهی  رای  های 

بازار کارت فروشی هم  انتخابات نزدیک تر می شود، 
گرم تر می گردد.

»این  به دویچه وله گفت:  این ولسوالی  باشنده  زرگل، 
افغانی خرید و  تا 100  افغانی  از 500  را  جا کارت ها 
فروش می کنند. البته بستگی به جورآمد میان خریدار 

و فروشنده دارد«.
بزرگان  قومی،  سران  از  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
محلی و ریش سفیدان خواسته است که مردم را تشویق 
نفروشند. سریر  را  رای دهی شان  کارت های  تا  کنند 
احمد برمک گفت: »در صورتی که آنها مردم را تشویق 
کنند که به نفع یک نامزد رای دهند، این یک حرکت 

از  را  توانند که کارت شان  نمی  اما  دموکراتیک است. 
آنها بگیرند، با پول خریداری کنند یا با زور به نحوی 

از آنها بگیرند«.
از والیت کندز گزارش شده است که حتی کارت رای 
مبادله شده  با یک بوجی )21 کیلو گرام( کچالو  دهی 
است. از والیت لوگر هم خبر می رسد که در برخی از 
رستورانت ها، در بدل هر کارت رای دهی یک وعده 
اما مقام های کمیسیون  غذای چاشت داده شده است. 
خریداری  گونه  این  از  خاص  مورد  تاهنوز  انتخابات 

کارت رای دهی را تایید نکرده اند.

دری به سوی بسته شدن زندان گوانتانامو
به تحقق  رویکرد پایان جنگ امریکا در افغانستان احتماالً 
زندان  بستن  برای  کشور  این  جمهوری  رییس  خواسته 

گوآنتانامو کمک می کند.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات دولت واشنگتن 
از 164  بسیاری  انتقال  یا  آزادی  برای  کنگره  از سوی  که 
زندانی باقی مانده در زندان گوآنتانامو محدود شده اند، در 
حال بررسی این مساله هستند که آیا خروج نیروهای امریکا 
از افغانستان در پایان سال 2014 میالدی می تواند دری را 

ادامه  برای به چالش کشیدن حق قانونی امریکا به منظور 
زندانی کردن آن ها باز کند یا خیر.

باعث ارزیابی  مقامات معتقدند، اعالم پایان جنگ احتماالً 
بازداشت چندین تن از اعضای شبه نظامیان طالبان افغان که 
در جنگ دستگیر شده اند، می شود و به آن ها اجازه می دهد تا 
دادخواست های جدیدی را به دادگاه های فدرال تسلیم کنند.
نظامی  کمیسیون های  ارشد  دادستان  مارتینز،  مارک  جنرال 
در گوآنتانامو در مصاحبه اخیر خود گفت: در چهارچوب 

بازداشت  یابد حکم  پایان  جنگ  که  هنگامی  عالی  دادگاه 
باطل می شود و به نظر من این یک مساله مهم است.

از زمانی که کنگره علیه افرادی که در طراحی، دستور، اجرا 
یا کمک به حمله 11 سپتامبر 2001 میالدی نقش داشته یا 
احتماال دست به حمالت جدیدی می زنند حق استفاده از 
از زندانیان گوانتانامو  نیروی نظامی را صادر کرده، برخی 
بدون محاکمه بیش از 12 سال است که در این زندان به 

سر می برند.

معاون ریاست پالیسی و...
 مورد شلیک چندین ضربۀ پیهم کالشنکوف قرار گرفته 
است که راکت به موتر وی اصابت کرده ولی گلوله های 

کالشنکوف به موتر ایشان برخورد نکرده است.
پولیس پروان گفته است که تحقیقات ابتدایی را در زمینه 
آغاز کرده اند، اما شاهدان عینی گفته اند، یک موتر نوع 
آیلکس به موتر آقای نوری آتش گشود و سپس منطقه 

را ترک کرد.
به  راکت  که  می دهد  نشان  موتر  از  گرفته شده  تصاویر 
قسمت باالی دروازه موتر جایی که مقاومت بشتری دارد، 
اصابت کرده است و شاید هم همین دلیل از بین رفتن 

موتر و سرنشینان آن نشده است.
نوری می گوید که بعد از این رویداد هنگامی که به خانه 
رسیدم، کسی برایم زنگ زد و گفت که »زدن چطور بود؟«

آقای نوری می افزاید که این شخص خودش را خونخوار 
معرفی کرده و بار بار او را تهدید کرده است.
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اجندای  طرح  مشورتی  نشست  دومین  یادداشت: 
ملی، اخیراً با حضور نخبه گان سیاسی، فرهنگیان، 
استادان دانشگاه  و دانشجویان حوزۀ جنوب غرب 

در والیت هرات برگزار شد.
و  پیشنهادها   اشتراک كننده گان  نشست،  این  در 
دیدگاه های شان را در خصوص طرح اجندای ملی 
ارایه كردند و همچنان حمایت شان را از این طرح 

ابراز داشتند.
طرح اجندای ملی از سوی احمد ولی مسعود رییس 

عمومی بنیاد شهید مسعود ارایه شده است. 
بن بست  از  خروج  طرِح  ارایۀ  ضمن  طرح  این  در 
در  پایدار  صلح  تأمین  خصوص  در  كنونی، 

افغانستان نیز راه كارهایی ارایه شده است.
طرح اجندای، با استقبال نهادهای خارجی از جمله 
سازمان  ملل متحد و نهادهای داخلی كشور رو برو 

شده است.
پس از این، گفت  وگوهای دومین نشست مشورتی 
طرح اجندای ملی را كه در والیت هرات برگزار شده 

بود، به ترتیب در روزنامه به نشر می سپاریم.

هم شهریان  بزرگوار،  دوستان  خدمت  را  خود  سالم های 
هرات، خواهران و برادران، موسفیدان، متنفذین، مجاهدین 
و نخبه گان والیت هرات تقدیم می کنم. سپاس گزار هستم از 
این که در این مدت کم به صدای ما لبیک گفتید و در این 

جا تشریف آوردید.
مطمیناً که شما هم مانند ما دغدغه و نگرانی کشور و مردم را 
با خود دارید. می خواهیم همه با هم در قبال مسایل کشوری 
کاری انجام دهیم و این در واقع سرنوشت همه ما است و 
به یک  ارتباط  است؛  گره خورده  با هم  ما  همۀ  سرنوشت 
قوم، زبان و مذهب ندارد؛ یا همۀ ما برنده می شویم، یا خدا 

نخواسته بازنده.
ما در طول مدت دوازده سال دیدیم که حتا با چهل کشور 
که خود  زمانی  تا  و  است  باقی  کماکان  خارجی مشکالت 
به هر مذهبی که  زبانی که هستند و  از هر قوم و  افغان ها 
اعتقاد دارند، خود شان منافع خود را نیابند و مشوره نکنند و 
با هم یک جا پیش نروند، هیچ کس دیگری نمی تواند دردِ ما 

را دوا کند. دوای درد ما نزد خود ماست.
و  کلید صلح  که  می کنند  فکر  که  کسانی  گفته ام  بارها  من 
سعادت افغانستان در خارج است، اشتباه می کنند؛ کلید صلح 
افغانستان هم واره گفته ایم در بین خود افغان ها است و ُگم 
شده یی در بین خود افغان ها است و تا زمانی که خودشان 
این  باشید که هیچ کس دیگری  نیابند مطمین  را  این کلید 
دقیقًا  یابد.  در  برای شان  را  کلید  این  تا  ندارد  را  دل سوزی 

اجندای ملی از همین جا شروع می شود. 
در  هموطنان  بین  در  که  هستم  بسیار خوشحال  امروز  من 
هرات استم، هراتی که بار بار خاطرات خوشش با من است 
و هر بار دلم می خواهد که به هرات بیایم و با دوستان بنشینم 
و خاطراتی که از شِب شعر در هرات و منار مقاومت در این 
با همشهریان، خواهران و  تا  بار هم آمدیم  این  جا دارم و 

برادران مشورت کنیم.
نشست امروز ما فقط در حد یک مشوره است، طوری تلقی 
نشود که به خاطر کدام کمپاین و یا حمایت کسی و یا رد 
کسی دیگری آمده باشیم. فقط مشورت می کنیم که چطور 

می توانیم این کشور را از این حالت بیرون بکشیم؟
اصل مشورت همیشه پیش من و پیش برادر بزرگوارم شهید 
احمد شاه مسعود بوده است. من هم می خواهم همان پالیسی 

و سیاست را ادامه بدهم.
واژۀ نخبه گان را اگر به معنی بسیار گستردۀ آن مطرح کنیم، 
سیاسی  فعالین  و  تأثیرگذاران  اندیشه ورزان،  علما،  یعنی 
هستند؟  افغانستان  نخبه گان  همیشه  ما  مخاطب  است. چرا 
چون نخبه گان افغانستان در طول تاریخ هم باعث سعادت 
کشور و هم باعث بدبختی افغانستان شده  اند. در طول تاریخ 
افغانستان نخبه گان سیاسی کشور را می  بینیم که حتا اگر از 
کشور  در  منازعات شان  حل  به خاطر  بوده اند  هم  قوم  یک 
نخبه گان  که  می گوییم  ما  حاال  نیافته اند.  را  خود  جایگاه 
افغانستان برای اولین بار بیایند مشوره کنند که چطور میتوانند 
ملت را سمت و سو دهند، چطور ما بتوانیم در بین نخبه گان 
افغانستان در محور یک تفکر ملی تفاهم ایجاد کنیم؟ چطور 
می توانیم به یک صلح پایدار برسیم؟ و چطور بتوانیم با ایجاد 
یک دیالوگ بین االفغانی مشکل خود را مشخص بسازیم و 

راه حل آن را بسنجیم.
افغانستان یک سرزمین کالن است؛ منابع سرشار دارد و در 
یک نقطۀ استراتیژیک موقعیت دارد؛ همه چیز دارد، اما آنچه 
که ُگم شدۀ ما است مشورت، نظرخواهی و هم گرایی ماست؛ 
اگر نخبه گان بتوانند که این مشکالت را بین خود حل کنند، 

می توانیم به پیش برویم.
همین  روی  دقیقاً  کردند،  مطرح  برادران  که  ملی  اجندای 

موضوعات و مشکالت می چرخد.
البته اجندای ملی با همت یک تعداد از نخبه گان یکجا ایجاد 
شده است و من بسیار سپاس گزارم از کسانی که در این راه 
کار کردند و توانستند که اجندای ملی را غنی تر بسازند و این 

طرح را تکمیل تر بسازند.
اولین نشست را با اشتراک نزدیک به سه صد تن از نخبه گان 
از هر طیف در کابل داشتیم که همۀ آن ها از اجندای ملی به 

حیث یک راه کار مستقل استقبال و توافق کردند.
پیش بینی  ملی  اجندای  در  که  را  مرحله یی  چهار  سه  دقیقاً 
کرده ایم این است که ما گفتیم راه حل مشکالت افغانستان را 

با ایجاد یک دیالوگ بین االفغانی حل کنیم.
مرحله دوم، به اساس مشورت اگر ما توانستیم که به یک 
دیدگاه مشترک برسیم این دیدگاه ما در قبال افغانستان چه 
است و ما چه می خواهیم. اولویت های افغانستان مشخص 
است، مسألۀ صلح است، انتخابات، امنیت و اقتصاد است. آیا 
ما نخبه گان افغانستان در سراسر افغانستان می توانیم به یک 

دیدگاه مشترک برسیم.
دیدگاه  یک  به  مسایل  این  قبال  در  اگر  آن  سوم،  مرحله 
مشترک برسیم می توانیم پروسۀ اعتماد سازی را در بین خود 

شروع کنیم. 
مرحله چهارم آن این است که بتوانیم با هم یکجا یک دولت 
وحدت ملی را با هم بسازیم. امروز شما می بینید که در حدود 
نزدیک سی کاندیدا است و شصت معاون رییس جمهور که 
و  اند  نشسته  آنها شب  اند؛  یکجا شده  همه روی چهره ها 

فیصله کرده اند که فردا ما قدرت افغانستان را می گیریم.
با خود می سنجید که از  اگر بخواهید تا خانه بروید حتماً 
یعنی  بروید،  و...  موتر  کدام  با  و  بروید  خانه  تا  راه  کدام 
مقصدی دارید و راه آن را جستجو می کنید. اما متأسفانه در 

افغانستان شب تصمیم می گیرند و فردا می خواهند مشکالت 
افغانستان را بدون یک برنامه و راه کارِ مشخص حل کنند. 
این یک حالت پراکنده گی است، ما در محور اجندای ملی 
می خواهیم روی برنامۀ مدون راه حل برای همۀ این مشکالت 
را جستجو کنیم و یک دولت وحدت ملی را بسازیم؛ این 
بدین معنی است که همۀ سیاسیون، نخبه گان و چهره های 
مؤثر در محور یک برنامه یکجا شوند و دولت وحدت ملی 
انتخابات تشکیل بدهند و این دولت وحدت  را در فرایند 
ملی یک میکانیزم مشترک تصمیم گیری را ایجاد می کند که 

بتوانیم نقشۀ آینده افغانستان را با هم یکجا طرح کنیم.
ما در مدت چهاردهه تجارب زیادی داشتیم که همه شاهد آن 
هستیم، رژیم کمونیستی - سوسیالیستی ناکام ماند، حکومت 
و  ماند  ناکام  طالبان  حکومت  ماند،  ناکام  جهادی  رهبران 
همین  به  است؛  ناکام شدن  حال  در  هم  امروزی  حکومت 
نسبت بعد از دوازده سال با وجود تمام حمایت های جهانی 
می بینیم که دوباره رهبران باز هم به طرف پایگاه قومی خود 
می روند، یعنی اعتماد به وجود نیامد و حکومت وحدت ملی 

تشکیل نشد.
ما در کشور خود چهار چالش عمده داریم:

می داشته  مشروع  انتخابات  یک  آیا  که  ما  سیاسی  چالش   
باشیم تا در فرایند آن یک حکومت مردمی را بسازیم و این 

مرحلۀ گذار را مؤفقانه سپری کنیم.
ما در بُعد امنیت هم چالش های زیادی داریم. آیا نیروهای 
ما قادر به تأمین امنیت انتخابات هستند و از کشور بعد از 

انتخابات دفاع می توانند کنند و متحد بمانند.
در بُعد اقتصادی هم ما چالش داریم، با رفتن جامعۀ جهانی 
از افغانستان و کم شدن کمک های آن ها چه اقتصادی جاگزین 

این اقتصاد کمکی داریم.
فرایند  در  می شود  داریم؛  چالش  هم  اجتماعی  بُعد  در  ما 
تأمین  یعنی زنان را  از اجتماع خود  نیمی  انتخابات حقوق 

کرد.
آیا مصونیت روانی مردم را رفع کرده می توانیم؟

راه حل آن چیست؟
این  از  نمی تواند  که  دارد  قرار  درحالتی  افغانستان  دولت 
به  هم  افغانستان  سیاسی  احزاب  بدهد.  عبور  را  ما  مراحل 
آن پُخته گی سیاسی نرسیده اند که بتوانند افغانستان را از این 

مشکالت نجات دهند. 
انتخابات راه بیرون رفت است، اما نمی تواند به خودی خود 
حالل تمام مشکالت باشد و این بسته گی به دیِد ما دارد که 
باید انتخابات را با یک دید فرصت ببینیم که در فرایند آن 

منتظر یک دولت وحدت ملی برسیم.
اگر خدای نخواسته انتخابات به یک دور باطل مواجه شود 
تهدیدها متوجه تمام مردم و بویژه زنان در این کشور است.

در آخر آنچه را که می خواهم بگویم که امروز برنامۀ ما در 
حد یک مشوره است که اگر بتوانیم به یک دیدگاه عمومی 

برسیم.
برنامۀ امروز ما به خاطر بدست آوردن تفکر ملی و برنامۀ ملی 
است که اگر خدا خواسته باشد بدان برسیم و دقیق بدانیم که 

به کدام سو روان هستیم.

      در سلسلة گفت و گوهای اجندای ملی                                                                          بخش دوم
دومین نشست مشورتی اجندای ملی- هرات

 باید به دیدگاه مشترک بررسیم
احمد ولی مسعود:

انتخابات به تنهایی نمی تواند حالل تمامی مشکالت ما باشد

می  افغانستان  المپیک  ملی  کمیته  در  مسووالن   
جمع  به  کشور،  نونهاالن  فوتبال  ملی  تیم  گویند 
دور  های  رقابت  در  آسیا  فوتبال سال  تیم  شانزده 

نهایی نونهاالن فوتبال آسیا راه یافته است.
افغانستان  نونهاالن  فوتبال  تیم  مسووالن،  گفته  به 
نونهاالن زیر  در دور مقدماتی رقابت های فوتبال 
14 سال آسیا، با کسب شش امتیاز به دور بازیهای 
شود،  برگزار  ازبکستان  در  است  قرار  که  نهایی 

صعود کرد.
کمیته ملی الکمپیک افغانستان، با نشر خبرنامه یی 
برگزاری  ارزیابی هیأت  گفته است که در آخرین 
تیم  آسیا،  فوتبال  نونهاالن  مقدماتی  های  رقابت 
تیم  بهترین  از  یکی  عنوان  به  افغانستان،  نونهاالن 
این  مقدماتی  دور  گانه   ۸ های  گروه  دوم  های 

رقابت ها به دور نهایی نونهاالن زیر 14 سال آسیا 
سال 2014 صعود کرده است.

در خبرنامه آمده است، این تیم که در دور مقدماتی 
رقابت های فوتبال نونهاالن زیر 14 سال آسیا در 
نیپال شرکت کرده بود با دو پیروزی و یک باخت 
به عنوان تیم دوم گروه سوم به دور نهایی راه یافت.
براساس خبرنامه کمیته ملی المپیک، دور نهایی این 
در  آسیا  قاره  از 4 زون  تیم  اشتراک 16  با  رقابتها 

ازبکستان برگزار خواهد شد.
تیم های زون شرق  ها  رقابت  این  نهایی  دور  در 
تیم های کوریای جنوبی، جاپان، چین و کوریای 

شمالی، از زون مرکز تیم های ازبکستان )به عنوان 
نونهاالن  تیم  و  پاکستان  تاجیکستان،  میزبان( 
ایران، سوریه،  های  تیم  از زون غرب  افغانستان، 
تیم  اقیانوسیه   و  آسیا  زون  از  عراق،  و  عربستان 
های استرالیا، تیمور شرقی، مالزیا و تایلند حضور 

خواهند داشت.
 اولین دوره رقابت های فوتبال زیر 14 سال آسیا 
فوتبال  کنفدراسیون  سوی  از  رسمی  صورت  به 
کشور  میزبانی  با  و  میالدی   2014 سال  در  آسیا 

ازبکستان برگزار می شود.
در  افغانستان  فوتبال  که  است  بار  اولین  برای  این 

رده های سنی مختلف جز 16 تیم برتر آسیا قرار 
می گیرد.

افغانستان به جمع 16 تیم برتر فوتبال نونهاالن سال آسیا پیوست

ورزشــــــ

برنامة امروز ما به خاطر بدست آوردن تفکر ملی و برنامة ملی است که اگر 
خدا خواسته باشد بدان برسیم و دقیق بدانیم که به کدام سو روان هستیم



Year 5  y  NO 1161 y Sunday 20 October 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجيه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجيدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

په ننګرهار کې د مذهبي شخړو او ناندریو بازار ورځ تر بلې ګرمېږي 

او په بېالبېلو نومونو دیني عاملان د خپلو پلویانو د زیاتولو هڅې 

کوي.

په یوه تازه پېښه کې په ننګرهار کې یوه داسې مال چې له تېرو څو 

کلونو راهیسې یې سلګونه پلویان مونديل ول، له السه ورکړي او 

خپل پلویان یې اوس ورته دښمنان جوړ شوي دي.

دغه مال د جالل اباد ښار په مرکزي سیمه ) زاړه ښار ( په یوه جامع 

د  یې  راهیسې  کلونو  څو  تېرو  له  چې  دی،  خطیب  کې  جومات 

دیني تقریرونو او وعظونو له الرې یې د ښار سلګونه دوکانداران، 

ځوانان، د سپوريت کلپونو غړي او عام ښاریان پر ځان مات کړي 

ول.

دغه دیني عامل د ) کندهاري مال ( په نوم سرت شهرت ګټلی ول؛ خو 

په دې وروستیو کې یې نېږدې پلویان په دې پوه شوي، چې هغوی 

اعظم  امام  او  مالیانو  مذهبي  په  نوموړي  دي.  کړي  بې الرې  یې 

رحمه الله پسې هم سپکې سپورې ویلې. خو مقابل لوري یې بیا 

نوموړي ورته تورونه لګول.

راپورونه وایي، چې د ده پخواين پلویان اوس له رسه د امام ابوحنیفه 

رحمت الله علیه پلوه مالیانو ته ورغيل او ترې له رسه یې د دينی 

احکامو د ور ښودلو غوښتنه کړې ده.

هم  وړاندې  دې  له  بلکې؛  ده  نه  پېښه  یوازینۍ  کې  ننګرهار  په  دا 

خوله  سپورو  سپکو  په  پسې  صیب  ابوحنیفه  امام  په  مالیانو  ډېرو 

پرانیستې ده.

سیاسيي شنناندي وايي، چې په دې وروستیو کې ننګرهار د مذهبي 

په یوې  پاملرنه ونيش ښایي  او که ورته  اور کې سوځي  په  شخړو 

پراخې جدي ستونزې بدلې يش.

له دې وړاندې د مذهبي شخړو او ناندرینو ملن له پاکستانه کونړ ته 

غځېدلې وه. د کونړ ډېری اوسېدونکي وهايب، سلفي، مذهبي او په 

نورو نومونو یادېدل او په خپلو منځونو کې يې په ځینو دیني احکامو 

شخړې او ناندرۍ کولې. خو له څه وخته دغه اور ننګرهار، لغامن، 

خوست او ځینو نورو رسحدي والیتونو ته هم غځېدلی دی.

په کابل کې د مذهبي شخړو تر ټولو لویه خونړۍ پېښه درې کاله 

یې  امله  له  چې  و،  برید  ځامنرګی  مراسمو  په  عاشورا  د  وړاندې 

لسګونه کسان شهیدان او ټپيان شول.

د مذهبي شخړو د پراختیا په برخه کې بل ګام چې دا اور ال پراخوي 

او زیاتوي، هغه له ګاونډیو هېوادونو څخه په ناقانونه او ازاد ډول د 

مذهبي کتابونو په نامه د النجمنو، غیرعلمي او اختالف پاروونکو 

کتابونو واردېدل دي. چې همدا اوس په رسحدي والیتونو کې په 

لویه پیامنه شتون لري او په ازاد ډول پلورل کېږی.

ډېر وخت کېږي چې له ایران څخه هرات او له پاکستان څخه جالل 

اباد ته دا کتابونه په زیاته كچه استول کېږي چې له دې ښارونو نورو 

ګاونډیو  د  چې  ترڅنګ،  مالیانو  هغو  د  او  کېږي  وړل  ته  ځایونو 

مذهبي  كتابونه  دغه  کړي،  کړې  زده  یې  کې  مدرسو  په  هېوادونو 

اختالفونو ته په ملن وهلو كې دويم ځاى لري.

اختالف  همدې  د  وخت  زياتره  کتابپلورنځي  شمېر  یو  ننګرهار  د 

ځپلو کسانو مجلسونو او بحثونو پر رس رااخیستي وي. د ننګرهار په 

ځینو مهمو جوماتونو کې د تبلیغیانو، وهابیانو، سلفیانو، پنجپیرانو، 

او  بحثونه  لپاره  اختالفونو  مذهبي  د  نومونو رسه  نورو  او  بریالیانو 

موعظې كيږي او هم د خلكو د جذبولو لړۍ په ښه مايل امكاناتو 

رسه روانه ده. ...                                                           پاتې ۶ مخ

د مذهبي اختالفونو زیاتېدونکې سونامي 
جدي ونیسئ

خالد حسینی:

تالش مـی کنم برخـی حقایق را فاش کنم
خالد حسینی، نویسنده رمان های پرفروش 
تابان«،  باز« و »هزار خورشید  »کاغذپران 
بیشتر غرب در مقابل  خواستار شکیبایی 
گفت وگویی  در  او  است.  شده  مهاجران 
مورد  در  پرس،  فرانس  خبرگزاری  با 
کتاب جدیدش »و کوه ها انعکاس دادند« 

صحبت کرده است.
افغانی االصل  نویس  رمان  حسینی، 

امریکایی که در رمان جدیدش میان کابل و پاریس 
به  سپسس  و  ایتالیا  در  جزیره یی  به  آنجا  از  و 
کالیفرنیا پل می زند، گفت: »نوعی ذهنیت مستحکم 
و تغییرناپذیر در غرب ]در قبال پناهجویان[ وجود 

دارد«.
حسینی پس از این که دو قایق در آب های جزیره 
المپیدوسای ایتالیاغرق گردید و جان بیش از 300 
تن را گرفت، از شهر میالن این کشور بازدید کرد. 
او در این سفر گفت: »فکر می کنم برای ما این مهم 
به  را  )مهاجران(  انسان ها  این  بودن  بشر  که  است 

خاطر بیاوریم«.
»هیچ کس  افزود:  امریکایی   – افغان  نویسنده  این 
نمی گوید که شما مجبورید دروازه های تان را باز 
کنید تا همه جهان به داخل کشور بیایند و مسکن 
گزین شوند. مهاجران سرنوشت خود را به دست 
خود تعیین نکرده اند. این سرنوشت بر آنها تحمیل 

شده است«.
سفیر  عنوان  به  مرتب  صورت  به  حسینی  خالد 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
سفر  افغانستان  زادگاهش  کشور  به  پناهندگان 
می کند؛ اما او می گوید تالش کرده است تا کتاب 

جدیدش »کمترافغانستان محور«باشد.
رمان »و کوه ها انعکاس کردند« با یک بگو مگوی 

توسط  کودک  یک  اختطاف  مورد  در  مردم  آشفته 
افغانستان شروع می شود.  در یک روستای  شیطان 
روستای  یک  در  رمان  نخست  پردازی  صحنه 
در  داستان  و  می گذرد   1950 دهه  در  افغانستان 
حاالحسینی  که  جایی  می رسد،  پایان  به  کالیفرنیا 
می کند.  زندگی  دیده  آموزش  داکتر  یک  عنوان  به 
داستانبر محور قصه دو کودک از یک خانواده فقیر 
می  گدازی  جان  جدایی  به  مجبور  که  می چرخد 
شوند و این جدایی سرنوشت آنها را رقم می زند. 
و  »غیرخطی  طرح  کتاب  این  حسینی،  گفته  به 

غیرسنتی« با شخصیت های زیادی دارد.
کتاب  این  در  افغانستان  »جنگ  داد:  حسینی شرح 
بسیاری  بر  جنگ  تاثیر  ندارد.  چشمگیری  جلوه 
شخصیت های داستان کمتر مبرم و ضروری است. 
که  است  شخصی  ماجرای  یک  بیشتر  کتاب  این 
افزود  او  پردازد«.  می  نیز  بشر  درگیری های  به 
کند،  خلق  است  خواسته  که  را  شخصیت هایی 
»اخالقًا چند پهلو و مبهم هستند؛ نه کاماًل سیاه و 

سفید«.
آورده  دست  به  نیز  جوایزی  که  نویس  رمان  این 
است.3۸   شده  تبدیل  ادبی  پدیده  یک  به  است، 
میلیون نسخه از دو کتاب اول او )کاغذپران باز و 
هزار خورشید تابان( در...             ادامه صفحه 6

توانایی  مقاله یی  در  تایمز  نیوریورک  روزنامه 
نیروهای امنیتی افغان در پاسخ به حمالت طالبان 
و خنثی سازی برنامه های این گروه در سال جاری 

میالدی را ستود.
تازه ترین  در  تایمز  نیویارک  امریکایی  روزنامه 
و  افغان  مقامات  برخی  قول  از  خود  مطلب 
طالبان  نظامیان  شبه  که  است  نگاشته  امریکایی 
در سال جاری در بسیاری از حمالت خود ناکام 

بوده اند.
حضور  با  که  خود  ارزیابی  در  روزنامه  این 
شده  انجام  محلی  رهبران  و  مقامات  فرماندهان، 
و  امریکایی ها  تالش های  از  مهمی  بخش  است، 
افغان ها برای ایجاد تفاهمنامه طوالنی مدت برای 
و  انتخابات  برگزاری  افغان،  نیروهای  حمایت 

را  آینده  ماه های  تا  خارجی  نیروهای  خروج 
بررسی کرده است.

که  است  نوشته  حال  عین  در  تایمز  نیویوک 
حمایت  و  آموزش  به  هم  هنوز  افغان  نیروهای 

نیروهای خارجی نیاز دارند.
یک مقام پنتاگون گفته است...      ادامه صفحه 6

ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی 
افغانستان
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