
برگزار  گذشته  روز  هرات  والیت  در  کانکور  امتحان 
شد. قرار است بیش از هفده هزار تن از فارغان صنوف 
این  می دهند  تشکیل  دختران  را  بیشترشان  که  دوازدهم 

امتحان را در دو روز جداگانه سپری کنند.
یک  حدود  که  است  شده  برگزار  حالی  در  امتحان  این 
هفته قبل امتحان کانکور به دلیل آنچه دستبرد به  سواالت 

امتحان خوانده شده بود، معطل قرارداده شد.
داکتر عبدالظاهر محتسب زاده رییس دانشگاه هرات گفت، 
بیش از هفده هزارتن از فارغان صنوف دوازدهم هرات در 

این امتحان اشتراک کرده اند.
نبود  خاطر  به  امتحان  این  می گوید،  زاده  محتسب  آقای 
جداگانه  روز  دو  در  تخنیکی  مشکالت  و  مناسب  جای 

گرفته می شود.
او گفت، دانشگاه هرات در سال آینده توان پذیرش نزدیک 
به چهار هزار محصل جدید الشمول را دارد که این رقم 
نسبت به سال گذشته...                       ادامه صفحه 6

شامری از داکرتان در والیت هرات به خاطر لت وکوب 

تره کی  سلیم  محمد  سوی  از  همکاران شان  از  یکنت 

شهردار هرات دست به اعتصاب کاری زده اند.

این افراد روز گذشته در مقابل ساختامن والیت هرات 

صورتی  در  اند  داده  هشدار  و  زده   تظاهرات  به  دست 

که نیروهای امنیتی عامالن این قضیه را بازداشت نکنند، 

   ادامه صفحه 6
اعتصاب کاری شان...                       
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ذهِن خود را تیره نکنیـد تا هر چیز براي شما روشن گردد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی هرگز بی طرف نیست

وزیر دفاع افغانستان گفته که طالبان در حمله روز گذشته 
افغانستان  ارتش  سرباز   ۲۱ کشتن  به  که  کنر  والیت  به 

انجامید، از پشتیبانی کشور مشخصی برخوردار بودند.
بسم اهلل محمدی، وزیر دفاع ملی در مراسم تشییع جنازه 
سربازان ارتش گفت که سربازان کشته شده نقش موثری 
سال   ۱۲ در  افگنی  هراس  با  مبارزه  و  امنیت  تامین  در 

گذشته در افغانستان بازی کرده اند.
ارتش نو تاسیس افغانستان نزدیک به ۲۰۰ هزار نیرو دارد، 
بیشتر سربازانی که در این رویداد کشته شدند، دست کم 

پنج تا شش سال سابقه خدمت در ارتش داشتند.
گفت:  خاصی  کشور  از  بردن  نام  بدون  محمدی  آقای 
»طالبان مزدور و جنایت کار به کمک حامیان خارجی شان، 
به  معین«  حلقات  و  معین  کشور  استخبارات  کمک  به 
سربازانی حمله کردند که مشغول دفاع از مردم و انجام 

خدمت بودند.
گروه طالبان مسوولیت این حمله را رسمًا به عهده گرفت.
معین و  »کشور  مورد  در  توضیحی  افغانستان  دفاع  وزیر 
در  کرزی  حامد  گذشته  روز  اما  نداد،  خاص«  حلقات 
واکنش به این رویداد، سفر خارجی خود را لغو کرد و 
ارتش  سرباز   ۲۳ شدن  کشته  به  اشاره  با  خبرنامه یی  در 
در  که  خواست  اسالم آباد  از  طالبان،  دست  به  پاکستان 
دولت  با  و  باشد  داشته  قوی  ارادۀ  تروریسم  با  مبارزه 

افغانستان همکاری جدی و واقعی کند.
در حمله روز یک شنبه در ولسوالی غازی آباد کنر، به گفتۀ 
طالبان  »گروه  به  وابسته  جنگجوی   ۲۰۰ حدود  مقامات 
ارتش  سرباز   ۲۱ که  داشتند  شرکت  داخلی«  و  خارجی 
پنج  و  برداشتند  زخم  سرباز   ۳ شدند،  کشته  افغانستان 
سرباز دیگر ارتش...                              ادامه صفحه 6

معاون وزارت تحصیالت عالی در جریان آزمون کانکور در هرات:

دشمنان افغانستان می  خواهند آزمون
 کانکور را مختل سازند

داکرتان هرات اعتصاب 

کـــرده اند

صفحه 6

وزیر دفاع ملی:

 طالبان به کمک استخباراتی معین به کنر حمله کردند
معمای صلح 
میاِن طالبان 

و ارگ
2

4

7

5

به چه معنا

  استعاره
 

بی  معناست؟

تجارت 
بین کابل و 

اسالم آباد دو 
برابر افزایش 

خواهد یافت

در برگ ها

افغانستان، 
دموکراسی و 

ملت سازی

هارون مجیدی
کشته شدن سربازان ارتش ملی در ولسوالی غازی آباد والیت کنر، 
سیاست های  به  پیوند  در  را  کشور  شهروندان  بی پیشینۀ  خشم 
حکومت در برابر طالبان و مخالفان مسلح دولت بر انگیخته است. 
در  ارتش  پایگاه  یک  بر  حمله  با  طالبان  یک شنبه  روز  بامداد 
ولسوالی غازی آباد والیت کنر دست کم ۲۱ سرباز ارتش ملی را 

به قتل رسانیدند. 
روز دوشنبه اجساد به خون  تپیدۀ سربازان ارتش ملی طی مراسم 

ویژه یی به خانواده های شان سپرده شد.
غالم حسین پدر یکی...

                                                           ادامه صفحه 6

والی  کنر:
 امنیت ملی یک هفته قبل از حمله 

به پایگاه ارتش خبر داده بود

24روز
تا نوروز



رییس جمهور  میان  مناسبات  که  حالی  در 
سرد  بسیار  امریکا  متحدۀ  ایاالت  و  کرزی 
میان  صلح  گفت وگوی  است،  متشنج  و 
کرزی و طالبان به معمای دیگری در رابطۀ 
و  رییس جمهور  غیرشفاِف  و  مخدوش 

طالبان بدل شده است.
مصالحه  به جای  که  می رسد  نظر  به 
یک  طالبان،  و  افغانستان  دولت  میان 
در  چندجانبه  ممکن  و  دوجانبه  بازی 
روابط  مخدوش  و  تاریک  پس کوته های 
و  دارد؛  طالبان جریان  و  ارگ  میان  دیرین 
اظهارات متناقض، عدمِ شفافیت و صداقِت 
افغانستان از  ارگ در اطالع رسانی به مردم 
این مذاکرات و بیاناِت غیرمعموِل اخیر در 
استقبال از مولوی عبدالرقیب، به پیچیده گِی 

این بازی می افزاید.
اخبار و گزارش های مبهم از منابع ناپیدای 
حکومِت کرزی در هفتۀ پیش )۲9 دلو۱۳9۲/ 
۱8فبروری ۲۰۱4(، از مذاکرات یک گروه 
صلح  عالی  شورای  با  طالبان  شانزده نفری 
رهبری  داشت.  حکایت  دوبی  شهر  در 
مولوی  به دوش  مذاکرات،  در  طالبان  گروه 
اسالمی  امارت  مالیۀ  وزیر  آغاجان  معتصم 
بود.  طالبان  اسالمی  تحریک  سرنگون شدۀ 
و در میان این گروه، به حضور پنج تن از 
فرماندهاِن طالبان اشاره می شود که در حاِل 
جنگ با دولت افغانستان و نظامیان خارجِی 

حامی این دولت هستند.
اما نکتۀ مبهم و قابل بحث وپرسش در این 
طالباِن  اسامِی  افشای  عدم  به  مذاکرات، 
در  که  یگانه فردی  برمی گردد.  مذاکره کننده 
میان گروه مذاکره کننده شناخته شد، مولوی 
طالبان  مهاجرین  پیشین  وزیر  عبدالرقیب 
بود که آن هم پس از ترور در شهر پیشاور 
از   ،)۲۰۱4 فبروری   ۱7  /۱۳9۲ دلو   ۲8(
این مذاکرات سخن رفت.  شرکِت وی در 
مولوی  ترور  از  پس  کرزی  رییس جمهور 
رقیب، او را شهید و قربانی راه صلح خواند 
و برای انتقال وی به زادگاهش در کلفگان 

کرد.  صادر  ویژه  دستورهای  تخار،  والیت 
در اعالمیۀ دفتر ریاست جمهوری به مناسبت 
این قتل، برای نخستین بار از گروه طالبان 
به عنوان تحریک اسالمی طالبان افغانستان 
نام برده شد و پیکر وزیر ترورشدۀ طالبان، 

با چرخبال های وزارت دفاع انتقال یافت. 
مهاجرین  امور  وزیر  عبدالرقیب  مولوی 
سازمان  تحریم های  فهرست  در  طالبان، 
ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و انترپل )سازمان 
داشت.  قرار  جنایی(  پولیس  بین المللی 
وی پس از سقوط امارت طالبان، از سوی 
فهرسِت  شامل  متحد  ملل  امنیت  شورای 
به  متهم  طالباِن  مهم  اعضای  نفری  دوصد 
این  از  هیچ گاه  او  شـد.  تروریسم  تمویل 

فهرست خارج ساخته نشد. 
مولوی رقیب از افراد مهِم طالبان در دهۀ نود 
سدۀ بیستم بود و در بسیاری از جنگ های 
داشت.  نقش  افغانستان  شمال  در  طالبان 
از  بازگشت  از  پس  او  که  می شود  گفته 
مذاکرات دوبی، در اثر شلیِک افراد ناشناس 
به قتل رسیده است. برخی مقامات دولتی و 
تحلیل گران، قتل او را کار طالبان خوانده اند، 
ولی طالبان در اعالمیۀ خود، قتل وی را کار 

دشمناِن مکار می خواننـد. 
پرده  پشت  بازی های  از  که  جالبی  نکتۀ 
با  مذاکراه  معمای  سر  بر  ارگ  چندگانۀ  و 
طالبان حکایت دارد، به همین اعالمیۀ ارگ 
عبدالرقیب  مولوی  قتل  سر  بر  طالبان  و 
مولوی  قتل  اعالمیه،  دو  هر  برمی گردد. 
مذکور را نکوهش می کنند و هر دو اعالمیه، 
مولوی ترورشده را همدست و متحِد خود 

معرفی می نمایند. 
در حالی که رییس جمهور کرزی و حکومِت 
او در صدد است تا مذاکراِت دوبی با طالبان 
وی  کارنامۀ  در  مهم  تحول  یک  عنواِن  به 
ثبت شود، سخنگوی طالبان به نام ذبیح اهلل 
مجاهد هرگونه مذاکراِت طالبان را در دوبی 
طالبان  می کند.  تکذیب  افغانستان  دولت  با 
طالبان  اسالمی  امارت  که  آن چه  آدرس  از 

افغانستان می خوانند، به روز چهارشنبه، ۳۰ 
فاقد  فردی  را  معتصم  مولوی   ،۱۳9۲ دلو 
مسوولیت و صالحیت نامیدند و افزون بر 
اصول،  »خالف  که  کردند  متهم  را  او  آن، 
آرمان و جهاد مقدس امارت اسالمی و در 

راستای اهداف اشغال گران فعالیت دارد«.
نکتۀ مهم و قابل توجه در اعالمیۀ طالبان این 
بود که گفته شد؛ عدم افشای نام و شهرِت 
که  است  آن  بیان گر  دوبی،  مذاکره کنندگان 

چنین مذاکراتی با طالبان وجود ندارد. 
واقعی  مذاکراِت  آیا  واقعًا چنین است؟  آیا 

میان دولت و طالبان وجود ندارد؟
ادعای  نادرستِی  و  درستی  از  صرف نظر 
با  آن ها  مذاکراِت  بودِن  دروغ  در  طالبان 
و  پرسش برانگیز  نکتۀ  افغانستان،  دولت 
قابل بحث، به ابهام این مذاکرات از سوی 
برمی گردد.  کرزی  رییس جمهور  و  دولت 
این  در  شفافیتی  و  توضیح  هیچ گونه  زیرا 

مذاکرات وجود ندارد. 

هزاران نفر از نیروهای نظامی افغانستان در 
و  کرزی  از  دفاع  در  و  طالبان  علیه  جنگ 
حکومِت او طی این دوازده سال جان خود 
را از دست دادند؛ اما کرزی از مرگ آن ها 
در حِد مرگ مولوی رقیب، نه متأثر گردید 
و نه به پیکر آن ها این چنین حرمت و عزت 

قایل شد.  
از مذاکرات  رییس جمهور کرزی در حالی 
بزرگ نمایی  دوبی  در  طالبان  با  پنهانی 
اصلِی  کلید  و  صلح  کلید  وی  که  می کند 
و  پاکستان  دسِت  در  را  طالبان  با  مذاکره 
قرارداد  امضای  از  او  حتا  می داند؛  امریکا 
امنیتی با امریکا برای دسترسی به این کلید 
امتناع کرد. اما نکتۀ پرسش برانگیز به همین 
رییس جمهور  متناقِض  و  متضاد  موضِع 
و  مذاکره  کلید  »اگر  که  برمی گردد  کرزی 
صلح با طالبان در دستاِن امریکا و اسالم آباد 
است، پس چرا او بدون صاحبان این کلید، 

وارد این مذاکره می شود؟«
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محمداكرام اندیشمند

معمای صلح میاِن طالبان و ارگ  

۲4 روز دیگر، جشن جهانِی نوروز به میزبانی افغانستان برگزار 
می گردد. این برنامه که میزبانی آن، همه ساله میاِن کشورهای 
منطقۀ  در  خورشیدی  نِو  سال  در  است،  چرخش  در  منطقه 
پغماِن شهر کابل برگزار خواهد شد. به نظر می رسد که دولت 
آماده گی گرفته و  مراسم  این  برای  قبل  از مدت ها  افغانستان 
این  به رغم  اما  است.  دیده  تدارک  نیز  را  مناسب  مکاِن  یک 
آماده گی، چند چالِش عمده فرا راهِ این جشن باستانی وجود 

دارد که اشاره به آن ها خالی از فایده نمی باشد.
چالش نخست، مصادف شدِن این مراسم با برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری است. قریب دو هفته، برگزاری این دو برنامه 
دومی  و  فرهنگی،  موضوع  یک  اولی  که  دارند  فرق  هم  از 
آن جا  از  می باشد.  حیاتی  عین حال  در  و  سیاسی  قضیۀ   یک 
 که مراسم نوروز در بحبوحۀ کارزارهای داِغ انتخاباتی برگزار 
خواهد شد، احتمال می رود که انتخابات سایۀ سنگیِن خود را 
بر این جشِن بزرگ بگستراند و این در حالی است که تا کنون 
هیچ تبلیغی برای این مراسِم مهم و فرهنگی از سوی حکومت 
برای  حکومت  اجندای  ضمن،  در  است.  نگرفته  صورت 
هرچه بهتر و بزرگ تر تجلیل شدِن آن نیز روشن نیست. جای 
نگرانی این جاست که در سال های گذشته، کشورهایی چون 
ازبکستان، ایران و... هرکدام در نوبت میزبانی شان، به بهترین 
و شایسته ترین وجه، جشن جهانِی نوروز را برگزار کرده اند؛ 
اکنون که نوبِت افغانستان رسیده، مبادا با وضِع موجود نحوۀ 

برگزاری آن مایۀ شرمساری  همه شود! 
نکتۀ مهِم دیگر در این زمینه، تأمیِن امنیِت مراسم نوروز است 
که با توجه به وضع امنیتی موجود، شدیداً این دلهره و هراس 
وجود دارد که امنیت مراسم توسط شورشیان مختل شود. در 
سال های پسین با توجه به سیاست های نادرسِت رییس جمهور 
کرزی، نیروهای مخالِف نظام چنان قوت یافته اند که می توانند 
این  که  بدیهی ست  کنند.  اجرا  عملیات  نقاط  ایمن ترین  در 
نیروها بنا بر ایدیولوژی یی که دارند از ریشه با مسایلی چون 
که  پیش بینی ست  قابل  اکنون  همین  از  و  مخالف اند  نوروز 
این مراسم را آرام نخواهند گذاشت. اما در همین زمینه، یک 
نکتۀ دیگر نیز قابل یادآوری ست که در سال های پسین برخی 
گروه ها و نهادها پیدا شده اند که زیر چتر کار فرهنگی، عماًل 
در پی تبلیِغ قرائت های نادرسِت مذهبی و سیاسِی خودشان اند. 
این گروه ها هر سال در ایام سال نو، دست به تبلیغ علیه نوروز 
زده اند و آن را سبوتاژ کرده اند. این گروه ها خالف ادعاهای 
فرهنگی بودن شان، به کارها و تبلیغاِت سیاسی می پردازند و 
بازخواست  نیز  قانون  مجریان  و  از سوی حکومت  متأسفانه 
نمی شوند. بنابراین، احتمال می رود که تحت تأثیر نگرش های 
نوروز  جشن  برگزاری  گروه ها،  این  جزم گرای  و  سیاسی 
باستانی سبوتاژ گردد و به جای رعایِت شأن و شکوه آن، به 
برگزاری یک برنامۀ ناقص و مختصر بسنده شود؛ چیزی که 
پیش گیرانۀ  برنامه های  اما  پیش بینی ست  قابِل  اکنون  همین  از 

حکومت در این زمینه، ناروشن!
زمینه،  این  در  دیگر  توجه  قابل  و  نگران کننده  نکتۀ  اما 
برخی  بنیاد  بر  است.  جشن  این  برگزاری  کمیسیون  ترکیب 
در  حکومت  سوی  از  اشخاصی  تأییدناشده،  گزارش های  از 
از آن ها به طور کل،  این کمیسیون گماشته شده اند که برخی 
فرهنگی  امور  آگاهان  از  برخی  شوونیست اند.  و  قوم پرست 
در این زمینه اظهار نگرانی کرده و می گویند که نشود افکار 
روز  در  نوروزی  برنامه های  روی  افراد،  این  شوونیستی 
برگزاری این جشن اثر منفی بگذارد و به جای این که مراسِم 
آن  از  کنند،  برگزار  ملی  به شکل  را  نوروز  جهانی  و  بزرگ 
نوعی مراسم قومی  بسازند؛ طوری که شأن و شکوهِ این مراسم 
در ایام میزبانی افغانستان، نزد همسایه گان و کشورهای منطقه 

کاماًل به زمین بخورد. 
در هر حال، تمام نگرانی هایی که در باال از آن ها یاد شد، قابل 
مکث اند. بنابراین، آن چه که در وهلۀ اول مهم به نظر می رسد 
این است که اگر در این رویداد، دسِت سیاست دخالت کند، 
هر یک از این نگرانی ها محقق خواهد شد. اما اگر حکومت 
از دغدغه های سیاسی، مذهبی،  به دور  برگزاری،  و کمیسیون 
قومی  و...، در تالِش برگزاری یک مراسِم کاماًل ملی و فرهنگی 
افغانستان، که مایه وحدت و  مباهاِت  مایۀ  تنها که  نه  باشند؛ 
نزدیکِی گروه های قومی، مذهبی، فرهنگی و حتا سیاسی در 

سطح کشور خواهند شد.

مبـادا نوروز سیاسی 
شــــود!

رییس جمهور كرزی در حالی از مذاكرات پنهانی با طالبان در دوبی بزرگ نمایی می كند كه وی كلید صلح 
و كلید اصلِی مذاكره با طالبان را در دسِت پاكستان و امریکا می داند؛ حتا او از امضای قرارداد امنیتی 
با امریکا برای دسترسی به این كلید امتناع كرد. اما نکتۀ پرسش برانگیز به همین موضِع متضاد و 
با طالبان در دستاِن امریکا و  متناقِض رییس جمهور كرزی برمی گردد كه »اگر كلید مذاكره و صلح 

اسالم آباد است، پس چرا او بدون صاحبان این كلید، وارد این مذاكره می شود؟«



سال پنجم   y شمارة یکهزار دو صدو  چهل و ششم y سه شنبه  6 حوت /اسفند y 1392 24 ربیع الثانی  y 1435 25 فبروری 32014 www.mandegardaily.com

چطور انقالب اوکراین را زنده نگه داریم
چند  طی  کی یف  شهر  در  داده  رخ  چشمگیر  تحوالت 
و  کامپیوترها  تلویزیون ها،  پای  را  جهان  گذشته  روز 
تلفن های هوشمند نشانده است. شجاعت مردم اوکراین 
و  به دموکراسی خواهان  نیروی جدیدی  بخشیدن  باعث 
دوستداران آزادی شده است اما موفقیت این تالش هنوز 
قطعی نیست و چند هفته آینده برای اوکراین تعیین کننده 

خواهند بود.
همه ما عالقه مند به یک انقالب خوب هستیم اما بخش 
خیلی  این  است.  آن  از  پس  روزهای  انقالب  سخت 
آسان تر است که خطراتی را که می تواند یک انقالب را 
به انحراف بکشاند پیش بینی کنیم تا اینکه راه حل هایی 
را برای حفظ مسیر انقالب ارائه کنیم. هنگامی که برای 
نخست  سفر  کنم  سفر  اوکراین  به  دارم  قصد  دیگر  بار 
خود به این کشور را در جریان انقالب نارنجی در سال 
۲۰۰5 هنگامی که رییس جمهور جدید و منتخب کشورم 
گرجستان بودم و برای ایجاد یک کشور دموکراتیک به 
گونه یی که ملت ما از زیر سایه اتحاد جماهیر شوروی 
در  می آورم.  یاد  به  می کردم،  تالش  شود  خارج  سابق 
جریان آن سفر که پنج ماه پس از آنکه اوکراینی ها دولت 
از  شدم  نگران  من  شد،  انجام  زدند  کنار  را  سابق خود 
اصالحات حیاتی الزم  از  هیچ یک  فهمیدم عمال  اینکه 
برای تغییر شکل این کشور حتی آغاز و یا برنامه ریزی 
این مساله برای من دردناک بود زیرا من  نشده اند. فهم 
می دانستم که پیروز شدن یک انقالب چه انرژی زیادی 
می طلبد و در آن هنگام احتماال دیگر برای درست کردن 
باید از  اما این بار ما  مسیر انقالب بسیار دیر شده بود. 
مسیر  در  را  انقالب  باید  و  کنیم  اجتناب  اشتباهات  این 

درست به پیش ببریم.
از  پیش  سال  یک  حدود  گرجستان  صورتی  انقالب 
آنچه  داد.  اوکراین رخ  نارنجی  انقالب  یعنی  آن  خواهر 
خیابان ها  از  مردم  جمعیت  که  هنگامی  گرجستان  که 
چندانی  تفاوت  شد،  مواجه  آن  با  بازگشتند  خانه ها  به 
با وضعیت اوکراین نداشت. در آن هنگام با یک کشور 
شکست خورده که یک اقتصاد ناکارآمد و فاسد به طور 
ارایه  خود  مردم  به  را  خدماتی  هیچ  و  داشت  نظام مند 
نمی داد و دستخوش جرم و جنایت بود و تحت حکومت 
از  بخش هایی  حتی  و  داشت  قرار  مجرمان  شبکه های 
نداشت،  قرار  مرکزی  دولت  کنترل  تحت  دیگر  کشور 

مواجه بودیم.
آن  در  دارد  اکنون چنین وضعیتی  اوکراین  که  همانطور 
زمان به کشور من به کنایه محل رشوه ها و قبیله ها گفته 
پیروز  انقالب گرجستان  از آنکه  اما ۱7 ماه پس  می شد 
کابینه  در  فعال  استعداد  با  کارشناسان  و  وزرا  تیم  شد 
صورت  به  تا  دادند  انجام  زیادی  اقدامات  من  دولت 
ملموس شیوه ای که دولت گرجستان با مردم خود تعامل 

دارد را تغییر دهند و بدین ترتیب طرز نگرش مردم به 
داشتند  اعتقاد  گرجستان  مردم  یافت.  تغییر  نیز  دولت 
که این تغییرات واقعی هستند. زمان زیادی الزم بود تا 
آن  با  که  الزم  اقدامات  فهرست  زیاد  حجم  که  بفهمیم 
روبرو هستیم چقدر زیاد است. ما از این زمان برای ایجاد 
میراثی برای کشور و شکست دادن فساد، اصالح نهادها، 
چند برابر کردن بودجه، زیرساخت های مدرن و افزایش 
جذب سرمایه در کشور استفاده کردیم. زمان برای عملی 
کردن این اقدامات یک عنصر ارزشمند است که اوکراین 

چندان از آن برخوردار نیست.
در سال ۲۰۱4 در ماهیت تعیین کننده تغییر سریع شیوه ای 
که دولت اوکراین با شهروندانش تعامل می کند، نمی توان 
پیش عیان می شود که  از  بیش  این حقیقت  اغراق کرد. 
نیست  تلویزیونی  انقالب  یک  دیگر  کشور  این  انقالب 

شده  سپرده  مردم  انبوه  دست  به  که  است  انقالبی  بلکه 
بودیم  شاهد  اوکراین  خیابان های  در  ما  که  آنچه  است. 
چیزی نبود که تنها چند گروه نخبگان سیاسی بخواهند 
بلکه چیزی بود که مردم اوکراین می خواستند. اکنون هر 
گروه از نخبگان که افسار قدرت را در دست بگیرند باید 
کارهایی را انجام دهند که قبال هرگز انجام نشده اند. در 
انقالب های انبوه سپاری شده مردم یک کشور به طرزی 
حیرت آور با یکدیگر ارتباط و مشارکت دارند. در چنین 
قاطع تر  و  هوشمندتر  پاسخگویی  ابزارهای  انقالب هایی 
ساعت  اساس  بر  پیشرفت  توقع  و  هستند  زمان  هر  از 
این یک شکل کامال  ماه.  یا  نه هفته و  سنجیده می شود 
ادبیات  نمی توان  اکنون  است.  سیاسی  تحول  از  جدید 
انرژی  به  انقالب  انرژی  تعدیل  درخصوص  موجود 
انداخت  جریان  به  حتی  را  کشور  سازندگی  و  اصالح 

و ما با چندین انقالب به بن بست رسیده مربوط به بهار 
عرب مواجه هستیم که طی آنها تفکر سنتی و اقدامات 

کند نتوانسته اند باعث حفظ انقالب ها شوند.
اوکراین میدان جنگ ایده های جدید خواهد بود و امید 
انقالب  آنکه  برای  باشد.  موفق  زمینه  این  در  که  است 
دوم اوکراین فرصت واقعی موفقیت را داشته باشد باید 
آنکه  نخست  دهد:  رخ  تحول  چهار  آینده  هفته های  در 
اتحاد  زمینه شخصیت ها  در  آنکه  به جای  باید  مخالفان 
پیشتر  اوکراین  باشند.  متحد  اصول  زمینه  در  کنند  پیدا 
تجربه شکست یک انقالب یعنی انقالب نارنجی به دلیل 
را  پیش  دهه  یک  طی  سیاسی  نخبگان  داخلی  درگیری 
داشته است و این هر چه بیشتر اهمیت پیدا می کند که 
این  تحول  دومین  بگیرند.  درست  شکست  این  از  آنها 
است که باید جلوی تکه تکه شدن اوکراین گرفته شود. 
هرگونه تالش برای آنکه تمامیت ارضی اوکراین را از 
طریق توسل به نیروهای داخلی و یا خارجی زیر سوال 
برده و یا تضعیف کند نباید اجازه عرض اندام پیدا کند. 
در  روسیه  مقامات  اظهارات  نظیر  بی ادبانه یی  اظهارات 
خصوص تصرف جزیره کریمه را باید اتحادیه اروپا و 
در  تحول  سومین  دهند.  پاسخ  صریح  و  سریع  امریکا 
اوکراین که بسیار حیاتی است نظم بخشیدن به انقالب 
و  آزاد  عادالنه،   انتخابات  طریق  از  تنها  کار  این  است. 
مشروع  مردم  نظر  از  که  دولتی  که  است  ممکن  سریع 
آن  با  و  بوده  بین المللی  جامعه  برای  شریکی  و  باشد 
کار  آن حمایت شود روی  از طرف  و  داشته  مشارکت 
متکی  خود  دولت  به  اوکراین  مردم  که  زمانی  تا  بیاید. 
باشند سرمایه غربی برای تسهیل این دوران انتقال قدرت 
موفق نخواهد شد. تنها پس از انتخابات است که دولت 
یک کشور می تواند اعتماد مردم را برای انجام اصالحات 
تجدید حیات  و  دموکراسی  بازیابی  منظور  به  ضروری 
جامعه  که  است  آن  چهارم  تحول  باشد.  داشته  آن 
آرام  اوکراین  خیابان های  آنکه  از  پس  باید  بین المللی 
شده و دوربین ها به خانه بازگشتند به این کشور همچنان 
را  اوکراین  تحوالت  قبل  از  که  ناظرانی  بمانند.  متعهد 
تحت نظر دارند باید آماده باشند تا به این کشور از چند 
طریق حیاتی کمک کنند. ما باید به اوکراین کمک کنیم 
تا انتخابات خود را به درستی و سریع ترین زمان ممکن 
انجام دهد. بدون دولتی که مورد اعتماد مردم باشد هیچ 
تا  باشیم  آماده  باید  ما  افتاد.  نخواهد  اوکراین  در  اتفاقی 
منابعی را برای حمایت از اصالحات در اوکراین هنگامی 
که دولتی در این کشور به منظور اجرای آنها روی کار آمد 
تخصیص دهیم. ما باید فعاالنه کمک های مالی چشمگیر 
این  اوکراین در جریان  اقتصاد  توازن در  ایجاد  برای  را 
دوران انتقال قدرت و کاهش تاثیر سریع اقتصاد بر مردم 

اوکراین به عمل آوریم.

دولت مصر استعفا 
کرد

مبارزه علیه فساِد مقامات در چین 
تشدید می شود

هیگ:

 مرکل شریک کلیدی انگلیس 
برای اصالح اتحادیة اروپاست مبارزه  میالدی  جاری  سال  دارد  قصد  چین  دولت 

با فساد مالی در این کشور را شدت بخشیده و در 
این راستا به تمرکززدایی از قدرت بپردازد، شفاف تر 
»تحمل  سیاست  مالی  فساد  به  نسبت  و  کند  عمل 

صفر« را در پیش بگیرد.
جینپینگ،  شی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رسیدن  قدرت  به  زمان  از  چین  رییس جمهوری 
با فساد به اجرا  اقدامات گسترده ای را برای مقابله 
درآورده و هشدار داده که این مشکل تهدیدی علیه 

حزب کمونیست چین است.
جدیدترین تدابیر چین در راستای مبارزه با فساد در 
این کشور در سخنرانی »لی کچیانگ«، نخست وزیر 
چین در تاریخ ۱۱ فبروری طی یک نشست در زمینه 
مبارزه با فساد تبیین شد اما جزئیات آن روز گذشته 

از سوی خبرگزاری شینهوا چین منتشر شد.
از  بیش  تمرکز  از  سخنرانی  این  در  کچیانگ،  لی 
حد قدرت توسط دولت مرکزی چین انتقاد کرد و 
خواهان ایجاد یک دولت باز به عنوان موثرترین راه 

پذیرفتن نظارت شد.
نخست وزیر چین تاکید کرد: هنگامی که دولت کنترل 
بیش از حد اعمال می کند و مستقیم در فعالیت های 
اقتصادی خرد مداخله می کند نه فقط قابلیت بازار 
منابع  تخصیص  در  کننده  تعیین  نقشی  ایفای  برای 
تاثیر می گذارد بلکه هزینه های تراکنش های مالی را 

افزایش داده و فساد را تسهیل می کند.
به گفته لی کچیانگ، در سال ۲۰۱۳ دولت چین در 
جریان تحقیقاتی که در زمینه فساد انجام داد نزدیک 
به 4۰۰ میلیارد یوان معادل 67 / 65 میلیارد دالر را 

باز پس گرفت.

وی تاکید کرد: در جریان این تحقیقات بیش از 4۰ 
هزار مقام چینی تنبیه انضباطی دریافت کردند و ۱۰ 
هزار نفر نیز از کار برکنار شدند. دولت چین نسبت 
»تحمل  رویکرد  دولت  داخل  در  فساد  عناصر  به 
این که چه کسی در  از  نظر  دارد. صرف  را  صفر« 
فساد دخیل بوده، علیه آنها باید تا آخر کار تحقیقات 

انجام شده و نباید آنها را تحمل کرد.
منتشر  حالی  در  چین  نخست وزیر  سخنرانی  این 
می شود که تحقیقات علیه ژو یونگ کانگ، رئیس 
سابق امنیت داخلی چین تبعاتی را در پی داشته و 

برخی از همپیمانان نزدیک وی متهم شده اند.
نخست وزیر چین خاطرنشان ساخت: دولت چین 
هرچه بیشتر بودجه و همه حساب هایش را شفاف 
و باز خواهد کرد. وی از مقامات بلندپایه خواست 
کارکنان خود  تا محدودیت ها علیه خویشاوندان و 

را تقویت کنند.

کابینه  و  وزیر  نخست  استعفای  از  الجزیره  شبکه خبری 
مصر و تعیین »ابراهیم محلب« برای تشکیل دولت جدید 

خبر داد.
منابع مصری اعالم کردند که حازم ببالوی، نخست وزیر 

مصر و اعضای کابینه وی روز دوشنبه استعفا کردند.
بنا به گزارش منابع بلندپایه مصری إبراهیم محلب، وزیر 
مسکن دولت مستعفی مسوول تشکیل دولت جدید مصر 
شد و قرار است در این خصوص با عدلی منصور، رییس 

جمهور موقت مصر دیدار کند.
به گفته منابع مصری این تصمیم درپی نشست روز گذشتۀ 
کابینه که با حضور فیلد مارشال عبدالفتاح سیسی، فرمانده 
نیروهای مسلح و وزیر دفاع برگزار شد، اعالم شده است.
برای  را  خود  نامزدی  زودی  به  سیسی  می رود  انتظار 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعالم کند. در این 

صورت او از هر دو پست خود استعفا خواهد داد.
به  جنوری  در  که  مصر  جدید  اساسی  قانون  براساس 
تصویب رسید، انتخابات باید در اواسط ماه اپریل )حدود 

دو ماه دیگر( برگزاری شود.
به گفته خبرنگاران، فیلد مارشال سیسی به دلیل محبوبیت 
و همچنین در نبود رقبایی جدی از شانس زیادی در این 

انتخابات برخورد است.
درخصوص  سخنانی  در  الببالوی  حازم  حال  همین  در 
اداره  مسوولیت   دولت  داشت:  عنوان  دولتش  استعفای 
کشور را پذیرفت اما نه به این خاطر که بهترین قدرت در 
کشور بود. ما تمام تالش خود را کردیم تا مصر را از این 
تونل تنگ خارج کنیم که به دلیل فشارهای اقتصادی و 

تنش های سیاسی در این شرایط قرار گرفته است.
از  باید  مردم  اینکه  بیان  با  مصر  مستعفی  وزیر  نخست 
اما  نیست  اظهار کرد: مشکالت کم  کنند  دولت حمایت 

دولت گام مهمی را برای سازندگی کشور برداشت.
در  چشمگیری  صورت  به  امنیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشور برقرار شد. پولیس و نیروهای مسلح و دولت تالش 
کردند تا نظامی قانون مدار را تشکیل دهند. کشور ما دارای 
مشکالتی است اما در مقابله با کسانی که برای کشور خیر 
امر طبیعی است. تصمیماتی که  این یک  را نمی خواهند 
دولت اتخاذ کرد نقدهایی در پی داشت اما مهم این است 
که در پی این تصمیمات، منافع کشور قرار داشت و من 
می خواهم بگویم که دولت با اخالص ماموریت خود را 

انجام داد.
و  سیاسی  تصمیمات  داشت:  عنوان  الببالوی  حازم 
اقتصادی اتخاذ شده دارای جوانب مهمی بود اما باید به 
این مساله توجه داشت که فقط مساله خود مصر نیست 
بلکه کشورهایی در خارج از مصر نیز وجود دارند که بر 

ما تاثیر می گذارند و ما نیز بر آنها تاثیر می گذاریم.
قانون  برسر  کرد:  تصریح  مصر  مستعفی  وزیر  نخست 
اساسی توافق حاصل شد و تعداد بسیاری در همه پرسی 
دادند.  موافق  رای  آن  به  و  کردند  اساسی شرکت  قانون 
من  دارد.  احتیاج  مصری ها  همه  به  مصر  لحظه  این  در 
می خواهم تاکید کنم که دولت مسئولیت بسیار بزرگی در 
مقابل مردم دارد. کشور در آماج مشکالت بسیاری است. 
باید برای برون رفت از تونل به دولت کمک کرد. شرایط 
برای  باید  ما  و  نیست  منافع شخصی  برای  زمان  کنونی 

نجات کشور منافع شخصی را در نظر نداشته باشیم.
ما  کشور  مقابل  در  داشت  عنوان  الببالوی  حازم 
من  و  دارد  موفقیت وجود  برای  بسیاری  چشم اندازهای 

برای مصر تمام تالش خود را کردم.

وزیر امور خارجه انگلیس در آستانه سفر آنگال مرکل به لندن 
برای  لندن  آلمان حامی تالش های  عنوان کرد که صدراعظم 

اصالح اتحادیه اروپا است.
خارجه  امور  وزیر  هیگ،  ویلیام  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
انگلیس تصریح کرد که آنگال مرکل، صدراعظم آلمان موضع 
مهمترین  و  می داند  را  انگلیس  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
عضو  کشورهای  بین  جدید  رابطه ای  ایجاد  در  لندن  شریک 

اتحادیه اروپا است.
درخصوص  جدی  مذاکرات  که  کرد  عنوان  همچنین  هیگ 
روابط لندن با بروکسل تا پیش از انتخابات آینده انگلیس آغاز 
نخواهند شد اما مذاکره با مرکل نشان دهنده شروع تالش برای 

رسیدن به تفاهم در زمینه اصالحات است.
مشترکات  انگلیس  و  آلمان  که  داشت  عنوان  همچنین  هیگ 

زیادی در این زمینه دارند.
مرکل عالوه بر بازدید از مجلس علیا و سفلی پارلمان انگلیس 

و دیدار با کامرون، با ملکه انگلیس نیز دیدار خواهد کرد.

                                                                                               میخائیل ساكاشویلی رییس جمهور پیشین گرجستان- پلیتیکو                                      



سیدحسین اشراق 

چکیده:
دموکراسی به مثابۀ یک نظام سیاسی بالمنازع، در حاِل 
حداقلِی  مفهومِ  باید  افغانستان  در  و  است،  گسترش 
سیاسی  تکنولوژِی  و  حکومت  از  شیوه یی  که  آن 
را  است  مشروعیت  و  رقابت  مشارکت،  تأمین  برای 
توسعه ببخشیم و مفهوم حداکثرِی آن را که جنبه های 
نهادینه سازی  برای  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
فرهنگ، هنجارها و ارزش های دموکراتیک دارد، واجد 
)دموکراسی  دو  هر  زیرا  نماییم.  تلقی  اساسی  اهمیت 
حداقلی و حداکثری( برای ملت سازی به معنای مدرِن 
انسجامِ ساختاری  بازی می کنند و زمینه های  آن نقش 
را  اجتماعی  تغییرات  ارزشی کارگزاراِن  و هم بسته گِی 

به وجود می آورند.

انسجام  ملت سازی،  دموکراسی،  کلیدی:  واژه گان 
قدرت  اجتماعی،  قرارداد  جمعی،  خرد  اجتماعی، 

عمومی، شهروند.

 درآمد:
تجربۀ دموکراسی می تواند در جهت انسجام اجتماعی، 
این که  جهِت  به  آن هم  باشد،  داشته  تأثیرگذار  نقش 
بر  پیشامدرن را متحول می سازد و  مناسبات و روابط 

فرهنِگ استبدادزدۀ اجتماعی مهر پایان می گذارد.
متنوِع  مدل های  از  این که  وجود  با  تحلیل گران       
سخن  کانتکست های شان  با  متناسب  دموکراسی 
مشروعیت  مانند:  آن ها  مشترِک  اصول  اما  گفته اند؛ 
و  شهروندان  برابری  سیاسی،  نظام  قانونی  ـ  عقالنی 
مؤلفه های  مردم،  اساسی  آزادی های  و  حقوق  تحقق 
اساسی یی هستند که نه تنها مدیریِت سیاسی جوامع را 
کیفیت می بخشند، که به حیات مدنِی آن ها نیز معنای 

بهتری می  دهند.
    کارشناسان بحِث ملت سازی در افغانستان با مفهوم 
مذهبی،  اتحاد  نژادی،  وحدت  مبنای  بر  را  آن  مدرِن 
گونۀ  به  اقتصادی  منفعت های صرف  زبانی،  یگانه گی 
و  سرزمینی  وجه  بلکه  نمی کنند،  سنجش  تک خطی 

منافع مشترِک معطوف به آیندۀ را مورد عنایت بیشتر 
قرار می دهند، به همین جهت این مقوله )ملت شدن( 
مذهبی  تصفیۀ  زبانی،  پاک سازی  هویت ها،  ادغام  با 
نوعی  بلکه  نمی کند،  پیدا  عینیت  مکانیکی  وحدت  و 
تا  می نماید  اقتضا  را  خردمندانۀ  تعامل  و  هم پذیری 
 )54  :۱۳77 )پوجی،  عمومی”  “قدرت  یک طرف  از 
به وجود آید و از جانب دیگر، اشتراکات معنوی حیات 

ملی به جریان تأثیرگذار مبدل شود.
به واسطۀ  را  ملت شدن  مفهوم  گذشته،  دوران های  در 
پارامترهای سنتی مانند زور و تقلب، تداوم هنجارهایی 
به  می کردند،  تعریف  نژاد  و  خون  پاتریمونیالیستی 
هابز  توماس  قول  به  آن  حفظ  برای  سبب  همین 
و  می کردند  تجویز  را   )  87  :۱8۰ )همپتن،  “لویاتان” 
به  معطوف  ارادۀ  آن،  فروپاشی  از  جلوگیری  جهت 

قدرِت تک محور و خودکامه را الزمی می انگاشتند.
از  این که  بر  عالوه  شدن  ملت  سنتی  گفتمان      
نموده،  ابزاری  استفادۀ  امنیت  و  نظم  حفِظ  توجیهاِت 
نوعی فرهنگ سیادت طلبی و برتری جویی را نیز ترویج 
کرده است، به همین جهت ارزش های خرد جمعی ـ 
را  سیاسی  نظام  نهادی  ترتیبات  و  اجتماعی  مشارکت 
به  آن ها جلوگیری  تأثیرگذاری  و  از طرح  و  برنتابیده 

عمل آورده است.
مدرِن  مفهوم  به  ملت شدن  بحث  باشد  قرار  اگر      
برای  ملی  بلوغ  می باید  باشیم،  داشته  نظر  در  را  آن 
مفهوم  و  بیانگاریم  جدی  را  مسوولیت پذیری 
پدرساالری در پهنۀ قدرت سیاسی را مورد تردید قرار 

دهیم.
   رابطۀ دموکراسی و ملت شدن در صورتی منطق پیدا 

می کند که:
روابط  شبکۀ  و  بگیرد  شکل  عمومی”   “حوزۀ  الف ـ 
سنتی به روابط اجتماعی مبتنی بر “قرارداد”های مدنی 

متحول شود.
فرمانروایِی  پارادایِم  از  تغییر  با  اساسی  قانون  ب ـ  
تمرکزگرا به فرمانروایی کارگزارِ مبتنی بر “دموکراسی 
تفاهمی”  متحول شود و مورد اجماع دموکراتیک واقع 

شود.
ج ـ  نظام مشروع و مورد توافق جمعی شکل بگیرد.

   
ملت سازی به مفهوم مدرن آن را، دموکراسی به عنوان 
ساختار سیاسی و مکانیزم شیوۀ زنده گی از چند جهت 

توجیه می کند:
که  روندهایی  نقدناپذیر؛  روندهای  نفی   .۱
سازوکارهای  و  قطعیت اندیشی  جزم گرایی،  بنای  بر 

غیردموکراتیک شکل گرفته اند.
تأکید بر برابری طبیعی انسان ها؛ برابری یی   .۲
طبیعی”  وضع  در  را  انسان ها  همۀ  برابر  “حقوق  که 
عنایت  مورد  سیاسی  جامعۀ  و   )۲۰۳  :۱۳69 )جونز، 

قرار می دهد.
به  که  قوانینی  قوانین؛  رعایت  به  التزام   .۳
مصلحت  و  خیر  و  گردیده  وضع  انسان  خود  واسطۀ 

مشترِک آن ها را بازتاب می دهند.
کارویژه های فایده بخش؛ کارویژه هایی که به   .4
و  رضایت بخش  مردم  عموم  برای  پراگماتیستی  گونۀ 

اعتمادآفرین است.
انسان ها؛  مصلحت اندیشی   .5
مصلحت اندیشی یی که ناشی از تصمیم گیری جمعی و 

فهم مشترک نسبت به سرنوشِت همه گانی است.
صلح جویی و مداراپیشه گی؛ صلح جویی یی   .6
و  دارد  سنخیت  دموکراتیک  جوامِع  ذات  با  که 

خودکامه گی و ستیزه جویی را برنمی تابد.
توسعۀ سیاسی یی  توسعۀ سیاسی؛  بر  تأکید   .7
فراهم  را  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعۀ  زمینه های  که 
می کند و فرصت های جدید برای نوسازی اجتماعی را 

به وجود می آورد.
تقویت و گسترش اومانیسم؛  اومانیسمی که   .8
برای حقوق بشری و شئون شهروندی انسان ها اصالت 
قایل است و مشروعیت نظام را در گرو رضایت آن ها 

می داند.
که  خردگرایی یی  خردگرایی؛  بلند  جایگاه   .9
می داند و خرد جمعی  ناموجه  را  فردی  تصمیم گیری 
و  مناسب تر  را  اجتماعی  امور  در  قضاوت  برای  را 

کارآمدتر تلقی می کند.
قدرِت مبتنی بر انرژی زبانی؛ قدرتی که از   .۱۰
طریق زبان به شکل دیالوگ متبلور می شود و خشونت 

را به عنوان پدیدۀ ماقبل سیاسی نفی می کند.
    با توجه به موارد باال، ملت سازی و دموکراسی در 
دوران معاصر به مثابۀ دو فراینِد به هم مربوط چنان با 
هم ِگره خورده اند که گویی از یک دیگر جدایی ناپذیر 
اند. نظریه پردازان گوناگون، همه گی بر این هم بسته گی 
تأکید کرده اند، چنان که برخی نظم جهانی وستفالی  و 
پیوندی  چنین  سرآغازِ  را  فرانسه  کبیر  انقالب  برخی 
ذکر کرده اند. با توجه به همین تجربه ها و شکل گیری 
هویت های جمعی و ملی است که امکان ظهور دولت 
ـ ملت میسر شده است؛ دولتـ  ملت هایی که متعلق به 
همۀ “مردم” است؛ مردمِ یک واحِد سرزمینی مشخص 

که توانایی تعیین سرنوشت شان را پیدا کرده اند.
“دگردیسی  مهمش  اثر  در  گرو  مک  آنتونی      
پیدایش  “اساس  را  وستفالی  نظم  بنیاد  دموکراسی؟”، 
 ( پایه  چهار  بر  استوار  که  دموکراتیک  حکومت های 

McGrew, ۱997: ۳ (  است” می داند:
اصل سرزمینی؛ دولت ها مرزهای سرزمینی   .۱
تعریف شده یی دارند که حوزۀ قانونی و اقتدار سیاسی 

آن ها را مشخص می کند.
مطرح شده  متعارِف  معنای  به  حاکمیت؛   .۲
از ویژه گی های بخش ناپذیری،  به واسطۀ مونتسکیو که 

انتقال ناپذیری و باالترین تفوق برخوردار است.
۳.  استقالل؛ دولت ها مختار اند تا امور داخلی 
و بیرونی خودشان را به گونۀ مستقل و فارغ از دخالت 
یا کنترول خارجی اداره کنند و در این مورد دست به 

تصمیم گیری بزنند.

که  نیست  مجاز  مرجعی  هیچ  قانون گرایی؛   .4
ملت  ـ  دولت  یک  شهروندان  بر  فراقانونی  گونۀ  به 

سرزمینی، قواعد یا قوانینی را تحمیل نماید.
    به نظر مک گرو، بر مبنای این اصول چهارگانۀ نظِم 
وستفالی، دموکراسی سرزمینی استوار شده است. ایشان 
با نقل قول از ساموئل هانتینگتون از دموکراسی سخن 
می گوید که “ظهور آن با پیدایش و تکامل دولت ـ 
ملت مقارن بوده” )هانتیگتون، ۱۳7۳: ۱6( و روند آن 
با انقالب فرانسه تسریع شده است، چنان که در مادۀ 
فرانسه  انقالِب  شهروند  و  بشر  اعالمیۀ حقوق  سوم 
تصریح گردیده که: “ملت سرچشمۀ تمامی حاکمیت 
است”، با همین ایده بوده است که “مردم” در مفهوم 
سیاسی آن یعنی “شهروند” شکل گرفته و با گسترش 
اصل شهروندی برای تمامی کسانی که در یک دولت 
ـ ملت سرزمینی زنده گی کرده اند، دموکراسی معنادار 
گردیده است؛ مفهومی که به قول دیوید هیلد با “اصل 
خودمختاری دموکراتیک” )هلد، ۱۳8۰: 448( نیز ربط 

وثیق یافته است.
مطالعه در حوزه های دموکراسی و ملت سازی، بیان گر 
از  ملت سازی  و  دموکراسی  که  است  حقیقت  این 
که  تجربه یی  می باشند؛  برخوردار  استوار  رابطۀ  یک 
به  را  ثبات جوامع  و  زده  رقم  را  دولت ها  مشروعیت 
ارمغان آورده است، اما این دستاورد بزرگ بشری اینک 
در مرحله یی قرار دارد که پس از موج سوم دموکراسی 
روبه رو  شدن”   “جهانی  نام  به  جدیدی  فرماسیون  با 
گردیده و ضرورِت بازسازی و حتا بازتعریفش را در 
داده  قرار  اندیشمندان  و  نظریه پردازان  کاری  اولویت 

است. 
با وجود این که امروزه در زمینه های مربوط به مطالعات 
و  است  مطرح شده  “پایان گرایی”  دموکراسی، جستار 
مباحث مهمی مانند: حقوق بین الملل، بین المللی شدن 
بین المللی،  امنیت  ساختارهای  سیاسی،  تصمیم گیری 
و  جهانی  اقتصاد  ارتباطات،  و  فرهنگ  شدن  جهانی 
منظومۀ پساملی، تجربه ها و نظریه های متعددی را شکل 
اما مشکل ما به عنوان جامعۀ توسعه نیافته  داده است؛ 
پا  کماکان  دموکراسی  تجربۀ  و  ملت سازی  زمینۀ  در 
برجاست. ایجاب می کند که بر گسترش دموکراسی به 
افغانستان تأکید   عنوان یکی از اجزای مهِم منافع ملی 
صورت گیرد و روند ملت سازی به مفهوم مدرن آن به 
موازات تجربۀ دموکراسی توسعه بخشیده شود. در غیر 
اوضاع  و  ماند  بیگانه خواهیم  از تحوالت جهانی  آن، 

داخلی ما نیز سامان نخواهد یافت.

نتيجه: 
مبنا و مفهومِ  از  باشد روند ملت سازی  اگر قرار       
عقالیی برخوردار گردد،  باید استفاده از زور و تقلب 
یا ادغامِ هویت ها و هم چنان شیوه های تمامیت خواهانه 
این  کنیم.  تلقی  قبول  قابِل  غیر  و  قبیح  را  ناعادالنه  و 
اجماع  که  می شود  منطق  واجد  صورتی  در  مفهوم 
به وجود  ملی  مسایل  اساسی ترین  با  رابطه  در  عمومی 
می توان  دموکراسی  تجربۀ  با  را  ملی  نظر  اجماع  آید. 
هماهنگ نمود و انکشاف داد تا از یک طرف مشارکت 
اجتماعی، رقابت و همگرایی را توجیه پذیر نماید و از 
جانب دیگر، زمینه های ارج گزاری به شئون شهروندی 
تبعیض زدایی  روند  مردم،  اساسی  به حقوق  احترام  و 
“عدالت برای همه” را گسترش دهد و تقویت کند. در 
غیر آن، ملتی با هویت و منافِع ملی نخواهیم داشت و 
در عهد مواجهه با جهانی گرایی و منظومۀ پساملی، بدتر 

از گذشته چندپارچه باقی خواهیم ماند. 
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بابک ذاكری
»استعاره، کار رویاست در زبان«؛ دانلد دیویدسن مقالۀ  

این  با  را  است«۱  استعاره  معنای  »آن چه  عنوان  با  خود 
که  می دهد  نشان  شکل  بدین  و  می کند  آغاز  استعاره 
درست همان گونه که ادعا می کند، استعاره را می توان حتا 
در فلسفه هم به کار گرفت؛ چرا که در نظر دیویدسون 
هرچند استعاره فاقد معناست، اما امری مهم در ارتباط 
این که  فهم  برای  می آید.  شمار  به  انسانی  کنش های  و 
چه گونه می توان استعاره را فاقد معنا اما بااهمیت تلقی 
کرد، باید به تحلیل دیویدسون از استعاره رجوع کرد و 
هم چنین آرای وی دربارۀ زبان و معنا را نیز نباید از نظر 
دور داشت. در این نوشته می کوشم ابتدا به اختصار شرح 
تا آن جا  از آرای دیویدسن دربارۀ زبان و معنا  کوتاهی 
که برای فهِم نگره اش دربارۀ استعاره الزم است، به دست 
دهم و سپس با تفصیل بیشتر، به آرای وی دربارۀ استعاره 

اشاره کنم.

معنا در نظر دیویدسون ۲
دانست.  فرگه  پیرو  باید  معنا  دربارۀ  را  دیویدسون 
شده  پرورانده  تحلیلی  فلسفۀ  سنت  در  که  دیویدسون 
مانند ویتگنشتاین  پایه گذاری فلسفۀ معنایش  برای  بود، 
اول به آرای فرگه متوسل شد. او نیز معنای هر گزاره را 
شرایط صدق آن گزاره می دانست. اما دیویدسون کوشید 
تحلیل کامل تری از معنا به دست دهد و البته کوشش های 
او  اختیار  در  خوبی  ابزار  لهستانی،  منطق دان  تارسکی، 
در  زبانی  هر  تارسکی۳ صدق  رأی  بر  بنا  بود.  گذاشته 
زبان دیگری که او فرازبانش می خواند، تعریف می شود. 
کرد.  نام گذاری  موضوعی  زبان  را  اولیه  زبان  تارسکی 
فرازبان را تارسکی شامل تمام جمالت زبان موضوعی 
می دانست.  منطقی  ادات  هم چنین  و  آن جمالت  نام  و 
نام هر جمله در نگرۀ تارسکی، همان جمله است که در 
بنا بر نگرۀ تارسکی جملۀ  گیومه قرار داده شده است. 
اگر  فقط  و  اگر  بود  خواهد  صادق  است«  سفید  »برف 
و  نگره  این  از  استفاده  با  دیویدسون  باشد.  سفید  برف 
قرار دادن زبان طبیعی به جای زبان موضوعی تارسکی، 
صدق جمالت زبان طبیعی را این گونه تعریف کرد که 
برقرار  الف  اگر  فقط  و  اگر  است  صادق  »الف«  جملۀ 
باشد. شرایطی که می توان برقرار بودن یا نبودن »الف« 
معنای  فرگه،  تحلیل  به  توجه  با  دیویدسون  را  دانست 

»الف« تلقی کرد.
 

زبان در نظر دیویدسون 
می توان  تعبیری  به  دیویدسون  فکری  برنامۀ  کل  دربارۀ 
این گونه اظهار نظر کرد که آن تحقیق در شرایط پیشین 
تحقیق  می دانیم،  که  همان گونه  است.  ارتباط  برقراری 
برای  کانت  که  میراثی است  پیشین هر چیز  در شرایط 
فالسفۀ پس از خود بر جای گذاشته است و این همان 
چیزی است که در فلسفۀ کانت عنوان استعالیی به خود 
دیویدسون  فکری  برنامۀ  تعبیری  به  پس  است.  گرفته 
در  دیویدسون  است.  ارتباط  دربارۀ  استعالیی  فلسفه یی 
کارهای فلسفی اش به این نتیجه می رسد که فرد )خود(، 
نوع  هر  برقراری  شرط  جهان  و  دیگر(  )ذهن  دیگری 

ارتباطی است5.
دیویدسن  می شود.  انجام  زبان  وسیلۀ  به  ارتباط  این 
بدین  فرایند شرطی شدن می داند  فرایند زبان آموزی را 
نحو که کسی با پاداش دادن و تخطئه کردن، نوزاد را با 
زبان آشنا می کند6. یعنی زبان آموز در ارتباط با دیگری، 
مفهوم خطا و صدق عینی را از طریق زبان می آموزد و 
فکر  را  آن  که  می شود  چیزی  واجد  فرد  شکل،  بدین 
می نامیم. پس زبان داشتن، پیش شرط فکر داشتن است 
زبانی  جامعۀ  یک  عضو  از  ناشی  خود  داشتن،  زبان  و 
زبان،  آرای  دربارۀ  هم چنین  دیویدسون  است7.  بودن 
آستین، فیلسوف سرشناس انگلیسی را می پذیرد. آستین 
در نگره اش با عنوان »اعمال گفتاری« نشان داد که زبان 
همواره تنها آن چیزی نیست که به ساده گی بتوان واجد 

صدق یا کذبش دانست.
جمالت  از  وسیع تر  بسیار  زبان  آستین،  نظر  در  بلکه 
نوعی  تحلیل،  این  در  زبان  است.  کذب پذیر  یا  صدق 
انسانی دیگر،  مانند هر کنش  به شمار می آید که  کنش 
نباید  و  است  برخوردار  خود  پیچیده گی های خاص  از 
کرد.  اشتباه  ساده سازی شده  منطقی  تحلیل های  با  را  آن 
دیویدسون همان گونه که نشان خواهیم داد، استعاره را از 
این گونه امور می داند. امری که معنا ندارد، اما بسیار مهم 
است و در هر کجا که پای زبان در میان باشد، می توان 
به کارش گرفت، از جمله در علم و فلسفه و ادبیات و...

 
... و اما استعاره

دیویدسون مقاله یی را که در ابتدا به آن اشاره کردیم، با 
توضیح برنهادۀ خودش دربارۀ استعاره می آغازد. سپس 
برنهادۀ  رقیب  نگره های  به  می کوشد  مقاله اش  ادامۀ  در 
خودش حمله برد و هر یک را با استدالل یا مثال نقضی 

از  بعضی  به  نوشته اش  آخِر  در  و  کند  به در  میدان  از 
ثمرات برنهادۀ خودش اشاره می کند. به تعبیر خودش: 
»این مقاله دربارۀ معنای استعاره است و برنهاده اش این 
است که معنای استعاره همان معنای تحت الفظی واژه گان 
را  دیویدسون  مخالفان  اما  بیشتر.«  چیزی  نه  و  است 
گسترۀ وسیعی از فالسفه و ادیبان و زبان شناسان تشکیل 
که  متفکرینی  تمام  دیویدسن  نظر  در  ولیکن  می دهند، 
دربارۀ استعاره با دیویدسن مخالف هستند، در یک اشتباه 
مرکزی هم پیمان اند و آن این است که استعاره عالوه بر 
معنا یا مفهوم تحت الفظی اش، معنا یا مفهوم دیگری هم 

دارد.
نگره هایی  چنین  که  می کند  اضافه  هم چنین  دیویدسون 
تالش می کنند که هر استعاره را با واژه گان دیگری )یا 
برخی  البته در  و  کنند  بیان  تعبیر دیگر(  به  به اصطالح 
انواع این دسته از تحلیل های مشابه، با نگره هایی روبه رو 
می شویم که هر نوع تعبیر دوبارۀ استعاره را غیرممکن 
می داند )از جمله می توان به آرای ماکس بالک8 اشاره 
که  نیست  این  از  ناشی  بودن  ممکن  غیر  این  اما  کرد( 
بدانند،  معنا  فاقد  دیویدسون  چونان  را  استعاره  آنان 
استعاره  پندارند  می  آن ها  که  است  سبب  این  به  بلکه 
همراه  به  پیامی  توضیح،  غیرقابل  یا  عجیب  نحوی  به 
دارد که نمی توان آن پیام را به هیچ وجه در قالب معانی 
تلقی کسانی  بیان کرد. دیویدسون  تحت الفظی واژه گان 
وسیله یی  آشکارا  که  می دانند  »مفهومی  را  استعاره  که 
برای رساندن پیامی به خصوص است، هر چه قدر هم که 
آن پیام عجیب باشد« را به همان اندازۀ دیگر تحلیل ها 

نادرست می داند.
ادبی  سنت  در  به خصوص  و  قدیمی ترین  از  یکی 
فارسی زبانان ریشه دارترین نگره ها دربارۀ استعاره، توسل 
به شباهت آن با تشبیه است. این برنهاده در آثار ارسطو9 
ریشه دارد. برای مثال، جالل الدین همایی در کتاب فنون 
مجاز،  انواع  از  را  استعاره  ادبی۱۰  صناعات  و  بالغت 
و  می داند  رایجش  معنای  غیر  در  لفظ  استفادۀ  یعنی 
دربارۀ استعاره می نویسد: »استعاره عبارت است از آن که، 
اراده  را  را ذکر و طرف دیگر  تشبیه  از دو طرف  یکی 
کرده باشند.« یعنی این که استعاره همان تشبیه محذوف 
است. در این برنهاده، معنای استعاره بسیار قابل دسترس 
معنای ظاهری اش،  بر  استعاره عالوه  نیز  و  بود  خواهد 

دارای معنایی مجازی نیز خواهد بود.
دشوار  پرسش  این  می توان  نگره  این  دربارۀ  این که  با 
نظر  مورد  تشبیه  به  می توان  که چه گونه  کشید  پیش  را 
گوینده دسترسی پیدا کرد، اما تحلیل بهتری وجود دارد 
دارد که هم این نگره و هم نگره یی که بسیار به آن شبیه 
تشبیه  از  آن هم  که  دیگری  نگرۀ  می کند.  فلج  را  است 
تشبیه  یک  با  را  استعاره  که  است  این  می گیرد  کمک 
این همان در نظر می گیرد و سعی می کند با تحلیل معنای 
استعاره، تشبیه مطابق با آن را بیابد. این جملۀ نیچه را 
باشد، چه خواهد  »اگر حقیقت زن  بگیرید که:  نظر  در 
همه گی،  فیلسوفان  که  رفت  نخواهد  ظن  این  آیا  شد؟ 
تا بدان جا که اهل جزمیت بوده اند، در کار زنان سخت 

خام بوده اند؟
آن جدی بودن هول ناک، آن پیله کردن ناهنجار که بنا به 
عادت تاکنون بدان شیوه به سراغ حقیقت رفته اند، مگر 
وسایلی ناجور برای نرم کردِن دل یک زن نبوده است؟ 
شک نیست که این زن نگذاشته است که او را به چنگ 

آورند.« 
در این نوشتۀ کوتاه از پیش گفتار فراسوی نیک و بد۱۱، 

نیچه با تشبیه زن به حقیقت، سعی در روشن کردن این 
فیلسوفان در زنده گی روزمره همواره  مضمون دارد که 
می خواهد  این که  یا  هستند  بی دست وپا  مردمان  مانند 
بگوید که آن ها در کار فلسفه بسیار خام اند. کسانی که 
تحت الفظی  معنای  از  غیر  دیگری  معنای  استعاره  برای 
باال  در  که  جمالتی  مانند  جمالتی  می کوشند  قایل اند، 
گفته شد را به کار گیرند و در این مورد مثاًل تشبیه مطابق 

با آن را بیابند.
اما آن ها همواره از یک مشکل منطقی نمی توانند بگریزند 
داد  نشان  می توان  منطقی  تحلیل  با  که  است  این  آن  و 
چیزی  هر  زیرا  است؛  درست  همواره  تشبیهی  هر  که 
مثاٌل هر  است،  دیگری شبیه  به چیز  لحاظی همواره  از 
در  تعریف  حرف  لحاظ  از  مثال  برای  لحاظی  از  زنی 
زبان آلمانی به هر حقیقتی شبیه است. اما دربارۀ استعاره 
مثاًل  استعاره  در  که  چرا  است؛  بر عکس  کاماٌل  اوضاع 
به  را  جمله  بود«  عربده جو  »نرگسش  می گوییم  وقتی 
نحوی بیان کرده ایم که این جمله همواره کاذب باشد، یا 
با مثالی ساده تر اگر بگوییم »فالنی شیر است«، جمله یی 
را تدارک دیده ایم که همواره کاذب است و این جمله 
در هر شرایطی با توجه به معنای تحت الفظی اش همواره 

کاذب خواهد بود.
تشبیه  همان  استعاره  که  است  این  طرف دار  که  کسی 
محذوف است و یا مایل است بگوید که هر استعاره یی با 
یک تشبیه متناظر است و با آن این همان است، در این جا 
نمی تواند بگوید منظور ما از شیر بودن فالنی این است 
که او در صفتی مانند شیر است؛ زیرا همو باید قبول کند 
استعاره  تحت الفظی  معنای  باشد،  این گونه  اگر  حتا  که 
نباید کاماًل کاذب باشد و یا این که اصاًل استعاره بی معنا 
باشد، پس شرط پذیرفتن آن نگره هایی که ذکر شد هم 
باید این باشد که استعاره عالوه بر معنای تحت الفظی، 
دارای معنای مجازی دیگری باشد، حال آن که نشان داده 

شد استعاره از این معنا خالی است.
ممکن است کسان دیگری برای توضیح معنای استعاری 
شوند.  قایل  استعاری  استفادۀ  در  معنایی  گسترش  به 
مثاًل دربارۀ معنای استعاری جمله یی که یکی از منتقدان 
دربارۀ تولستوی گفته است که: »تولستوی، کودکی است 
قایل  این گونه  است  ممکن  می کند«  اخالقی  وعظ  که 
باشند که »کودک« به تولستوی بالغ اشاره می کند. یعنی 
دایرۀ مصادیق واژه در معنای استعاری گسترش می یابد، 
اما در این مورد به نظر می رسد که استفاده از استعاره، 
نابود کردن آن است؛ زیرا معنای استعاری در هر استعاره 

بخار می شود و چیز مشت پُر کنی به دست نمی دهد.
دیگران ممکن است برای توجیه معنای استعاری به ابهام 
»ببین  کنید:  توجه  حافظ  از  مصرع  این  به  شوند.  قایل 
این مصرع  که در طلبت حال مردمان چون است«؛ در 
کلمۀ »مردم« در دو معنای مردمک چشم و مردم به کار 
باید  معنا  دو  هر  این  فهِم  برای  ما  و  است  شده  گرفته 
کنیم.  بازخوانی  معنا  دو  به هر  توجه  با  دوبار  را  جمله 
در تحلیل دیویدسون با این که چنین استفاده یی، یکی از 
صنایع ادبی مجاز به شمار می رود، اما هرگز نمی توان آن 
را با استعارۀ این همان در نظر گرفت، زیرا: »در استعاره 

هیچ احتیاج مبرمی به تکرار وجود ندارد«.
اما در این نگره که در وهلۀ اول ساده و بی اهمیت جلوه 
می کوشد  که  نگره یی  هر  دارد.  وجود  نکته یی  می کند، 
واژه گانش  بودن  چندمعنایی  به  توجه  با  را  استعاره 
را  آن ها  که  واژه هایی  و  واژه  کاربرد  به  دهد،  توضیح 
مشترک لفظی می نامند، اشاره دارد. در این نگره به معنای 

واقع در  دیویدسون(. در  )معنا در  نمی شود  توجه  واژه 
این نگره ها چیزی دربارۀ جهان نشان داده می شود و هیچ 

چیز دربارۀ معنا گفته نمی شود.
هیچ  که  می کند  اشاره  بارها  مقاله اش  در  دیویدسون 
مخالفتی با اهمیت استعاره ندارد، بلکه او بر آن است که 
با تحلیلش استعاره را به جایگاه واقعی خود برگرداند. 
این که می کوشد  از  مقاله اش پس  انتهای  در  دیویدسون 
دارای  انحا  از  نحوی  به  را  استعاره  که  نگره هایی  تمام 
می داند  واژه گانش  تحت الفظی  معنای  از  غیر  معنایی 
می گوید  او  می پردازد.  خود  نگرۀ  توضیح  به  کند،  نقد 
راه ساده یی برای برون رفتن از بن بست پیش روی آن 
نگره پردازان وجود دارد و آن راه صرفًا این است که از 
این ایده که استعاره پیامی با خود به همراه دارد، دست 
معنایی  هیچ  حاوی  استعاره  که  کنند  قبول  و  بشویند 
نیست، بلکه استعاره اصاًل به محدودۀ معناداری مربوط 

نمی شود، بلکه مربوط به حوزۀ کاربرد است.
نحوۀ  اما  می گذارد،  شنونده  بر  زیادی  تأثیر  استعاره 
دانشمندان  دیگر  و  روان شناسان  به  تأثیرگذاری اش 
کنش های  از  بخشی  به  مربوط  استعاره  است.  مربوط 
دامنۀ  ندارد.  هم پوشانی  معنا  حوزۀ  با  که  است  انسانی 
استعاره بسیار گسترده تر از معناداری است و به تعبیری 
تمام هنرها را در بر می گیرد. همان گونه که نمی توان یک 
تابلوی نقاشی را با چندین هزار واژه بیان کرد و یا یک 
دانست،  معنایی  هیچ  دارای  نمی توان  را  موسیقی  قطعۀ 
به  این  اما  دانست،  معنا  دارای  نمی توان  را هم  استعاره 

معنای بی اهمیتی استعاره نیست.
که  است  این  آن  و  است  مانده  باقی  پرسش  هنوز یک 
وقتی ما یک استعاره را با تعبیر دیگر بیان می کنیم، در 
واقع دست به چه عملی می زنیم. واقعیت این است که 
به دست  را  آن  معنای  استعاره،  از  دوبارۀمان  تعبیر  با  ما 
استعاره  از  که  کسی  برای  می کوشیم  بلکه  نمی دهیم، 
آگاهی ندارد، نشان دهیم که استعاره سعی می کند توجه 
منتقدین  را  کار  این  کند.  معطوف  کدام جهت  به  را  ما 

مهربانانه برای ما انجام می دهند.
 دیویدسون و ویتگنشتاین

در انتها شاید بد نباشد که آرای دیویدسن دربارۀ بی معناها 
کنیم.  مقایسه  کوتاهی  به  متأخر  ویتگنشتاین  آرای  با  را 
اشاره  ثانویه  معنای  از  نوعی  به  آثارش  در  ویتگنشتاین 
شبیه  بسیار  استعاره  دربارۀ  دیویدسون  رأی  به  که  دارد 
»پنج شنبه الغر  بگوییم  اگر  مثالی می گوید  در  او  است. 
است و چهارشنبه چاق است.« آیا چاق و الغر در این جا 
معنایی دارند غیر از آن چه که در کاربرد معمول شان با آن 
روبه رو هستیم؟ او در پاسخ می گوید: »ممکن است کسی 
سپس  و  کند«  صحبت  ثانویه  و  اولیه  معنای  از  این جا 
شما  برای  اولیه یی  معنای  واژه یی  اگر  »تنها  می افزاید: 
داشته باشد، شما آن را به معنای ثانویه به کار می برید.« 
بنابر نظر ویتگنشتاین، ما تنها می توانیم معنای »چاق« و 

»الغر« را به طریق معمول شان استفاده کنیم.
 

بسیار  ویتگنشتاین،  در  ثانویه  و  اولیه  معنای  آموزۀ  این 
زیرا  است.  استعاره  دربارۀ  دیویدسون  رای  به  شبیه 
ویتگنشتاین  فلسفی  پژوهش های  در  هم  ثانویه  معنای 
می کند،  تعریف  واژه  کاربرد  آن جا  در  را  معنا  این که  با 
باقی  بی معناها  جزو  که  است  مواردی  جمله  از  اما 
می ماند. بی معناهایی که در زبان ما وجود دارند و چونان 
انگیزش ها  از  برخی  علل  دیویدسون،  آرای  در  استعاره 
و رفتارهای ما هستند. می بینیم که دو فیلسوف متفاوت 
که حتا در مبانی هم با یک دیگر کاماًل موافق نیستند، در 
تبیین زبان طبیعی تا چه حد به هم دیگر نزدیک می شوند. 
در تبیین امر پیچیده یی چون زبان، گویا دست همه کوتاه 

مانده است و خرما بر نخیل.
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به چه معنا

     استعاره 

بی      معناست؟



امنیت ملی یک هفته قبل...
این  در  کنر  غازی آباد  ولسوالی  در  کشته شده  سربازان  از 
بود،  جاری  اشک  از چشمنانش  اشک  که  درحالی  مراسم 
گفت که او نمی تواند جسد در خون تپیدۀ فرزندش را به 

کودکانش )نواسه هایش( تسلیم کند.
غالم حسین گفت: »پسرم سرباز بود؛ حدود سی وپنج ساله 
بود؛ دو طفل کوچک دارد؛ مادرش هم تکلیف قلبی دارد، تا 
دو روز پیش از طریق تلیفون با مادرش صحبت می کرد؛ اما 

پس از آن تلیفونش خاموش شد.«
او گفته است: با کشته شدن پسرم، کمرم شکست.

کاربران شبکه های  از  مرگبار، صدهاتن  این حادثۀ  به دنبال 
و  حکومت  طالب پرورانۀ  سیاست های  به دلیل  اجتماعی 
طالبان  زندانیان  رهایی  طالبان،  با  مصالحه  ناکام  سیاست 
ارشد  فرماندهان  از  یکی  شهیدخواندن  و  بازداشتگاه ها  از 

طالبان، اعتراض کردند.
را  رییس جمهور  حامدکرزی  فیسبوک،  کابران  از  یکی 
تروریستان  تمام  است:  نوشته  و  دانسته  این حادثه  شریک 
رهایی  این  با  که  می شوند  رها  زندان ها  از  جنایتکاران  و 

صفوف دشمن هر روز تقویت می شود.
در  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  افتخاری سخنگوی  علی 
صفحۀ فیس بوکش نوشته است: »کاش نبشتۀ من مرهمی 
دلیرشان  فرزندان  سوگ  در  که  مادرانی  برزخم  می شد 
برای  می شد  اسلحه یی  من  یادداشت  کاش  اند؛  نشسته 
اجمل، قاسم و جاوید؛ کاش قلم من تیری می شد در قلب 
قسی القلب ترین موجودات روی زمین؛ و در نهایت، کاش 

ما با انسان مقابل بودیم.«
جنازه های  »امروز  است:  نوشته  فیسبوک  دیگر  کاربر  یک 
اما  می شد؛  داده  تسلیم  خانواده های شان  به  وطن  شهیدان 
که  کرد  ثابت  وی  عمل  این  نیافت.  حضور  رییس جمهور 
با  همواره  بلکه  نمی باشد،  صادق  گفته هایش  به  که  نه تنها 

خون شهدا و حیات جوانان وطن بازی می کند.«
جریان حمله از زبان والی کنر

والی کنر حادثۀ مرگبار روز یکشنبه بر پایگاه نیروهای ارتش 
ضعف  از  برخاسته  را  والیت  این  غازی آباد  ولسوالی  در 

نیرو های کشفی این والیت می داند.
او می گوید که برخی از نیروهای ارتش افغانستان، به افراد 

مسلح طالبان در حمله به این پایگاه کمک کرده اند.
 شجاع الملک جالله والی کنر در مصاحبه با رسانه ها گفته 
است که این حمله توسط قاری ولی الرحمن با هم دستی سه 
تن از همکارانش که در همین پایگاه مستقر بوده اند، انجام 

شده است.
ارتباطی های  که  افراد  این  است،  گفته  هم چنان  کنر  والی 
و  کرده  زمینه سازی  مسلح  مخالفان  برای  بوده اند،  طالبان 
زمانی که این نیروها خواب بودند، ساعت سه ونیم بامداد بر 
این پایگاه حمله کرده و تلفات سنگینی را بر نیروهای ارتش 

افغانستان وارد کردند.
آقای جالله افزود: یک ساعت پس از شروع حملۀ طالبان بر 
این پایگاه، شماری از نیروهای کمکی از ولسوالی های دیگر 
کنر آمدند و یک شورشی را که محمود هلمندی نام داشت، 

از پا درآوررده و شورشیان دیگر فرار کردند.
در  پاکستانی  طالبان  از  شماری  که  گفت  کنر  والیت  والی 

تبانی با طالبان افغانی در این حادثه دست داشته اند.
این  باالی  حمله  برنامۀ  که  گفت  همچنان  جالله  آقای 
پایگاهِ ارتش یک هفته قبل توسط امنیت ملی به آنها اطالع 
کشفی،  ارگان های  در  ضعف  دلیل  به  اما  بود؛  شده  داده 
پایگاه  در  ارتش  نیروهای  درون  در  طالبان  نفوذی های 

غازی آباد شناسایی نشده بودند.
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دشمنان افغانستان می...
افزایش را نشان می دهد.

از سوی هم داوطلبان کانکور در والیت هرات نسبت 
به برگزاری امتحان روز گذشته نظریات گوناگون دارند.
آنان می گویند، دستبرد به سواالت کانکور درهفته گذشته 
آنان را نسبت به سالمت امتحان کانکور مشکوک کرده 

است.
وزارت  محصالن  امور  معین  صدیقی  بری  پوهاند 
تحصیالت عالی افغانستان از مشکالت امتحان کانکور 

هفته گذشته در والیت هرات ابراز نگرانی کرد.
تالش  افغانستان  مردم  دشمنان  گفت،  صدیقی  آقای 

می کنند تا پروسه امتحان را مختل سازند.
آقای صدیقی می گوید، در سال روان دو صد و پنجاه 
هزار تن از فارغان صنوف دوازدهم از والیات مختلف 

افغانستان در این امتحان اشتراک می کنند.
توانایی  افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  گفت،  وی 
جذب پنجاه و هفت هزار محصل جدیدالشمول را در 
چوکات نهادهای عالی و سی هزار تن را در نیمه عالی 

داراء می باشد.
آقای صدیقی می گوید، شماری از نهادهای غیر دولتی 
عالی  تحصیالت  وزارت  با  خصوصی  دانشگاه های  و 
افغانستان تعهد کرده اند که حدود هشتاد هزار داوطلب 
بی نتیجه کانکور را در نهادهای مختلف تحصیلی جذب 

کنند.
برگزار  حالی  در  هرات  والیت  در  کانکور  امتحان 
به خاطر  امتحان  این  قبل  می شود که حدود یک هفته 
آنچه دستبرد به سواالت عنوان شده بود از سوی هیأت 

و مسووالن دانشگاه هرات معطل قرار داده شد.
مسووالن امنیتی در والیت هرات می گویند، چهل و سه 
تن از شاگردان یک مکتب خصوصی همراه با مسوول 
کانکور  امتحان  داشتن سواالت  اتهام  به  را  مکتب  این 

بازداشت کرده اند.
متهمان  نزد  از  شان  تحقیقات  کنون  تا  می گویند،  آنان 
بیشتر  روشنایی  خاطر  به  تحقیقات  ولی  نشده،  نهایی 

قضیه به شدت ادامه دارد.

ائتالف ارسال با شيرزی
با  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  دو 

یکدیگر ائتالف کردند.
هدایت امین ارسال نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
از  خبری  نشست  یک  در  دوشنبه  روز  افغانستان 
این  نامزد  دیگر  شیرزی  آقا  گل  با  خود  ائتالف 

انتخابات خبر داد.
وی افزود: روزهای آینده چند نامزد دیگر انتخابات 

ریاست جمهوری نیز به این ائتالف می پیوندند.
آقای ارسال هدف از این اقدام را برگزاری هر چه 

بهتر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دانست.
می خواهند قدرت را خانواده گی بسازند!

او از مذاکرات قوم درانی برای کنار رفتن  زلمی 
رسول و قیوم کرزی به نفع همدیگر نیز به شدت 

انتقاد کرد. 
نامزدان  میان  آقای ارسال گفت: مذاکره های قومی 
می خواهند  که  معناست  این  به  ریاست جمهوری 

قدرت را خانواده  گی و قومی بسازند. 
بر بنیاد برخی گزارش ها، این مذاکرات که از چند 
روز بدین سو جریان دارد، با شکست روبرو شده 

است. 
تأکید  قیوم کرزی  از  بر حمایت  قوم درانی  سران 
را  آنها  فیصلۀ  ظاهراً  کرزی  حامد  اما  کرده اند، 

نپذیرفته است.  
در  کرزی  قيوم  و  احمدزی  اشرف غنی  نشست 

ارگ
پس از ناکامی مذاکرات زلمی رسول و قیوم کرزی، 
روز گذشته نشستی میان اشرف غنی احمدزی و 

قیوم کرزی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده 
بود.

دو  این  که  بوده  این  بر  تأکید  نیز  نشست  این  در 
نامزد به نفع همدیگر کنار بروند.

حمایت مجددی از احمدزی
رهبران  از  یکی  مجددی  صبغت اهلل  گذشته  روز 
جهادی حمایت خویش را از اشرف غنی احمدزی 

اعالم کرد. 
در نشستی که بدین مناسبت برگزار شده بود، فرزند 
صبغت اهلل مجددی گفت که آنها از تیم احمدزی 

حمایت می  کنند.
اشرف غنی احمدزی نیز بر عملی ساختن تعهدات 

خود به آقای مجددی تأکید کرد. 
داکتر عبداهلل برنامه های اقتصادیش را تشریح کرد
نامزدان  از  دیگر  یکی  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
ریاست جمهوری روز دوشنبه برنامه های اقتصادیش 

را در پارک صنعتی پل چرخی کابل تشریح کرد.
و  کشور  اقتصاد  ُگسترش  و  تقویت  عبداهلل  داکتر 
اولویت های  در  را  گذشته  دست آوردهای  حفظ 

کاری خود جهت رشد اقتصاد کشور بیان کرد.
اقتصاد  در  خود  به  اتکا  ذهنیت  که  کرد  تاکید  او 

کشور باید تقویت شود.
از یک کشور  باید  »افغانستان  افزود:  داکتر عبداهلل 
و  فقیر  مصرفی،   - آسیب پذیر  خشکۀ  به  محاط 
اقتصاد بی پایه، به مرکز کسب و کار و پل ارتباطی 
مطمین منطقه تبدیل شود؛ ذهنیت اتکاء به خود را 

باید انکشاف بدهیم.«
اقتصادی  برنامه های  در  که  می   گوید  عبداهلل  آقای 

رفع مشکالت  برای  عامه  مرکز خدمات  ایجاد  او 
تجار و بهبود در فعالیت های آنان نیز گنجانیده شده 

است.
در  پیروزی  صورت  در  می گوید  همچنان  او 
آینده، در قسمت آموزش کارگران  انتخابات سال 
مسلکی و حرفه یی و ایجاد فابریکه ها تالش خواهد 

کرد.
در  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستادهای  همچنان، 

شماری از والیت های کشور گشوده شده است.
شهروندان  از  شماری  گذشته  روز  حال،  این  در 
داکتر عبداهلل  تیم  از  ننگرهار و هلمند  والیت های 

حمایت شان را اعالم کردند.
کرزی بی طرف نیست

در  که  کرده  تأکید  بارها  کرزی  رییس جمهور 
انتخابات ریاست جمهوری بی  طرف خواهد بود.

اما عملکردهای اخیر او به وضوح نشان می دهد که 
آقای کرزی به هیچ صورت در انتخابات بی طرف 

نیست.
قیوم  و  رسول  زلمی  کشیدن  کنار  برای  تالش 
اشرف غنی و  فراخواندن  نفع همدیگر،  به  کرزی 
قیوم کرزی به ارگ ریاست جمهوری و ده ها مورد 
دیگر به وضوح نشان می  دهد که رییس  جمهوری 

در انتخابات بی طرف نیست. 
انتخابات  نامزدان  از  شماری  این  از  پیش 
ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده بودند که مبادا 
برای  را  دولتی  قدرت  و  عامه  دارای  حامدکرزی 

حمایت از یک نامزد مشخص استفاده کند.
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طالبان به کمک استخبارات...
هم به اسارت طالبان در آمدند.

سربازان  این  جنازۀ  تشییع  برای  افغانستان  حکومت 
قربانیان،  بستگان  حضور  با  کابل  در  ویژه یی  مراسم 

مقام های عالی رتبه دولتی و سیاستمداران برگزار کرد.
حمله  در  که  را  سربازانی  اجساد  ارتش  هلیکوپترهای 
منتقل کرد و در  پایتخت  به  روز یکشنبه کشته شدند، 
مراسمی این اجساد به خانواده های قربانیان تحویل داده 

شد.
غالم حسین، پدر یکی از سربازانی که در حمله دیروز 
این مراسم شرکت داشت و جسد  کشته شده بود، در 

او  تحویل گرفت.  اشک  از  پر  با چشم های  را  پسرش 
گفت که پسرش »در راه خدا شهید شده« و شکر گذار 

است.
چهار  ساعت  سربازان  این  که  گفته است  دفاع  وزارت 
کشته  خواب  هنگام  و  گرفتند  قرار  حمله  هدف  صبح 

شدند.
حمالت  نوع  این  که  گفت  همچنین  ملی  دفاع  وزیر 
اعتماد  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  روحیه  نمی تواند 
که  گفت  او  کند.  تضعیف  را  افغان  سربازان  به  مردم 
دشمنان  به  نسبت  را  انتقام گیری  روحیه  حمالت  این 

افغانستان قوی می  کند.
والیت کنر در شرق افغانستان با پاکستان هم مرز است 

از  موشک  اصابت صدها  محل  گذشته  سال های  در  و 
نیروهای  حمالت  این  در  بوده است،  پاکستان  خاک 

امنیتی افغانستان خسارات زیادی را متحمل شده اند.
رئیس  امنیتی گفته اند که دستور  تحلیلگران  از  شماری 
جمهور کرزی مبنی بر عدم استفاده از حمایت عملیات 

هوایی ناتو موجب تشجیع شورشیان شده است.
با خروج  است همزمان  قرار  امسال  پایان  تا  افغانستان 
این کشور  از  بین المللی، برای دفاع مستقالنه  نیروهای 
در برابر حمالت مخالفان مسلح آمادگی بگیرد. مقام های 
افغان گفته اند که نیروهای امنیتی افغان آماده مسئولیت 
تهدید  نوع  هر  با  و  هستند  افغانستان  امنیت  پذیری 

ایستادگی خواهند کرد.

د رستېرو د خالصون لپاره...
وايي،  غړي  جرګې  وليس  د  کې  حال  همدې  په 

په کار ده چې د ټولو امنیتي ځواکونو په لیکو کې 

له رسه چاڼ ويش، څو نفوذي اشخاص په ګوته 

يش.

ماندګار  مجیدي  پاچا  ګل  غړي  جرګې  وليس  د 

ورځپانې ته په مرکه کې وویل، دا لومړی ځل نه 

د  کې  ځواکونو  امنیتي  په  کې  هېواد  په  چې  دی 

نفوذي اشخاصو له امله دغه ډول پېښې رامنځته 

نیول  ده  نه  مخه  هم  یې  اوسه  تر  ال  خو  کېږي؛ 

شوې.

هغه وايي، ميل امنیت یوازې په دې ځانته برائت 

نيش ورکوالی چې دغو رستېرو ته یې خربداری 

جدي  راپور  خپل  امنیت  ميل  باید  و،  ورکړی 

څارلی وای او د  دې پېښې مخه یې نیولې وای.

د مجیدي په وینا، د دې پېښې یو المل دا هم دی 

چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي کمه ده او په 

کار ده چې دغه همغږي ډېره يش، هغه معلومات 

رسه  ادارو  نورو  له  دي  رسه  امنیت  ميل  له  چې 

رشیک او په ګډه مخ ته الړ يش.

نوموړی په دې باور دی، چې له ميل امنیت رسه 

د  چې  شته  معلومات  او  راپورونه  وګړو  ټولو  د 

ګټه  ښه  ترې  لپاره  معلومولو  د  اشخاصو  نفوذي 

اخیستل کېدای يش.

په  رستېرو  یادو  د  محمدي  الله  بسم  زیر  دفاع  د 

جنازه کې رسه له دې چې د کوم هېواد نوم یې وانه 

خیست، خو وویل چې »طالبانو د بهرنیو مالتړو 

په همکارۍ، د یوه مشخص هېواد د استخباراتو 

په مټ، پر ميل اردو برید وکړ.

نوموړي دا هم وویل، چې په تېرو دوولسو کلونو 

کې افغان ځواک له هېڅ خطر مخ نه دی اړولی، 

ده.  کړې  دفاع  خاورې  خپلې  له  یې  مېړانه  په  او 

طالبانو د دغه برید پړه منلې ده.

پاکستانه  له  هم  کرزي  حامد  ولسمرش  ورځ  تېره 

مبارزې  د  کې  مبارزه  پرضد  ترهګرۍ  د  ټینګه  په 

وژل  د  رستېرو  افغان  د  نوموړي  وکړه.  غوښتنه 

کېدو په اورېدو رسه خپل بهرنی سفر هم لغوه کړ.

د تېرې یکشنبې ورځې په برید کې، چې د کونړ 

اباد ولسوالۍ کې وشو، د دفاع وزارت  په غازي 

په وینا، نژدې ۲۰۰ افغان او بهرنیو طالبانو د ميل 

اردو پر رستېرو برید وکړ، ۲۱ یې ووژل او درې 

نور یې ټبیان کړل.

کرزی هرگز بی طرف نیست

داکرتان هرات اعتصاب... 
گسرتده تر خواهد شد.

پیغام رس طبیب شفاخانه حوزه یی هرات گفت  داکرت ملکه 

وظیفه یی  و  جانی  مصونیت  هیچ  والیت  این  در  داکرتان 

نداشته و این موضوع نگران کننده است.

شهردار  کی  تره  سلیم  محمد  عملکرد  کننده گان  اعرتاض 

فرزند  دو  با  همراه  می شود  گفته  آنچه  خاطر  به  را  هرات 

جوانش یکی از داکرتان را در منزل مسکونی خود مورد لت 

و کوب قرار داده، به شدت محکوم کرده اند.

این افراد مقامات امنیتی را هرات را متهم به بی تفاوتی نسبت 

به این قضیه کرده ادعا می کنند در صورتی که به خواسته های 

آنان توجه صورت نگیرد، دست به قیام های مردمی خواهند 

زد.

محمد  تاکنون  که  می شود  انجام  حالی  در  اعرتاضات  این 

واکنش  این موضوع  به  نسبت  هرات  تره کی شهردار  سلیم 

نشان نداده است.

داکرت  مشکالت  به  که  اند  سپرده  وعده  محلی  مقام های 

رسیده گی کنند.

سید فضل الله وحیدی والی هرات گفت که تحقیقات شان 

در مورد این قضیه تاحال نهایی نشده است.

آقای وحیدی می پذیرد که یکی از داکرتان شفاخانه حوزه یی 

هرات از سوی افراد نزدیک به شهردار این والیت در داخل 

شفاخانه مورد لت و کوب قرار گرفته و سپس آنرا به صورت 

اجباری به منزل مسکونی شهردار انتقال داده اند.



بازی  برگزاری  پیشنهاد  دوشنبه  روز  پاکستان  داخلۀ  وزیر 
دوستانه کریکت با گروه طالبان را برای از سرگیری مذاکرات 
صلح داد که به واکنش های فراوانی در فضای مجازی منجر 

شد.
نثار  چودری  آباد،  اسالم  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
به  اشاره  با  دوشنبه  روز  پاکستان  داخلۀ  وزیر  خان  علی 
اینکه بازی کریکت می تواند امیدواری ایجاد کند، گفت: من 
می دانم اعضای طالبان به بازی کریکت عالقه دارند، بنابر این 
می توانیم بازی دوستانه کریکت را برگزار کنیم که شاید نتایج 

بهتری در بر داشته باشد.
وی افزود: طالبان با عالقه فراوانی نتایج بازی های کریکت 
پاکستان را دنبال می کنند و این می تواند شروع خوبی باشد. 
دولت پاکستان وارد گفت وگوهای مستقیم با طالبان اوایل ماه 
از سربازان  نفر  دلیل کشتار ۲۳  به  این روند  اما  جاری شد، 

مناطق  بمباران  با  نیز  پاکستان  ارتش  شد.  متوقف  پاکستان 
قبایلی در مرز افغانستان و محل اختفای رهبران طالبان جبران 

کرد که به مرگ ده ها نفر منجر شد. 
به  نسبت  عجیبی  واکنش های  اظهارات  این  انتشار  از  بعد 
اجتماعی  های  سایت  در وب  پاکستان  داخلۀ  وزیر  پیشنهاد 

بیان شد. 
داخلۀ  وزیر  دعوت  این  به  پاسخ  در  تویتر  کاربران  از  یکی 
که  را  سربازانی  خانواده  باید  داخله  وزیر  نوشت:  پاکستان 

کشته شده اند به بازی دعوت کند. 
دیپلماسی کریکت به بهبود روابط پاکستان با هند در گذشته 
برای در  بسیار کمک کرده است، زمانیکه جنرال ضیاءالحق 
سال ۱987 تماشای بازی تمرینی کریکت به جایپور هند سفر 

کرد و به کاهش تنش های دو کشور منجر شد.

فرماندهان  از  پاکستان یکی  از  بر اساس گزارش های خبری 
ارشد طالبان پاکستانی کشته شده است.

ارشد  فرماندهان  از  شاهین  منابع خبری عصمت اهلل  گفته  به 
طالبان در پاکستان در منطقه قبیله یی وزیرستان شمالی کشته 

شده است.
فرمانده طالبان در یک  این  منابع خبری می گویند که  همین 
شمالی  وزیرستان  اصلی  شهر  میرانشاه،  نزیکی  در  درگیری 

کشته شده است.
مشخص نیست که وی توسط چه کسی کشته شده است.

کشته شدن حکیم  کلیک  دنبال  به  بتیانی  شاهین  عصمت اهلل 
بدون  هواپیماهای  توسط  طالبان  پیشین  رهبر  محسود،  اهلل 
را  طالبان  رهبری  شورای  کوتاهی  مدت  برای  سرنشین، 

هدایت می کرد.

وزارت مالیه افغانستان می گوید قرار است تا سه سال آینده سطح سرمایه 
گذاری ها میان افغانستان و پاکستان ساالنه به پنج میلیارد دالر افزایش یابد.
مقام ها باور دارند که انکشاف فعالیت های اقتصادی با پاکستان می تواند در 

عرصه سیاسی و امنیتی هم تاثیرات مثبت در پی داشته باشد.
هدف  به  پاکستان  و  افغانستان  اقتصادی  همکاری های  کنفرانس  نهمین 
تقویت سرمایه گذاری ها میان دو کشور این بار در کابل تشکیل جلسه داده 

و دو روز ادامه خواهد یافت.
هم اکنون میزان سرمایه گذاری ها میان افغانستان و پاکستان ساالنه به دونیم 

میلیارد دالر می رسد.
حضرت عمر زخیلوال وزیر مالیه در این کنفرانس گفت که در نظر است 
میان دو کشور  تجارت  بردن سطح  »بلند  یابد:  افزایش  برابر  دو  رقم  این 
با دو برابری که امروز است این تجارت امروز در حدود دو نیم میلیارد 
است در دو سه سال آینده به پنج میلیارد خواهد رسید. ایجاد روابط های 
اقتصادی دو طرفه موثر ترین راه برای تقویت دوستی میان دو کشور و در 

سطح منقطه خواهد شد.«
مطرح  حالی  در  پاکستان  و  افغانستان  میان  سرمایه گذاری  تقویت  بحث 
می شوند که در این اواخر به گفته مقام های افغان واردات افغانستان از راه 

پاکستان حدود 4۰ درصد کاهش یافته است.
در این کنفرانس دو روزه به رهبری وزیران مالیه افغانستان و پاکستان روی 

موارد مختلف اقتصادی مثل انتقال پروژه برق و گاز از آسیا میانه از طریق 
آباد، سهولت  قندهار و جالل  در  آهن  ایجاد خط  پاکستان،  به  افغانستان 
ویزه به تجار هر دو کشور، همکاری ها در بخش های صنعت، زراعت 

و مالداری و ایجاد بورسیه های تحصیلی به محصلین افغان بحث کردند.
در کنفرانس دو روزۀ همکاری های مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان 
پی  در  مثبت  نتیجه  بحث  ها  این  که  کردند  امیدواری  ابراز  طرف  دو  هر 

داشته باشد.
در این حال، جانب پاکستان تعهد کرد که در خصوص انکشاف اقتصادی 

افغانستان آماده هر نوع همکاری اند.
محمد اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که 
تفاهمنامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به تاجکستان هم وسعت داده 
شود: »پیشنهاد من این است که تفاهمنامه افغانستان و پاکستان به تاجکستان 
هم چنان وسعت داده شود پس لطفًا روی این مورد غور کنید که اگر در 
این تفاهمنامه تاجکستان هم شریک ساخته شود من فکر می کنم این کار 

به نفع هر دو کشور تمام خواهد شد.«
میان  اقتصادی  همکاری های  روی  حالی  در  پاکستانی  و  افغانی  مقام های 
کشورهای شان تعهد می کنند که تجار افغان به عملی شدن این تعهدات به 

دیده شک می نگرند.
آنان می گویند پیش از این پاکستان در بخش های مختلف به افغانستان تعهد 
کمک کرده بود اما این کشور به هیچ یک از وعده هایش پابند نبوده است.

اما با توجه به این که هم اکنون پاکستان تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد 
ادامه بدهد، طوری  با آسیا میانه را  اقتصادیش  باید به نحوی معامالت  و 
پنداشته می شود که حکومت جدید پاکستان ممکن تالش ورزد تا از لحاظ 

اقتصادی روابط اش با افغانستان را تقویت بخشد.

یک حملة وحشتناک...
ـ آیا نیروهای ناتو هم که دسترسی همه جانبه به 
اطالعات نظامی در منطقه دارند و حتا مرزهای 
قرار  نظارت  تحت  آن ها  سوی  از  دقیقًا  کشور 

دارد، از چنین حملۀ مدهشی بی خبر بودند؟ 
افتاده  اتفاق  ـ چه مسایلی در داخل این پاسگاه 
بود که اجرای چنین حمله یی را میسر  ساخت؟ 

حمله  آغار  از  پس  فوری یی  اقدام های  چه  ـ 
سرکوب  برای  ناتو  نیروهای  با  هماهنگی  در 

مهاجمان صورت گرفته است؟ 
ـ اطالعات نهادهای امنیتی و استخباراتی کشور، 
در مورد نقش کشورهای بیگانه در طراحی این 

حمله چه قدر هست؟ 
بدون  و  مانده اند  بی پاسخ  این سواالت هم چنان 
وجود  به  را  زیادی  نگرانی های  می توانند  تردید 

آورند. 
یک  عنوان  به  نمی تواند  تنها  کنر،  به  حمله 
اجراکننده گاِن  شود.  تعبیر  تالفی جویانه  حملۀ 
آن عماًل زنگ های خطر را به صدا درآوردند و 
نظامی کشور  امنیتی در ساختارهای  شکاف های 
می توانند  که  دادند  نشان  آن ها  دادند.  نشان  را 
دست به حمالِت گسترده بزنند. آن ها نشان دادند 
که می توانند امنیت و سالمِت انتخابات را با خطر 
روبه رو کنند. آن ها نشان دادند که هنوز افغانستان 
از چنان وضعیت مناسِب نظامی برخوردار نیست 
حمالت شان  و  شورشیان  برابر  در  بتواند  که 
چنین  در  پس  دهد.  نشان  عمل  ابتکار  خود  از 
چه گونه  تعریف ناشده یی،  و  نابه سامان  وضعیت 
می توان به آینده و امنیت کشور دل خوش کرد؟ 

شکاف ها و تهدیدهای بزرگی در برابر نیروهای 
آن ها  با  بی تفاوتی  با  که  دارد  قرار  امنیتی کشور 
تهدیدها  و  شکاف ها  این  است.  شده  برخورد 
انتخاباتِی  برنامه ها و طرح های  حتا می توانند در 
که  شرط  این  به  شوند،  تمام  اثرگذار  نامزدها 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  واقعًا  این بار 
قدرت  به  از  پس  برای  برنامه یی  و  کشور طرح 

رسیدن داشته باشند. 
به  گسترده  تهاجمِی  حملۀ  دیگر،  جانب  از 
که  داد  نشان  کنر  والیت  در  مرزی  پاسگاه  یک 
افغانستان آن گونه که آقای کرزی و چند مشاورِ 
خوش باورش می پندارند، از کمک های نظامی و 
با قدرت های  نظامی  استراتژیک و  داشتِن رابطۀ 
وضعیتی  در  هنوز  ما  است.  نشده  بی نیاز  بزرگ 
به سر نمی بریم که بتوانیم چالش های امنیتِی خود 
نیاز  این عرصه  باشیم. در  تنهایی پاسخ گو  به  را 
است که دولت از دقت و تأمِل بیشتری استفاده 

کند. 
که  دارد  زیادی  درس های  کنر،  تهاجمی  حملۀ 
ضرورِت  حمله،  این  ماند.  غافل  آن ها  از  نباید 
نظامِی کشور را یک  استراتژی های  بازنگری در 
مقاماِت  می دهد.  قرار  کار  دستور  در  دیگر  بار 
خصوص  این  در  شک  بدون  کشور  ارشد 
مسوول اند و باید پاسخ دهند که در عرصۀ نظامی 
از چه برنامه ها و روش هایی سود برده اند که جلو 

یک حملۀ تهاجمی را گرفته نتوانستند. 
بارِ  زیر  از  نمی توان  همواره  که  نکنیم  فراموش 
با توسل  پرسش های اساسی، شانه خالی کرد و 
به تیوری توطیه و یا همان توهم توطیه، خود را 

تبرئه کرد. 
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وزیر داخلۀ پاکستان به طالبان:

بیایید مسابقة کرکت برگزار کنیم

فرمانده ارشد طالبان پاکستان کشته شد

تجارت بین کابل و اسالم آباد دو برابر افزایش خواهد یافت

بایرن مونیخ به قهرمانی بوندسلیگا نزدیک تر شد

اوساسونا  برابر  تیمش در  آتلتیکومادرید می گوید  سرمربی 
افتضاح بوده است.

آتلتیکو مادرید شب یکشنبه با سه گل در خانه اوساسونا 
شکست خورد تا فرصت رسیدن به رده دوم جدول را از 

دست بدهد.
از  پس  مادرید  آتلتیکو  آرژانتینی  سرمربی  سیمئونه،  دیگو 
شکست تیمش برابر اوساسونا و دور شدن از قهرمانی در 

این فصل گفت: وقتی تیم حریف سرتر از تیم شما بازی 
می کند دیگر حرفی برای گفتن ندارید و باید به آنها تبریک 
بگویید. به اوساسونا تبریک می گویم. در این دیدار افتضاح 

بودیم. آنها کامال شایسته این پیروزی بودند.
سیمئونه در ادامه گفت: نمی دانم در نیمه نخست چه اتفاقی 
برای ما افتاد اما در نیمه دوم عملکرد تیمی ما کمی بهتر شد 
و باز هم نتوانستیم به دروازه  حریف نزدیک شویم. عملکرد 
آنها  اول  گل  دو  شد.  من  شگفتی  باعث  اوساسونا  خوب 
روی غفلت مدافعان ما به ثمر رسید و پس از آن بازگشت 

به مسابقه غیرممکن شد.
برتر  تیم  اوساسونا  پایان گفت:  آتلتیکومادرید در  سرمربی 
خود  گل  فرصت های  از  خوبی  به  توانست  و  بود  میدان 
استفاده کند. باید این دیدار بد را فراموش کنیم. هفته  بعد 
که  داشت  خواهیم  مادرید  رئال  برابر  حساس  بازی  یک 
تعیین کننده است و می خواهیم در خانه سه امتیاز آن دیدار 

را کسب کنیم.

هانوفر  برابر  گل  پر  پیروزی  با  بایرن مونیخ 
امتیاز   ۱9 به  جدول  دوم  تیم  با  را  اختالفش 

افزایش داد.
هفته  بیست ودوم رقابت های بوندسلیگای آلمان با 

دو دیدار به پایان رسید.
روند  ادامه  در  شد  موفق  بایرن مونیخ صدرنشین 
صفر  بر  چهار  گل  پر  نتیجه   با  پیروزی هایش 
به  دیگر  گام  یک  تا  دهد  شکست  را  هانوفر 
قهرمانی در این فصل نزدیک تر شود. برای بایرن  
در این دیدار توماس مولر )دو بار(، تیاگو آلکانترا 

و ماریو ماندزوکیچ گلزنی کردند.
اختالفش  دیدار  این  در  پیروزی  کسب  با  بایرن 
امتیاز   ۱9 به  جدول  دوم  تیم  بایرلورکوزن  با  را 

افزایش داد.
در دیگر دیدار شب یکشنبه اینتراخت فرانکفورت 
در خانه برابر وردربرمن به نتیجه ای بهتر از تساوی 

بدون گل دست نیافت. فرانکفورت با تساوی در 
در  نیز  وردربرمن  و  سیزدهم  رده  در  دیدار  این 

همان رده چهاردهم باقی ماندند.
دیدار  با  جمعه  از  بوندسلیگا  بیست وسوم  هفته  
در  و  می شود  آغاز  فرایبورگ  و  هرتابرلین 
حساس ترین دیدار این هفته  بایرن مونیخ در خانه 

از شالکه پذیرایی خواهد کرد.

سیمئونه:

 برابر اوساسونا افتضاح بودیم

ورزش



آغاز  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مذاکرات شورای عالی صلح و نماینده گان طالبان 

را در دبی مهم دانست.
شکیب مستغنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
این  از  استقبال  با  افغانستان  حکومت  گفت: 
خوشبین  آن  مثبت  نتایج  دستیابی  به  مذاکرات 

است.
با  گذشته  در  که  افرادی  از  ما  کرد:  تاکید  وی 
دولت افغانستان مخالف بودند و اکنون بخواهند 
بپیوندند  سیاسی  روند  به  مسالمت آمیز  طریق  از 

استقبال می کنیم.
وی افزود: کسانی که با مذاکرات صلح مخالفت 
می کنند بدون شک در مسیر اهداف دستگاه های 

اطالعاتی کشورهای خارجی حرکت می کنند.

در  پاکستان  صداقت  ضرورت  بر  همچنین  وی 
زمینه مذاکرات صلح تاکید کرد و افزود: تروریسم 

دشمن مشترک افغانستان و پاکستان است.
هیأت چهار نفره از شورای عالی صلح افغانستان 
برای  گذشته  هفته  استانکزی  معصوم  ریاست  به 
گفت وگو با هیات طالبان به ریاست مال آغاجان 

معتصم به دبی سفر کرد.

احمـد عمران

و  خونین ترین  از  یکی  شاهد  کنر  والیت  یک شنبه،  روز 
مرگبارترین حمالت تهاجمِی طالبان بر یک پاسگاه نیروهای 
قربانی  بیست ویک  از  بیش  که  تهاجمی  بود؛  ارتش  مرزِی 
از  که  بودند  ملی  ارتش  سربازان  نیز  آن ها  همۀ  و  گرفت 

مرزهای کشور پاسداری می کردند.
حملۀ بامداد روز یک شنبه، با تهاجِم صدها فرد مسلح آغاز 
ساعت ها  ارتش  و  شورشی  نیروهای  میاِن  درگیری  و  شد 
ادامه پیدا کرد. بسیاری ها به این باور اند که این حمله تنها 
نبوده است؛  یا هم قطاران شان  کار شورشیاِن گروه طالبان و 
بل ده ها نظامی پاکستانی نیز آن ها را کمک و همراهی  کرده 
است. برخی از تحلیل گران می گویند حملۀ روز یک شنبه به 
پاسگاه مرزی کنر، یک حملۀ تالفی جویانۀ نظامیان پاکستانی 

بوده است.
 اخیراً پاکستانی ها ادعا کرده اند که ۲۳ تن از مرزباناِن آن ها در 
خاک افغانستان کشته شده اند. حاال این که حملۀ تهاجمی کنر 
یا خیر، موضوعی ست که دولت مردان  تالفی جویانه بوده و 
شمار  و  حمله  نوع  چون  کنند؛  روشن  را  آن  باید  کشور 
قربانیان به گونۀ عجیبی نمادین به نظر می رسد. شاید نظامیان 
و  باشند  بوده  مرگبار  حملۀ  این  اصلِی  طراحان  پاکستانی، 
شاید هم تالش کرده اند که با این حمله یک بارِ دیگر نشان 
نباید وعده های  به  افغانستان زیاد هم  دهند که دولت مرداِن 
امنیت  تأمین  و  صلح  روند  از  حمایت  بر  مبنی  کشور  آن 
خوش بین باشند. در این که طالبان در این تهاجم از همکاری 
بی دریغ و گستردۀ نیروهای بیگانه برخوردار بوده، جای هیچ 
تردیدی نیست؛ چون در سال های اخیر، گروه های شورشی 
باالیی برخوردار نیستند و  نشان داده اند که از قدرت مانورِ 
حمالت شان عمدتًا در مین گذاری ها و یا انتحاری ها خالصه 

می شود. 

رویداد کنر، دقیقًا یک عملیاِت گستردۀ نظامی بود که بدون 
امکانات و اطالعات دقیق و سنجیده شده، انجامِ آن از عهدۀ 
شورشیان برنمی آمد. از سوی دیگر، حملۀ تهاجمی بر یک 
می گیرد.  صورت  حساسی  بسیار  زمان  در  ارتش  پاسگاه 
انتخابات  برگزاری  آستانۀ  در  افغانستان  این که  نخست 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی قرار دارد و این حمله 
می تواند زنگ خطری برای دولت افغانستان و برگزارکننده گان 
انتخابات باشد. آیا شورشیان و حامیان منطقه یی شان با این 
افغانستان  مردم  که  بفرستند  را  پیام  این  می خواستند  حمله 

نباید در انتظار انتخاباِت شفاف و سراسری باشند؟ 
صورت  زمانی  درست  کنر  در  تهاجمی  حملۀ  این که  دوم 
می گیرد که آقای کرزی خوش بین تر از هر زماِن دیگری به 
گفت وگوهای صلح چشم دوخته است؛ آن هم گفت وگوهایی 
که به همکاری پاکستان و در کشورهای عربی به گونۀ پنهانی 

در حاِل انجام استند. 
سوم این که حملۀ مرگبارِ کنر زمانی انجام می شود که آقای 
کرزی عماًل نشان داده که به زنده گی و سرنوشِت سربازان 
و پاسداران کشورش، کمترین بهایی قایل نیست. او حاضر 
است قتل یک مقامِ طالبان را شهادت در راه صلح بخواند، 
کشور،  غیرنظامی  و  نظامی  ده ها  شهادِت  به  نسبت  ولی 
اعضای  از  یکی  شده  سبب  که  موضوعی  بماند؛  بی تفاوت 
مجلس نماینده گان در اعتراض به آن دست به تحصن بزند. 
چهارم این که حملۀ تهاجمی کنر زمانی صورت می گیرد که 
آقای کرزی نمی خواهد توافق نامۀ امنیتی دوجانبه با امریکا را 
امضا کند و نیروهای خارجی، خواهی نخواهی افغانستان را 
در پایان ساِل روان میالدی تنها خواهند گذاشت. حاال پس از 
اجرای این حمله، چند پرسش اساسی می تواند مطرح باشد:

از چنین  افغانستان  استخباراتی  نیروهای اطالعاتی و  ـ چرا 
حملۀ گسترده یی بی اطالع بودند؟...
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د کرن والی:

د رستېرو د خالصون لپاره هڅې پیل شوی ده
را  ټغر  ویر  د  کابل  پر  ورځ  په  دوشنبې  د 

خور و. په خورا یوه غمجنه فضا کې د هغو 

په  افغان رستېرو جنازه وشوه، چې  یوویشتو 

کونړ کې د وسله والو طالبانو په یوه برید کې 

وژل شوي ول. د یکشنبې په ورځ کابو دوه 

سوو وسله والو طالبانو د کونړ په غازي اباد 

برید وکړ او  کې د ميل اردو پر یوې پوستې 

یوویشت تنه رستېري یې ووژل.

رستېري  یوشمېر  چې  وايي،  وايل  کونړ  د 

وسله وال له ځانه رسه ژوندي بېويل دي. خو 

د وليس جرګې غړي وايي، حکومت له خپلو 

تجربو ګټه نه ده اخیستې او په کار ده چې د 

امنیتي ځواکونو لیکې چاڼ يش.

ماندګار  جالله  امللک  شجاع  وايل  کونړ  د 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د هغو رستېرو 

د خالصون لپاره یې د قومي  مرشانو، دیني 

عاملانو او ځايي مخورو رسه یو ځای هڅې 

غازي  په  طالبانو  والو  وسله  چې  کړي،  پیل 

اباد ولسوالۍ کې د ميل اردو پر یوې پوستې 

د برید په لړ کې له ځانه رسه بېويل ول.

د یکشنبې په ورځ چې وسله والو طالبانو د 

کونړ په غازي اباد ولسوالۍ کې د ميل اردو 

پر  رستېرو  یوویشتو  د  وکړ،  برید  پوستې  پر 

وژنې رسبېره يې اوه تنه له ځانه رسه ژوندي 

بېويل دي.

د کونړ وايل وايي، تر اوسه نه ده معلومه چې 

قومي  د  والو هغوی چېرته وړي؛ خو  وسله 

د  هغوی  چې  کوي  هڅه  مرسته  په  مرشانو 

وسله والو له چنګه را خالص کړي.

لوی درستیز  د هېواد  تېره ورځ  وینا،  په  ده  د 

سیمې ته د ډېرو څېړنو لپاره تللی و....
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تأکید وزارت خارجه بر اهمیت مذاکرات 
صلح در دبي

یک حملة وحشتناک و چند 
پرسِش اساسی


