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بـــازی پایانی کــرزی

طالبان  سوی  از  مذاكره  پيشنهاد  هرگونه 
سال   12 از  پس  افغانستان  حکومت  با 
انتخابات  برگزاری  آستانۀ  در  هم  آن  و 
رياست جمهوری، تنها می تواند يک معاملۀ 

انتخاباتی باشد. 
اخيراً نماينده گان طالبان در سايه حکومت 
زنده گی می كنند، در اعالميه يی با اشاره به 
و گفت وگوهای  امريکا  و  ايران  مذاكرات 
اين  مسلح  مخالفين  با  پاكستان  دولت 
افغانستان  مردم  كه  نگاشته اند  كشور، 
جنگ  به جای  را  سياسی  راه حل  بايد  هم 
راه  از  را  و مشکالت شان  گيرند  پيش  در 

گفت وگو و تفاهم حل كنند.
در اين اعالميه آمده كه ما مردم افغانستان پس از اين 

به جای ويران كردن كشور، بايد راه صلح و آبادی را 
بايد در پيش گيريم.

شورای امنيت ملی كشور  روز يک شنبه در نشستی از 

اين پيام طالبان استقبال كرد.
روز گذشته وزارت خارجۀ افغانستان نيز از 

اين پيام طالبان ستايش كرد.
اما آگاهان نظامی و بين المللی ضمن اين كه 
نمی دانند،  طالبان  به  متعلق  را  اعالميه  اين 
می گويند كه اين يک ترفند انتخاباتی است 

كه از سوی حکومت به راه افتاده است.
پيشنهاد  سياسی،  آگاه  صيقل  محمود 
مسلح  مخالفين  سوی  از  مذاكره  هرگونه 
را يک  افغانستان  فعلی  با حکومت  دولت 

معامله انتخاباتی عنوان می كند. 
مساله  چنين  كردن  »مطرح  می گويد:  او 
آستانۀ  در  هم  آن  و  سال   12 از  پس  طالبان  از سوی 
برگزاری انتخابات، تنها...                    ادامه صفحه 6
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اعالمیه طالبان یا ترفندهای انتخاباتی؟
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سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان با اشاره به سياست دولت 
پاكستان در روند صلح افغانستان اظهار داشت دولت پاكستان در 
عمل  صادقانه  افغانستان  دولت  و  طالبان  صلح  مذاكرات  روند 

نمی كند.  
احمد شکيب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه 
در نشست خبری در كابل گفت كه پاكستان در مورد سرنوشت 

مذاكرات صلح با دولت افغانستان صداقت ندارد.
وی افزود: ما از كشورهای منطقه به ويژه پاكستان توقع داريم تا 
به عنوان كشور همسايه افغانستان در راستای آغاز عملی مذاكرات 
صلح طالبان با دولت...                                ادامه صفحه 6

سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان:

استخبارات پاکستان پروسۀ 
مذاکرات را مختل نکند

سیمینار علمی- تحقیقی ایجاد دولت وحدت ملی و روند تقویت دولت- ملت سازی درکشور
تبادل  و  بحث  منظور  به  ملی  آجندای  کنفرانس 
افکار پیرامون ضرورت ایجاد دولت وحدت ملی 
دولت  )ایجاد  نام  با  را  تحقیقی  علمی-  سمینار 
سازی  ملت  دولت-  تقویت  روند  و  ملی  وحدت 
درکشور( با اشتراک صاحب نظران امور سیاسی 
ریاست  محترم  های  کاندیدا  گان  نماینده  و 

جمهوری، برگزار می نماید.
داده های این سمینار در چارچوب آجندای ملی ، 
تسهیل کننده تعهد ملی دولت مردان افغانستان 
در فرایند انتخابات 2014 خواهد بود. حضور شما 

در این سمینار، بر غنامندی آن می افزاید.

ميل  د  کې  افغانستان  په  کنفرانس،  اجنډا  ميل  د 

او  بحث  د  اړتیا  پر  کېدو  رامنځته  د  دولت  د  یووايل 

یووايل  ميل  د  کې  هېواد  په  لپاره،  تبادلې  د  افکارو 

جوړونې  ملت  ـ  دولت  د  او  کېدل  رامنځته  دولت  د 

د  چارو  د  افغانستان  د  الندې،  عنوان  تر  پیاوړتیا  د 

کارپوهانو او د ولسمرشۍ د محرتمو نوماندو په ګډون 

غواړي عميل ـ څېړنیز سیمینار جوړ کړي.

د  مسایل،  کېدونکي  وړاندې  کې  سیمینار  دې  په 

د  اجنډا  ميل  د  کې،  پایله  په  ټاکنو  د  کال   ۲۰۱۴

ژمنې  ميل  د  چارواکیو  دولتي  د  مخې  له  طرحې 

ګډون  ستاسو  کې  سیمینار  دې  په  کېدل.  رامنځته 

به، یاد سیمینار ال غني کړي.

به این شماره ها تماس 
بگیرید
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شورای امنيت ملِی كشور اين روزها چندان به 
ميان  دوجانبه  امنيتِی  توافق نامۀ  امضای  بحِث 
كابل و واشنگتن و مسايِل حادتر از آن عالقه 
پيام های  از  آن ها  به جای  و  نمی دهد  نشان 
افغانستان  طالبان در مورد حل سياسِی مسالۀ 
حمايت می كند، آن هم پيام هايی كه هيچ معلوم 
اصلِی  جناح  با  می تواند  رابطه يی  چه  نيست 
طالبان تحِت رهبری مالمحمدعمر كه عماًل در 

جنگ با دولت قرار دارند، داشته باشد. 
پيامِ اخير را معتصم آغاجان به اصطالح مسوول 
زنده گی  تركيه  در  كه  طالبان  گروه  سياسِی 
اين  در  جالب  نکتۀ  است.  فرستاده  می كند، 
پيام اين است كه معتصم آغاجان به مذاكراِت 
و  نوازشريف  حکومِت  با  پاكستانی  طالبان 
دولت امريکا با ايران اشاره كرده و بر اين مبنا 
گفت وگوهای  دهد  نشان  كه  ورزيده  تالش 
هم  افغانستان  طالباِن  و  دولت  ميان  صلح 
راه گشای حل سياسِی مسايل كشور  می تواند 

باشد. 
به  را  ذهن  رابطه  اين  در  پرسش  چند  اكنون 
معتصم  اين كه،  نخست  می كند.  مشغول  خود 
تأثيری بر رهبری طالباِن  آغاجان چه نقش و 
در حال جنگ دارد و آيا او در موقفی هست 
كه بتواند از چنين طالبانی نماينده گی كند؟ زيرا 
در داخل افغانستان هم شماری از افراد ارشِد 
گروه طالبان كه حاال از اين گروه جدا شده اند، 
از  محلی  هيچ  افراد  اين  ولی  دارند  حضور 
نمی توانند  معادالت سياسی كشور  در  اعراب 
داشته باشند. به همين شکل، معتصم آغاجان 
را  خود  طالبان  گروه  از  كه  سال هاست  نيز 
كنار كشيده و رفته در كشوری مياِن شرق و 
البته گاهی  غرب با خانواده اش آرميده است. 
كشور  مقام های  برخی  و  او  مياِن  ديدارهايی 
انجام می شود كه بيشتر جنبۀ تبليغاتی دارد و 

نه رابطۀ مستقيم با مذاكرات صلح. 
آغاجان  معتصم  كه  را  مثال هايی  اين كه،  دوم 
در  می تواند  كمتر  كرده،  عنوان  خود  پيام  در 
مشکالت  باشد.  كارساز  افغانستان  مسايِل 
حکومت پاكستان با طالباِن اين كشور، از نوع 
قياِس  يک  نمی تواند  و  ديگری ست  جنِس  و 
دقيق برای مشکالِت افغانستان به شمار رود. 
با حمايت  نوازشريف  كه  كرد  نبايد  فراموش 
طالباِن پاكستانی به قدرت رسيد و او در هنگام 
بی سابقه يی  نحو  به  خود،  انتخاباتی  مبارزات 
تالش كرد كه طالبان پاكستانی را قانع سازد كه 
انتخابات  يا تخريِب روند  از تحريم و  دست 
آقای  ديگر،  طرف  از  بردارند.  كشور  آن  در 
كشور  آن  طالباِن  با  گذشته  سالياِن  از  شريف 
اين روابط می تواند در  روابط نزديک دارد و 

نزديکِی دو طرف موثر باشد. 
طالبان  كه  است  اين  ديگر  بااهميِت  موضوع 
پاكستانی، غالبًا خواست های مشابه با خواسِت 
آن ها  عمدتًا  و  ندارند  افغانستان  طالباِن  گروه 
در  پاكستان  نظاميان  و  استخبارات  كنار  در 
دارند.  قرار  افغانستان  طالبان  اهداِف  خدمت 

اخير، صدها عضو  در روزهای  گفته می شود 
زدن  برهم  هدف  به  پاكستانی  طالباِن  گروه 
روند انتخابات، در كنار طالبان افغانستان قرار 
گرفته اند. در همين حال، ما سخنان اخيِر بالول 
را شنيديم كه  بوتو  بی نظير  ارشد  فرزند  بوتو 
خواند  فاجعه بار  پاكستان  بر  را  طالبان  سلطۀ 
و گفت اين گروه اگر بر سر قدرت بيايد، اين 
طالبان  برمی گرداند.  حجر  عصر  به  را  كشور 
پاكستانی نسبت به اين گونه اظهارات، بی توجه 
موجودِ  مناسبات  در  كه  می دانند  و  نيستند 
قرار  در چه جايگاهی  اين كشور،  در  قدرت 

دارند.
سوم اين كه، مقايسۀ مشکالت امريکا با ايران 
با مشکالِت ميان دولت افغانستان و طالبان نيز 
باشد.  می تواند  آغاجان  معتصم  ديگِر  اشتباه 
نمی دانم او چه شباهتی ميان مشکالِت اين دو 
كشور كه از ساليان دراز اختالف های سياسی 
با  بر سر مسايل منطقه و جهان دارند،  عميق 
اختالفات مياِن دولت افغانستان و طالبان يافته 
نگاه  مقايسه  اين  به  كه  منظری  هر  از  است؟ 
شود، هيچ وجه تشابهی را نمی توان سراغ كرد. 
ميان دو  اختالفاِت  امريکا،  و  ايران  اختالفات 
دولت  يک  با  كه  گروهی  نه  و  است  كشور 
سياسی  و  ايديولوژيکی  بنياديِن  اختالف های 

دارد. 
حضور  گذشته،  سال   12 ظرف  طالبان 
نيروهای خارجی در كشور را اشغال خوانده  
به  اصاًل  را  سال ها  اين  دستاوردهای  و 
با  آغاجان  معتصم  حاال  نشناخته اند.  رسميت 
اختالف ها  اين  می خواهد  خوش بينی يی  چه 
تركيه  در  حاال  كه  او  شايد  كند؟  رفع  را 

نوازش های  به  گاه گاهی  و  می كند  زنده گی 
چنين  دارد،  نياز  رياست جمهوری  ارگ 
حرف و سخن هايی را برای خشنودی خاطِر 
ارگ نشينان بر زبان آورد و حتا پيام و اعالميه 
آيا  كه  اين جاست  پرسش  ولی  كند؛  صادر 
معتصم آغاجان توانايی اين را دارد كه با رهبر 
ارتدوكِس طالبان ديدار كند و او را قانع بسازد 

كه بايد اختالف های موجود را از راه صلح و 
گفت وگو حل كرد؟ 

سال  يک  خود  برای  را   2014 سال  طالبان 
با  كه  دارند  باور  و  می دانند  سرنوشت ساز 
نظامی  در  سياسی  موجود  ريخت وپاش های 
كه آقای كرزی آن را ساخته است، به اهداف 
اصلی و اساسِی خود دست پيدا می كنند. حاال 
دقيقۀ  در  گروه  اين  كه  است  ممکن  چه گونه 
نودم، تغيير موضع صدوهشتاد درجه يی نشان 
فرارِی خود  توصيه های يک عضو  به  و  دهد 

گوش سپارد؟
 به اين صورت می توان گفت كه پيام معتصم 
آغاجان حاوی هيچ  طرح و برنامۀ مشخصی 
افغانستان  كنونی  معضل  از  بيرون رفت  برای 
نيست و احتمال دارد كه اين پيام نيز به توصيۀ 
ارگ از سوی او انتشار يافته باشد. زيرا پيش از 
هر جناح و گروه ديگری، اين دولت افغانستان 
بود كه پيام معتصم آغاجان را جدی گرفت و 
نشست  آن  مورد  در  ملی  امنيت  شورای  حتا 

برگزار كرد. 
كه  نمی داند  حتا  كشور  ملی  امنيت  شورای 
پيام معتصم آغاجان به غير از جنبۀ تبليغاتی، 
چه نفعی را می تواند به روند مذاكرات صلح 
برساند. چون اگر چنين افرادی بر رهبری گروه 
طالبان تأثيرگذار می بودند و می توانستند نقش 
طالبان  و  دولت  ميان  ميانجی گری  در  موثری 
افغانستان  در  پيش  سال ها  بايد  كنند،  بازی 
جنگ و كشمکش های داخلی پايان می گرفت. 
اما چنين نشد و دولت افغانستان نشان داده كه 
در اين رابطه همواره به آدرِس اشتباه مراجعه 
كرده و هدف اصلِی آن هم بيشتر عوام فريبی و 

انحراف اذهاِن عمومی بوده است و نه تأمين 
واقعی صلح در كشور. 

اقدام ها،  اين  با  افغانستان  رياست جمهوری 
نسبت  خود  هدف های  كردِن  پنهان  در  سعی 
به مسايل كالِن جامعه و از جمله انتخابات و 

امضای توافق نامۀ دوجانبه با امريکا دارد.   
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احمد عمران

چرا شورای امنیت
 از پیام منسوب به طالبان استقبال کرد؟

 

شهر  كانکورِ  امتحان  برگزاری  كه  می رسانند  گزارش ها 
هرات لغو شده است. اين آزمون قرار بود كه ديروز برگزار 
گردد، اما به علت بيرون شدِن پاسخ های سواالت امتحان، از 
سوی مقامات لغو شده است. اين دومين مورد در امتحانات 
كليد سواالت،  به دليل پخش شدن  كه  است  امسال  كانکورِ 
برگزاری كانکور از سوی مقامات وزارت تحصيالت عالی 
لغو می گردد. يکی دو ماه قبل در يک رويداد مشابه، امتحان 
رويداد،  آن  در  شد.  اعالم  ملغا  لوگر  واليت  در  كانکور 

برگه های امتحان  را در آب ريختند.
زمينه  اين  در  نيز  ديگر  تأييدناشدۀ  گزارش های  از  برخی 
وجود دارند كه در بسياری از استان های ديگر كشور، بدون 
شوند،  گزارش  رسانه ها  به  مفتضحانه  تقلباِت  چنين  اين كه 
امتحان كانکور برگزار می گردد و شاگردان با خاطر آرام با 
می پردازند. حاال  به حِل سواالت  كليدهای دست داشتۀ شان 
اين است كه چرا مقامات وزارت تحصيالت عالی  پرسش 
و نيز معارف، به رغم اين كه چندين بار اين واقعاِت شرم آور 

گزارش شده اند، از آن جلوگيری نمی كنند؟
با  ارتباط  در  و  ستون  همين  در  قبل  چندی  كه  مطلبی  در 
همين موضوع منتشر شد، داليل اين كه چه گونه مسايل قومی 
شده،  عالی  تحصيالت  وزارت  نهادهای  دامن گيِر  فساد،   و 
به صورت مفصل تشريح يافته بود. در آن مطلب تذكر رفته 
واليت  هر  آن كه  اعتبار  به  واليت ها  از  بسياری  در  كه  بود 
تحصيالت  نهادهای  به  را  دانش آموزان  بيشتر  كه  قومی   و 
عالی معرفی كند، مباهات و افتخاری بزرگ را كمايی خواهد 
كه  می شود  تصميم گيری  مشترک  صورت  به  اكثراً  كرد؛ 
بايد شاگردان در صحنۀ امتحان آزاد گذاشته شوند و با در 
چنين  تحقِق  زمينۀ  سواالت،  حل  كليد  دادِن  قرار  دسترس 
هدفی به وجود  آيد. به نظر می رسد كه در قضيۀ هرات نيز 
كليد حل سواالِت كانکور روی همين ملحوظ به بيرون درز 
كرده و يا هم شايد مسايل رشوت و خويش خوری و... در 
ايفا كرده باشند. حاال دليل  درز كردِن كليد پرسش ها نقش 
هر چه كه باشد، مايۀ شرم ساری حکومت از جمله وزارت 

تحصيالت عالی است.
نحوۀ  دربارۀ  رسانه ها  در  كه  گزارش ها  برخی  به  توجه  با 
طرِح سواالت كانکور منتشر شده، ديده می شود كه وزارت 
تحصيالت عالی سِر سوزن به اين آزمون اهميت قايل نيست 
سرنوشت ساز،  امتحاِن  يک  به  نگاه  وقتی  كه  بديهی ست  و 
به ساده گی  آن  در  نيز  فساد  و  تقلب  باشد،  ساده انگارانه 

می تواند نفوذ كند.
می دهند  نشان  به روشنی  كانکور  آزموِن  سواالت  برگه های 
كه طراحاِن پرسش ها، افرادی كم سواد و در عين حال متملق 
بوده اند. پرسش هايی نظير اين كه خانم رييس جمهور كرزی 
چه نام دارد، يا نام پدر كرزی چيست، يا حامد كرزی در كدام 
سال تولد شده است و يا معکوس واژۀ ضامن چه است، همه 
اين  پرسش های  به طرِح هدف منِد  نشان می دهند كه كسی 
آزمون توجه نداشته است. وقتی سواالت اين  چنين مسخره 

باشند، تقلِب گسترده در آن نيز جای شگفت ندارد.
جنجال آزمون كانکور، جنجاِل امسال و پارسال نيست. در 
است.  بوده  مسأله ساز  آزمون  اين  همواره  پسين،  سال های 
سواالت،  حل  كليد  افشای  و  گسترده  تقلب های  از  بارها 
شکايات مستندی گرد آمده است. اما با اين همه، هيچ كس به 
حِل بنيادين مسأله نپرداخته است. حل بنيادين كه يک كارِ 
دشوار و زمان گير است، حتا در راستای مجازات و يا عزِل 
توجه  كسی  عالی،  تحصيالت  وزارت  در  متخلف  متولياِن 

نکرده است.
كه  می رساند  نتيجه  يک  به  را  ما  دست كم  وضعيتی،  چنين 
حکومت و به ويژه وزارت تحصيالت عالی، از برگزاری يک 
آزمون شفاف، سراسری و سالم عاجز اند و عماًل و به كرات، 
ناتوانی های شان را در اين پروسه آشکار كرده اند. با اين حال، 
يک پرسِش بسيار مهم و حياتِی ديگر نيز به ذهن آدم خطور 
می كند، اين كه: وقتی حکومت آقای كرزی از عهدۀ برگزاری 
توانست  خواهد  چه گونه  برنمی آيد،  كانکور   آزمون  يک 
مشکل  و  چالش  يک عالم  كه  ـ  را   1393 سال  انتخابات 

فراراهش وجود دارد ـ آن گونه كه الزم است برگزار كند؟

افتضاح در کانکور و یک 
پرسـِش بـزرگ

طالبان ظرف 12 سال گذشته، حضور نیروهای خارجی در كشور را اشغال 
خوانده  و دستاوردهای این سال ها را اصاًل به رسمیت نشناخته اند. حاال 
معتصم آغاجان با چه خوش بینی یی می خواهد این اختالف ها را رفع كند؟ 
شاید او كه حاال در تركیه زنده گی می كند و گاه گاهی به نوازش های ارگ 
ریاست جمهوری نیاز دارد، چنین حرف و سخن هایی را برای خشنودی خاطِر 
ارگ نشینان بر زبان آورد و حتا پیام و اعالمیه صادر كند؛ ولی پرسش 
این جاست كه آیا معتصم آغاجان توانایی این را دارد كه با رهبر ارتدوكِس 
طالبان دیدار كند و او را قانع بسازد كه باید اختالف های موجود را از راه 
صلح و گفت وگو حل كرد؟
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چين روز دوشنبه با انتقاد از اظهارات اخير جان كری وزيرخارجه 
اين  در  اينترنت  زمينه  در  بيشتر  های  آزادی  لزوم  درمورد  امريکا 

كشور، اين سخنان را ساده لوحانه خواند.
سخنگوی  چونينگ  هوا  پکن،  از  رويترز  خبرگزاری  گزارش  به 
وزارت خارجه چين گفت :بيگانگان حق قضاوت درمورد موقعيت 

های كشور چين را ندارند.
وی در گفت وگوی خبری گفت:اگر اينترنت در چين از تحوالت 
عظيمی برخوردار نشده است ،پس اين همه وبالگ نويس چگونه 

در چين ظاهر و فعاليت می كنند.
وی افزود: مردم چين بايد در مورد امور كشورشان تصميم بگيرند و 
توسل به چنين شيوه هايی برای واداشتن افراد به تغيير دادن اوضاع 
به نحوی كه مورد دلخواه آنان است، چيزی بيش از يک اقدام ساده 

لوحانه نيست.

دندانگ:

 عجیب ترین مرز کوریای شمالی
جهان  كشورهای  ترين  منزوی  از  يکی  شمالی  كوريای 
كه  افرادی  با  برخورد  شانس  جهت  همين  به  است، 
آنجا زندگی می كنند، بسيار كم است. ولی شهر مرزی 
شهر  اين  در  است.  مستثنی  قاعده  اين  از  دندانگ، 
راننده های كوريای شمالی  و  ها  پيشخدمت  بازرگانان، 
را می توان ديد كه بعضی از آنان حتی به زبان انگليسی 

صحبت می كنند و آواز می خوانند.
اين شهر مرزی چين، حال و هوای يک شهر ساحلی را 
دارد و عبور قايق ها در رودخانه و نيز مشاهده عروس 
و دامادهايی كه جلوی دوربين عکاسی ژست گرفته اند، 
سبب شده كه فضای خشک و سرد شهر تا حدی تعديل 

شود.
طول  در  كه  هايی  چراغ 
را  من  اند  شده  نصب  ساحل 
اندازد. صدای  اروپا می  ياد  به 
موسيقی از دوردست به گوش 
امواج موسيقی  باد  و  می رسد 

را با خود می برد.
بر  كه  پلی  روی  كه  هنگامی 
يالو،  باريک  رودخانه  فراز 
است ايستاده و به اطراف نگاه 
می كنيد مشکل است باور كنيد 
ساحل  در  شمالی  كوريای  كه 

ديگر اين رودخانه قرار دارد.
می  زندگی  سيول  در  وقتی 
»منطقه  كه  تصور  اين  كنيد، 
غيرنظامی اعالم شده« تنها نوع 
مرزی است كه كوريای شمالی 

دارد، آسان است.
كه  غير مسکونی  باريکه  اين  به  باری كه شخص  اولين 
عرض آن تنها 4 كيلومتر است، قدم می گذارد، مشاهده 
سالح های آماده برای شليک و فضای دلهره آور، شخص 

را شوكه می كند.
ولی هنگامی كه صحبت از مرزهای كوريای شمالی می 
شود، دندانگ اين شهر مرزی چين است كه عجيب تر 

از همه است.
فضای اينجا كاماًل متفاوت است. هيچ نوع از تدابير امنيتی 
به چشم نمی خورد و از گاردهای مسلح كه در ساحل 
درساحل  نيست.  خبری  كنند  می  زنی  گشت  رودخانه 
رودخانه هيچ سيم خارداری، الاقل در طول بخش متعلق 

به چين، ديده نمی شود.
ساحل ديگر رودخانه چنين خصوصياتی را ندارد؛ آنچه 
كه ديده می شود كارخانه های از كارافتاده و ساختمان 
هايی به رنگ گل و الی است كه در زمين های پوشيده 
محلی  ساكنان  از  يکی  اند.  شده  بنا  خاشاک  و  خار  از 
دندانگ به من گفت در چهل سال گذشته كمتر تغييری 

در اين وضعيت ايجاد شده.
شده  احداث  كه  جديدی  های  ساختمان  تنها  گفت  او 
انبارهايی هستند كه برای نگاهداری كاالهايی است كه از 

چين آورده می شوند.
ولی شهر دندانگ، دروازه كوريای شمالی برای تماس با 

جهان و نيز كسب درآمد است.
به همين دليل، اين شهر مملو است از شهروندان كوريای 
شمالی كه شماری از آنان مقامات حزبی هستند و عده 
آنان  با  دولت  كه  هايی  پيشخدمت  و  بازرگان  ديگری 

قرارداد بسته است.
اگر من به شما بگويم بيشتر كاركنان هتل من تنها با زبان 

كره يی آشنا بودند نه چينی؛ متوجه خواهيد شد كه چه 
تعداد زيادی از شهروندان كوريای شمالی به دندانگ می 

آيند.
خروج از كوريای شمالی برای تمام شهروندان اين كشور 

منزوی، ممنوع نيست.
از اعضای طبقه نخبه  نفر  با چند  هنگام صرف صبحانه 

پيونگ يانگ، آشنا شدم.
در كافه هتل، در كنار من سه مرد ميانسال نشسته بودند. 
مدل  بود،  متحدالشکل  تقريبا  آنها  های  لباس  تنها  نه 
نفر  سه  هر  يقه كت  وروی  بود  هم  مثل  هم  موهايشان 
آرم هايی كه تصوير رهبران كوريای شمالی روی آن بود، 

به چشم می خورد. استفاده از اين آرم ها اجباری است.
انجام  برای  و  هستند  دار  سرمايه  كه  گفتند  من  به  آنان 
اطالعات  كه  كردند  واضافه  اند  آمده  چين  به  معامله 

بيشتری به من نخواهند داد.
دندانگ، محل سودآوری برای بازرگانان كوريای شمالی 
را  موضوع  اين  ساحل  كنار  بارانداز  به  نگاهی  و  است 

ثابت می كند.
كه  شود  می  ديده  متعددی  های  كاميون  محل  اين  در 
خواهان  طرف  دو  هر  كه  است  كاالهايی  آنها  محموله 
آنند مانند زغال سنگ و ساير منابع طبيعی كه از كوريای 
كه  تجهيزات  و  ساختمانی  ومصالح  شده  خارج  شمالی 

وارد كوريای شمالی می شود.
كنار  در  شطرنج  بازی  سرگرم  كه  چينی  كاميونداران  از 
بارانداز بودند سراغ رانندگان كاميون كوريای شمالی را 
گرفتم. به من گفتند بهتر است قبل از رسيدن رانندگان 
كره ای محل را ترک كنيم و گرنه مشکل پيش خواهد 

آمد.
نيز  اينجا  حتی  كرديم.  پيدا  را  آنها  ما  حال  هر  به  ولی 
به طبقه مخصوصی است  منحصر  كه  امتيازاتی  موضوع 
محل  در  شمالی  كوريای  كاميونداران  شد.  می  ديده 
می  غذا  است  حزبی  مقامات  مخصوص  كه  ديگری 
خوردند. اين محل شامل چندين نهارخوری كوچک بود 

كه در كنار يک شاهراه در حومه شهر قرار داشت.
محلی  در  شمالی  كوريای  كاميون  رانندگان  از  شماری 
نوشيدن  حال  در  و  بودند  شده  جمع  بود  پاتوقشان  كه 
و  گوشت  شامل  قيمتی  گران  غذاهای  دادن  سفارش  و 

سبزيجات بودند.
برخالف انتظار، آنها خيلی دوستانه رفتار می كردند. يکی 

از آنها گفت از كوريای شمالی می آيد و امروز دوباره به 
آنجا برمی گردد.

من سعی كردم مکالمه طوالنی تری با او داشته باشم ولی 
رانندگان بيشتری از راه رسيدند و من ناگهان متوجه شدم 
هيچ يک از كسانی كه سر ميز نشسته اند حتی به من نگاه 

هم نمی كنند.
دندانگ،  در  كه  اين  بودم؛  گرفته  باارزشی  درس  ولی 
با  مالقات  برای  مناسبی  بسيار  محل  ها  رستوران 
برای  همين جهت  به  است.  شمالی  كوريای  شهروندان 
خوردن شام به يک هتل زنجيره ای رفتم كه توسط خود 

دولت كوريای شمالی اداره می شود.
تر  شانس  خوش  ما  آنجا  در 
جوان  پيشخدمت  دو  بوديم. 
صحبت  به  شروع  ما  با  زن، 
رانندگان  از  يکی  وبا  كردند 
محلی ما سرصحبت و شوخی 
را باز كردند. آنها از من سئوال 
ام  كرده  ازدواج  آيا  كه  كردند 
يا نه و اين كه چند كلمه زبان 
ياد  كجا  را  شمالی  كوريای 

گرفته ام.
عده  شمالی  كوريای  عوامل 
گارسونی  شغل  جهت  را  ای 
برای ماه ها و حتی سال ها به 
دندانگ می فرستند. اين عوامل 
تحت  را  آنها  آمدهای  و  رفت 
را  آنها  دستمزد  و  دارند  نظر 
جمع آوری می كنند كه بيشتر 
می  قرار  دولت  اختيار  در  آن 

گيرد.
بين  تفاوتی  آيا  كه  پرسيدم  ها  گارسون  اين  از  يکی  از 

كوريای شمالی و چين وجود دارد؟
در پاسخ گفت: »در كوريای شمالی مردم با هم كار می 

كنند اما چينی ها به طور انفرادی كار می كنند.«
ولی شباهت هايی هم بين دو ملت وجود دارد. هم چينی 
ها و هم مردم كوريای شمالی نمی توانند در برابر جاذبه 

يک سوپر ماركت مدرن بريتانيايی مقاومت كنند.
در  كه  است  سال  چندين  تسکو  سوپرماركت  شعبه 
دندانگ داير شده، و محصوالت مارک اين سوپرماركت 
به خانواده های ثروتمند چينی و همچنين مسافرانی كه 

از كوريای شمالی می آيند عرضه می شود.
بريتانيا منظره عجيبی است كه  برای مشتريان تسکو در 
روغن خوراک پزی و بسته های حاوی پای مرغ ارزان 
و  صابون  شود.  عرضه  ای  كيسه  چای  كنار  در  قيمت، 
شامپو و كاغذ توالت در ميان شهروندان كوريای شمالی 

مشتريان زيادی دارد.
كه  يوال،  رودخانه  نيمه خراب  پل  در روی  كه  هنگامی 
يادبودی از جنگ كره است راه می رفتم وسط راه ايستادم 

و به اطراف نگاه كردم.
و  بارها  از  كه  را  موسيقی  توانستم صدای  می  اينجا  از 
های  و چراغ  بشنوم  می شد،  بلند  دندانگ  های  كلوب 
ببينم.  بودند  شده  روشن  فرارسيدن شب  با  كه  را  نئون 
درست مثل اين بود كه يک الس وگاس كوچک در كنار 

رودخانه سر بلند كرده.
شهروندان  كه  آيد  می  پيش  سئوال  اين  شخص  برای 
كوريای شمالی كه از ساحل ساكت و تاريک آن سوی 

رودخانه به اين منظره نگاه می كنند، چه فکر می كنند؟

چین اظهارات کری درقبال این 
کشور را ساده لوحانه خواند

نواز شریف:
ارتش و دولت پاکستان بر سر 
مذاکره با طالبان توافق دارند

مذاکرات صلح دولت پاکستان و طالبان به شکست انجامید
نظاميان  و شبه  پاكستان  دولت  بين  مذاكرات صلح 
ارتش  اعدام 23 سرباز  از  طالبان روز دوشنبه پس 

پاكستان توسط طالبان با شکست روبرو شد.
به گزارش رويترز، دولت پاكستان اعالم كرد، پس 
سرباز   23 اعدام  در  طالبان  نظاميان  شبه  اقدام  از 
دولتی مذاكرات صلح بين نمايندگان دولت و طالبان 
تالفی  به  را  اقدام  اين  طالبان  انجاميد.  شکست  به 
انجام  ای  قبيله  مناطق  در  پاكستان  ارتش  عمليات 

داده است.
بر اساس اين گزارش ناظران و تحليلگران سياسی 
بين  مذاكرات  نتيجه  بودن  مفيد  به  نسبت  همواره 
اند  داشته  ترديد  و  شک  طالبان  و  پاكستان  دولت 
استقرار  و  دولت  سرنگونی  برای  طالبان  كه  چرا 
امارتی اسالمی تالش می كند. عرفان صديقی يکی 
اين  كرد،  تاكيد  پاكستان  دولت  كنندگان  مذاكره  از 

مساله ناراحت كننده است كه نمی توانيم در مسير 
درست حركت كنيم. برگزاری نشست امروز دوشنبه 

با نمايندگان طالبان مفيد نخواهد بود.

طالبان با انتشار فيلم ويدئويی به زبان پشتو انگيزه 
را  پاكستان  ارتش  سرباز   23 اعدام  از  خود  اصلی 
انتقام خون اعضای طالبان اعالم كرد كه در حمالت 

ارتش به مناطق قبيله ای  كشته شده اند.
شدت  به  نيز  پاكستان  وزير  نخست  شريف  نواز 
با  و  داد  نشان  واكنش  طالبان  اقدام  اين  به  نسبت 
انتشار بيانيه ای اعالم كرد، اين اتفاقات تاثير منفی 
زيادی بر روند مذاكرات صلح دارد چرا كه دولت 
قصد دارد از طريق راهکاری مسالمت آميز به اين 
مشکل پايان دهد. پاكستان نمی تواند اين خونريزی 
را قبول كند. شرايط بسيار ناراحت كننده و تاسف 

بار است و كل ملت شوكه شده اند.
مسووليت  شنبه  پنج  روز  طالبان  رسمی  سخنگوی 
كشتار 13 مامور پوليس و زخمی شدن 58 نفر ديگر 

را بر عهده گرفته است.
پاكستان وجود هرگونه اختالف ميان دولت و مقامات  نخست وزير 

ارتش اين كشور را رد كرد.
حوادث  از  تاسف  ابراز  ضمن  پاكستان  نخست وزير  شريف،  نواز 
اين  كه  ضربه يی  و  پيشاور  و  كراچی  شهرهای  در  اخير  تروريستی 
حوادث به فرآيند مذاكرات صلح با طالبان وارد كرده، تاكيد كرد كه 

دولت و ارتش پاكستان در خصوص مذاكره با طالبان توافق دارند.
روند  زشت  حوادث  اين  رغم  به  بايد  كه  ساخت  خاطرنشان  وی 

مذاكرات سرعت پيدا كند.
شريف در مصاحبه يی كه در بازگشت از تركيه با پايگاه نيوز انجام 
داد اين مساله را كه ميان دولت و تشکيالت امنيتی پاكستان اختالف 
داريم  رايزنی  يکديگر  با  مرتبا  ما  و گفت:  كرد  رد  دارد  نظر وجود 
تصميم برای مذاكره با طالبان پس از بحث با همه طرف های مربوطه 
و دستيابی به اتفاق نظر اتخاذ شد. دولت پاكستان با صداقت كميته 
مذاكرات را ايجاد كرده است. همه عقيده دارند كه فرآيند مذاكرات 
حوادث  برخی  ميان  اين  در  اما  است  شده  آغاز  درست  مسير  در 
نامطلوب رخ داده است. طالبان مسئوليت اين حوادث را نپذيرفته و به 
جای آن آنها را محکوم كرده و به دولت اطمينان داده كه عليه مسببان 

اين حوادث خشونت آميز دست به اقدام خواهد زد.
نواز شريف تاكيد كرد كه پاكستان ظرفيت بالقوه زيادی برای صلح 

دارد.
وی همچنين نسبت به رشد اقتصادی پاكستان اظهار رضايت كرد و 
بورس  بازار  و  مثبت هستند  اقتصادی كشور  گفت كه شاخص های 

روندی صعودی دارد.
نخست وزير پاكستان اين مساله را كه اخيرا عمران خان، رهبر حزب 
كيانی،  پرويز  اشفق  ژنرال  كه  كرده  عنوان  پاكستان  انصاف  تحريک 
فرمانده سابق ارتش در نشستی با وی و عمران خان گفته است كه 
مناقشه  مورد  است  طالبان 40 درصد  عليه  عمليات  موفقيت  شانس 
و  نسبت ها  موجود  وضعيت  تحليل  طی  كه  كرد  عنوان  و  داد  قرار 

آمارها در حال تغيير هستند.
روزنامه دان پاكستان نيز گزارش داد كه در جريان نشستی با حضور 
با  نخست وزير و عرفان صديقی،  مذاكره كننده ارشد دولت پاكستان 
طالبان و همچنين چودری نثار علی خان، وزير كشور پاكستان تداوم 
از  شرط  و  بی قيد  آتش بس  اعالم  لزوم  و  طالبان  با  صلح  مذاكرات 

سوی طالبان مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته اين منبع خبری صديقی، نخست وزير پاكستان را در جريان 
مذاكرات با طالبان آن هم يک روز پس از انفجار خودروی پليس در 

كراچی كه باعث كشته شدن 13 مامور پوليس شد، قرار داد.
اين حادثه عمال فرآيند مذاكرات را از مسير منحرف كرد.

منبع نزديک به اين نشست به روزنامه داون گفت پس از  آنکه طالبان 
پاكستان مسووليت اين انفجار را تقبل كرد مناقشه بر سر نوع واكنش 
نخست وزير پاكستان و اينکه وی خواهان ادامه مذاكرات باشد يا نه، 

است.

                                                                                                                                         لوسی ويلیامسون- بی بی سی



معصومه بیگلری

و  جامع  داستان  هرگونه  به  كالن روايت 
از  كهن  روايتی  يا  كالسيک  متون  فراگير، 
اين  در  كه  می شود  اطالق  تاريخی  وقايع 
داستان ها يا روايت های جامع و كالن، يک 
حقيقت جهانی و استعاليی نهفته است كه 
اغلب  شده اند.  بنا  روايات  اين  آن  پايۀ  بر 
به  خوش بينانه  ديدگاهی  كالن روايت ها 
فکری  مکتب های  اما  دارند،  بشر  طبيعت 
ارايه  آن  از  متفاوتی  تعبيرات  گوناگون 
فيلسوفان  از  ليوتار  فرانسوا  ژان  می دهند. 
خود  مشهور  كتاب  در  پسامدرن  برجستۀ 
به نام »وضعيت پسامدرن؛ گزارشی دربارۀ 
دانش« بيش از ديگران به نقد و بررسی اين 
از  تعبيرات گسترده يی  و  می پردازد  مفهوم 

آن ارايه می دهد.
ليوتار در كتاب خود، مفهوم »كالن روايت« 
كه  نظريه يی  می كند:  توصيف  اين گونه  را 
سعی دارد روايتی كلی و فراگير از تجارب، 
پديده های  و  تاريخی  گوناگون  وقايع 
طبق  تا  دهد  ارايه  اجتماعی  و  فرهنگی 
جهانی  ارزش هايی  يا  فراگير  حقيقتی  آن، 
داستانی  روايت،  او  ديد  از  نهد.  بنيان  را 
است كه كاربرد آن مشروعيت بخشيدن به 
و رسوم  اختيار  اعتبار،  قدرت، صالحيت، 
روايت های  اين  واقع  در  است.  اجتماعی 
دانش  يا  الگو  نوعی  به كارگيری  با  كالن 
جهانی ادعای معنی بخشيدن به پديده ها و 

وقايع گوناگون در تاريخ را دارند.
عنوان  با  انگليسی  زبان  در  كالن روايت 
metanarration, master na r  اای
مطرح  نيز   ration, grandnarrative
می شود و در metanarrative پيشوند 
»فرا«  معنای  به  كلی  حالت  در   »Meta«
است كه در اين جا به مفهوم »درباره« است 
است.  »داستان«  همان   »narration« و 
پس »Metanarrative«  داستانی دربارۀ 
و  دربرگيرنده  كه  چرا  است،  داستان  يک 

ديگری  كوچک  داستان های  توصيف كنندۀ 
نوعی،  به  و  است  كلی  الگوهايی  درون 
دارای ُفرمی از حقيقت جهانی يا استعاليی 

است.
را  بسياری  فکری  حوزه های  واژه،  اين 
شامل می شود. برای روشن تر شدن مطلب، 
به چند نمونه از انواع كالن روايت ها اشاره 
دليل  به  است  معتقد  مسيحيت  می شود. 
و  بهشت  از  او  شدن  )رانده  انسان  هبوط 
ورود او به زمين(، بشر ذاتًا گناهکار است 
اما امکان رستگار شدن و زنده گی جاودان 
در بهشت را دارد. بنا بر ديدگاه يادشده، اين 
مسأله يک كالن روايت محسوب می شود؛ 
روايت  به يک  كلی  و  زيرا شکلی جهانی 
بخشيده و همۀ انواع بشر را شامل می شود. 
به  می توان  كالن روايت ها  ديگر  انواع  از 
كرد  اشاره  لنينيست ها  ماركسيست  باور 
كه  است  انقالب  طريق  از  معتقدند  كه 
از زير سلطه رها می شود و زمانی  جامعه 
موجود  سرمايه داری  سيستم  كه  می رسد 
طبقۀ  و  شد  خواهد  برچيده  )كاپيتاليسم( 
كارگر غالب می شود. از انواع ديگر آن در 
فرويد  نظر  به  می توان  روان شناسی  حوزۀ 
اشاره كرد كه تاريخ بشر، روايت سركوب 
نيازهای جنسی اوست. باور فمينيست ها به 
اين مسأله كه سيستم مردساالری در طول 
انقياد  و  ستم  مورد  را  زنان  همواره  تاريخ 
قرار داده است، خود نيز يک كالن روايت 
نمونه های  تمامی  می شود.  محسوب 
ناميده  كالن روايت  جهت  اين  از  يادشده 
می شوند كه دربارۀ كليت و جامعيِت يک 
روايت سخن به ميان می آورند و متعاقبًا از 
دانش يا تجربه يی كه اين روايت بر پايۀ آن 

بنا شده است.
ليوتار در واقع مفهوم »كالن روايت« را در 
كتاب خود به نقد كشيده و تشريح می كند 
وضعيت پسامدرن به گونه يی است كه در 
كليت گرای  طبيعت  به  نسبت  ترديد  آن 
ليوتار  است.  افزايش  به  رو  كالن روايت ها 
كه  كرد  بيان  مسأله  اين  را  ادعا  اين  دليل 

معياری  عنوان  به  برهانی  وقتی 
می شود،  واقع  قبول  مورد  باورپذير 
برهان،  اين  ثابت كنيم  بايد  تنها  نه  ما 
اين  خود  بايد  بلکه  است،  باورپذير 
همين  به  و  كنيم  اثبات  نيز  را  برهان 
ترتيب اين روند ادامه می يابد و پايانی 
ندارد. البته ليوتار و بسياری از متفکران 
پساساختارگرا به داليلی اين مسأله را 

پيشرفتی مثبت قلمداد می كنند.
از  ديگر  بسياری  و  ليوتار  عقيدۀ  به 
متفکران پساساختارگرا كالن روايت ها، 
را  بشر  وجود  گوناگونی  و  ناهمگنی 
ناديده می گيرند. گوناگونی احساسات 
نهفته در انسان ها اين امر را غيرممکن 
آموزه های  تحت  همه گی  كه  می كند 
تا  شوند،  هدايت  يک سان  نظری 
آن جا كه حتا يکی از داليل فروپاشی 
شوروی سابق در دهۀ 1990 را همين 
دانش  هرگونه  ليوتار  می دانند.  مسأله 
چالش  به  را  اسطوره يی  يا  روايی 
اشکال  همۀ  او،  گمان  به  می كشد. 
پوزيتيويسم  ماركسيسم،  ليبراليسم، 
كالن  روايت های  هگل گرايی،  و 
مدعی  آن ها  كه  چرا  حاضرند،  عصر 
مشروعی  مبانی  و  شالوده ها  داشتن 
پايۀ  بر  را  معرفت  می توان  كه  هستند 
پسامدرن  دانش  اما  نهاد،  بنا  آن ها 
شالوده ها  اين  بنيان فکنی  به  می كوشد 
و كالن روايت ها بپردازد و مشروعيت 
با  واقع  در  كند.  مواجه  ترديد  با  را  آن ها 
پسامدرن«، همۀ روايت ها  ظهور »وضعيت 
به  مدرن  دوران  كهِن  اسطوره های  و 
اكثر  پرسش گرفته شدند. زيرا علم جديد 
روايت های حاكم را به اسطوره يی غيرقابل 
از  بحث  در  است.  كرده  تبديل  اعتماد 
مدعی  ليوتار  مدرنيته،  كالن روايت های 
انحصارگری  به  ميل  روايات  اين  است 
دارند و انديشمندان مدرن به جای فهم و 
كشف ناهمگونی و ناهمسازی پديده ها آنها 
ناهمسان  نيروهای  و  بخشيده  رسميت  را 
اين  دليل  به  و  می دهند  جلوه  همسان  را 
مغايرت  و  كثرت  ساخته گی،  همسانی 
علم  كه  در صورتی  می كنند،  نفی  را  امور 
خدمت  در  ابزاری  به  هيچ گاه  پسامدرن 
كردن  همسان  جهت  خودكامه  قدرت های 
آدمی  توانايی  و  نمی شود  تبديل  جوامع 
فزونی  نامتجانس  نيروهای  تحمل  در  را 

می دهد.
كالن روايت ها  پسامدرن،  حاميان  زعم  به 
دست  از  را  خود  متقاعدكننده گی  قدرت 
هستند  داستان هايی  صرفًا  آن ها  داده اند. 
بخشيدن  مشروعيت  و  توجيه  درصدد  كه 
به تفسيرهای مختلفی از »حقيقت« هستند. 
ليوتار  پسامدرن،  به  مدرنيسم  از  گذر  در 
با  بايد  كالن روايت ها  می كند  پيشنهاد 
»ُخرده روايت ها« يا به تعبيری »روايت های 
محلی« جايگزين شوند. متفکرانی از جمله 
هابرماس،  يورگن  و  كالينيکس  الکس 
عنوان  به  پسامدرن  دنيای  از  ليوتار  تعبير 
را  كالن روايت ها«  دربارۀ  داشتن  »ترديد 
زيرا  ناميده اند؛  كالن روايت  يک  فی نفسه 
به گفتۀ ليوتار كه به »ترديدگرايی جهانی« 
به علت جهانی  در پسامدرن معتقد است، 
بودنش، خود يک كالن روايت است. شايد 
بتوان گفت اين نيز يکی از پارادوكس هايی 
ارايه  پسامدرن  تعريف  در  ليوتار  كه  است 

كرده است.

سال پنجم  y شمارة یکهزار دو صدو  چهل و یکم y سه شنبه  29دلو/بهمن y 1392 17 ربیع الثانی  y 1435 18 فبروری 42014 www.mandegardaily.com

مرگ پایاِن ماجرا نیست
شواهد نشان دهندۀ اين است كه مرْگ پايان كار نيست. آلبرت انشتين، پس 
از مرگ دوست قديمی اش گفت: »در حال حاضر دوست قديمی ام از اين 
دنيای عجيب وغريب، كمی زودتر از من، رخت بربسته است. اين چيز بدی 
نيست. افرادی مانند ما می دانند كه تمايز بين گذشته و حال و آينده است 

كه يک توهِم سرسختانۀ ماندگار را به وجود می آورد.« 
عينی  وجود  دارای  جهان  كه  است  باور  اين  بر  ما  تفکِر  كالسيِک  روش 
مستقل از ناظر است. اما فهرستی از آزمايش ها نشان دهندۀ مخالفت با اين 
موضوع است. ما فکر می كنيم كه زنده گی، فعاليِت كاربن و تركيبات ديگر 
مولکول هاست؛ مدتی زنده گی می كنيم و بعد از آن در زمين می پوسيم. ما 
مرگ را باور كرده ايم؛ چون به ما چنين آموخته شده است. در ضمن، ما 
همواره در زنده گی با بدِن خود درگير هستيم و می دانيم كه اين بدن زمانی 

می ميرد. 
ولی بيوسنتريسم، نظريه يی جديد در مورد هستی، به ما می گويد كه مرْگ 
آگاهی  و  زنده گی  ما  اگر  كه  اين جاست  نيست. شگفت انگيز  ماجرا  پايان 
را با هم ادغام كنيم و آن ها را به چالش بگيريم، آن گاه می توانيم برخی از 
بزرگ ترين معماهای دانش را توضيح دهيم. برای نمونه: برای مان روشن 
می گردد كه چرا زمان و مکان و خواص ماده، به مديريت نياز دارد؛ هم چنين، 
روشن می شود كه چرا قوانين، نيروها و ثبات جهان هستی كاماًل پيچيده و 

برای وجود زنده گی تنظيم شده است.
تا هنگامی كه ما ارتباط جهان درونی و بيرونی مان را به رسميت نشناسيم، 
نظر  در  را  بيرون  هوای  بود.  خواهد  بی نتيجه  واقعيت  درک  برای  تالش 
بگيريد؛ همان گونه كه می بينيد، آسمان آبی است، ولی سلول های مغز شما 
در  برسد.  نظر  به  قرمز  يا  آسمان سبز  كه  به طوری  كنند،  تغيير  می توانند 
واقع، با كمی مهندسی ژنتيک به روی سلول های مغزمان، ما می توانيم هر 
با پرنده گان را  يا حتا، ميل به جفت گيری  چيز قرمزی را صدادار كنيم و 
داشته باشيم! شما فکر می كنيد كه بيرون روشن است، ولی با كمی تغيير 
در مغز، بيرون می تواند تاريک به نظر برسد. يا فکر می كنيد كه هوا گرم 
و مرطوب است، در حالی كه يک قورباغۀ گرمسيری همين هوا را سرد و 
خشک احساس می كند. اين منطق، تقريبًا در همه چيز صادق است. آن چه 
كه ما مشاهده می كنيم، می تواند بدون آگاهی ما وجود خارجی نداشته باشد.

ما همه چيز را از طريق مغز خود احساس می كنيم. چشمان شما، دروازۀ 
ورود به دنيا نيستند. هر چيزی كه در حال حاضر می بينيد و تجربه می كنيد، 
حتا اندام شما، مملو از اطالعاتی هستند كه در ذهن شما در حال روی دادن 
و سختی  اشيای سرد  مکان،  و  زمان  بيوسنتريسم؛  نظريۀ  اساس  بر  است. 
كه  گويا  دهيد،  تکان  هوا  در  را  خود  دستان  می كنيم.  فکر  ما  كه  نيستند 
همه چيز را از خود دور می كنيد، چه چيزی باقی می ماند؟ هيچ چيز! همين 
امر برای زمان نيز صادق است. زمان و مکان فقط ابزار قرار دادن و چيدن 

همه چيز در كنار هم هستند.
در اين جا شما را با آزمايش دو شکاف آشنا می كنيم. هنگامی كه دانشمندان 
مشغول به تماشای گذرِ يک ذره از دروِن دو شکاف و برخورد به يک مانع 
بودند، آن ذره مانند يک گلوله از يک شکاف به شکاف ديگر می رفت. اما 
و  می كرد  موج حركت  مانند يک  ذره  همان  نمی كردند،  تماشا  را  آن  اگر 
می توانست هم زمان از دو شکاف عبور كند. حال چه گونه است كه يک ذره 
می تواند رفتاری دوگانه داشته باشد، رفتاری كه بسته گی به تماشا كردن يا 
تماشا نکردن ناظر داشته باشد. پاسخ ساده است؛ واقعيت يک روند است 

كه شامل آگاهی ماست.
برگردان: فرشاد سجادی

منبع: 
www.robertlanzabiocentrism.com/is-death-an-illu-

sion-evidence-suggests-death-isnt-the-end
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پسامدرنیته و پایان کالن روایت ها



علي رضا ذي حق

معماي نيمايوشيج كه به توصيف استعاري جالل آل احمد 
»چشم ما بود« را در چه بايد جست؟ آيا به نوآوري هايش 
به  از سال 1318 خورشيدي، شروع  اين كه  و  باليد  بايد 
اوزان  شکستِن  و  ريختن  برهم  با  كه  نهاد  كاخي  بنيان 
عروضي در شعر فارسي آغاز كرد، و يا اين كه به رازي 

پوشيده در قلب و روِح او بايد نقب زد؟
آيا اسراري هست كه هنوز ناگفته باقي مانده و اين روح 
بزرگ را چنين بي مرگ و جاودانه در سيالن زمان جاري 
ساخته است؟ بي شک كه سّر و رازي است و اين معما، با 
تعهد و ادراِک او از شعر و انسانيت گرهي سخت خورده 
چيزهاي  همۀ  به  »من  مي گويد:  جايي  در  نيما  است. 
قديمي عالقه دارم، مگر به سبک شعر قديم و طرز تفکر 
قديمي.« اين جاست كه تجلي سخن جالل آل احمد در 
اين كه پيرمرد چشم ما بود را به زيبايي مي شود درک كرد 
و سراغ روحي رفت كه هميشه مهياي درد بود و با همۀ 
مردمي بودن و معتقد به اصل تعهد در شعر و هنر، به انزوا 

و دوري از مردم پناه برده بود:
با  كردن  صحبت  حوصلۀ  نده.  آشنايي  كسي  با  مرا   ...«
يا  شد،  خواهند  دل تنگ  من  از  آن وقت  ندارم.  را  آن ها 
ديوانه.  به من خواهند گفت  چيزهايي خواهند شنيد كه 
به حال  نظر مي رسم،  به  تنهايي عاقل  به  بگذار حاال كه 
و  مي نويسم  كه چيزي  نيستند  آن ها  از  باشم.  باقي  خود 
خود  طرف  به  مرا  ديگري  عالم  مي كنند.  كسب  شهرت 
مي كشد ... از عجايب زنده گي من شايد يکي اين باشد 
كه هنوز اسامي روزنامه هاي اين شهر را نمي دانم و هيچ 
و  است  جزييات  اين ها  مي نويسند.  چيز  كه ها  نمي دانم 
نوشته جات من تمام راجع به دنيا، انسان و سرنوشت او 
است. ... عوارض موهوم زمان در من اقتداري ندارد. چه 
مي توان كرد؟ بعضي ها مثل من مي شوند. چه قدر خوش 

است انزوا و دوري از مردم!«
نيما اما با خيال و فکر خود و اين كه روح آدمي بهترين 

مربي اوست، در مقابل يک شکوفه مي ايستد و مي گويد:
»چرا من مثل اين شکوفه نمي خندم؟ براي اين كه بادهايي 
مرا  بايد  كه  بهاري  بدهند،  روح  من  به  مي توانند  كه 

بخنداند، هنوز خيلي از من دور است.«
خلقي  و  نوعي«  »مِن  مي شود  نيما«،  »مِن  كه  اين جاست 
بيدار و فردا و فريادي كه  با عظمتي از حس و معرفت، 

در آثار وي تموج مي يابند:
چيز  زنده اند  اكنون  كه  ملتي  احتياجات  براي  »بايد 
بنويسيم. من از وقتي كه دانستم چه بايد بکنم و نسبت 
به اين مردم چه وظيفه يي دارم، روز به روز از وجود من 
كاسته مي شود... بعضي اشخاص خلق شده اند براي دورۀ 

ديگر !«
اين پيشگامي نيما در خالقيت و نگاه، و خامي خواص و 
تعصب زمان در درک زبان او، سرفرازي نيمايي را رقم 

مي زد كه او را بيشتر از پيش شاعرترش مي كرد:
»مستحق اين هستم كه به من بگويي شاعر. يعني چشمي 
خلقت  سوختن  براي  كه  قلبي  مهياست.  گريه  براي  كه 

يافته است. من تا آخرين قطرۀ خون براي دفاع از حقوق 
انسان زاده شده ام. فردا است كه در زير بار غبار گلوله، 
فرياد هاي مرا خواهند ديد و فرياد از خواب كننده گان 
ميان كشته گان راه حق خواهند  مرا در  ... جسد  اجتماع 

ديد ...«
نيما اين چنين بود و چشم بيناي ما و فردا بود:

»فقط اميدواري من به شما جوان هاست وااّل هرگز كسي 
نمي ديد با كاغذ و قلم سروكاري داشته باشم. اين براي 
شما است كه چيز مي نويسم و در آتيه آن ها را خواهيد 

خواند.«
قول  به  مي دانست،  خود  خانۀ  را  دنيا  كه  يوشيج  نيما   
خود مي توانست از اشک خود براي رنجورهاي عالم دريا 
درست كند، جدا از اوزان و قالب هايي كه آن ها را آرام 
ـ آرام از اريکۀ قدرت مطلق به زير مي كشيد، در توضيح 

شعري كه بايد مبنا قرار مي گرفت، چنين مي نويسد:
»شعر نه لفظ است نه توازن الفاظ است و نه قافيه. فکر كن 
... شعر وصف آرزوها و آمال دروني است ... اگر از اين 

ساعت بدانم كه شعر و ادبيات من مفيد به حال جمعيت 
نيست و فقط لفاظي محسوب مي شود، آن را ترک گفته 
براي خودنمايي داخل بازيگران يک بازيگرخانه شده و به 
جست وخيز مشغول مي شوم. بايد منزه شد و قطع عالقه 
كرد تا به چيزهاي منزه و قابل عالقه رسيد. چون كه من 
من  براي  و  مي آورم  وجود  به  هست  نيست  از  شاعرم، 

هواي آزاد بهتر از عمارت هاي عالي است.«
معماي نيما و آن حقيقت كتمان، آيا چيزي جز شاعر بودن 
چيزي  هنر،  شبه  و  سنت  شبيخون  در  ماندن  هنرمند  و 
فراتر نيز مي تواند باشد؟ بي شک كه او انسان شريفي بود 
و خيالي ژرف داشت و به هرچه غيرانساني بود، به ديدۀ 
نفرت مي نگريست و اين همه عصيان و فهم، هرگز چيز 

كمي نيست:
حد  متجاوز،  رعايت  كرد.  رعايت  بايد  را  ضعف  »فقط 
بي عرضه گي است. اين ركن مباحث اخالقي و اجتماعي 
تا  باشم  روحاني  مربي  يک  دارم  ميل  بيشتر  است.  من 
يک مرد مکار و متزلزل الفکر... هر وقت مي خواهم مطلب 
من  به  دروني  هاتف  مي نويسم.  چيز  بفهمم  را  تازه يي 
درس مي دهد. يک هيأت خيالي شده ام. فکر و خيال از 
سرو روي من باال مي دوند... به هيچ چيز اين قدر شوق 

ندارم مگر به نوشتن.«
اما نيماي شاعر و معماي مانده گاري اش ، جز اصل تعهد 
شعرش  سمبوليک  و  استعاره يي  تصاوير  و  اجتماعي 
از  او  گريز  قدما،  شعري  شيوۀ  در  ساختارشکني اش  و 
او  شعر  به  جان مايه يي  نيز  ايديولوژيک  ناگزيري هاي 
مي دهد كه آثار او را در فراسوهاي زمان و مکان، به سرود 

و نبضي از سروش و فلسفۀ انساني بدل مي كند:
»سرعتي كه انسان به طرف فناي خود دارد، بيشتر از هر 
سرعتي است كه در كارهاي ديگِر او مشاهده مي شود ... 
روزي نيست كه در شکنجه و عذاب افکارِ خود نباشم. 
در جريان سريع يک رودخانۀ طغياني، چه قدر بد است 

پروبال شکسته بودن.«*
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* نقل قول ها از كتاب هاي »دنيا خانۀ من است« و »كشتي 
همت  به  يوشيج  نيما  نامه هاي  مجموعه  از  طوفان«،  و 

سيروس طاهباز.
 

عباس مؤذن

و  اعيان  احساساِت  و  افکار  نمايندۀ  تولستوی  لئون  اگر 
اجتماع فئودال بود؛ و اگر آنتوان چخوف، ضعف و ناتوانی 
طبقۀ تحصيل¬كرده و روشن فکران را به تصوير می¬كشيد، 
سخنگوی  و  نماينده¬  بهترين  هم  داستايوفسکی  فئودور 

خرده بورژواهای شهرنشين در روسيۀ قرن نوزدهم بود.
شهر  آغوش  در  داستايوفسکی  داستان¬های  تمام 
می¬گذرند. شهرهای پُرچمعيت و كثيفی كه مردم آن فقط 
به همين  مادی خودشان هستند. شايد  بهبود وضع  فکر  به 
دليل است كه وصف مناظر زيبای طبيعت در آثار او بسيار 
كم به چشم می¬خورد و توصيف¬های او در داستان بيشتر 
و  تنگ  پس¬كوچه¬های  كوچه  اتاق¬ها،  ساختمان¬ها، 
او  قهرماناِن  است.  آشفته  و  كثيف  ميدان¬های  و  تاريک 
بيچاره گانی هستند كه  يا  مردم واخورده و محروم،  معموالً 
جايی برای آسايش آنان در جامعه نيست. آنان جز رنج و 
محنت بهره¬يی از زنده گی ندارند. داستايوفسکی چون از 
اين¬گونه  احوال  و  خواسته¬ها  زنده گی،  وضع  با  نزديک 
آرزوهای  آشنايی داشت، در صدد معرفی زنده گی و  مردم 

نهفتۀ آنان برآمد.
هرچند كه »نيکوالی¬گوگول« اولين نويسنده¬يی است كه 
به شرح حال و آمال افراد عادی مانند كارمندان و مزدوران 
اين¬گونه  ادامه دهندۀ  داستايوفسکی،  ولی  است،  پرداخته 
است  دليل  اين  به  شايد  است.  گوگول  موضوعی«  »سبک 
شنِل  زير  از  ما  »همۀ  می¬كند:  اعتراف  داستايوفسکی  كه 
نگاه عميِق خود  با  او  البته  آورده¬ايم.«  بيرون  گوگول سر 
به جامعه و مردم، انديشه¬هايش را وسعت داد و از گوگول 
سرنوشت  و  زنده گی  به  تنها  نه  داستايوفسکی  رفت.  فراتر 
خواهان  كلی  طور  به  بلکه  پرداخت،  خاص  طبقه¬يی 
سعادت بشر و عالقه مند به حل معماها و رازهای طبيعت 
و آدمی بود. قهرمانان داستايوفسکی بيشتر از مردم عادی و 
غمگين جامعه هستند كه از انديشه و اراده¬يی بسيار قوی 
و طبع و احساسات¬های متنوع برخوردارند. آن¬ها پيوسته 
در صدد آن هستند تا كليۀ حاالت و امکانات بشری را به 
قهرمانان  مانند  درحالی¬كه  بفهمند،  و  كرده  درک  شخصه 
دورۀ رنسانس، غالبًا اسير و درماندۀ قوانين و تجربيات شديد 

مذهبی اند.
حتا  كه  كرد  ثابت  خود  رمان¬های  در  داستايوفسکی 
آدمی چه  افکار  و  مطالب  انتزاعی¬ترين  و  آثار  مجردترين 
بد و چه خوب، از ضمير ناخودآگاه او تأثير می پذيرند. هر 
ناممکن  و  عملی  غير  كه  هم  هرچه قدر  او  نظر  از  انديشه، 
باشد، باز به مثابۀ غذای روحی است، كه چه بسا در طول 
به  سرانجام  و  درمی¬آيد  حركت  به  گرفته،  جان  زمان 
تجسم  و  گرديده  ظاهر  انسانی  )كنش(  عمل  يک  صورت 
اين  به  می¬تواند  كشيدن  رياضت  با  انسان  و  می¬يابد 
ميزان از روشن بينی برسد. اين مستلزم آن است كه ابتدا به 
برای  مانند اسمی كه  »نه« بگوييم. درست  هرآن چه هست، 
يعنی  است،  كرده  انتخاب  خود  رمان  بزرگ ترين  قهرمان 
»راسکولنيکف«. واژۀ راسکولنيکف، به معنی مخالف، يا جدا 

شده است. اين اسم كه نمايندۀ معرفی شخصيت قهرمان را 
نيز برعهده دارد، با تمام معيارها و هنجارهای روزگار خود 
مخالف و در تضادی اساسی به سر می¬برد تا جايی كه حتا 
در عاشق شدن نيز متفاوت عمل می¬كند. او معتقد است 
كه: »آن چه مردم بيش از هر چيز از آن می ترسند، برداشتن 

گامی نو، يا گفتن كالمی تازه است.«
)قهرمانان(  شخصيت¬ها  كه  انگار  مکافات  و  جنايت  در 
همه كنش¬هايی ديگرگون دارند: »كشتن« عملی در جهت 
كمال است و دزدی، كنشی به حق است. »سونيا«ی روسپی 
با تمسخر می كوشد تا راسکولنيکف را از طريق تحمل رنج 
تا  او می¬خواهد  از  بازگرداند.  انسانيت  مقام  به  و عذاب، 
بخشی از انجيل را كه در بارۀ برخاستن »الزاروس«)گدای 
در  داستايوفسکی  بخواند.   است،  مردگان  ميان  از  بيمار( 
سعادت  برای  »بشر،  می¬گويد:  زيرزمينی  يادداشت¬های 
را  خوشی  و  سعادت  آدمی  كه  چرا  است.  نشده  خلق 
با تحمل رنج به دست می¬آورد. »اصاًل چيزی به  همواره 
با  می¬تواند  انسان  نيست.  جهان  كار  در  بی عدالتی  عنوان 
در  هوشياری  و  خودآگاهی  به  شيرين  و  تلخ  تجربه¬های 
با تجربه¬های  بايد خود و  يابد، و هركس  زنده گی دست 

خويش به آن برسد.   
راسکولنيکف، يک روشن فکر است. اما از همان آغاز روشن 
درهم  عواطف  و  سوداها  خدمت  در  او  عقايد  كه  است 
ريخته¬اش قرار دارد. انزوای او هميشه با هياهوی بی¬پايان 
و خشونت شهری كه عماًل در آن هيچ¬گونه خلوتی وجود 
تا  می¬كوشد  او  اگر  می¬گيرد.  قرار  تجاوز  مورد  ندارد، 
خودش را از جهان جدا و يا فراتر از آن نگه دارد، اما جهان 

هم چون آينه¬يی، احساسات امور را به نمايش می¬گذارد 
انزوای  عناصر  دهندۀ  او، شکل  پيرامون  پراكندۀ  و حوادث 

بيمارگونه و وهم آلود اوست.
برخورد  مارمالُدف  با  راسکولنيکف  وقتی  َمی خانه  در 
جنون  و  هوش  از  آميزه¬يی  با  او  چشم¬های  می¬كند، 
كه  بريتانيا  مدرن  نظريه¬های  از  مارمالُدف،  است.  براق 
او سخن می¬گويد،  با  است،  همه گانی  بهره¬وری  دربارۀ 
است!  كرده  ممنوع  نيز  را  »ترحم«  حتا  ـ  علم  چه گونه  كه 
به همين دليل است كه بايد روح خود را با الکول تسکين 
بخشد. داستانی كه مارمالُدف می¬گويد، قصه¬يی اندوه بار 
سبب  به  كه  است  اشراف¬مآب  خانواده¬يی  سقوط  از 
¬كشانده  فاحشه گی  به  را  سونيا  دخترش  شراب خواری¬، 
همه  از  و  می¬نوشد  سونيا،  دخترش  درآمد  با  او  است. 
می¬خواهد كه به او ترحم نکنند، بلکه به صليبش بکشند. از 
نظر وی تنها خداوند قاضی خواهد بود. اگر انسان جانوری 
كاری  از  مانع  نمی¬تواند  هيچ¬چيز  پس  نيست،  وحشی 
اتفاقات  همۀ  گويی  راسکولنيکف،  دارد.  سر  در  كه  بشود 
و روند زنده گی جامعه¬يی كه در آن زنده گی می¬كند و 
به  همواره  كه  را جلوه می¬كند  تازه  تصادفی، عالمتی  هر 
يک مسير اشاره دارند. هرچند كه او انسان متفکر است، اما 
آن¬چه ما می¬بينيم نظريه¬های او نيست، بلکه احساسات 
و تنگناهای تصادفی است كه بين ذهن و دنيای درهم ريختۀ 

اطراِف او پيوندی عجيب برقرار كرده است.
راسکولنيکف به اين نظريه رسيده بود كه آن¬چه جنايتکاران 
لو  را  خود  و  كنند  خيانت  خودشان  به  تا  می¬دارد  وا  را 
بدهند، در هم شکستِن عقل و قدرت ارادۀ آن¬ها در طی 

جنايت است؛ گويی كه دچار نوعی از بيماری شده باشند.
زن،  پير  قتل  برای  مکافات  و  جنايت  رمان  قهرمان  توجيه 
»ليزاوتا«  بايد  اكنون  اما  بود.  خواهرش  از  او  سوءاستفادۀ 
و  بود.  رسيده  سر  بی¬هوا  چون  چرا؟  می¬كشت!  هم  را 
ناتوان  ليزاوتا،  كه  است  جايی  كتاب  صحنۀ  زنده¬ترين 
عقب  به  را  خود  او  برابر  در  بزند،  فرياد  حتا  آن¬كه  از 
هول¬انگيزترين  به  را  صحنه  اين  كه  آن¬چه  می¬كشد. 
نيست،  تنها وضوح جزييات  بدل می¬كند،  صحنۀ جنايت 
حتا حركات ساده، بی¬گناه و ترحم انگيز قربانی هم نيست، 
داستايوفسکی  سبک  مديون  آن¬را  ما  كه  مساله¬يی  بلکه 
می¬دانيم، آن است كه خواننده، صحنۀ حادثه را می¬بيند. 
قربانی¬ست  فقط  و  نيست  ميان  در  قاتلی  اصاًل  كه  انگار 
نمی¬شود،  توصيف  راسکولنيکف  اعمال  دارد.  كه حضور 
گويی نبرد، ميان ليزاوتا و تبر صورت گرفته است. جدايی 
می¬ماند.  عمل  از  تفکر  جدايی  به  فعل،  از  فاعل  هولناک 
چرا كه اعمال او به گونه¬يی از خود بيگانه گی او را نمايش 
كه  است  ناخودآگاه  زاييدۀ  اعمال  اين  واقع،  در  می¬دهد. 
بعدها می¬بايد به خودآگاه تبديل شود. وحشت صحنۀ قتل 
از اين حقيقت ناشی می¬شود كه افکار انتزاعی و احساسات 

غريب، به حوزۀ عمل واقعی و مرگبار پای می¬نهد:
»هنگامی كه ساعت نواخت، هيچ چيز بدان¬گونه كه قبلن 
پيش¬بينی كرده بود شباهتی نداشت، بلکه همه چيز ناشی 

از تصادفی صرف و غيره منتظره بود.« )رمان(
بقيۀ كتاب به  با جنايت آغاز می¬شود و  داستان به سرعت 
داستان  بر  كه  می¬پردازد  جنايتی  روان¬شناختی  عواقب 
چيره گی می¬يابد. در واقع اين همان نکته است كه سبب 
در  است.  نوشته شده  قباًل  كه جنايت،  بپنداريم  است  شده 
پايان رمان متوجه می¬شويم كه رييس حوزه آقای پورفيری، 
از  مقاله¬يی  خواندن  از  پس  يعنی  جنايت،  وقوع  از  پيش 
راسکولنيکف در مجله¬يی كه دربارۀ انسان استثنايی نوشته 
است، يعنی در مورد كسی كه حق دارد به نوع انسانيت و 
تاريخ، مرتکب جنايت¬های بزرگ نيز بشود، به او مظنون 
شده بود! چون رييس پوليس در يکی از گفت وگوهايش با 
راسکولنيکف، از او می¬پرسد كه چه گونه می¬تواند چنين 

افرادی را در جامعه بشناسد؟
پورفيری پوليس، در واقع شخصيت منفی و روشن فکر رمان 
است. او پوليس مدرنی است كه با جنايت¬های مدرن نيز 
دارد  آماده  قبل  از  نيز  را  راحل  او  كه  چرا  دارد.  مناسبت 
به  كند.  كشف  آن¬را  خودش  قاتل  كه  می¬خواهد  اما 
راسکولنيکف می¬گويد: »بی صبرانه انتظارت را می¬كشيدم.« 
و با اين نکته كه جنايت، فرايندی روان¬شناختی دارد، معتقد 
است كه، تمامی اين روان¬شناختی، حاال ديگر منفجر شده 

و هم چون چاقويی دو لبه عمل می¬كند.  
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فرید زكریا - تایم

آيا حامد كرزی عقالنيت خود را از دست داده است؟ 
در ظاهر، رييس جمهور افغانستان حرف های عجيب، 
از  او  متناقضی می زند. طی سال گذشته،  و  جنجالی 
احتمالی  فايده  هرگونه  كرده،  انتقاد  متحده  اياالت 
از  برده،  سوال  زير  را  افغانستان  در  امريکا  حضور 
امضای معاهده امنيتی امريکاrافغانستان امتناع ورزيده 
و اعضای طالبان را برادران خود خوانده است. هفته 
طالبان  با  او  كه  كرد  افشا  تايمز  نيويورک  گذشته 
مذاكرات مخفی داشته است. واقعاً در فکر كرزی چه 

می گذرد؟
جمهور  روسای  از  يکی  سرنوشت  به  كرزی  شايد 
اتحاد  ارتش  سال 1989  در  می انديشد.  پيشين خود 
داكتر  شد.  خارج  افغانستان  از  شوروی  جماهير 
نجيب اهلل، رييس جمهوری كه مورد حمايت شوروی 
بود، در قدرت ماند، اما در مدت چند ماه يک جنگ 
تا  كرد  مجبور  را  او  و  شد  آغاز  عيار  تمام  داخلی 
پناهجوی يکی از اردوگاه های سازمان ملل شود. در 
سال 1996، طالبان به كابل يورش بردند، نجيب اهلل را 
دستگير كردند، او را دست نشانده خارجی ها خواندند، 
شکنجه اش كردند، در خيابان ها روی زمين كشاندند 
و در نهايت از يک تابلو راهنمايی و راننده گی حلق 
همين  نيز  اهلل  نجيب  برادر  با  طالبان  كردند.  آويزش 

كار را كردند.
آن سال، برهه يی از تاريخ افغانستان تکرار می شد كه 
البته كرزی هم آن را خوب می شناسد. بريتانيايی ها در 
تهاجم خود به افغانستان در قرن 19 يک مهره دست 
نشانده محلی به نام شاه شجاع را روی كار آوردند. 
رسيد.  قتل  به  بريتانيا،  خروج  از  پس  شجاع  شاه 
ويليام  مشهور  شناس  تاريخ  كه  همانطور  واقع،  در 
قبيله يی  همان  از  كرزی  است،  كرده  اشاره  دالريمپل 
نيز  طالبان  بود. خاستگاه  آمده  كه شاه شجاع  می آيد 
همان قبيله يی است كه شاه شجاع را در سال 1842 

سرنگون كرد.
البته بين زمان گذشته و حال، تفاوت های مهم زيادی 

وجود دارد. اما كرزی احتماالً به چشم انداز ژئوپليتيکی 
می نگرد كه در حال ظهور است. امريکا، خسته از اين 
جنگ طوالنی، فقط صحبت از اين می كند كه قصد 
دارد بخش كوچکی از نيروهای خود را، آن هم عمدتًا 
برای اهداف آموزشی، در افغانستان نگه دارد. طالبان 
پناهگاه های خود  از  تعداد زيادی  به تصرف  كماكان 
در مناطق حساس كشور ادامه می دهد. پاكستان هم به 
حمايت از مذاكرات با طالبان ادامه می دهد و احتماالً 
پس از خروج امريکا از افغانستان، اسالم آباد تالش 

خواهد كرد اين خالء قدرت ايجاد شده را پر كند.
شايد كرزی در مذاكرات خود با واشنگتن به يک نوع 
ريسک و رجزخوانی سياسی دست زده باشد، اما اين 
احتمال هم وجود دارد كه او به فکر هدايت افغانستان 
در دوران پس از امريکا باشد. اگرچه احتماالً شماری 
از نيروهای امريکايی در افغانستان باقی خواهند ماند و 
بخشی از كمک های مالی واشنگتن نيز استمرار خواهد 
يافت، اما بايد اين حقيقت را پذيرفت كه افغانستان در 
سال 2015، بسيار متفاوت با كشوری خواهد بود كه 

امروز به نظر می رسد.
برای درک بهتر، بياييد به اين آمارها و اطالعات كه 
جبهه  تا  جنگ  جبهه  »از  انتشار  شرف  در  كتاب  از 
تداركات« نوشته پل برينکلی استخراج شده، نگاهی 

بياندازيم:
اسمی  داخلی  ناخالص  توليد   ،2009 سال  در 
افغانستان، 10 ميليارد دالر بود. 60 درصد از اين رقم 
آن  درصد   30 می داد.  تشکيل  كمک های خارجی  را 
صادرات  و  توليد  و  خشخاش  كشت  از  ناشی  هم 
فقط 10 درصد  بود.  زيرزمينی هروئين  غيررسمی و 
توليد ناخالص داخلی اسمی كشور، يعنی معادل يک 
ميليارد دالر برگرفته از فعاليت های مشروع و پايدار و 
خودكفای اقتصادی بود. در همان سال، ارتش امريکا 
كشوری  از  تا  كرد  هزينه  ماه  در  دالر  ميليارد  چهار 
محافظت كند كه خروجی اقتصادی ساالنه واقعی آن، 

فقط يک ميليارد دالر بود.
اخيراً خود برينکلی به من گفت: »كابل استعاره  يی از 
كل كشور است. مساحت اين شهر فقط برای سکونت 

500 هزار نفر گنجايش دارد. اما جمعيت آن امروز به 
8 ميليون نفر رسيده است. اين سيل جمعيت با جريان 
انبوهی از پول خارجی – نظامی و غيرنظامیr به كابل 
سرازير شده است. اما حاال می شنويم كه بخش زيادی 
آن  شود.  متوقف  است  قرار  مالی  كمک های  اين  از 

موقع چه خواهد شد؟«
برينکلی برای ايجاد چند كمپانی در عراق و افغانستان 
نتيجه رسيده است  پنتاگون كار كرده و به اين  برای 
كه مهمترين كار در هر دو كشور، تشکيل يک اقتصاد 
خودكفاست؛ كاری كه اياالت متحده توجه اندكی به 

آن داشته است.
برينکلی برای من توضيح داد: »تمركز ما در عراق و 
افغانستان، روی سياست و برگزاری انتخابات بود. ما 
فکر می كرديم با رو به راه شدن اوضاع سياسی، اقتصاد 
به طور طبيعی شکوفا می شود. اما چنين چيزی ممکن 
نيست. ما اول بايد يک اقتصاد خودكفا را بسازيم و 
بعد منتظر بنشينيم تا اوضاع سياسی سر و سامان يابد.«

برداری  نقشه  برينکلی  پروژه های  از  يکی  كه  اين  با 
از ثروت های معدنی افغانستان – به برآورد برينکلی 
چيزی در حدود يک تريليون دالرr بوده، ولی او نسبت 

به چشم انداز و آينده اين كشور خوشبين نيست.
ساختارهای  و  مديريت  »بدون  گويد:  می  برينکلی 
او  شد.«  خواهد  كنگو  به  تبديل  افغانستان  مناسب، 
اقتصاد  يک  ساختن  برای  افغانستان  است  معتقد 
خودكفا، به سه يا چهار سال ثبات سياسی نياز دارد. 
در عين حال، شرايط و فضای ملی در داخل كشور رو 

به وخامت است.
در  كنيد  »تصور  نويسد:  می  كتاب خود  در  برينکلی 
تماما  آن،  ملی  دولت  كه  می كنيد  زنده گی  كشوری 
آيا  است.  وابسته  خيريه  موقوفات  و  كمک ها  به 
را  آيا فرض  می گذاريد؟...  احترام  دولت  آن  به  شما 
همان  نشانده های  دست  آنها  كه  نمی گذاريد  اين  بر 

اعطاكننده گان كمک های خيريه هستند؟«
حامد كرزی، زمانی كه مشغول طراحی و تدوين دور 
امريکاست،  عليه  خود  پرخاشگرانه  حمالت  بعدی 

احتماال به همين پرسش ها می انديشد.
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 نخبه گان والیات در کنفرانس ...
انتخابات در كشور برگزار می گردد و يانه؛ و كسانی كه در 
قدرت هستند آيا قدرت را به گونه يی مسالمت آميز انتقال 
می دهند و يا بازهم بهانه گيری خواهند و يا اگر اين نامزدان 
پيروز شوند با هم يکجا خواهند بود و يا كشور بار ديگر 
به ميدان جنگ مبدل ميشود و به همين گونه موضوعات 
ديگر  مطمين می شوند؛ خوب است كه اين موضوعات در 
همين جا گفته شود تا مردم از اين موضوعات آگاه شوند.

من به نماينده گی از زون جنوب غرب و بويژه هرات از 
طرح آجندای ملی و دولت وحدت ملی حمايت می كنيم؛ 
با  مخلصانه  و  صادقانه  بيايند  هم  ديگری  كسانی  ايکاش 
پشت كار وسيع در جهت تحکيم وحدت ملی و ثبات در 

كشور كار كنند و برنامه بريزند. 
هميشه در ميان ما بی اعتمادی حاكم بوده است، هيچ كسی 
را قبول نکرده ايم و مارا نيز كسی قبول نکرده است و اين 
موضوع را تا كجا می خواهيم پيش ببريم؛ از كوبيدن و نفی 

كردن چيزی به دست نمی آيد.
خارجی ها از كشور ما بيرون می شوند و بازهم ما در اين 

كشور می مانيم بايد دست به هم دگر داده و اين كشور را 
از توطيه های دشمنان آن به دور نگهداريم؛ اگر اين كار را 
نکنيم به تنهايی همۀ ما را از ميان بر می دارند، همۀ ما در 
اين كشور جدای از موضوعات سمتی و زبانی منافع ُكلی 
تحصيالت  و  اقتصاد  امنيت،  اگر  نمونه  گونه يی  به  داريم 
و... در كشور خوب باشد به نفع همۀ ما و شما است، بيايد 

روی اين موضوعات فکر كنيم.
آمدند چند  است كسانی  بوده  همه جنگ ها روی چوكی 
روزی در اين چوكی بودند اما بازهم می بينيم كه افغانستان 
با همان مشکالتش بدتر از پيش نفس می كشد، امروز كه 
در  ما  و  است  پريشان  كه همه  ديديم  و  آمديم  اين جا  ما 
لحظه ها زنده گی می كنيم و نمی دانيم كه فردای اين كشور 

چه می شود. 
حمايت  بايد  افغانستان  اسالمی  جمهوری  نظام  آينده  در 
شود؛ نقص در نظام نيست و بعضی از پيشنهادهايی را كه 
دوستان پيشکش می كنند بايد در نظر گرفته شود در كنار 
نيز حمايت  افغانستان  بايد قانون اساسی  از نظام  حمايت 
شود چون ما در جريان دوازده سال تالش كرديم تا يک 
نظام و قانونی را ساختيم و در اين زمينه هزينه های هنگفتی 
به مصرف رسيد و راه رفته را نبايد دوباره برويم؛ مشکالت 

در رهبری بوده است و هميشه می بينيم كه مردم يک چيز 
می گويند اما در تمام نظام يک نفر تصميم دلخواه می گردد 

و عملی می سازد كه بايد اصالح شود.
ميان  ملی  آجندای  كنفرانس  تالش  با  كه  را  تفاهمنامه يی 
موضوعات  بسيار  خوانديم  را  است  شده  ترتيب  نامزدان 
خوب و مناسب در آن تذكر داده شده است؛ اين تعهدها 
تازه گرفته شده است و نبايد فراموش كرد كه تعهد شکنی 
نيز وجود دارد، ولی بازهم همين نامزدان پيش ملت اين 
موضوع را امضا كردند و بايد از آن حمايت صورت گيرد. 
بسياری از تيم های انتخاباتی شايد فکر می كنند كه زمانی 
قدرت را گرفتند مشکالت در افغانستان پايان می يابد كه 
چنين نيست و بايد برای بيرون رفت از مشکالت كنونی 
كشور برنامه های جامع و مدونی وجود داشته باشد؛ شايد 
هم برنامه های مطرح شود اما بايد علما و نخبه گان بايد اين 
نامزدان را قانع سازند كه در جهت منافع كالن ملی از طرح 

آجندای ملی حمايت كنند.  
بايد منافع مردم مورد تأييد و تأكيد قرار بگيرد نه اين كه 
كسی اگر برنده شد چهار يا پنج نفر را در گردِ جمع كند و 
مردم را با مشکالت خود رها كنند كه بعد از پايان رسيدِن 
بيشتر شود و بس؛ در  دورۀ كاری شان دوباره مشکالت 
از  مشکالت  اين  و  داريم  را  زيادی  مشکالت  افغانستان 
بابتی است كه در اين كشور جريانی وجود نداشته است كه 

در قسمت منافع مردم كار كند و تصميم بگيرد. 
تشکر از توجه همۀ تان و آرزو دارم روزی برسد كه همه 

به آسايش و رفاه رسيده باشيم.

تورپیکی رسولی د کونر والیت د والیتی شورا 
منشی: 

د ټولو راغلو ښاغلو و اغلو نه مننه.

زه دکونر والیت په مناینده ګی دمحرتم ورور احمدولی 

مسعود څخه چی د ملی آجندا غونده جوړه کړی، ده 

ډیر منندوی یم. 

خدای دی وکړی دغه غونده دافغانستان مظلوم ملت 

لپاره دیو مټي کیدو او سوکالی لپاره سبب وګرځی.

نور زه ډیری خربی نکوم او بیا هم داحمدولی مسعود 

نه ډیر مننه کوم چی دغه غونده جوړ کړی ده.

اعالمیه طالبان یا تر...
می تواند يک معامله انتخاباتی باشد«.

مردم  اراده  تمثيل كنندۀ  فعلی  حکومت  صيقل،  گفتۀ  به 
اين  كار  پايان  به  دوماه  از  كمتر  زيرا  نيست،  افغانستان 
حکومت باقی مانده؛ بنابراين هرگونه مذاكره با اين حکومت 

به جز يک معامله انتخاباتی مفهوم ديگری ندارد.
انتخابات  برای  نامزدی  هيچ  طالبان  »چون  كرد:  اضافه  او 
معرفی نکرده اند، بنابراين در پيشاپيش انتخابات اگر چنين 
تلقی  انتخاباتی  معامله  يک  می تواند  انجام شود،  مذاكراتی 

شود«.
انتخابات كه  به باور اين آگاه سياسی، در آستانۀ برگزاری 
نامزدان مشغول مبارزات انتخاباتی اند و عمر حکومت فعلی 
مناسب  مساله يی  چنين  كردن  مطرح  است،  پايان  به  رو 
از  پس  مذاكرات  آغاز  برای  زمان  مناسب ترين  بل  نيست؛ 

اعالم نتايج انتخابات است.
حکومت  برای  اولويت  بايد  حاضر  حال  »در  گفت:  وی 
انتخابات  يک  برگزاری  برای  زمينه  فراهم سازی  افغانستان 
ديگری،  مورد  هيچ  نبايد  و  باشد  تقلب  بدون  و  شفاف 

برگزاری انتخابات را تحت شعاع قرار دهد«.
صيقل تصريح كرد: »در شرايط كنونی كه زمان بسيار كمی 
به برگزاری انتخابات باقی مانده، اگر چنين مسايلی مطرح 

می شود، می تواند يک معاملۀ انتخاباتی باشد«.
 او گفت: »ولی سوال اصلی اين است كه آغاجان معتصم 
افغانستان  از طالبان و مخالفين مسلح دولت  پيمانه  به چه 

نماينده گی می كند«؟
برای  كه  بيرونی  مراجع  اين كه  دوم  »نکتۀ  كرد:  تاكيد  وی 
طالبان امکانات فراهم  می كنند و از آنان حمايت همه جانبه 
مراجع  اين  تاييد  مورد  اندازه  چه  تا  اعالميه  اين  می كند، 

است«؟
او همچنان افزود، مسالۀ مهم ديگر اينکه اين اعالميه تفاوت 

بسيار با موضع گيری رسمی حکومت  پاكستان دارد.
نظامی  مسايل  آگاه  كوهستانی  جاويد  حال،  همين  در 
می گويد: »تا زمانی كه شخص مال عمر اين اعالميه را تاييد 
برای  را  الزم  حقوقی  اعتبار  نمی تواند  اعالميه  اين  نکند، 

پيش برد روند گفت وگو و مذاكره داشته باشد«.
افغانستان در  اينکه حکومت  افزود: »مسالۀ مهم ديگر  وی 
اين مساله  از  تا  انتخابات در تالش است  برگزاری  آستانۀ 

مانند اعصايی به نفع خود استفاده كند«.
چندی  اعالميه يی  كه  همان طور  نظامی،  آگاه  اين  گفتۀ  به 
ارگ  با  تفاهم  در  انتخابات،  مورد  در  اسالمی  پيش حزب 
صورت گرفته بود و يک هفته قبل از آن غيرت بهير مهمان 
ارگ بود، پس اين اعالميه طالبان نيز بدون شک در پيوند به 

همين قضيه صادر شده است.
و  سياسی  حركت  يک  می تواند  اقدام  »اين  كرد:  تأكيد  او 
يک بازی در روند انتخابات باشد؛ ولی اينکه چه تأثيراتی 
بر تضعيف نامزدان خواهد داشت، بعدها مشخص خواهد 
شد؛ اما دولت در تالش است تا نهايت استفاده را از اين 

مساله ببرد«.
شورای امنيت ملی افغانستان روز يک شنبه در اعالميه يی از 

پيام طالبان حمايت كرد.

استخبارات پاکستان پروسۀ...
 افغانستان همکاری كند، اما هيچ نشانه يی برای اين همکاری 

از سوی دولت پاكستان ديده نمی شود.
مستغنی از سازمان استخبارات ارتش پاكستان )آی.اس.آی( 
افغانستان  دولت  با  همکاری  عدم  در صورت  تا  خواست 
مذاكرات  آغاز  عرصۀ  در  اواخر  اين  در  كه  پيشرفت هايی 
صلح طالبان و دولت افغانستان به وجود آمده، مختل نکند.

رهبران  از  يکی  معتصم«،  »آغاجان  هفته گذشته  چهارشنبه 
طالبان به نماينده گی از 20 رهبر ديگر اين گروه اعالم كرد 
كه حاضرند گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان را آغاز 

كنند.
اما كارشناسان بر اين باورند كه سازمان استخبارات ارتش 
پاكستان برای مختل كردن اين تصميم طالبان تالش می كنند.

اميدواری برای ورود حزب اسالمی به مذاكرات صلح
از قطب الدين  اسالمی  به حمايت حزب  ادامه  در  مستغنی 
اشاره  افغانستان  آينده  جمهوری  رياست  كانديد  هالل، 
كرد و گفت: اميدواريم پس از اين حزب اسالمی نيز وارد 

مذاكرات صلح با دولت افغانستان شود.
وی اظهار داشت كه برای اعالم حمايت حزب اسالمی از 

هالل هيچ ممانعتی از سوی دولت افغانستان وجود ندارد.
انتشار  با  افغانستان  اسالمی  كه حزب  است  حالی  در  اين 
اطالعيه يی اخيراً حمايت خود را از قطب الدين هالل، اعالم 
انتخابات  تا در  بود  از هواداران خود خواسته  بود و  كرده 

رياست جمهوری به وی رای دهند.



رييس جمهور كرزی روز دوشنبه دستور تغيير يک قانون پيشنهادی 
را پس از آن صادر كرد كه فعاالن بين المللی اعالم كردند اين قانون، 

شکست بزرگی برای حقوق زنان خواهد بود.
گذشته  ماه  كه  قانون  اين  كابل،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
در پارلمان افغانستان به تصويب رسيد، در انتظار امضا كرزی بود 
قربانيان خشونت های  از  كه حمايت  علت  اين  به  قانون  اين  ولی 
به طور  می كند،  تضعيف  را  اجباری  ازدواج های  و  خانواده گی 

گسترده مورد انتقاد قرار گرفته بود.
يکی از بندهای قانون پيشنهادی، شهادت دادن اعضای خانواده را 
قرار  اذيت  و  آزار  مورد  زنان  كه  پرونده هايی  در  مرد  اقوام  عليه 

می گيرند، ممنوع می كرد.
عادله راز معاون سخنگوی رييس جمهور افغانستان در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانسه بدون ارايه جزئياتی، اعالم كرد: »اين قانون برای 

اصالح به وزارت عدليه بازگردانده می شود«.
از  پيش  نيويارک  در  مستقر  بشر  حقوق  ديده بان 
اين  نکردن  امضا  برای  كرزی  از  درخواست  با  اين 
قانون، اعالم كرده بود اين قانون، » مردانی كه زنان 
مخمصه  از  می كنند ،  شتم  و  ضرب  را  دختران  و 

می رهاند«.
قضايی  مقامات  قانون،  »اين  گروه،  اين  اعالم  بنابر 
منع و در عمل،  متهم،  اقوام يک  از  بازجويی  از  را 
يا  اجباری  ازدواج   و  خانواده گی  خشونت  قربانيان 

ازدواج كودكان را سركوب می كند«.
و  سنا  مجالس  تصويب  به  اين  از  پيش  قانون  اين 

نماينده گان رسيده بود.
دستاوردهای  از  يکی  عنوان  به  زنان  حقوق  بهبود 
و  می آيد  حساب  به  افغانستان  در  خارجی  مداخله  سال   13 مهم 
كشورهای كمک كننده به اين كشور تالش می كنند پيش از خروج 

نيروهای ناتو تا پايان امسال، اين پيشرفت ها را تحکيم ببخشند.
در دوران حکومت طالبان در افغانستان از سال 1996 تا سال 2001، 
برقع  بودند  مجبور  زنان  و  بروند  مکتب  به  نداشتند  حق  دختران 
مشاركت  عمومی،  فعاليت   نوع  هيچ  در  نداشتند  اجازه  و  بپوشند 

كنند.
در سال 2009، افغانستان قانون مهم حذف خشونت برعليه زنان را 
تصويب كرد ولی منتقدان می گويند اجرای آن، ضعيف بوده است.

سازمان ملل بارها ابراز نگرانی كرده كه با كاهش تمركز بين المللی 
بر توسعه افغانستان، ممکن است وضع حقوق زنان در اين كشور 

به وخامت بگرايد.

»گزينۀ  كه  كرد  اعالم  اوباما  باراک  دولت 
خروج  يعنی  افغانستان  خصوص  در  صفر« 
كامل همه سربازان خارجی از اين كشور در 
محتمل  همچنان  ميالدی  جاری  سال  پايان 
امريکا  مركزی  اطالعات  سازمان  اما  است، 
عمليات  بر  گزينه يی  چنين  تبعات  از  )سيا( 

پهپادی خود نگران است.
با اين وجود چندين تن از مقامات امريکايی 
در چند سازمان اين كشور از جمله پنتاگون 
گفته اند كه چنين گزينه يی هنوز مورد بررسی 

جدی قرار ندارد.
سازمان  عوامل  پاكستان  دولت  آنکه  از  پس 
برای  كشور  اين  فرودگاه های  از  كه  را  سيا 
پاكستان  از  می كرد  استفاده  پهپادها  عمليات 
بيرون كرد و آن ها را مجبور به نقل مکان به 
افغانستان كرد، اكنون سازمان سيا خروج كامل 
می داند.  بزرگ  مشکل  يک  را  افغانستان  از 
عماًل  افغانستان  از  امريکايی ها  كامل  خروج 
جنگ پهپادی سازمان سيا را به پايان رسانده 
اين  نتواند  هرگز  ديگر  سازمان  اين  شايد  و 

جنگ را از سر بگيرد.
مقامات می گويند، سازمان سيا در افغانستان 
برنامه  توانست  نخواهد  هرگز  نشده  اشغال 

به  يا  پهپادی خود را حفظ كرده و  گسترده 
دهد  رشوه  پاكستان  قبيله نشين  مناطق  افراد 
تا به آن ها اهداف ترور اين پهپادها را افشا 

كنند.
كه  گفته اند  امريکايی  مقامات  وجود  اين  با 
پهپادهای  تا  دارد  وجود  احتياطی  طرح های 
شوروی  به  متعلق  كشور  يک  به  امريکايی 
سابق در شمال افغانستان كه نام آن را فاش 

نساخته اند، منتقل شوند.
كاری  چنين  انجام  صورت  در  حال  اين  با 
می تواند  اكنون  سيا  سازمان  كه  اطالعاتی 
به  كند  ترور  بايد  را  اينکه چه كسی  درباره 

دست آورد، بسيار نامناسب تر خواهند بود.
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کرزی دستور تغییر یک قانون را دربارۀ 
حقوق زنان صادر کرد

نگرانی سیا از خروج کامل 
امریکا از افغانستان

ستایش اینیستا از تیم آرسنال

به  واكنش  در  آرسنال  فرانسوی  سرمربی 
مورينيو  برای  مورينيو می گويد  گفته های ژوزه 

و باشگاه چلسی متاسف است.
انگليس  حذفی  جام  در  شد  موفق  آرسنال 
شکست  انتقام  تا  دهد  شکست  را  ليورپول 
سنگين پنج بر يک در ليگ برتر را از قرمزپوشان 

شهر ليورپول بگيرد.
پيروزی  از  پس  آرسنال  سرمربی  ونگر،  آرسن 
تيمش برابر ليورپول در جام حذفی، گفت: مهم 
نشان  ديدار  اين  در  پيروزی  با  بتوانيم  كه  بود 
دهيم كه شکست سنگين ليورپول در ليگ برتر 
تنها يک اتفاق بوده است. فرصت خوبی برای 
راه  نهايی جام حذفی  به يک چهارم  تا  بود  ما 

يابيم. از نمايش بازيکنانم در اين ديدار راضی 
هستم و فکر می كنم كه آنها توانستند تا انتهای 
مسابقه عملکرد خوبی از خود نشان دهند و به 
يابند.  ديدار دست  اين  در  ارزشمندی  پيروزی 
شايد برای خيلی ها جام حذفی مهم نباشد، اما 

برای ما موفقيت در اين ديدار مهم است.
گفت:  ادامه  در  آرسنال  فرانسوی  سرمربی 
ليورپول در اين فصل تيم متفاوت و قدرتمندی 
است. آنها شانس های زيادی برای پيروزی در 
اين ديدار داشتند. آنها اكنون در موقعيتی هستند 
انگليس شکست  در  را  تيمی  هر  می توانند  كه 
دهند. با توجه به اين كه آنها در ليگ قهرمانان 
برای  را  تالش شان  تمام  ندارند،  حضور  اروپا 

كافی  اندازه  به  كردند.  ديدار  اين  در  موفقيت 
خوب بوديم كه توانستيم چندين موقعيت گل 

را بر روی دروازه  آنها ايجاد كنيم.
در  جمعه  روز  چلسی  سرمربی  مورينيو،  ژوزه 
ترس  درباره  ونگر  آرسن  گفته های  به  پاسخ 
مانند  اگر  بود  گفته  شکست  از  پرتغالی  مربی 
ونگر هشت سال در تيمی بدون جام باشم آنجا 
را ترک كرده و پشت سرم را هم نگاه نخواهم 

كرد.
سرمربی فرانسوی آرسنال در واكنش به گفته های 
ژوزه مورينيو، گفت: برای او متاسفم و قبل از 
آن برای باشگاه چلسی متاسفم. اول از همه بايد 
بگويم كه به هيچ وجه در كنفرانس مطبوعاتيم 
درباره او صحبتی نکردم و چيز زيادی هم در 
اين باره نخواهم گفت و اصال هم به اين گونه 
به  يی  اگر شما عالقه  ندارم.  بحث ها عالقه يی 
اين گونه بحث ها داريد و می خواهيد وقت تان 
را از اين طريق هدر دهيد هر جور كه بخواهيد 
می توانيد درباره آن صحبت كنيد. فقط يک چيز 
را می دانم آن هم كه برای باشگاه چلسی بيش 
از خودم متاسفم. من فوتبال را دوست دارم و 
متاسفم كه شما را ناراحت می كنم. آنچه من به 
آن عالقه دارم اتفاقاتی است كه در مستطيل سبز 

رخ می دهد نه خارج از آن.
بايد  اروپا  قهرمانان  ليگ  در  آرسنال چهارشنبه 
كند.  پذيرايی  مونيخ  بايرن   تيم  از  خانه  در 
آرسنالی ها در ليگ برتر نيز شرايط خوبی دارند 
امتياز از 26 ديدار در رده دوم  و با كسب 56 

جدول قرار دارند.

معتقد  آرسنال  از  تمجيد  با  اينيستا  آندرس 
است اين تيم بهترين فوتبال را در جهان ارائه 

می دهد.
را  او  خيلی ها  كه  بارسلونا  ساله   29 هافبک 
بهترين بازيکن فوتبال اسپانيا می دانند، معتقد 
به  را  فوتبال  بهترين  لندن  توپچی های  است 

نمايش می گذارند.
او به روزنامه  »ميرر« انگليس گفت: آرسنال 
تيمی جوان و با استعداد است و به نظر من 
ارائه  آنها  حاضر  حال  در  را  فوتبال  بهترين 
با شيوه  برنامه و  با  می دهند. فوتبال آرسنال 
مشخصی است. به نظر من حضور اين دست 
تيم ها در فوتبال به سود اين ورزش است و 
پيشرفت  قبل  از  بيش  فوتبال  می شود  باعث 

كند.
اينيستا در ادامه گفت: آنها شايد مانند ديگر 
اما  نکنند  خرج  انگليس  فوتبال  در  تيم ها 
قطعا فلسفه فوتبالی آنها قابل ستايش است. 
بازيکنان آنها مدت هاست كه زير نظر آرسن 
به  توانسته اند  و  می كنند  بازی  فوتبال  ونگر 
پختگی برسند. نمايش آنها در اين فصل ليگ 
بسيار  من  برای  اروپا  قهرمانان  ليگ  و  برتر 

جالب توجه بود.
آرسنال كه در حال حاضر با يک امتياز كمتر 
نسبت به چلسی در رده دوم جدول ليگ برتر 
اروپا  قهرمانان  ليگ  در  دارد،  قرار  انگليس 
بايد در ديداری سخت با بايرن مونيخ، قهرمان 

فصل گذشته اروپا ديدار كند.

ورزش

والیان او د ميل شورا غړ...

ډک  ژورو السوهنو  او  له السوهنو  بدنام،  کانکور 

ول.

 دا چې د لوړو زده کړو وزارت په ځینو سیمو کې د 

درغلیو او السوهنو له امله لغوه کړل، دا یو ښه ګام 

دی، چې د خلکو په ګټه دی.

د ده وویل، د ميل شورا او والیتي شوراګانو وکیالن 

باید په ټاکنو کې له السوهنو ډډه وکړي او د کانکور 

له ښه تررسه کولو رسه مرسته وکړي.

د  ځل  دا  کړه،  زیاته  استاد  دغه  پوهنتون  کابل  د 

وزارت  کړو  زده  لوړو  د  لپاره  کولو  تررسه  کانکور 

پالیيس او سرتاتېژي ډطره جدي ده، کانکور په ښه 

ډول تررسه کېږي: )) دا ځل د کانکور ازموینې لپاره 

ده  استادانو جوړه  له  پوهنتون  د  کمېټه  ټاکل شوې 

چې دا یو ښه ګام دی. هغوی په ښه  ډول کوالی 

ويش  کې  په  درغيل  چې  او  واخيل  ازموینه  يش 

ازموینه لغوه کوي.((

نوموړی په دې اند دی، که چېرې همدا پالیيس او 

په  وکړي،  دوام  لپاره  ازموینې  کانکور  د  سرتاتېژي 

راتلونکیو کلونو کې به افغانستان د کانکور یوه رڼه، 

عادالنه او رستارسي پروسه ولري.

سیدنظیم  استاد  پوهنتون  د  کې  کال  همدې  په 

وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  سیدي 

ییزو  د والیانو، وکیالنو، سیمه  په کانکور کې  چې 

شویو  استول  کانکور  د  ته  والیاتو  او  زورواکانو 

کمېټو د غړو د السوهنو له امله هر کال په کانکور 

کې پراخې ستونزې را والړېږي.

هغه وايي، د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکي کمېټې 

ځینو غړو هم د خپل سیستم له الرې په دې ازموینه 

کې السوهنه کوله، خپلې سمتي، ګوندي او قومي 

مسایل یې پالل.

د نوموړي په وینا، تر اوسه د کانکور ازموینې لپاره 

اسايس او بنسټیز فکر نه دی شوی، چې له امله یې 

استعدادونه وژل کېږي او هغه کسان چې د کانکور 

له الرې د لوړو زده کړو مستحقین دي د هغوی حق 

خوړل کېږي.

ښاغيل سیدي زیاتوي، د لوړو زده کړو وزارت باید 

د کانکور ازموینې ته له رسه فکر وکړي، له رسه ورته 

جوړه  سرتاتېژي  او  پالیيس  سامله  او  اغېزمنه  یوه 

کړي.

خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عظیم نوربخش 

دوه ورځې وړاندې ماندګار رسه په خربو کې ویيل 

تدابیر  جدي  لپاره  کانکور  د  یې  ځل  دا  چې  ول، 

نیويل دي.

او  لوګر  هرات،  د  سږکال  چې  ده،  وړ  یادونې  د 

د  والیاتو  ډېرو  په  ګډون  په  والیتونو  بدخشان 

کړو  زده  لوړو  د  ده.  شوې  لغوه  ازموینه  کانکور 

او  درغلیو  د  کې  حوزه  هره  په  که  ویيل،  وزارت 

له  او  لغوه  به  ازموینه  اسناد وموندل يش  السوهنو 

رسه به یې واخيل.

ونگر: 
برای مورینیو و چلسی متاسفم



با  نظامی خود  قرارداد  اجرای  مسکو در راستای 
نوع »می 170  از  افغانستان و هند، 3 هلی كوپتر 
وی 5« به ارتش افغانستان و 19 فروند از همين 

نوع به هند تحويل داد.
با  خود  توافقنامه   اجرای  راستای  در  روسيه 
شده  متعهد  آن  در  كه  هند  و  افغانستان  امريکا، 
هلی  به  را  افغانستان  و  هند  مسلح  نيروهای  بود 
مجهز   »5 وی   17 »می  منظوره  چند  كوپترهای 
كند، 3 هلی كوپتر ديگر به افغانستان و 19 هلی 

كوپتر به هند تحويل داد.
افغانستان  ميان  كه  قراردادی  موجب  به 
روسی  تسليحات  صادركننده  شركت  و 
وزارت  و  اكسپورت«  اوزوبورون  »روس 
دفاع امريکا )پنتاگون( در سال 2013 منعقد 
هلی   30 كه  شد  متعهد  شركت  اين  شد، 
ارتش  به   »5 وی   17 »می  نوع  از  كوپتر 
افغانستان تحويل دهد. وزارت دفاع امريکا 
عهده  بر  را  داد  قرار  اين  هزينه  پرداخت 

گرفت.
نيز به  روسيه در سال های 2011 و 2012 
موجب قراردادی مشابه كه با وزارت دفاع 
چند  كوپتر  هلی   33 كرد،  منعقد  امريکا 
منظوره از نوع مذكور به ارتش افغانستان تحويل 

داد.
وزارت دفاع هند كه در سال 2012، 59 فروند از 
در  كرد  خريداری  روسيه  از  هلی كوپتر  نوع  اين 
سال 2013 نيز قرار داد خريد 80 هلی كوپتر ديگر 
را به امضا رساند. دهلی قصد دارد تعدای از اين 
هلی كوپترهای نظامی را برای نقل و انتقال سران 

و مسئوالن كشوری به كار گيرد.

روز گذشته در نتيجه درگيری ميان اعضای ستاد انتخاباتی 
و  جمهوری  رياست  نامزد  سياف،  الرسول  عبدرب 
باشندگان كوتل خيرخانه، سه نفر كشته و چند تن ديگر 

زخمی شده اند.
گفته می شود كه اين درگيری به دنبال آن صورت گرفت 
كه هواداران استاد سياف كانديد رياست جمهوری، قصد 
چسباندن بنر های انتخاباتی را داشتند كه باشندگان با اين 

اقدام مخالفت كردند.
به  نشود  گرفته  خبر  در  نامش  خواست  كه  منبع  يک 
خبرگزاری بخدی گفت كه درگيری برای مدت كوتاهی 
ادامه داشت و پس از آن نيروهای امنيتی خود را به محل 

رويداد رساندند.
او می گويد كه در اين درگيری سه نفر كشته و چند تن 

ديگر زخمی شده اند.
انتخاباتی  ستاد  كوهدامنی سخنگوی  فهيم  هم،  سويی  از 
انتخاباتی  ستاد  درگيری  گزارش  سياف  الرسول  عبدرب 

سياف با باشندگان محل را رد كرد.
ستاد  درگيری  اين  در  كه  گفت  بخدی  خبرگزاری  به  او 

انتخاباتی سياف هيچ نقشی نداشته است.
مبارزات انتخاباتی نامزدان رياست جمهوری در سيزده دلو 
ماه جاری در كابل و واليات افغانستان آغاز شد و به مدت 

دو ماه جريان دارد.
اظهار  امروز  كنون در مورد درگيری  تا  امنيتی  مقام های 

نظری نکرده اند.
كوتل خير خانه، جايی كه درگيری رخ داده در شمال كابل 

واقع شده و نقاط پر ازدحام شهر به شمار می رود.

وروسته له هغې چې لوړو زده کړو وزارت د درغلیو له 

او  درغلیو  ازموینه  کانکور  د  کې  سیمو  یوشمېر  په  امله 

السوهنو له امله رد کړه، د کابل پوهنتون یوشمېر استادان 

وايي، دغه پروسه یوه پیاوړي او سرتاتېژيک مدیریت ته 

اړتیا لري.

هغوی وایي، والیان، وکیالن او د والیتي شورا غړي په 

کانکور کې په خپلو السوهنو رسه دغه پروسه زیامننو او 

له کورنیو چارو وزارته غواړي چې د هغوی د السوهنې 

په اړه جدي ګامونه پورته کړي. 

وايي، چې  لوړو زده کړو وزارت  د  په همدې حال کې 

جدي  لپاره  شفافیت  د  ازموینې  کانکور  د  سږکال  دوی 

تدابیر نیويل دي.

ته  امین ماندګار ورځپاڼې  د کابل پوهنتون استاد فیصل 

پروسه  ميل  پېچلې خو  یوه  کانکور  وویل،  کې  مرکه  په 

ده چې یوه پیاوړي او سرتاتېژيک مدیریت ته اړتیا لري.

هغه وايي، په تېر ځل کانکور کې وکیالنو، زورواکانو او 

والیانو په کانکور کې پراخې السوهنې وکړې، چې ډېرې 

درغلۍ په کې تررسه شوې او دغه پروسه یې له ستونزو 

رسه مخ کړه.

باید  او  ده  پروسه  ميل  یوه  کانکور  وینا،  په  نوموړي  د 

باید  لومړی   (( يش:  ونیول  کې  پام  په  کې  په  ټکي  څو 

څوک  هغه  هر  دویم  ويش،  پام  ته  وايل  ميل  کانکور  د 

چې افغان وي او د دې هېواد وګړی وي په کانکور کې 

باید  په کې  ته  ټولنیز عدالت  لري.  اخیستو حق  برخه  د 

په  زیان ونه رسېږي او هڅې ويش، چې ټولنیز عدالت 

کې پلی يش.((

د ښاغيل امین په خربه، د کانکور په ښه تررسه کولو کې 

یوازې د لوړو زده کړو وزارت مسوولیت نه لري، بلکې 

لکه  يش،  کار  په  الس  هم  ادارې  نورې  چې  ده  کار  په 

وکړي،  امر  ته  والیانو  ټولو  چې  وزارت  چارو  کورنیو  د 

امنیتي  یوازې  او  ونه کړي  کانکور کې السوهنه  په  چې 

ځواکونه او والیان د کانکور امنیت ونیيس.

هغه وايي، په تېر ځل کانکور کې د والیانو، وکیالنو او 
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توقع  و  گرفته اند  دست  روی  را  جدی 
كشور  ملی  قهرمان  خانوادۀ  از  هم  مردم 

شهيد احمدشاه مسعود، همين است.
تشکر  و  آمده ايم  هرات  واليت  از  ما 
كرده  دعوت  را  ما  كه  تيمی  از  می كنم 
برنامه يی  و  بود  منظم  كارها  همه  بودند؛ 

امروزی نيز بسيار زياد مؤثر تمام شد.
تا  صبح  از  كه  موضوعاتی  از  بسياری 

مربوط  و  ارزنده  سخنان  گرديد  مطرح  اين جا  حال 
به مشکالت همه می شود؛ افغانستان مشکالت جدی 
خود را دارد و توقع می رفت كه با تشکيل نظام جديد 
در كشور و بعد از گذشت دوازه سال ما به مرحله يی 

برسيم كه ديگر با چالش جدی مواجه نمی بوديم.

يکی از خوبی های كنفرانس امروزی همين بود كه در 
مقطع خاص زمانی برای مردم افغانستان اين اطمينان 
را می دهد كه كسانی هستند كه روی وحدت ملی و 

مسايل مهم ديگر فکر می كنند.
مردم از اين منظر نيز كه تشويش زياد داشتند كه آيا...

                                   ادامه صفحه 6

تحویل 22 هلی  کوپتر نظامی روسیه 
به هند و افغانستان

درگیری بر سر چسپاندن بنرهای انتخاباتی در کابل
سه کشته برجا گذاشت

والیان او د ميل شورا غړي د کانکور په پروسه 

کې السوهنه کوي


