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هنوز جان کری وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا پس از دومین سفِر 
اشرف غنی  دکتر  که  بود  نگذاشته  واشنگتن  به  پا  کابل،  به  خود 
غیرضروری  را  او  سفِر  طلوع،  تلویزیون  با  گفت وگو  در  احمدزی 
آینده سخن  با تقسیِم قدرت در دولِت  از مخالفِت خود  و  خواند 
گفت؛ در حالی که تماِم فلسفۀ دو بار رفت وآمد و میانجی گرِی آقای 

کری را همین تقسیِم قدرت تشکیل می داد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

اوج ناامنـي در پـروان
افزايش افراد مسلح غيرمسوول و حضور طالبان

د  ته  ځواکونو  امنیتي  شورا  امنیت  چې  هغې  له  وروسته 

پاکستان د هر ډول السوهنو او بریدونو د ځپلو امر کړی، 

وړاندې  ډېر  باید  اقدام  دغه  وايي، چې  شننونکي  یوشمېر 

تررسه شوی وای.

د سیايس چارو پوهان وايي، پاکستان په دې ډول بریدونو 

او السوهنو رسه دې موخې تعقیبوي، چې د ډیورنډ کرښې 

په رسمیت پېژندل، د هند و او افغانستان د اړیکو پرې کول 

او د امریکا د مرستو جلبول دي...
                                                                  ادامه صفحه 6

انتخاباتی  بست  بن  اگر  که  است  گفته  ناتو  دبیرکل 
جدید  جمهور  رییس  و  نیابد  پایان  زودی  به  افغانستان 
موافقتنامه های امنیتی با ایاالت متحده و ناتو را امضا نکند، 
مجبور به تصمیم گیری در مورد خروج کامل از افغانستان 

خواهد شد.
به  ناتو  نظامی  پیمان  دبیرکل  راسموسن،  فو  اندرس 
ناتو در  خبرگزاری رویترز گفته است که نشست سران 
ولز بریتانیا به تاریخ چهارم و پنجم دسمبر بسیار نزدیک 
به زمانی خواهد بود که ناتو در مورد ماموریت آینده و یا 

خروج کامل از افغانستان تصمیم خواهد گرفت.
کند،  تعیین  را  تاریخ مشخصی  که  این  بدون  راسموسن 
به  بگیریم،  تصمیم های سختی  باید  ما  زودی  »به  گفت: 
در  ما  ادامه حضور  قانونی  زمینه های  اگر  که  این  خاطر 
افغانستان وجود نداشته باشد، ما باید تا پایان سال روان 

میالدی همه چیزها را از افغانستان خارج کنیم و برای این 
کار، ما نیاز به برنامه ریزی داریم که باید بسیار به زودی 

انجام شود«.
در  شورشگری  علیه  جنگ  سال   13 از  بعد  ناتو  پیمان 
روان  سال  آخر  در  را  خود  نظامی  ماموریت  افغانستان 
شمار  که  است  نظر  در  اما  می رساند،  پایان  به  میالدی 
به  دهی  مشوره  و  آموزش  برای  نیروها  از  محدودی 

نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور باقی بمانند.
باقی  برای  امریکا  متحده  ایاالت  و  ناتو  این،  وجود  با 
امضای  نیازمند  افغانستان  در  نیروها  این  گذاشتن 
موافقتنامه های امنیتی با حکومت این کشور اند که زمینه 
قانونی حضور این سربازان بعد از سال 2014 را فراهم 

می سازد.
امضای  از  افغانستان  کنونی  جمهور  رییس  کرزی  حامد 

امریکا  متحده  ایاالت  با  امنیتی  دوجانبه  موافقتنامه 
عبداهلل  و  احمدزی  غنی  اشرف  است.  کرده  خودداری 
در  که  اند  گفته  انتخابات،  دوم  دور  نامزد  دو  عبداهلل، 
صورت رسیدن به قدرت این موافقتنامه را امضا می کنند، 
اما هر دو در مورد نتایج...                   ادامه صفحه 6

پاکستان پر افغانستان له بریدونو 

رسه درې موخې تعقیبوي

گشـودِن گرِه کوِر انتخاباِت 
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 1393 اسد/مرداد  اول  تاریخ  به  پیشین،  نشست های  ادامۀ  در  ملی،  آجندای  کنفرانس  یادداشت: 
نشستی را زیِر نام تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار کرد. 
در این نشست شمار زیادی از نخبه گان؛ نماینده گان مردم در مجلس، استادان دانشگاه، دانشجویان و 

نماینده گان داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر اشرف غنی احمدزی اشتراک کرده بودند.
در این نشست، نخبه گان سیاسی روی عناصر تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان بحث و گفت و گو 

کردند و پیشنهاد و دیدگاه های شان را در خصوص شکل گیری یک دولت فراگیر مطرح کردند.
روزنامۀ  از  ترتیب  به  را  افغانستان  در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  کنفرانس  سخنرانان  سخنرانی  متن 

ماندگار به نشر می سپاریم:



روی  در  رو  انتخاباتی  تیم  دو  دیگر  بارِ  یک 
هم قرار گرفته و یکدیگر را به تناقض گویی و 
شایعه پراکنی متهم می کنند. در تازه ترین مورد، 
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی تیِم اصالحات 
و همگرایی در صفحۀ رخ نما)فیس بوک(ی خود 
نگاشته: »تیِم ما برندۀ قاطع انتخابات دورِ دوم 

است«. 
آقای رحیمی در ادامه می نویسد: »به جز دربارۀ 
پیروزی و اول  شدن، دربارۀ هیچ چیِز دیگری 
نیاندیشیده ایم و نمی اندیشیم. ریاست جمهوری 

حِق مسلم و ثابِت ماست«. 
اعضای  از  سانچارکی  فاضل  حال،  همین  در 
به  را  رقیب  تیم  همگرایی،  و  اصالحات  تیم 
تعهد نسبت به توافق های  شایعه پراکنی و عدمِ 
سانچارکی  آقای  است.  کرده  متهم  حاصل شده 
نیز در رخ نمای خود نوشته: »تیم تحول و تداوم 
کند  روشن  توافق  این  با  را  خود  تکلیِف  باید 
واگر قادر به تصمیم گیری نیست و به هردلیلی 
راه  نیست،  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  آمادۀ 
براي شان باز است؛ بفرمایند! جایگاه اپوزیسیون 
محفوظ  براي شان  پنج ساله  دورۀ  یک  براي 

است«.
تیم  ارشِد  اعضای  سوی  از  اتهام ها  این   
رقیب  تیِم  نشانِی  به  همگرایی  و  اصالحات 
مسلِم  حق  را  »پیروزی  که  می شوند  مطرح 
خود می داند«. تیم تحول و تداوم باور دارد که 
نتیجۀ انتخاباِت دور دوم به نفِع این تیم است. 
ابراز  حالی  در  زودهنگام  نتیجه گیری های  این 
وزیر  کری  جان  پیش  روز  چند  که  می شوند 
خارجۀ امریکا برای دومین بار در رابطه با مسایل 
انتخاباتِی افغانستان به کابل آمد و در دیدارهایی 
که با نامزداِن انتخابات ریاست جمهوری داشت، 
اعالمیۀ مشترکی میان آن ها امضا شد. مفاد این 
اعالمیه کاماًل روشن است و هرچند در پاره یی 
از مسایل اعالمیۀ مشترک خالی از ابهام نیست، 
ولی در کل می تواند به عنوان نقشۀ راه تأثیرهای 

خود را بر روند انتخابات داشته باشد.
اظهارات دو تیِم انتخاباتی می تواند یک بارِ دیگر 
دغدغه هایی را در میاِن مردم نسبت به پیامدهای 
توافقاِت حاصل شده به وجود آورد. در فضایی 
می گویند،  سخن  قاطع  پیروزی  از  همه  که 
مشکل است بتوان به داوری نشست و طرف ها 
را قانع کرد که به راه حِل سیاسی به وجود آمده 

در نتیجۀ توافق ها گردن نهند. در چنین فضایی 
عمدتًا پیش فرض ها و پیش داوری ها حاکم اند و 
این  زمان،  با گذشت  که  می شود  برده  احتمال 

فضا بیشتر تیره و تار شود. 
روزی که دو نامزد ریاست جمهوری دست های 
دیگر  که  می رفت  گمان  فشردند،  را  یکدیگر 
اختالفی در کار نخواهد بود و تیم های انتخاباتی 
دنبال خواهند  را  روند  این  دو همکار  ساِن  به 
کرد. اما از جانب دیگر، بروز اختالف و تفاوِت 
نباید  هیچ گاه  است.  اجتناب ناپذیر  دیدگاه ها 
انتظار داشت که دو سمِت یک معادله بی هیچ 
رقابت  نفس  کنند.  تعامل  یکدیگر  با  اختالفی 
اختالف انگیز  و  مبارزه جویانه  خود،  خودی  به 
است و از دروِن این اختالف هاست که می توان 
به نتیجه رسید. اگر دو تیِم انتخاباتی با یکدیگر 
کاماًل مواضِع یک سان و مشترک می داشتند، پس 
چه  به  انتخابات  در  رقابت  و  مبارزه  ضرورِت 

معنا بود؟ 
کنیم  قبول  که  بود  خواهد  ساده انگارانه  بسیار 
اختالفات یک شبه حل می گردند و فضا، فضای 
تفاهم و اشتراک در برداشت ها می شود. آن چه 
انتخاباتی  تیم  دو  میان  مجازی  فضای  در  که 
دارد  عینی  ریشه های  بدون شک  شکل گرفته، 
و این  گونه نیست که فقط به دلیِل افزون خواهی 
و بزرگ نمایی به وجود آمده باشد. اما دو مسأله 
قرار  توجه  مورد  باید  که  است  اهمیت  قابل 

گیرند: 
1ـ تیم اصالحات و همگرایی تیم رقیب را به 
شایعه پراکنی و عدم همکاری در مورد اجرای 
توافق های مندرج در اعالمیۀ مشترک متهم کرده 
و می گوید با وجود گذشِت چند روز از امضای 
گروه  تداوم  و  تحول  تیم  مشترک،  اعالمیۀ 
کارِی خود را معرفی نکرده است. این موضوع 
نگران کننده به نظر می رسد و احتمال آن را به 
امضاشده  تعهداِت  اجرای  که  می آورد  وجود 
ایجاد  در  تازه  اعالمیۀ  ارزش  بیفتد.  تعویق  به 
بر سِر  انتخاباتی  تیم های  بین  که  است  التزامی 
به وجود آورده است و  همکاری های مشترک 
اگر یکی از تیم ها نخواهد، به هر دلیلی می تواند 

این روند را با چالش های تازه روبه رو کند. 
سفیر امریکا در کابل که شاهد امصای توافق های 
این  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  بوده،  جدید 
نگرانی را به گونه یی مطرح کرده است. جیمز 

وجود  ضمانتی  هیچ  که  می گوید  کانینگهام 
ندارد که جنجال های انتخاباتی میان اشرف غنی 
وجود  به  دوباره  عبداهلل  عبداهلل  و  احمدزی 
که  گفت  خبرنگاران  به  کانینگهام  آقای  نیاید. 
هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تعهد 
پایان  انتخابات  طوالنی  روند  به  که  کرده اند 
داشتن  افزود:  افغانستان  در  سفیرامریکا  دهند. 
یک رییس جمهور برای افغانستان در پایان ماه 
اظهارات  این  در  است.  بااهمیت  بسیار  جاری 
امریکا تالش کرده ضمن برجسته کردِن  سفیر 
بُعد اختالفی مسایل، به جنبۀ دیگری از تعهدات 
انجام شده نیز اشاره داشته باشد و آن منافع ملِی 
سران  نشست  آینده،  ماه  یک  در  است.  کشور 
رییس جمهوری  و شرکت  می شود  برگزار  ناتو 
ادامۀ  برای  نشست،  این  در  افغانستان  جدید 
عرصۀ  در  افغانستان  با  ناتو  های  همکاری 

نظامی، از اهمیتی ویژه برخوردار است. 
گاهی از اظهاراتی که در فضای مجازی مطرح 
می شود، این گمانه قوت می گیرد که نسبت به 
فراموش  باشیم.  مطمین  نباید  موجود  فضای 
امریکایی  روزنامۀ  یک  پیش  چندی  که  نکنیم 
نوشت که رییس جمهور کرزی در پی آن است 
که توافق های تازه میان دو نامزد انتخابات را به 
ناکامی بکشاند. این نوشته، واکنش تند ریاست 
عنوان  هیچ  به  اما  آورد  پی  در  را  جمهوری 

صورِت مسأله را پاک نکرد. 
در  دخالت  به  متهم  کرزی  رییس جمهور 
با تکذیب  اتهام،  این  انتخاباتی است و  مسایِل 
نمی شود.  منتفی  هرگز  کشیدن  شاخ وشانه  و 
نداده که  انجام  به حال حرکتی  تا  آقای کرزی 
خالِف آن به اثبات برسد و حداقل کاری نکرده 
روند  در  بی طرف  فردی  او  شویم  مطمین  که 

انتخابات است.
گاهی  نیز  همکاری ها  روند  در  کارشکنی  2ـ 
دامن  تازه  اختالفاِت  و  جدایی  به  می تواند 
به  تازه  اعالمیۀ  امضای  از  پس  که  آن چه  زند. 
و  تحول  تیم  که  است  این  می رسد  مشاهده 
تداوم به گونۀ عمدی تالش دارد که روند را با 
کارشکنی های خود مختل سازد. عدم همکاری 
ایجاد  برای  دیدگاه ها  کردِن  نزدیک  جهت  در 
تیم  بدون شک هر دو  ملی که  دولت وحدِت 
می تواند  زمینه اند،  این  در  همکاری  به  مکلف 

کِل جریان را به بن بست سوق دهد.
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احمـد عمران

اختالف تا کجا، همکاری تا کجا؟  

کشور  در  ناامنی  انتخاباتی،  کشمکش های  جریاِن  در 
یافته  کابل شدت  به  نزدیک  در والیت های  به خصوص 
است. حضور افراد مسلح در والیِت پروان و ناامنی های 
والیت،  این  ولسوالی های  از  برخی  در  زیاد  بسیار 
نگرانی هایی را به وجود آورده است؛ به حدی که برخی 
روزنامۀ  با  تماس هایی  در  پروان  والیت  باشنده گاِن  از 
ماندگار، از شدِت ناامنی و هراسی که در دِل مردم ایجاد 

شده، خبر می دهند. 
سخن  خصوص  این  در  دولتی  مسووالِن  وقتی  شاید 
است.  گلزار  و  گل  همه چیز  که  بفرمایند  ایراد  بگویند، 
و  نیست  گلزار  و  گل  پروان  که  است  این  واقعیت  اما 
ناامنی ها  البته  آمده اند.  ستوه  به  ناامنی ها  شدِت  از  مردم 
در والیت های جنوب و شرِق کشور و ناامنی های برخی 

والیت های شماِل کشور هم بر کسی پوشیده نیست. 
گزارش های رسیده نشان می دهند که رویدادهای امنیتی 
اخیر در بگرام، چاریکار، جبل السراج و حتا درۀ غوربند 
به  این که  از  بیشتر  این والیت،  در  دیگر  نقاط  برخی  و 
علت های بیرونی ربط داشته باشد، معلوِل عمل کردهای 
و  مسوول  مسلِح  فرماندهاِن  فراقانونِی  و  غیرقانونی 
نماینده گاِن  و  نظام  بلندپایه گاِن  به  مرتبط  غیرمسووِل 
این والیت در مجلس نماینده گان و رقابت ها، رفاقت ها 
است.  این والیت  در  زورمندان  این  دشمنی های  حتا  و 
این چیزی است که برخی مسووالن خود به آن اعتراف 

دارند، اما به گونۀ رسمی آن را بر زبان نمی آورند. 
 بیشترین تهدیدهایی که در پروان وجود دارد این است 
اطراِف شهر  مناطق  در  دزدان مسلح  از  برخی  اخیراً  که 
 - نعمان  لیسۀ  سرک  در  هوا  شدِن  تاریک  با  چاریکار، 
سیدخیل - گلبهار حضور پیدا می کنند و مردم به ساده گی 
از این ساحات عبور کرده نمی توانند و نیز گفته می شود 
که بسته گان برخی از بزرگاِن دولتی و غیر دولتی در این 
والیت نیز سبب مشکالِت کالنی برای مردمِ این والیت 
مشکالِت  بر  دلیلی  نیز  طالبان  آن ها،  کنار  در  و  شده اند 

کالِن دیگر در برخی از ولسوالی های این والیت اند. 
آن گونه که شهریاِن پروانی روایت کرده اند، مسلح سازی 
صدها تن از افراد بی کار، دزدان حرفه یی، قاچاق بران و 
از  انتخاباتی  بحراِن  بهانۀ  به  مخدر  مواد  به  معتادان  حتا 
سوی شماری از زورمنداِن محلِی مرتبط به بلندپایه گاِن 
نظام در اطراِف پروان در ماه های اخیر، مزید بر علت های 
ناامنی و بی ثباتی در  افزایِش  گوناگوِن دیگر در راستای 

این والیت است. 
بنابراین ضعِف نهادهای امنیتی و مهم تر از همه معافیِت 
را  فراوانی  مصایِب  پروان،  در  مجازات  از  جنایت کاران 
نظر  به  است. هم چنین  کرده  ایجاد  این والیت  مردمِ  به 
می رسد که مسلح کردِن افراد غیرمسوول به هر بهانه یی 
صورت  حساب شده  و  سیستماتیک  شکِل  به  باشد،  که 
گرفته تا این والیت دچارِ چالش ها و مشکالِت تازه شود. 
نهفته  کالن  بسیار  برنامه های  حرکتی،  چنین  پشِت  در 

است که می تواند برای کشور و مردم مصیبت بار باشد.
با  است،  کابل  به  ورود  دروازۀ  که  پروان  والیِت  وقتی 
شک  بدون  باشد،  مواجه  پیچیده   و  مختلف  تهدیدهای 
کابل و دیگر والیاِت همجوار نیز از آن متأثر می شوند. 
بنابرین آن چه در پروان اتفاق می افتد را نمی شود نادیده 
که  است  کرد. الزم  عبور  آن  کنار  از  به آسانی  و  گرفت 
و  کند  پروان  در  امنیت  مسالۀ  به  ویژه یی  توجِه  دولت 
آن ها  با  و  شناسایی  را  والیت  این  در  ناامنی  عامالِن 
ممکن  بسیار  زیرا  دهد.  صورت  جدی  بسیار  برخورد 
است که ناامنی های مختلفی که در والیِت پروان وجود 
والیت های  برخی  که  گردد  سبب  و  شود  فربه تر  دارد، 
هم جوار نیز به عیِن وضعیت دچار شوند؛ چنان که چنین 

گزارش هایی از برخی والیت های دیگر رسیده است.

ناامنی در پروان نگران کننده است
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نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب روز سه شنبه در سخنانی از ماموریت 
یافتن -حیدر العبادی- نخست وزیر پیشنهادی عراق برای تشکیل کابینه 

از سوی فواد معصوم رییس جمهوری این کشور استقبال کرد.
دبیر کل اتحادیه عرب، ابراز امیدواری کرد که حیدر العبادی در تشکیل 
دولت ملی فراگیر به نحوی که همه طیف ها و گروه های عراقی بتوانند 

در آن مشارکت داشته باشند، موفق عمل کند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که امنیت و ثبات درعراق برقرار و این 

کشور به سوی پیشرفت و شکوفایی پیش رود.
جو بایدن معاون رییس جمهوری امریکا نیز روز دوشنبه در یک تماس 
تلفنی با فواد معصوم رییس جمهوری عراق معرفی حیدر العبادی را به 

عنوان نخست وزیر این کشور تبریک گفت.
فواد معصوم رییس جمهوری عراق بعد از ظهر دوشنبه در جلسه یی 
با حضور سلیم الجبوری رییس پارلمان، ابراهیم جعفری رییس ائتالف 
ملی و جمعی از سیاستمداران و رهبران جریان های سیاسی عراق در 
حکمی حیدرالعبادی 62 ساله را مسوول تشکیل دولت جدید این کشور 

کرد. 
با  عراق  پارلمان  در  شیعیان  ائتالف  بزرگترین  ملی  همپیمانی  ائتالف 
موافقت 127 نفر از اعضای خود حیدر العبادی را به نامزد تصدی پست 

نخست وزیری عراق معرفی کرد. 
حیدر العبادی متولد سال 1952 میالدی بغداد است؛ پدر او به نام جواد 
در  الجمله  روانی  های  بیماری  بیمارستان  مدیر  و  معروف  پزشکان  از 
نیز بازرس کل وزارت بهداشت عراق بود که در سال 1979  بغداد و 
بعث عراق  رژیم  با  مخالفت  به علت  دیگر  پزشک  میالدی همراه 41 
مجبور به بازنشستگی شد و در لندن درگذشت و به علت جلوگیری 

رژیم بعث از دفن مخالفان خود در عراق، در لندن دفن شد. 
العبادی در کنار تخصص و شغل خود از فرایض دینی جدا نبود؛ وی 
استاد علوم قرآنی دانشکده اسالمی لندن از سال 1999 میالدی تا سال 
2003 بود و کتابی درباره اسالم با عنوان-المختصر فی علوم القرآن- و 

همچنین کتابی درباره علوم قرآنی به زبان انگلیسی تالیف کرده است.

»عـصر جـدید« با اردوغـان
اولین  تا  شده  متعهد  که  مردی  اردوغان  طیب  رجب 
کمترین  با  باشد،  ترکیه  زحمتکش«  جمهور  »رییس 
با  شد.  جمهوری  ریاست  انتخابات  پیروز  زحمت، 
شمارش آراء، نخست وزیر 10 سال گذشته ترکیه با 
به دست آوردن 8 / 51 درصد آرا از رفتن به دور دوم 
انتخابات اجتناب کرد و به این ترتیب این کشور 80 
اردوغان  ساله  پنج  کم  دست  ریاست  از  نفره  میلیون 

استقبال کرد.
اردوغان در سخنرانی پیروزی اش در انقره و در مقابل 
دریای حامیانش نطقی اعجاب انگیز و آشتی جویانه 
شاخه ای  و  می داد  »عصری جدید«  قول  که  داد  ارائه 

درخت زیتون به سوی رقبایش می گرفت.
اولین رییس جمهور انتخاب شده با رای مستقیم مردم 
اخالقی  موانع  ما  که  امروز روزی است  ترکیه گفت: 
را از میان بر می داریم، خودمان را از تعصبات قدیمی 
می رهانیم و ترس هایی را که از بیرون وارد می شود از 
خود جدا می کنیم. امروز روزی است که ما درها را رو 
به آغازی تازه باز می کنیم؛ روزی که ما ترکیه ای جدید 

را پایه گذاری می کنیم.
اردوغان در کمپین پیروزی اش متعهد شد تا به ترکیه 
قانون اساسی جدید ارائه دهد. قانون اساسی جدیدی 
و  جمهوری  ریاست  به  رسمی  طور  به  احتماال  که 
اما  بدهد.  جدیدی  اجرایی  قدرت  او،  به  مشخصا 
حاضر  حال  در  او  که  چرا  کند؛  صبر  باید  اردوغان 
اکثریت مورد نیاز پارلمان برای ایجاد یک امتیاز جدید 
به عنوان  را  از یک دهه  بیش  اما مردی که  ندارد.  را 
یک  تا  است  امیدوار  اکنون  و  گذرانده  وزیر  نخست 
دهه دیگر را به عنوان رییس جمهور بگذراند، ممکن 
است برای حکومت بی رقیبش نیازی به قانون اساسی 

جدید نداشته باشد.
قانونی  کارشناسان  برخی  موجود،  مدارک  براساس 
قدرت کافی برای انجام خواسته هایش را پیش از این 

به او داده اند.
رضا تورمن، یک قانونگذار از حزب مخالف و قاضی 
یک  از  پس  می گوید،  اروپا  بشر  دادگاه حقوق  اسبق 
کودتای نظامی در ترکیه و تغییر قانون، قانون اساسی 
در  تا  می دهد  اجازه  جمهور  رییس  به  کشور  این 
نشست های کابینه شرکت کرده و قوانین را وتو کند، 
فرمان حکومتی صادر و درباره قوانین داخلی مجلس 

ملی تصمیم گیری کند.
درخواست  می تواند  جمهور  رییس  می گوید:  تورمن 
انتخابات زود هنگام کند، او رییس ستاد ارتش، اعضای 
هیات رییسه تحصیالت تکمیلی، رییس دانشگاه های 
ملی، اعضای دادگاه قانون اساسی و برخی از اعضای 
مشخص  را  دادستان ها  و  قضات  اعلی  رییسه  هیات 

می کند.
روسای جمهور پیش از اردوغان، از جمله عبداهلل گل، 
خودداری  قدرت ها  این  از  کامل  استفاده  از  تاکنون 

کرده اند.
متفاوتی  مورد  اردوغان،  آقای  اما  می گوید:  تورمن 
است. یک تفاوت این است که او اولین رییس جمهور 

منتخب ترکیه با رای مستقیم مردم خواهد بود. تفاوت 
دوم هم شخصیت اوست؛ او می خواهد همه چیز را 

کنترل کند.
اردوغان در یکی از مصاحبه های اخیرش گفته است: 
گفته ای  هیچ  کنیم،  نگاه  ترکیه  اساسی  قانون  به  اگر 
مبنی بر محدودیت  فعالیت های یک رییس جمهور در 

آن وجود ندارد.
ارائه  اطالعاتی  حاکم  حزب  مقامات  حال  همین  در 
کابینه  شبیه  چیزی  اردوغان  آن ها  طبق  که  داده اند 
گذشته  هفته  می دهد.  تشکیل  جمهوری  ریاست 
اردوغان  داد،  گزارش  نیز  دولت  حامی  رسانه  یک 
وارد  مشاور،   400 از  متشکل  ارتش  یک  همراهی  با 

دفترش در انقره می شود.

یک  او  که  کرد  روشن  کمپینش  جریان  در  اردوغان 
گام های  با  خورد  قسم  او  می ماند.  باقی  حزبی  رهبر 
استوار در جهت پروژه های مناقشه آمیز شامل ساخت 
او  که  چیزی  نابودی  و  استانبول  فرودگاه  سومین 

»دولت موازی« می نامد پیش خواهد رفت.
او اخیراً گفته است: من یک رییس جمهور بی طرف 

نخواهم بود.
روند  آغاز  از  پیروزی  شانس  اردوغان،  رقبای  برای 
اردوغان  از  حمایت ها  میزان  به  بستگی  انتخابات 
رقیب  اصلی ترین  اوغلو،  احسان  الدین  اکمل  داشت. 
او، هفته گذشته گفت: این انتخابات از روز اول هیچ 
وقت یک بازی عادالنه نبود. براساس قانون، نامزدها 
استفاده ای  هیچ  دولتی  سرمایه های  از  نمی توانند 
استفاده  دولتی  سرمایه های  از  وزیر  نخست  اما  کنند؛ 
از  او  می کند،  سفر  دولتی  هواپیماهای  با  او  می کند، 
تمام ابزارهای رسمی و دولتی استفاده می کند؛ حمایت 
افتتاح پروژه هایی  ایالتی و  ایستگاه  تلویزیونی  دولت، 

که برای سال های طوالنی در حال تکمیل بودند.
در  موفقیت  برای  را  چیز  همه  اردوغان  افزود:  وی 

نامزدی اش ارائه می دهد.
در انتخابات روز یکشنبه، احسان اوغلو 5 / 38 درصد 
از آرا را به دست آورد. صالح الدین دمیرتاش، نامزد 
حزب خلق دموکرات نیز 8 / 9 درصد آرا را به دست 
کرد  سیاستمداران  اولین حضور  نشان دهنده  که  آورد 

برای دستیابی به پست ریاست جمهوری ترکیه بود.
سوالی که اکنون ذهن بسیاری از مردم ترکیه را مشغول 
در  اردوغان  جانشین  کسی  چه  که  است  این  کرده 
برای  زیادی  نام های  می شود.  وزیری  نخست  سمت 
بسیاری  اما  می شود  آورده  سمت  این  در  جانشینی 
گمان می کنند اردوغان در نهایت عروسک گردان این 

سمت خواهد شد.
آتیال یسیالدا، یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفت: 
وفادار  برده ها  مانند  که  می خواهد  را  کسی  اردوغان 
نداشته  شخصی  سیاسی  آرمان های  که  کسی  باشد، 

باشد.
کاندیدای  احتماالً  وزیری  نخست  نامزد  او  گفته  به 
و  رویکرد  اردوغان  که  کسی  بود،  خواهد  ضعیفی 

آرزوهایش را هدایت می کند.
آرزوهای اردوغان به نظر مشخص است. در سال 2015 
شود  برگزار  پارلمانی  انتخابات  است  قرار  که  زمانی 
تالش های  آخرین  احتماال  جدید  جمهور  رییس  این 
خود را برای ایجاد یک قانون اساسی جدید و تغییر به 

ریاست جمهوری ای شبیه امریکا انجام می دهد.
یسیالدا می گوید در غیر این صورت اردوغان کنترل 
خود را بر کشور و حزب عدالت و توسعه از دست 

می دهد.
او می گوید در حال حاضر اعضای ارشد بوروکراسی 
ترکیه تنها به خاطر ترس یا به خاطر اینکه راه دیگری 
اردوغان  به  نمی بینند  مساله  این  از  خروج  برای  را 
نیست.  رسمی  قدرت  یک  این  اما  می دهند،  گزارش 
بدون یک قانون اساسی جدید، احتمال طغیان به هر 

دلیلی زیاد است.

اتحاديۀ عرب از نخست وزيری 
حيدر العبادی در عراق استقبال کرد

نخست وزیر هند در کشمیر: 

پاکستان جنگ نیابتی به راه 
انداخته است

ديده بان حقوق بشر سيسی را به دست داشتن در »کشتار سيستماتيک« معترضان متهم کرد
یک روز پس از آنکه نمایندگان دیده بان حقوق بشر 
اجازه ورود به مصر نیافتند این سازمان افشا کرد که 
مقام های ارشد مصری از جمله رییس جمهور کنونی 
این کشور در قتل ها و کشتار گسترده سیستماتیک 

معترضان دست دارند.
حقوق  دیده بان  تایمز،  نیویورک  روزنامه  نوشته  به 
بشر مستقر در نیویورک اعالم کرد که نتایج تحقیق 
پی  در  درگیری ها  و  خشونت ها  درباره  یکساله 
رییس جمهوری  نخستین  مرسی،  محمد  برکناری 
کشتار  که  است  آن  از  حاکی  مصر  منتخب 
نیروهای  و  پولیس  توسط  معترضان  و  غیرنظامیان 
ارتش مصر احتماال جنایت علیه بشریت است. در 
مدارک موجود کامال مشخص شده که این کشتار به 

دستور دولت صورت گرفته است.
این گزارش که روز سه شنبه منتشر شد، جدیدترین 
در  بشر و خبرنگاران  فعاالن حقوق  مستقل  تالش 
دسته جمعی  کشتارهای  از  سری  یک  مستندسازی 
تابستان گذشته میالدی را نشان می دهد که طی آن 
مقام های مصری نتوانستند به صورت کامل و دقیق 

درباره آن ها تجسس کنند و مقام های دولتی قاهره 
تصمیم گرفتند آن را به دست فراموشی بسپارند.

بدترین این کشتارها به 14 اگست 2013 و زمانی 
از زور برای  امنیتی مصر  نیروهای  باز می گردد که 
در  مرسی  حامیان  و  متحصصان  کردن  متفرق 
نزدیکی مسجد رابعه العدویه در قاهره استفاده کنند 
که این خشونت بیش از 800 کشته و احتماال قریب 

به 1000 زخمی بر جای گذاشت.
از  یکی  کشتار  این  بشر  حقوق  بان  دیده  گفته  به 
گسترده ترین کشتارهای معترضان در طول یک روز 

در تاریخ معاصر محسوب می شود.
هیچ مامور پولیس و مقام دولتی در این رابطه تحت 
ایجاد تنش  باعث  پیگرد قرار نگرفت. درگیری که 
از  تن  هزار  ده ها  دستگیری  و  سرکوب  و  داخلی 
فعاالن چپ گرای  و  خبرنگاران  اسالم گراها،  جمله 

سیاسی مصر شد.
عبدالفتاح  از  تحقیقات  همچنین  گزارش  این  در 
سال  در  که  مصر  کنونی  جمهور  رییس  السیسی، 
گذشته میالدی فرماندهی ارتش را برعهده داشت و 
سایر مقام های مصری چون وزیر کشور درخواست 

شده است.
دیده بان  اجرایی  مدیر  روث  کنت  دوشنبه،  روز 
خاورمیانه  بخش  مدیر  ویتون،  لی  و  بشر  حقوق 
این گروه از مصر اخراج شدند. این نخستین باری 
است که مصر از ورود کارمندان دیده بان حقوق بشر 

جلوگیری به عمل می آورد.

پرمناقشه  منطقه  به  سه شنبه  روز  هند  نخست وزیر  مودی،  نارندرا 
کشمیر هند رفت؛ به این ترتیب مودی اولین رهبر هندی است که 
از 15 سال پیش تاکنون به پرمناقشه ترین منطقه درگیر در جهان سفر 

می کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیدار نارندرا مودی از کشمیر 
در بحبوبحه افزایش تنش ها در این منطقه صورت گرفت. مودی از 
سه شنبه  وی  کرد.  بازدید  هند  کنترل  تحت  کشمیر  در  کارگل  شهر 
صبح وارد شهر »له« در منطقه لداخ در ایالت جامو و کشمیر شد که 

با پاکستان هم مرز است.
خبرگزاری های هند می گویند که بیش از 3000 تن در شهر له برای 
با  بحران سال 1999  از  شنیدن سخنرانی مودی جمع شده اند. پس 
دیدار  منطقه  این  از  هند  نخست وزیر  هیچ  کشمیر،  سر  بر  پاکستان 
نکرده بود. نارندرا مودی در این سفر چندین پروژه مربوط به انرژی 

آبی را در لداخ افتتاح خواهد کرد.
نخست وزیر هند در جریان سفرش به منطقه »له« در کشمیر، پاکستان 
را به جنگ نیابتی و ارسال شبه نظامیان برای حمله به هند متهم کرد.

نارندرا مودی در جمع افسران و مقام های ارتش و نیروی هوایی این 
منطقه گفت: کشور همسایه ما نیروی خود را برای جنگ از دست 

داده است اما همچنان به جنگ نیابتی با تروریسم ادامه می دهد.
تحت  منطقه  وارد  پاکستان  حمایت  مورد  نیروهای   1999 سال  در 
تصرف  را  کارگل  در  کوهستانی  نقطه  چندین  و  شدند  هند  کنترل 

کردند که باعث بروز بحرانی جدی میان دو کشور شد.
مودی گفت: وطن پرستی مردم کارگیل موجب تقویت روحیه مردم 
هند می شود. من به این سرزمین و مردم آن سر احترام فرود می آورم.
در همین حال در یک نقطه دیگر در کشمیر، حداقل 7 شبه نظامی در 

حمله شبه نظامیان زخمی شدند.
حمله به نیروهای امنیتی مرزی هند در روز سه شنبه در شهر پامپور در 

14 کیلومتری سرینگر، پایتخت جامو و کشمیر روی داد.
خشونت در این منطقه اگرچه طی سال های اخیر به نسبت سال های 

دهه 90 میالدی کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد.

                                                                                                                    دویچه وله
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بخش نخست

قلِب خانم ها ۷ برابِر آقایان 
مــی شکــند

کاترین همیشه آرزوی مادر شدن داشت؛ بنابراین وقتی متوجه شد باردار 
است، به همراه همسرش جشِن باشکوهی برگزار کردند. آن ها مدت ها بود 
منتظر چنین روزی بودند؛ اما درست 12 روز قبل از زایمان، پزشکان نسبت 
به زنده بودِن جنین شک کردند و بعد از معاینه متوجه شدند جنین مرده 
است. چند ساعت بعد از این که جسم بی جاِن کودک تحویل کاترین شد، 
او غش کرد و افتاد و این در حالی بود که هیچ مشکل جسمی برای کاترین 
پیش نیامده بود. پزشکان بعد از معاینۀ او متوجه شدند که او دچار سندرم 
قلِب شکسته شده است. در این وضعیت قلب واقعًا نمی شکند، بلکه دچار 
ضعف عضالنی و عمل کردی می شود و حالتی مانند سکتۀ قلبی را تجربه 
می کند. دلیل این اتفاق هم ناراحتی، دل تنگی و شکست های عاطفی و حتا 

کاری می تواند باشد.

سندرم قلب شکسته چیست؟
حتمًا داستان های عاشقانۀ تراژیک را شنیده اید؛ داستان هایی مانند خانمی که 
بعد از خواندن نامۀ خداحافظی نامزدش به زمین افتاده و دیگر بلند نشده. در 
واقع این سندرم برای اولین بار در سال 1991 با عنوان »تاکوتسوکاردیوپاتی« 
که  است  ظرفی  معنی  به  تاکوتسو  شد.  معرفی  جاپانی  پزشکان  توسط 

جاپانی ها در آن ماهی می ریزند و کاردیوپاتی به معنی ماهیچۀ قلب است.

چه اتفاقی می افتد؟
مغز، دستگاه عصبی و قلِب انسان با یکدیگر مرتب هستند. بنابراین زمانی 
که عواملی مانند استرس، ترس یا ناراحتی ایجاد می شود، هورمون هایی که 
ترشح می شوند بدن را هیجانی کرده و ضربان قلب را باال می برند. وقتی 
به طور ناگهانی مقدار زیادی از این هورمون ها ترشح شود، می تواند قلب 
را شوکه کند. به این ترتیب، عضالت قلب ضعیف شده و نمی توانند خون 
قلبی که  نارسایی  با نوع معمول  این حالت  پمپاژ کنند و  به مغز  را  کافی 
در آن خون کافی به قلب نمی رسد، متفاوت است. به نظر می رسد در این 
سندرم هورمون های استرس بر قلب تأثیر زیادی داشته باشند. در اصل در 

این بیماری هیچ شریانی مسدود نمی شود.

چند مرحله دارد؟
این سندرم دارای 4 مرحله است؛ مرحلۀ اول فرورفتن است که در آن فرد 
تالش می کند وقایع را کنترل کند. بعد از آن، به زیر رفتن است. در این 
مرحله او احساس می کند که روی وقایع هیچ کنترلی ندارد، سپس مرحلۀ 
داخل شدن است که در آن فرد به دنبال راه نجاتی در خود می گردد و در 
پایان بیرون آمدن است که فرد از خود بیرون می آید و متوجه جهاِن اطراف 
می شود. این مراحل نشان می دهد آنان که از دست دادن را تجربه می کنند 
استرس  و  آسیب پذیری های جسمانی  قلبی،  به صورت حمالت  را  آن  و 
روانی نشان می دهند، می توانند در مسیر سالمت قرار گیرند. توصیه می شود 
فعالیت های  دادن  انجام  دیگران،  با  احساسات  تقسیم  مانند  کارهایی  افراد 

تسکین دهنده و پیدا کردِن افراد همدل را انجام دهند.

منبع: نورپُرتال

هرتزل براي تشویق یهودیان به مهاجرت به 
فلسطین، از آن سرزمین به عنوان »سرزمین 
مردم  که  خطه یي  مي کرد.  یاد  بي سکنه« 
اصیل و واقعي آن هرگز، از آغاز، تا آن جا 
که تاریخ در حافظۀ خود ضبط کرده است، 
توسط  و  نبوده  بي سکنه  و  خالي  هرگز 
هرتزل  است.  مي شده  اداره  فلسطینیان 
تاریخي  »حقایق  که:  بود  کرده  فراموش 
با  هرگز  و  گردن کش اند«  و  لجوج  بسیار 

هیچ حیله و تزویري رنگ نمي بازند.
وابسته گي  نوع  هر  اسراییل  دولت مردان 
عاطفي بین فلسطینیان و سرزمین شان را رد 

مي کنند. به اعتقاد موشه دایان، »فلسطیني ها 
و از جمله کشاورزان آن ها، به سرزمین و 
کار  آن  در  نسل  اندر  نسل  که  خانه یي  یا 
خاصي  پیوسته گي  زیسته اند،  و  کرده اند 
را  فلسطین  به  آن ها  پیوسته گي  و  ندارند 
مسلمًا نمي توان با وابسته گي عاطفي ژرف 
این  از  پیش،  سال  هزار  دو  که  یهودیاني 
کرد.«  مقایسه  بودند،  شده  رانده  سرزمین 
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موجودیت  توجیه  براي  گورین  بن 
است  دلیلي  خود  که  مهاجر  اسراییلیان 
عدم  و  آنان  ناسیونالیستي  ردِ  و  عدم  بر 
به  آن ها  ژرف«ِ  »عاطفي  وابسته گي 
دور  آن  از  سال  هزار  دو  که  سرزمیني 
که:  است  کرده  اذعان  صراحتًا  بوده اند، 
که  هستند  بي عاطفه یي  مهاجرین  »آنان 
سرزمین  آن  بر  استعمار  و  ترور  طریق  از 
دست یافته اند.« او بدین سان، اظهار عقیده 
دو  استعمار،  و  »مهاجرت  که:  است  کرده 
داد، حال  ما شکل  به  مهاجرت  اند.  لوحه  
آن که موجودیت ما بر استعمار متکي است. 
با حروف آتش و خون بر پرچم  این دو، 

نهضِت ما نقش گشته اند«. 34 

سال  در  بالفور  اعالمیۀ  صدور  زمان  در 
1917م، تنها ده درصد از جمعیت فلسطین 
به  وقتي  و  مي دادند.  تشکیل  یهودیان  را 
در  اسراییل  غرب،  دول  حمایت  و  همت 
تشکیل  را  خود  دولِت  فلسطین  سرزمین 
داد، تعداد قلیلي از یهودیان مهاجر اروپایي 
و روسي بر سکنۀ اولیه افزوده شده بودند.

پس از آن که صهیونیسم پا گرفت و بر تعداد 
ملي  صندوق  شد،  افزوده  طرف دارانش 
اسکان  اعانه جهت  براي جمع آوري  یهود 
»بارون  شد.  تأسیس  مهاجر  یهودیاِن  دادن 
آلماني االصل  معروف  بانک دار  روچیلد« 
به  را  یهودي نشین  اولین دهکدۀ  انگلیسي، 
نام »ریشون لوسیون« براي اسکان آن ها و 

و  کرد  دایر  شراب سازي«  »کارخانۀ  ایجاد 
اولین  از جمله  که  باراتس  قول ژوزف  به 
مهاجران روسي است: »اگر کمک او نبود، 
آن ها حتا قادر به زنده ماندن هم نبودند.« 
زیر پرتو کمک هاي »روچیلد« بود که آن ها 
توانستند راه خوش بختي را بپیمایند.« 35 

»آن زمان  است:  نوشته  باراتس  ژوزف 
به  ما  از  نفر  پنج صد  یا  چهارصد  حدود 
]گروه  پیشاهنگ  و  پیش قراول  صورت 
صهیونیست ها[ در فلسطین وجود داشت... 
این تعداد در مقایسه با تعداد نفرات عرب 
که عدۀ آن ها از حد و شماره بیرون بود، به 

چشم نمي آمد.« 36
در بین ما »بن گورین« و »بن زویتس« 37 
 38 کارگران«  »سازمان  عضو  دو  هر  که 
ساخته گي  گذرنامۀ  با  بودند،  صهیونیسم 
و جعلي در آمدوشد بودند و راه را براي 
ورود هرچه بیشتر مهاجرین یهودي، هموار 
بسیاري  دید  از  حال،  این  با  مي ساختند. 
و  واژه  صهیونیسم،  مهاجر،  یهودیان  از 
»طفلي  را  آن  که  بود  بیگانه«  »پدیده یي 
مي دانستند.  وحشت ناک«  و  کج خلقت 
طفل  این  وجود  »در  یهود  اصالح طلبان 

بلکه  ناراحتي،  فقط  نه  ناقص الخلقه« 
دیِن  معنوي  ارزش هاي  به  نسبت  تهدیدي 
یهودیان  از  بسیاري  حتا  مي دیدند.  یهود 
منزلۀ  به  را  آن  ظهورِ  متعصب،  و  معتقد 
»دلیري  با  که  مي دانستند  بي ایماني«  »آدم 
و گستاخي، قادر متعال را برخالف میل و 
ولي   39 برمي انگیخت.«  اقدام  به  اراده اش 
احدها  هم چون  صهیونیست هایي  دید  از 
آم، صهیونیسم راهي بود براي جمع کردِن 
»قوم برگزیده« که در جهان پراکنده بودند. 
صهیونیست ها  که  است  این  توجه  جالب 
اجتماع  بسته  درهاي  پشت  »در  وقتي 
گفت وگویي  و  بحث  هرگونه  با  مي کنند« 
در باب مسایل مربوط به تقدس صهیون و 
وصایاي کتاب مقدس، قطع پیوند مي کنند 
و این نکته را که »همسایۀ خود را دوست 
سازمان  به  تنها  و  مي برند  خاطر  از  بدار« 

دادِن »جامعۀ یهود« مي پردازند.
از  مقدمۀ یکي  ینتال در  لي  لي  الفرد  دکتر 
کتاب هاي خود زیر عنوان »اسراییل به چه 

قیمت؟« نوشته است:
ساحل  در  میانه،  خاور  در   1948 سال  در 
ارتش،  با  اسراییل  کشور  مدیترانه،  شرقي 
زبان،  مستقل،  خارجِي  سیاست  دولت، 
وجود  به  وفاداري  سوگند  و  ملي  سرود 
این که  از  و صهیونیست ها خوش حال  آمد 
سرزمین مستقلي براي خود دست وپا کرده 
یافته  نجات  بي وطني  و  پراکنده گي  از  و 
به  مسأله  این  اما  شدند.  اسراییلي  بودند، 
یهودیان در جهاِن  بدي روي حیثیت  طرز 
زنده گي  روي  و  خاورمیانه  در  و  آزاد 
به  حقیقت،  در  است.  گذاشته  اثر  آنان 
وارد  لطمه  آنان  بین المللِي  احترام  و  آبرو 
ایمان  قدیمي ترین  این  یهودیت  و  ساخته 
است.  انداخته  خطر  به  را  خداپرستي  به 
دیگر  سال  شعار  دنبال  به  صهیونیست ها 
در اورشلیم، هدف همیشه گي را از طریق 
که  حالي  در  ساختند؛  مطرح  غیرانساني 

احتیاج به این کار نبود.
نام بُرده نوشته است:

»... اعتقاد به حضرت موسي، ایماني است 
صرف نظر  معتقد،  یهودي  هر  قلب  در  که 
زنده گي  جهان  از  نقطه  کدام  در  این که  از 
که  نیست  احتیاجي  دارد.  وجود  مي کند، 
جماعتي  مشخص،  سرزمین  یک  در  حتمًا 
باشند؛  داشته  سکنا  حضرت  آن  به  معتقد 
است  سیاسي  مکتب  یک  صهیونیسم  ولي 
سرزمیني  مي گردد؛  سرزمین  دنبال  به  که 

بي سکنه براي مردمي بي وطن.«
»به  است:  نوشته  و  داده  ادامه  لي لي ینتال 
پرستش  متافیزیکي  اعمال  من،  اعتقاد 
فعالیت هاي  از  دور  به  باید  خداوند، 
ناسیونالیستي در ارتباط با یک کشور باشد.« 
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اذعان  کتاب،  همان  مقدمۀ  در  نام برده 
مورد  تفکر،  طرز  این  به دلیل  که  کرد 
است  شده  واقع  صهیونیست ها  اعتراض 
حیات  ادامۀ  براي  را  او  نظراِت  آن ها،  و 
از  و  کرده  عنوان  خطرناک  صهیونیست ها 
مخالفت  از  دست  که  بودند  خواسته  او 
حفظ  براي  که  بود  معتقد  او  ولی  بردارد. 
حیثیت یهودیان اصیل امریکایي، پرده دري 
مي کند. نام برده معتقد است: »بعد از آن که 
اسراییل  در سال 721ق.م سرزمین شمالي 
از  بعد  سال   70 در  و  آشوري ها  توسط 
رومي ها  توسط  یهودیان  »کامنولث«  میالد 
از بین رفت، یهودیت از طریق زبور داود 
زنده نگه داشته شد.« و نتیجه مي گیرد که: 
»الزم نیست سکنۀ یک کشور دربه در شود 

تا کشوري براي یهودیان به وجود آید.«

صهیونیسـم چیست؟
بخش چهارم



بخش سوم
نویسنده: رنه ولک  

برگردان: امیرحسین رنجبر 

تا  کوشید   )ed yecniuq( دوکوینسی   1835 سال  در 
نسبت  نگرش ها  تفاوت  و  مسیحیت  نقش  بر  تأکید  با 
کالسیک  ـ  رمانتیک  تقابل   از  اصیل تر  تعبیری  مرگ،  به 
آلمانی ها  از  نیز  اندیشه ها  این  حتا  ولی  دهد؛  دست  به 
انگلیسی  شعرای  از  یک  هیچ  اما  می گیرند.  سرچشمه 
با  را  منازعه  این  ارتباط  یا  ندانست  رمانتیک  را  خودش 
نه  و  کولریج  نه  نداد.  تشخیص  خودش  کشور  و  زمانه  
هزلیت که از درس نامه های شلگل بهره برده بود، به  چنین 
کاری نپرداختند. بایرون آشکارا آن را رد کرد. هرچند او 
شخص شلگل را می شناخت )ولی  دوستش نمی داشت( 
و دربارۀ آلمان را خوانده و حتا کوشیده بود درس نامه های 
فریدریش  شلگل را بخواند، تمایز »رمانتیک ـ کالسیک« 
را صرفًا یک منازعۀ غیرانگلیسی می انگاشت. بایرون در 
اشاره   »نزاع عظیمی«  به  به گوته،  فالیه ری  مارینو  اهدای 
آنان  آن چه  سر  بر  ایتالیا  مانند  نیز  آلمان  در  »که  می کند 
کالسیک - رمانتیک می نامند، در گرفته  است ـ اصطالحاتی 
نبودند، حداقل چهار یا  ابزار طبقه بندی  انگلستان  که در 
پنج سال پیش که من  آن جا را ترک کردم.« در مباحثه یی 
که بین بولز )selwoB( و بایرون در می گیرد، بایرون از 
آنان  به تحقیر سخن می گوید: »هیچ کس  دشمنان  پوپ 
را سزاوار ایجاد یک گروه نمی دانست.«، »ای  بسا چیزی 
از این دست باشد که به تازه گی ظاهر شده، اما من چیز 
از  حاکی  آن قدر  هم  شاید  و  نشنیده ام  آن  دربارۀ  زیادی 
شوم.«  متأسف  آن سخت  پذیرفتِن  از  که  باشد  بی ذوقی 
کار  به  را  مفاهیمی  بایرون  بعد،  سال  در طی   این همه  با 
می برد که گویا بهانه یی است برای تأکید نسبی بودِن طبع 
و ذوق شاعری. او استدالل می کند که در شعر و شاعری 
هیچ گونه اصول تغییرناپذیری وجود ندارد و شهرت افراد 
شایسته گی های  از  امر  »این  است.  بی ثباتی  به  محکوم 
 ]شعرا[ ناشی نمی شود، بلکه  بر فراز و نشیب های معمولی 
اعتقادات آدمیان استوار است. شلگل و مادام دواستال نیز 
نظام کالسیک و  به دو  را  تا شعر و شاعری  کوشیده اند 
رمانتیک فرو بکاهند. تأثیر کار آنان تازه  آغاز شده است.« 
اما بایرون از این که به رمانتیک ها تعلق دارد، به هیچ وجه 
آگاه نیست. یک  جاسوس پولیس اتریشی در ایتالیا این را 
به رمانتیک ها  بایرون  او گزارش داد که  بهتر می دانست. 
تعلق دارد و »به پیروی از این مکتِب تازه شعر نوشته و 

هم چنان به این کار ادامه می دهد.«
انگلیسی  ادبیات    کاربرد واقعی اصطالح »رمانتیک« در 
دارد. هم چنین  تعلق   بعد  به مدت ها  نوزدهم،  اوایل قرن 
و  »رمانتیسیست«  و  رمانتیک«  »شاعر  اصطالحات 
»رمانتیسیسم« در انگلیسی  خیلی تازه اند و برای اولین بار 
در گزارش ها یا یادداشت هایی مربوط به ادبیات قارۀ اروپا 
زبان  به   1823 در  که  مقاله یی  در  استاندال  ظاهر شدند. 
انگلیسی نوشت، به نقد و بررسی کتاب خودش  راسین و 
شکسپیر می پردازد و برای آن که »رمانتیسیسم« را بستاید، 

بخشی  ]از مقاله [ را بدان  موضوع اختصاص می دهد.
  کارالیل )elylrac( در 1827 در دفترچۀ یادداشِت خود 
می نویسد: »گروسی )issorg( رمانتیک است و مانزونی 
)inoznam( رمانتیسیست.« او در اثر خود به نام وضع 
آلمانی  »رمانتیسیست های«  از   )1827( آلمانی   ادبیات 
سخن می گوید. اصطالح رمانتیسیسم در مقاله یی از او که  
دربارۀ شیلر )1831( نوشته بود پدیدار شد؛ مقاله یی که 
در آن با لحنی ازخودراضی می گوید: »ما هیچ دغدغه یی 
نداریم،  کالسیسیسم  و  رمانتیسیسم  سر  بر  مجادله  برای 
بر سر پوپ، دیرزمانی است که بدون  بولز  زیرا مجادلۀ 

نتیجه از یادها رفته است.«
 drawde( الیتن  بالور-  ادوارد  سان،  همین  به    
نیک سیرتی«  فرانسویان   »آن  از  نیز   )nottyl-rewlub
سخن می گوید که »خودشان را با بحث و مجادله بر سر 
رمانتیک  و  کالسیک  مکاتب  گوناگون   شایسته گی های 
موضوع  این  سر  بر  بحثی  انگلیسی ها  می کنند.  سرگرم 
را  مکتب  دو  این  جنجال  و  جار  »بدون  و  نداشته اند« 
یکی کرده اند«. بایرون و شلی در آِن واحد هم  کالسیک 
هستند و هم رمانتیک. حتا در کتاب دیررس خانم الیفانت 
)tnahpilo(، تاریخ ادبی  انگلستان در پایان قرن هجدهم 
این  از  نشانی  هیچ  نیز   ،)1882( نوزدهم  قرن  آغاز  و 
اصطالح و اشتقاقاِت آن دیده نمی شود. او صرفًا از مکتب 
دریاچه  و مکتب شیطانی  و گروه کاکنی  سخن می گوید. 
و  »رمانتیک«  اصطالحات   )tohegab.w( هات  بیگ  و 

»کالسیک« را به صورتی  به کار می بندد که نشان می دهد 
در نظر او این دو اصطالح، معرف دوره یی معین از تاریخ 
ادبیات  انگلیسی نیستند؛ او در 1856 از »تخیل کالسیک« 
شلی سخن می گوید و در 1864 وردزورث  »کالسیک« 
برونینگ  و  »رمانتیک   )nosynnet( تنیسن  با  را 

)gninworb( عجیب و مضحک« مقایسه می کند.
اما به نظر نمی رسد که این تمامی داستان باشد. در میان 
ادبیات  رئوس  انگلیسی،  ادبیات  راهنمای  کتاب های 

 )samoht wahs( شاو  توماس  اثر   )1849( انگلیسی 
»نخستین  عنوان  به  اسکات  از  او  استثناست.  نخستین 
سخن  رمانتیسیسم  سوی  به  ادبیات  حرکت  در  مرحله 
می گوید و بایرون را »از بزرگ ترین رمانتیسیت ها«می نامد، 
مستثنا  او  متافیزیکی«  »تسلیم  سبب  به  را  وردزورث  اما 
می کند. جالب آن که شاو کتاب راهنمای خود را در اساس 
برای صنف های آموزشی اش در لوکیوم  )muecyl( سن 
پترزبورگ تألیف کرد؛ شهری که در آن زمان، مانند هر 

جای دیگر قارۀ اروپا، با این  اصطالحات آشنا بود.
  در قطعاتی از ادبیات شاعرانۀ نیم قرن گذشته )1852( 
 ،  )divad htebcam riom(مویر مکبث  دیوید  اثر 
 )wehtam yrogorg siwel( لویس  گرگوری  ماتیو 
اسکات،  و  شده  خوانده  محض«  رمانتیک  »مکتب   رهبر 
به  نیز   )ggoh( هاگ  و   )yehtuos( ساوتی  کولریج، 
عنوان پیروان این مکتب ذکر شده اند، در حالی که دربارۀ 
وردزورث مستقاًل بحث شده است. اسکات تحت عنوان 
هرچند  شده،  گذارده  بحث  به  رمانتیک«  مکتب  »احیای 
است.  نرفته  کار  به  فصل  این  متن  در  اصطالح  این  که 
درس نامه های بعدازظهر دربارۀ ادبیات انگلیسی )1863( 
شده،  ایراد  دوبلین  در  که   )nothsur.w( و.راشتن  اثر 
پیرامون »مکتب کالسیک و مکتب  رمانتیک  بحثی است 
پوپ،  درایدن،  اسپنسر،  آثار  آینۀ  در  انگلیسی  ادبیات 
اصطالح  این  استقرار  و  انتشار  وردزورث.«  و  اسکات 
مرهون  احتماالً  نوزدهم  قرن  اوایل  انگلیسی  ادبیات  در 
کتاب آلوئیس براندل  )siola idnarb( کولریج و مکتب 
رمانتیک در انگلستان است که در1887 لیدی ایست لیک  
)ydal ekaltsae( آن را به انگلیسی ترجمه کرد و نیز 
 )retap( تر  پی  والتر  مقالۀ  محبوبیِت  و  مرهوِن شهرت 
تقدیرات  مجموعه  در  که  است  »رمانتیسیسم«  باب  در 
سرانجام  رسید.  چاپ  به    )1889(  )snoitaicerppa(
جنبش  سرآغازهای  نظیر  کتاب هایی  در  اصطالح  این 
 )splehp.l.w( اثر و.ل.فلپس )رمانتیک انگلیسی  )1893
و تاریخ رمانتیسیسم انگلیسی در قرن هجدهم )1898( اثر 

هنری.آ.بیرز )yrneh sreeb.a( تثبیت شد.
  نتیجه یی که از مطالب پیش گفته به دست می آید آن است 
که نویسنده گان و شعرایی که خود را »رمانتیک« نامیدند، 
چشم گیر  تفاوتی  یکدیگر  با  مختلف  کشورهای  در 
دارند؛ بسیاری از آنان این  عنوان را خیلی دیر برای خود 
پذیرفتند و خیلی زود کنار گذاشتند. اگر پذیرش عنوان 
اصطالح [  مدرن  ]این  کاربرد  اساسی  معیار  را  رمانتیک 
بدانیم، آن گاه دیگر در آلمان تا پیش از 1808 و در فرانسه 

تا پیش از 1818 یا )نظر به این که مثال 1818 یک نمونۀ 
رمانتیکی  جنبش  هیچ   ،1824 تا  استاندال(  بود:  مجزا 
نخواهیم داشت و در انگلستان هم اصاًل به چنین جنبشی 
بر نخواهیم  خورد. اگر کاربرد واژۀ »رمانتیک« را معیاری 
برای هر نوع ادبیات )نخست رمانس های قرون  وسطایی، 
سال  به  که  می شویم  ناچار  بدانیم،  آریوستو(  و  تاسو 
)در   1698 و  انگلستان(  1673)در  فرانسه(،  1669)در 
»کالسیک  اصطالحات  بین  تقابل  اگر  بازگردیم.  آلمان( 
ورزیم،  اصرار  آن  بر  و  بدانیم  قطعی  را  رمانتیک«  و 
برای   1810 آلمان،  برای   1801 سال های  به  می رسیم 
فرانسه،1811 برای انگلستان، 1816 برای ایتالیا و... . اگر 
فکر کنیم که واژه یا نام »رمانتیسیسم« از اهمیت  خاصی 
برخوردار است، اصطالح رمانتیک )kitnamor( را در 
آلمان 1802 می  یابیم، رمانتیسم  )emsitnamor( را در 
در  را   )omsicitnamor( رمانتیچیسمو  فرانسه 1816، 
در  را   )msicitnamor( رمانتیسیسم  و   1818 ایتالیای 
انگلستان 1823. نتیجۀ همه این امور آن است که تاریِخ 
این  اصطالح و جعل و گسترِش آن نمی تواند کاربردش 
را برای مورِخ امروزی مشخص سازد، زیرا چنین انتخابی 
و  عطف  نقاط  خود  تاریِخ  در  تا  می دارد  وا  را  مورخ 
مراحلی را برجسته سازد که با وضع واقعِی ادبیاِت مورد 
اساسی،  تحوالت  و  تغییرات  بیشتر  نمی  کند.  تطبیق  نظر 
مستقل از طرح  و رواج این اصطالحات، قبل یا بعد از آن 
رخ داده اند و فقط در موارد بسیار نادر، وقوع آن ها تقریبًا 

هم زمان بوده است.
این  تاریخ  بررسی  از  حاصل  نتیجۀ  دیگر،  سوی  از    
و  گوناگون  معانی   به  آن ها  کاربرد  بر  تأکید  و  واژه گان 
که  کرد  تصدیق  باید  می رسد.  نظر  به  مبالغه آمیز  متضاد، 
با  را  اصطالحات  این  آلمانی،   زیباشناسان  از  بسیاری 
کار  به  اغراق آمیز  و  شخصی  طرق  به  و  نیرنگ  و  حقه 
بر  تأکید  که  کند  انکار  نمی تواند  کس  هیچ  می برند؛ 
جنبه های مختلف معانِی این اصطالحات از نویسنده یی به 
نویسنده دیگر و گاهی اوقات از ملتی به ملت دیگر فرق 
معنای   دربارۀ  تعبیری  سوء  هیچ گونه  کل  در  اما  می کند. 
»رمانتیسیسم« به عنوان نامی تازه برای شعر، در تضاد با 
شعر نو کالسیک، و نیز در باب دین آن به  الگوهای قرون 
این اصطالح به همین  وسطا و رنسانس وجود نداشت. 
معنی در سراسر اروپا پذیرفته شد و ارجاعات گوناگون 
به آگوست ویلهلم شلگل یا مادام دواستال و قاعده خاِص 
آن ها مبنی بر تقابل »کالسیک« و »رمانتیک« در همه جا 

یافت می شود.
مناسب  اصطالحاِت  مواردی  در  که  حقیقت  این  البته    
کالسیک  نو  سنت  ابطال   یافتِن  قطعیت  از  بعد  مدت ها 
جعل و معرفی شدند، به هیچ وجه ثابت نمی کند که این 
به  نباید  شده اند.  گرفته  نادیده  خود  زمان  در  تحوالت 
استفادۀ صرف از اصطالحات »رمانتیک« و »رمانتیسیسم« 
وجود  از  انگلیسی  قدیم  نویسنده گان  داد.  اهمیت  زیاد 
جنبشی که مفاهیم انتقادی و مشی شاعرانۀ قرن  هجدهم 
را رد کرده، به خوبی آگاه بودند و نیز می دانستند که آن 
بینش، کلیتی واحد را شکل  می بخشد و همانندهایی در 
کاربرد اصطالح  بدون  دارد.  آلمان،  در  به خصوص  قاره، 
تغییر  کوتاهی  زمانِی  محدودۀ  در  می توانیم  »رمانتیک« 
دنبال   را  انگلیسی  شعر  تاریخ  از  اولیه  برداشِت  جهت 
و   )rellaw( والر  آرای  از  یک نواخت  حرکتی  کنیم: 
که  پوپ،  و  درایدن  نظرات  و سپس   )mahned( دنام 
جانسون نیز در کتاب خود به نام زنده گی شعرا آن ها را 
می پذیرد، و نه رأی مخالف ساوتی را در1807 مبنی بر 
پوپ  روزگار  تا  درایدن  روزگار  از  که  »زمانه یی  این که: 
سپری شد، عصر تاریک شعر انگلیسی است.« این تغییر 
با تامسن )nosmoht( و وارتون ها آغاز شد.  و تحول 
اثر   )seuqiler( کهن  یادگارهای  چرخش،  واقعی   نقطۀ 
پرسی )ycrep( بود که از شروع »عصر و سلسلۀ ادبی« 
جدیدی خبر می داد. کمی بعد، لی هانت در ضیافت شعرا 
رأس  »در  که  می داند  آن   شایستۀ  را  وردزورث   )1814(
عصری نوین و شکوهمند از تاریخ شعر قرار گیرد؛ و در 
واقع، نمی توانم انکار کنم که او در مقام بزرگ ترین شاعر 

معاصر، هرگز نظیر نداشته است.«
 وردزورث در یادداشتی  که بر ویرایش 1815 مجموعه 
یادگارهای کهن  نقش  بر  بازهم  پرسی می نویسد،  اشعار 
این  شعر  اشعار،  مجموعه  »این  می کند:  تأکید  پرسی  
 drol(  زمانه را سراپا رهایی بخشیده است.« لرد جفری
ادبی  »ظرافت های  که  کرد  تصدیق   1816 در   )yreffej
یک  تقریبًا  برای  که  را  تفوقی  و  رفعت   آن،  ملکه  عصر 
قرن و بدون هیچ رقیبی حفظ کرده بود، به تدریج از دست 

ادبیات  اینک در  »انقالبی که  او دریافت که  داده  است.« 
روی داده«، مدیون »انقالب فرانسه« ـ نبوغ  ادموند برک 
و  اصل  آشکارا  که  است  آلمان  جدید  ادبیات  نفوذ  و  ـ 
منشای مکتب دریاچه در عالم شعر و شاعرِی ما محسوب 
می شود.« هزلیت در درس نامه هایی دربارۀ شعر انگلیسی  
)1818( عصر تازه یی را که وردزورث بر آن سیطره دارد، 
با سرچشمه هایش در انقالب فرانسه و در ادبیات آلمانی 
و نیز مخالفت این عصر را با قواعد تصنعِی پیروان پوپ 
و مکتب شعر قدیمی  فرانسوی، به وضوح تمام توصیف 
می کند. اسکات آرای شلگل را همه جانبه به کار می گیرد 
و این  تغییر و تحول کلی را به »زیر و رو شدِن خاک« 
توصیف می کند و آن را مرهون آلمانی ها و »فرسوده گی« 
بر  خود  مقدمۀ  در  کارالیل  می داند.  فرانسوی  الگوهای 
ادبیات  مشابه  تحول  تیک،  لودویگ   آثار  از  منتخباتی 

انگلیسی و آلمانی را به وضوح تمام ترسیم می کند:
  »نه شیلر و نه گوته هیچ یک را نمی توان بنیان گذاران این 
تغییر و تحول دانست؛ چرا که تغییر و تحول نه در وجود 
افراد، که در اوضاع و امور کلی بنیاد می گیرد و نه فقط 
به آلمان بلکه به تمام اروپا تعلق دارد. به عنوان مثال در 
میان خودمان و در محدودۀ سی سال گذشته کیست که 
صدایش را با شدت و حدتِ  تمام در ستایش شکسپیر و 
طبیعت بلند نکرده باشد و به همین سان از ذوق و سلیقۀ 
فرانسوی و فلسفۀ فرانسوی بد نگفته باشد؟ کیست که از 
شکوه و جالل ادبیات کهن انگلیسی، از غنای عصر ملکۀ 
الیزابت، عسرت عصر ملکه آن، و تحقیق در این باب که 
نیز  فرانسه  باشد؟  بی خبر  نه،  یا  بود  آیا پوپ یک شاعر 
تأثیرات  روی  به  درهایش  بستن  و  عزلت جویی  به  رغم 
آن جا  در  است؛  مشابهی  گسترش وضع  شاهد  خارجی، 
نیز شک و تردید دربارۀ اعتبار کرنی و اصل وحدت های 
بیان  صراحت  به   حتا  و  می یابد  رواج  رفته رفته  سه گانه 
می شود. چنین به نظر می رسد که جریان امور اساسًا همان 
است که در آلمان به وقوع  پیوسته است... با این فرق که 
به نظر می رسد انقالبی که در این جا در حال انجام است 
و در فرانسه تازه  آغاز شده در آلمان به کمال رسیده است. 
اسکات نیز در مقاله یی به نام »دربارۀ تقلید از تصنیف های 
»خیلی  کرد.  تأکید  آلمانی ها  نقش   بر   )1830( قدیمی« 
پیش از این ها، در حدود 1788 انواع تازه یی از ادبیات در 
کشور پا به  عرصه گذاشتند. آلمان ... برای نخستین بار مهد 
سبکی در شعر و ادبیات شناخته شد که به مراتب  بیش 
از آن که به مکاتب فرانسوی، هسپانیه یی یا ایتالیایی شبیه 

باشد، به سبک بریتانیایی شباهت  داشت.«
احتماالً مشهورترین نمونۀ این اظهارات، روایتی است که 
ت.ب.مکاولی  )yaluacam.b.t( در مقالۀ انتقادی خود 

بر زنده گی بایرون اثر مور )eruom( به دست داد. در این  
»رقت انگیزترین   80-1750 زمانی  فاصلۀ  انتقادی،  مقالۀ 
بخش تاریخ ادبیات ما« نامیده می شود. او احیای شکسپیر، 
تصنیف ها، جعلیات چترتن )notrettahc(  و آثار کوپر 
تحول  و  تغییر  اصلی  عوامل  عنوان   به  را   )repwoc(
ذکر می کند. بایرون و اسکات را به عنوان اسامی بزرگ 
جدا می کند. از همه مهم تر آن که مکاولی متوجه شد که 
ریشخند  به  را  وردزورث  آثار  همیشه  اگرچه  »بایرون 
وردزورث  آقای  بین  ناآگاهانه  حتا  شاید  می گرفت، 
لرد  می کرد...  بازی   را  مفسر  نقش  خواننده گان،  انبوه  و 
بایرون بنیان گذار چیزی بود که شاید بتوان آن را مکتب 
دریاچۀ همه فهم نامید ـ آن چه آقای وردزورث مثل یک 
یک  مثل  بایرون  لرد  بود،  گفته  سخن  آن  از  دنیا  تارِک 
مرد دنیا بر زبان راند.« بدین سان مکاولی، خیلی پیش از 
آن که اصطالحی برای آن بیابد، وحدت جنبش  رمانتیِک 

انگلیسی را تشخیص داد.
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اکرام اندیشمند

هنوز جان کری وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا پس 
از دومین سفِر خود به کابل، پا به واشنگتن نگذاشته بود 
که دکتر اشرف غنی احمدزی در گفت وگو با تلویزیون 
طلوع، سفِر او را غیرضروری خواند و از مخالفِت خود 
با تقسیِم قدرت در دولِت آینده سخن گفت؛ در حالی که 
تمامِ فلسفۀ دو بار رفت وآمد و میانجی گرِی آقای کری 

را همین تقسیِم قدرت تشکیل می داد.

ریشه ها و انگیزه های مخالفت اشرف غنی احمدزی:
بخشی از مخالفِت دکتر احمدزی بر سِر تقسیِم قدرت 
یا تشکیل حکومِت مشترک از هر دو تیم که نامش را 
درونی  اختالف  به  گذاشته اند،  ملی  وحدِت  حکومت 
همدرد،  جمعه خان  چون:  افرادی  برمی گردد.  وی  تیِم 
قطب الدین هالل، احمدضیا مسعود و برخی از اعضای 
تقسیِم  با  به شدت  قوم گرا  عناصر  و  افغان ملت  حزِب 
قدرت مخالف هستند. رییس جمهور کرزی یکی دیگر 
از چهره های اصلِی این بازی است که با تقسیم قدرت 

سِر ناسازگاری دارد. 
بخشی دیگر از انگیزه های مخالفت اشرف غنی احمدزی، 
باورهای  که  برمی گردد  خودش  دیدگاهِ  و  روحیه  به 
سیاسی و ذهنِی وی این تقسیم قدرت را برنمی تابد و 
نمی پذیرد. هم رییس تیم تحول و تدوام و هم اعضای 
ارشد و متحدیِن مختلِف او در این تیم، تقسیم قدرت 
رییس جمهور  رسمِی  و  قانونی  صالحیِت  واگذاری  را 
می کنند.  تلقی  خارجی  توطیۀ  و  فشار  اثِر  در  منتخب 
انتخابات  قطعِی  و  اصلی  برندۀ  را  خود  غنی  آقای 
و  اصالحات  تیم  و  عبداهلل  عبداهلل  مخالفِت  و  می داند 

و  تحول  تیم  پیروزی  با  را  آن ها  هواداراِن  و  همگرایی 
تداوم، غیرقانونی و فاقد هرگونه اثرگذارِی منفی بر روند 

تحوالت سیاسی و امنیتِی موجود تلقی می کند.

اشتباه محاسبه بر سرِ انگیزه ها و عوامل مخالفت:
تداوم  و  تحول  تیم  درونِی  مخالفاِن  ارزیابِی  و  محاسبه 
ملی  دولِت وحدِت  یا  دولِت مشترک  تشکیل  مورد  در 
و رییِس این تیم در این مورد، بر فرضیه های نادرست 

قرار دارد: 
پایان  از  قبل  انتخابات  قطعِی  و  اصلی  برندۀ  هنوز  1ـ 
ناپاک،  از  پاک  آرای  جداسازی  و  آرا  بازشماری 
برخالف  که  است  حالی  در  این  است.  نامشخص 
اشرف غنی احمدزی و تیم تحول و تداوم، داکتر عبداهلل 
و تیم اصالحات و همگرایی، پیروزی خود را در پایان 
معیارهای  مبنای  بر  تقلبی  آرای  ابطال  و  آرا  بازشماری 

بین المللی قطعی و اجتناب ناپذیر می خوانند. 
2ـ بدون شفاف سازی انتخابات و تفکیِک آرای تقلبی از 
آرای اصلی و واقعی، پذیرش برندۀ اعالن شده از سوی 
تیم رقیب نامحتمل است. در حالی که برندۀ انتخابات، 
مشروعیِت خود را از پذیرش رقیب و یا رقیباِن انتخابات 

می گیرد. 
3ـ تیم تحول و تدوام و رییس آن به شمول رییس جمهور 
کرزی در واکنش به مخالفِت تیم رقیب به ریاست داکتر 
عبداهلل، دچار توهم و اشتباه جدی در محاسبه و ارزیابی 
شده اند. آن ها این مخالفت را بی نتیجه و زودگذر می دانند 

با  می توانند  به آسانی  نیاز  در صورت  که  دارند  باور  و 
توسل به قوای قهریه، به مخالفت ها نقطۀ پایان بگذارند؛ 

محاسبه یی که بسیار خطرناک و نادرست است. 
4ـ اشتباه دیگر تیم تحول و تداوم به برداشِت نادرست 
و غیر واقعی از سیاست و دیدگاه امریکا و غرب بر سِر 
تیم  پیروزی  بر  مبتنی  انتخابات  نتیجۀ  یک جانبۀ  اعالن 
و تحول و ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی است. 
امریکایی ها به زبان حال و قال تا کنون بیان داشته اند که 

این پیروزی یک طرفه را، از هر دو طرف نمی پذیرند. 
غربی شان  متحدیِن  و  امریکایی ها  که  را  دیگری  نکتۀ 
از  الزامیِت دولِت مشترک  به  بیان داشته اند،  به صراحت 
انتخابات که مسلمًا  نتیجۀ  از  هر دو طرف، صرف نظر 
بود ـ  خواهد  رییس جمهور  عنوان  به  نامزد  دو  از  یکی 

برمی گردد. 
5ـ اشتباه دیگِر تیم تحول و تداوم در پایان تمامِی این 
اشتباهاِت ناشی از محاسبه و ارزیابی آن ها، موکول کردِن 
مذاکره بر سِر دولت مشترک یا دولت وحدِت ملی پس 
آن ها  است.  انتخابات  نتیجۀ  اعالن  و  آرا  بازشماری  از 
که خود را برندۀ انتخابات ریاست جمهوری می پندارند، 
موضوع تقسیِم قدرت را پس از اعالن نتیجۀ انتخابات 
به عنوان یک امر تحمیلی، منتفی و غیرقابل اجرا تلقی 
محاسبه،  این  در  آن ها  اشتباه  اصلی  نکات  می کنند. 
نخست به ناروشن بودِن نتیجۀ انتخابات برمی گردد که 
هیچ گونه ضمانتی مبنی بر پیروزی تیم تحول و تداوم و 
وجود  تیم  آن  از سوی  ریاست جمهوری  کرسی  احراز 

ندارد.
 و دوم، عدم پذیرش چنین نتیجه یی از سوی تیم رقیب 
خارجی  و  داخلی  تبعات  و  همگرایی(  و  )اصالحات 
ناشی از آن، شهد پیروزی را در کام تیم تحول و تداوم 

به تلخِی ُکشنده بدل می کند. 

راه حل چیست و کورگرهِ انتخابات را چه گونه می توان 
باز کرد؟

بقای  امریکایی ها و غرب که  نکتۀ روشن آن است که 
دولت افغانستان و ثبات نظام سیاسی و امنیتِی موجود به 
کمِک نظامی و مالی آن ها بسته گی دارد، خواستار تشکیل 
دولِت مشترک هر دو تیم رقیب هستند. دولت مشترک 
یا دولت وحدِت ملی باید محصول هرگونه نتیجۀ قطعی 
به  کسی  چه  آن که  از  نظر  صرف  باشد؛  انتخابات  این 
عنوان رییس جمهور در پایان شمارش و ابطال آرا وارد 

ارگ کابل می شود.  
گشایش  و  انتخابات  معضل  راه حل  حالت،  چنین  در 

کورگرهِ انتخابات در دو نکته خالصه می شود:
1- شفاف سازی انتخابات و تفکیک آرای پاک از ناپاک 
اعتبار  احیای  مردم،  مشارکت  به  ارج گزاری  جهت  در 
خدشه دار شدۀ انتخابات و ایجاد مشروعیت برای دولت 

آینده؛
وحدِت  دولت  یا  مشترک  دولت  سِر  بر  توافق   -2
متوازن و  انتخابات در فضای  نتیجۀ  اعالن  از  قبل  ملی 
چنین  در  طرفین  توافق  متقابل.  اعتماد  و  تفاهم  فضای 
پاسخ گو،  سالم،  دولت  یک  تشکیل  به  می تواند  حالت 
صادق ترین،  نیک نام ترین،  بهترین،  از  شایسته  و  مؤثر 
کارفهم ترین و شایسته ترین افراد هر دو تیم و بیرون از 

دو تیِم مذکور بیانجامد. 
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گشـودِن گرِه کوِر انتخاباِت افغانستان

مصطفی سروش:
با عرض سالم. من یک سوال دارم از تیمی که گردانندۀ 
این نشست است و در ضمن آن پیشنهادی هم برای شان 

دارم.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در جریان انتخابات و 
بعد از آن ما تجربه کردیم که بدبختانه چهره های سیاسی 
افغانستان بویژه جریان ها و گروه ها و هم چنان کسانی که 
در محور دو تیم اصالحات و همگرایی و تحول و تداوم با 

هم یکجا شده اند؛ باور به راه حل افغانی نداشتند.
انتخابات و در جریان  از  به گونه یی که اشاره شد، پیش 
انتخابات تیم کنفرانس آجندای ملی بسیار کوشش کرد تا 
آجندای ملی و طرح دولت وحدت ملی تبدیل به واقعیت 
دولت  تا  برسند  باور  این  به  جریان ها  و  گروه ها  و  شود 
وحدت ملی را شکل دهند اما بدبختانه مشکالت به جایی 
بست  بن  و  بحران  طرف  به  رفت  افغانستان  که  رسید 
سیاسی به میان آمد تا این که جان کری آمد و با بزرگان 

صحبت کرد و آنان را قناعت داد.
سوال مشخصم این است که شما چطور می توانید راه حل 

افغانی را برای این افغان ها بقوالنید؟ 
افغانی  حل  راه  که  این  خاطر  به  که  است  این  پیشنهادم 
آهسته  آهسته  گفتمان  این  و  گفتمان شود  یک  به  تبدیل 
تبدیل به واقعیت شود، تیم کنفرانس آجندای نیاز به این 
داردتا برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را به صورت 

مشخص تعریف کرده و به مردم ارایه کنند.
از  که  طوری  است  تیم  دو  هر  برای  که  دیگرم  پیشنهاد 
به جای  متأسفانه  اینان  کردم؛  برداشت  صحبت های شان 
این که بیایند نکات اختالف در انتخابات و چگونگی آن 
را برجسته سازند، بیایند در توافقی که میان نامزدان شده 
سرحد  به  را  ملی  وحدت  کاروان  و  بگیرند  سهم  است 

مقصود برسانیم.
ایام الدین امامی/ نمایندۀ عبدالستار سیرت:

آشنا شده  ملی  آجندای  کنفرانس  کارهای  با  است  مدتی 
ام؛ ما هم در ایالت متحدۀ امریکا حرکتی را زیر نامحرکت 
فلم  البی  یک  قبل  سال  دو  افغانستان  آزادی  و  وحدت 
را ساختیم تا مشکالت افغانستان را به گونۀ بی طرفانه و 
تا توانسته  امریکایی برسانیم؛  به ذهنیت مقامات  صادقانه 
باشیم در آن بی طرفی کسانی را که به سمتی تعلق ندارند 
بگوییم و مشکالت افغانستان را به صورت درست نه از 

طریق پاکستان و یا جاهای دیگری، به آنجا برسد.
نمی خواهم بیشتر وقت شما را بگیرم فقط می خواهم روی 

هدف اصلی برویم:
 از کنفرانس بُن تا این دم که همه دوستان شاهد هستند 
شما  آغاز  همان  در  رفت.  بی راهه  یک  در  افغانستان 
می دانید که در کنفرانس بُن جناب داکتر صاحب عبدالستار 
آنجا  از  رأی؛  دو  کرزی  آقای  و  برد  رأی  یازده  سیرت 
قبول  ما  و  نشدیم  ایستاد  منافع شخصی  خاطر  به  ما  که 
کردیم و زمانی حکومت موقت در افغانستان تشکیل شد 
در حکومت موقت قرار بود که دولت انتقالی تدارک دیده 

از  را هم  افغانستان  تمام گروه های  انتقالی  شود و دولت 
لویه  در  همه  اسالمی  حزب  طالبان،  گذشته؛  حاکمیت 
موقت  حکومت  در  که  تأسف  با  اما  بخواند.  فرا  جرگه 
لویه جرگه را مهندسی کردند و کسانی که باید می آمدند، 

نیامدند و زمینۀ جنگ دوام دار در افغانستان پیدا شد.
حکومت انتقالی وظیفه داشت تا دولت انتخابی را بوجود 
آورد و خود را نامزد نکند که این کار صورت نگرفت و 
بعداً حکومت انتخابی بار دیگر بدون در نظر داشت منافع 
ملی انتخابات را مهندسی کرد و به قدرت خود ادامه داد 
و حال ما و شما همه مشکالت را باالی دو نامزد انداخته 
ایم؛ نامزدان محترم شاید  تقلب انتخاباتی را کرده باشند 
اما اصل تقلب در جای دیگری صورت گرفته که خواستند 
اوضاع افغانستان هم چنان تیره بسازند و چنان آب را گل 
آلود سازند تا از آن ماهی مراد خود را بگیرند، باید روی 

آن صحبت کنیم.
اند،  کشیده  زحمت  زیاد  بسیار  مسعود  احمدولی  جناب 
من به نمایندگی از همان تیم که مشاور آن هستم و داکتر 
عبدالستار سیرت حمایت خود را از طرح آجندای ملی و 

حکومت وحدت ملی رسمًا اعالم می دارم.
برای تیم کنفرانس آجندای پیشنهاد داریم:

پیشنهاد نخست این است که شما به حیث یک گروه فشار 
پارلمان  و  دولت  کاندیدا،  دو  با  کنفرانس ها  شکل  به  نه 

افغانستان باید صحبت کنید.
در این جا اعضای  پارلمان افغانستان به شکل سیل بین 
قانون  حالی  در  نمی گویند  چیزی  هیچ  و  می کنند  عمل 
اساسی افغانستان برای پارلمان اختیارات زیادی را سپرده 

است که باید توجه کنند.
همان گونه که جناب احمد ولی مسعود فرمودند دولت 
دحدت ملی یک طرح افغانی است که کاماًل دقیق است؛ 
اما اعضای کنفرانس  چون جان کری چندی پیش آمدند 
آجندای ملی از چندین سال بدین سو روی این طرح کار 

کرده اند.
فشار  اگر  و  بگیرید  فشار  زیر  را  دخیل  باید طرف های   
فرابخواند  را  جرگه  لویه  می تواند  پارلمان  نپذیرفتند  را 
و  موقت  دولت  یک  و  کنند  ساقط  را  موجود  حاکمیت 
انتقالی را بوجود آورند و آن کسانی که دولت  یا دولت 
انتقالی را پیش می برند خود را نامزد نسازند و این یگانه 

راه حل است.
ما این طرح را چند سال پیش نیز مطرح کردیم که متأسفانه 
شماری از چهره های فرصت طلب در تبانی با دولت امتیاز 
گرفتند و انتخابات سال 2009 را به گونۀ دیگر رقم زدند.
تیم  که  ترتیب  این  به  می سازم،  را خالصه  خود  سخنان 
برای  آن  نتایج  ملی روان هستید شاید  کنفرانس آجندای 
چند  گروپ  یک  باید  شما  باشد،  سال  یک  یا  ماه  شش 
انتخاب  ملی  آجندای  کنفرانس  اعضای  میان  از  را  نفری 
به  را  آن  نتیجۀ  و  کنند  همه طرف ها صحبت  به  تا  کنید 

افکار عامه برسانید. 

کنفرانس تشکيل دولت وحدت ملی

بحـث هـای اشتـراک کننـده گـان
جنجال های انتخاباتی حل نشود...

انتخابات جنجال دارند و معرفی شدن رییس جمهور جدید 
ممکن است هفته ها وقت بگیرد.

برنامه  این موافقتنامه ها زمان کمی برای  تاخیر در امضای 
ریزی مشرح ماموریت آموزشی بعد از 2014 برای ناتو و 
ایاالت متحده امریکا باقی گذاشته و نگرانی مقام های ناتو 

را در بروکسل برانگیخته است.
و  است  زمان  حاال  مساله  »مهم ترین  گفت:  ناتو  دبیرکل 
به این دلیل ما از افغان ها می خواهیم که پروسه انتخابات 
رییس جمهور جدید  از  و  برسانند  نتیجه  به  زودی  به  را 
زودی  به  سوگند  مراسم  از  بعد  که  می خواهیم  افغانستان 

ممکن موافقتنامه ها را امضا کند«.

نتایج  ماه آگست  تا آخر  دارد که  هرچند تالش ها جریان 
حدود  تفتیش  پروسه  اما  شود،  اعالم  افغانستان  انتخابات 
این  از  نگرانی  و  دارد  کندی جریان  به  آرا  میلیون  هشت 

است که این پروسه وقت طوالنی تری بگیرد.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت )آیساف( فعال حدود 
از 30 هزار  بیشتر  دارند که  افغانستان  44 هزار سرباز در 
ایاالت  اوباما رییس جمهور  بارک  امریکایی هستند.  آن ها 
متحده امریکا در ماه می اعالم کرد که حدود 9800 سرباز 
در  و  می مانند  باقی  افغانستان  در   2014 از  بعد  امریکایی 
ترک  را  افغانستان  امریکایی  نیروهای  همه   2016 ختم 
می کنند. تصور می شود که حدود چهار هزار سرباز از دیگر 
نیز در ماموریت آموزشی و مشوره دهی در  ناتو  اعضای 

افغانستان سهم بگیرند.

پاکستان پر افغانستان له بریدونو...

خو هغوی وايي، پاکستان له افغانستان رسه په اوسني وخت 

کې د جګړې توان نه لري.

د سیايس چارو شننونکي او د کابل پوهنتون استاد فاروق 

برش ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې افغانستان 

په سلګونه ځلې د پاکستان له غیر قانوين کړنو، السوهنو او 

بریدونو په اړه شکایات کړي، پاکستان ته یې اعرتاض کړی، 

ملګرو ملتونو او امریکا ته یې هم په دې اړه خپل شکایت 

ته  کړنو  خپلو  پاکستان  رسه  رسه  ټولو  دې  له  خو  سپارلی؛ 

دوام ورکړ.

هغه وايي، افغانستان یو خپل واک هېواد او دولت دی، چې 

د خپلې خاورې او خلکو د دفاع حق لري، له همدې امله 

ولسمرش له ډېرو اعرتاضونو وروسته خپلو امنیتي ځواکونو 

ته امر کړی، چې د پاکستان هر ډول کړنو ته ځواب ورکړي.

عکس  ډول  هر  د  پاکستان  د  افغانستان  زیاتوي،  نوموړی 

د  ملت  افغان  چې  ښيي  اندېښنه  خو  لري،  وړتیا  العمل 

پاکستان پر وړاندې را ويښ شو؛ نو برخلیک به یې له شوري 

افغانستان یرغل وکړ  اتحاد هم بدتر وي، ځکه شوروي پر 

او د نړیوالو په مرستو افغان ملت وتوانېد، چې د وخت زبر 

ځواک ټوټه ټوټه کړي. 

ستاینو  د  شهامت  او  وړتیا  د  ملت  افغان  د  برش  ښاغلی 

ترڅنګ وايي، چې حکومت د پاکستان له کړنو خورا په تنګ 

شو، چې په جنګ شو او کرزي باید دا دستور ډېر وړاندې 

صادر کړی وای.

د سیايس چارو د دې کارپوه په خربه، پاکستان باید پوه يش 

چې پر وړاندې یې د افغان دولت او ملت د صرب کاسه ډکه 

شوې او له دې ډول کړنو الس واخيل.

او  هند  د  کرښه،  ډيورنډ  د  چې  دی،  اند  دې  په  نوموړی 

افغانستان ګرمه دوستي او له افغانستان رسه د امریکا پرېامنه 

پر  افغانستان  د  یې  پاکستان  چې  دي  الملونه  هغه  مرستې 

وړاندې دې ډول کړنو، بریدونو او السوهنو ته اړ ایستی دی.

استاد فاروق برش زیاته کړه، پاکستان غواړي چې افغانان په 

یو ډول نه یو ډول اړبايس، چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت 

وپېژين، د دې ترڅنګ افغانان اړبايس چې له هند رسه خپلې 

اړیکې او همکارۍ پرې کړي، ځکه هند له افغانستان رسه 

د بیارغونې او نورو برخو کې ډېرې مرستې کړي، په والیاتو 

کې قونسلګرۍ لري او دوستي یې ګرمه ده، چې پاکستان 

یې زغم نه لري.

هغه وویل: )) پاکستان غواړي چې افغانستان د هند پر ځای 

له پاکستان رسه ښې اړیکې ولري او په اقتصادي، سیايس او 

پوځي برخه کې وررسه قراردادونه وکړي، چې دا کار افغانان 

نيش منيل، ځکه له هند رسه له ډېر پخوا نه دوستي لري.((

دی د پاکستان د دې ډول کړنو بل المل له افغانستان رسه د 

په دې هڅه  پاکستان  یې  وینا  په  امریکا مرستې بويل، چې 

کې دی چې دا مرستې د ځان په خوا جلب کړي او امریکا 

ته  پاکستان  مرستې  دا  ځای  پر  افغانستان  د  چې  بايس  اړ 

ورکړي.

نوموړی وايي، له ډیورنډ هاخوا خاوره د افغانانو ده، چې په 

زوره له امیر عبدالرحمن خان نه اخیستل شوې او هېڅکله 

به یې افغانان بل چا ته ورنه کړي.

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکی خالد روښانه 

ډول  دې  له  چې  هغې  تر  به  پاکستان  چې  وايي،  یوسفزی 

کړنو الس وانخيل، چې په افغانستان کې یې د خوښې وړ 

حکومت راغلی نه وي.

امنیتي  افغان  د  تاریخ کې  په  که څه هم چې  وینا،  په  ده  د 

ځواکونو د هېوادونو په کچه په کومه پوځي جګړه کې ونډه 

نه ده اخیستې او نه یې توره کړې؛ خو افغان غیور ملت تل 

له خپلې خاورې او خلکو نه دفاع کړې ده.

دی وايي، که اوس هم افغان امنیتي ځواکونو له پاکستان رسه 

په جګړه کې ښکېل يش؛ نو افغان ملت به د خپلو ځواکونو 

له  به  پاکستان  که څه هم چې  وايي،  تر شاه ودرېږي. دی 

زیاتوي،  خو  وي؛  مجهز  اړخه  له  تجهیزاتو  او  ټيکنالوژۍ 

چې افغانانو تل په تش الس بریاوې خپلې کړي دي.

نوموړی وايي، پاکستان ته د افغانستان غیرت تل روښانه دی 

کړنو الس واخيل؛  ډول  دا  له خپلو  به هغوی هم  اوس  او 

ځکه په اوسني وخت کې پاکستان د دې وړتیا نه لري چې له 

افغانستان رسه په پوځي جګړه کې ښکېل يش: )) د پاکستان 

د  ننګونې  نورې  او  اقتصاد  خراب  مسایل،  سیايس  کورين 

دې اجازه نه ورکوي، ځکه له یوې خوا یې د کشمیر مساله 

له ترهګرۍ رسه الس و  دننه  په کور  بلې خوا خپله  له  ده، 

پوځي  کوالی  نيش  کې  وخت  همدې  په  او  دی  ګرېوان 

جګړه وکړي.((
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خداحافظی کلوزه از تیم ملی آلمان

سرمربی سابق بارسلونا با تمجید از خریدهای رئال مادرید گفت: 
که  حالی  در  داده اند  انجام  را  شده یی  حساب  خریدهای  آنها 

خریدهای بارسلونا تعادل را در این تیم بر هم زده است.
نتایج خوبی  نتوانست  مارتینو  با خراردو  فصل گذشته  بارسلونا 
را کسب کند و در همه جام ها ناکام بود. این تیم در این فصل 
لوئیس انریکه را روی نیمکت مربیگری خود می بیند. آنها با خرید 
بازیکنانی مثل لوئیس سوآرس و توماس فرمائلن امیدوار هستند 

تا بتوانند قهرمانی در لیگا را کسب کنند.
بارسلونا  سابق  مدافع  کرایف،  یوهان 
زمان  در  تیم  این  خریدهای  درباره 
نقل وانتقاالت تابستانی نظر منفی دارد و 
معتقد است این خریدها تعادل را در تیم 

بارسلونا برهم زده است.
در  بارسلونا  خریدهای  درباره  کرایف 
گفت:  تابستانی  نقل وانتقاالت  زمان 
بازیکن  سوآرس  که  است  درست 
بزرگی است و ارزش های خودش را در 
لیورپول نشان داد ولی اگر به خط حمله 
بارسلونا نگاه کنید، می بینید که تعادل در 

این تیم وجود ندارد. بازیکنان آنها شیوه های بازی مختلفی دارند 
و این نشان می دهد که با فکر این خرید ها صورت نگرفته است.

کرایف درباره عملکرد لیونل مسی نیز گفت: مسی در سال های 
در  کس  هر  دهد.  تغییر  را  خودش  بازی  شیوه  توانسته  گذشته 
زندگی خود فراز و نشیب هایی دارد. مسی نیز استثنا نبوده است. 
او از یک فرد خیلی فقیر به یک بازیکن خیلی بزرگ و ثروتمند 
تبدیل شده است. قطعًا این شرایط تاثیر خودش را روی بازیکن 
می گذارد و به خاطر همین باید به مسی کمک شود. او در تیم 

درصد   100 می تواند  صورتی  در  مسی  بود.  تنها  آرژانتین  ملی 
به خوبی حمایت  که  نشان دهد  تیمش  در  را  توانایی های خود 
شود. امیدوارم که لوئیس انریکه بتواند بیشترین کارایی را از لیونل 
شرایط  با  می تواند  قطعا  و  دارد  باالیی  کیفیت  لئو  بگیرد.  مسی 
جدید کنار بیاید. این که شما به تنهایی در زمین مسابقه کارتان را 

جلو ببرید، خیلی سخت است.
گفت:  و  داد  هشدار  انریکه  لوئیس  به  همچنین  هلندی  مربی 
انتظارات از انریکه باالست. او باید بتواند باشگاه را به قهرمانی 
برساند. پس از یک فصل ناموفق همه 
بار  بارسلونا  که  دارند  انتظار  او  از 

دیگر به شرایط خوبی بازگردد.
در  بارسلونا  سابق  هلندی  سرمربی 
رئال مادرید  خریدهای  درباره  پایان 
نیز گفت: رئال در زمان نقل وانتقاالت 
انجام  را  خریدها  بهترین  تابستانی 
بازیکنان  بهترین  از  داد. کروس یکی 
جهان است که در تیم بایرن نشان داد 
گردش  به  را  توپ  خوب  خیلی  که 
نیز  رودریگس  خامس  درمی آورد. 
بازیکنی است که توانایی خیلی خوبی روی توپ دارد. مادرید 
در حال حاضر بازیکنان با کیفیت زیادی در ترکیب خود دارد. 
هستند.  قدرتمند  بسیار  نیز  ها فبک  خط  در  آنها  این  بر  عالوه 
بارسلونا حساب شده  و  بازیکن می خرید  زیاد  رئال مادرید  قبال 
خرید می کرد ولی اکنون شرایط تغییر کرده است و رئال مادرید 
بازیکنان حساب شده ای را به ترکیب خود اضافه کرده است و 

خریدهای بارسلونا تعادل را در این تیم بر هم زده است.

سرمربی سابق بارسلونا هدایت تیم ملی 
آرژانتین را بر عهده گرفت.

با  برزیل  جهانی  جام  در  آرژانتین 
کسب  را  خوبی  نتایج  سابه یا  آلخاندرو 
کرد و به دیدار نهایی رسید اما شکست 
برابر آلمان باعث شد که این تیم نتواند 
به قهرمانی در این رقابت ها دست یابد. 
نیز همان طور که قبال گفته بود  سابه یا 
پس از پایان جام بیستم از سمت خود 

کناره گیری کرد.
آرژانتین  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
سرمربی  عنوان  به  را  مارتینو  خراردو 
مارتینو  کرد.  انتخاب  تیم  این  جدید 
حضور  بارسلونا  تیم  در  گذشته  فصل 
نتایج  تیم  این  با  نتوانست  اما  داشت 
خوبی را کسب کند و به این ترتیب از 
سمت خود برکنار شد. اکنون بار دیگر 
، شاگرد  مسی  لیونل  هدایت  مربی  این 
گرفته  عهده  بر  را  بارسلونا  در  سابقش 

است.
آفریقای   2010 جهانی  جام  در  مارتینو 
بر  را  پاراگوئه  ملی  تیم  هدایت  جنوبی 

عهده داشت.

میروسالو کلوزه پس از 137 بازی و 71 گل ملی از تیم ملی آلمان خداحافظی 
کرد.

قهرمان  تیم  بازیکن  دومین  الم  فیلیپ  از  پس  ژرمن ها  ساله   36 مهاجم 
جهان است که به فوتبال ملی خود پایان می دهد. کلوزه در بیانیه ای رسمی 

خداحافظی خود از تیم ملی فوتبال آلمان را اعالم کرد.
مهاجم حال حاضر التزیو درباره تصمیمش گفت: با قهرمانی در برزیل رویای 
کودکی من به حقیقت پیوست. مفتخر و خوشحالم کهدر این موفقیت بزرگ 
با تیم ملی فوتبال آلمان نقش داشتم. دورانی بی نهایت زیبا و نادر و لحظاتی 

فراوان و فراموش ناشدنی را در تیم ملی داشتم.
کلوزه در این بیانیه که در پایگاه اینترنتی فدراسیون فوتبال آلمان انتشار یافته، 
همچنین آورده است: در تیم ملی به هدف بزرگ مان رسیدیم. هدفی که با هم 
به عنوان تیم داشتیم. من به هدف های شخصی خودم هم دست یافته ام. آنها 
که مرا می شناسند، می دانند که بسیار جاه طلب هستم. من مهاجمم و وظیفه 
یک مهاجم گلزنی است. هیچ وقت رکوردها برایم اهمیتی نداشت. همیشه 
لحظه ای  برای من  باشم.  داشته  تیمم  برای  را  بهترین عملکرد  داشتم  تالش 
زیباتر از این برای بستن پرونده بازی در تیم ملی نمی تواند وجود داشته باشد.
کلوزه از 24 مارچ 2001 پیراهن تیم ملی آلمان را به تن کرد. او در این مدت 
4 جام جهانی و 3 جام ملت ها را با ژرمن ها پشت سر گذاشت. بدون تردید 
بزرگ ترین موفقیت او قهرمانی در جام جهانی برزیل بود. کلوزه با دو گلی 
به  این رقابت ها را  به ثمر رساند، آمار گل های خود در  که در جام جهانی 
عدد 16 رساند و هم اکنون بهترین گلزن تاریخ این رقابت ها به شمار می آید.

دانست.  جهانی«  »ستاره ای  را  کلوزه  آلمان  ملی  تیم  سرمربی  لوو،  یوآخیم 
خود  به  فوتبال  که  است  مهاجمانی  بزرگ ترین  از  یکی  کلوزه  او  گفته  به 
دیده است. بهترین مربی سال فوتبال آلمان همچنین گفت: به ندرت بازیکنی 
جوانمردانه،  بازی  فروتنی،  همچون  اصولی  به  کلوزه  از  بیش  که  دیده ام  را 

حرفه ای گری و خونسردی و همچنین روح تیمی احترام گذاشته باشد.
برابر  سپتمبر  سوم  دوستانه  دیدار  در  الم  فیلیپ  با  همراه  است  قرار  کلوزه 
آرژانتین به صورت رسمی در دوسلدورف از بازی های ملی خداحافظی کند. 
به گفته ولفگانگ نیرزباخ، رییس فدراسیون فوتبال آلمان این دو قهرمان جهان 

به خواست خودشان در بازی برابر آرژانتین به میدان نخواهند رفت.
اولیور بیرهوف، مدیر کنونی تیم ملی آلمان که در جام جهانی 2002 همبازی 
را  چیز  همه  میرو  گل های  و  موفقیت ها  گفت:  او  درباره  بود،  نیز  کلوزه 

می گویند. ثبات او فوق العاده بود.

کرایف: 
خریدهای رئال حساب شده بود اما خریدهای بارسا نه!

خراردو مارتینو سرمربی 

آرژانتین شد

ورزش

ناجیه نوری

پروان، نگرانی  امنی در والیت  نا  گسترش 
نماینده  گان  افغانستان،  ملی  امنیت  شورای 
این  شهروندان  و  محلی  مقام های  مردم،  

والیت را به بار آورده است. 
از سه  پروان می گویند،  نماینده گان والیت 
ماه بدین طرف ناامنی ها در پروان به شدت 
افزایش یافته و در طی این سه ماه بیشتر از 

92 نفر در این والیت کشته و زخمی شده اند.
این نماینده گان با انتفاد از عملکرد ضعیف مسووالن امنیتی 
می گویند، بی توجهی حکومت سبب شده تا حضور افراد 
ناامنی و درگیری های مسلحانه  مسلح غیرمسوول سبب 

در این والیت گردد.
اخیر  ماه های  در  می گویند،  پروان  امنیتی  مسووالن  اما 
توجه نیروهای امنیتی به مسایل انتخابات متمرکز شد و 
این مسأله سبب گردید تا افراد مسلح غیر مسوول از این 

خال استفاده کنند و سبب ناامنی  در این والیت شوند.
می گویند،  ادعا  این  رد  با  والیت  این  نماینده گان  اما 
انتخاباتی  به جنجال های  ارتباطی  پروان هیچ  ناامنی های 
به جنجال های  را  پروان  امنیتی  مشکالت  نباید  و  ندارد 

انتخاباتی ربط داد.
دزدی های   و  اذیت  و  آزار  از  پروان  والیت  باشنده گان 
افراد مسلح غیر مسوول به ستوه آمده اند و خواهان توجه 

نیروهای امنیتی به این بحران هستند.
به گفتۀ آنان، در چند ماه اخیر عبور مسافران از این مسیر 
به خصوص در شب بسیار خطرناک شده و افراد مسلح 
با پایین کردن مسافرین وسایل شان را به سرقت می برند و 
حتا برخی از راننده ها و مسافران از سوی دزدان کشته و  

زخمی شده اند.
ولسوالی های  باشنده گان  از  شماری  حال،  همین  در 
در  نیز  دولت  مسلح  مخالفان  حضور  افزایش  از  پروان 
این ولسوالی ها خبر می دهند. آنان می گویند که هم  اکنون 
بخشی از دره های ولسوالی سیاه گرد، ولسوالی شینواری 
کنترل  در  عماًل  پروان  کوه صافی  ولسوالی  از  مناطقی  و 

طالبان قرار دارد. 
اوضاع وخیم

مجلس  در  پروان  والیت  مردم  نماینده  سنگین  ذکیه 
نماینده گان می گوید، والیت پروان تنها در روز اول عید 
رمضان 6 نفر کشته و بیش از 14 نفر زخمی داشته است 
و این آمار نشان می دهد که وضعیت امنیتی پروان تا چه 

اندازه وخیم است.
این عضو مجلس همچنان گفت، از سه ماه بدین طرف در 
والیت پروان بیش تر از 92 نفر از سوی افراد مسلح کشته 

و زخمی شده اند.
او تاکید کرد، بیش از دو سال است که افراد مسلح غیر 

مسوول سبب بی بند و باری در والیت پروان شده؛ اما از 
سه ماه بدین سو این ناامنی ها به شدت افزایش یافته است.

به گفتۀ این عضو مجلس، علت اصلی حضور افراد مسلح 
غیر مسوول و چالش های امنیتی، والیت پروان، بی توجهی 

حکومت به این والیت است، نه تنش های انتخاباتی.
بانو سنگین می گوید، پروان یکی از والیات امن است که 
باید  بنابراین حکومت  تحت تسلط حکومت قرار دارد؛ 
وضاحت دهد که چرا به شمار افراد مسلح غیر مسوول 
که سبب افزایش ناامنی در این والیت گردیده اند، هر روز 

افزوده می  شود. 
نیروهای امنیتی پاسخ بدهند

مردم  دیگر  نماینده  خواصی  عبدالستار  حال،  همین  در 
پروان در مجلس نماینده گان با انتقاد از نیروهای امنیتی 
در  مردم  به  والیت  این  امنیتی  مسووالن  باید  می گوید، 
مورد افزایش ناامنی وضحات داده و برای حل این معضل 

تالش جدی کنند.
او تأکید کرد، وظیفۀ حکومت و مسووالن امنیتی تأمین 
در  حکومتی  مسووالن  باید  بنابراین  است؛  مردم  امنیت 

مورد افزایش ناامنی ها در والیت پروان پاسخ بدهند.
به گفتۀ این عضو مجلس، ناامنی های والیت پروان هیچ 
نباید  بنابراین  ندارد؛  انتخاباتی  جنجال های  به  ارتباطی 
وانمود کنیم که مشکالت امنیتی این والیت به تنش های 

انتخاباتی ارتباط دارد.
نا امنی و انتخابات

پروان  والیت  امنیت  آمر  سیدخیلی  ضیاالرحمن  اما 
می گوید: »توجه نیروهای امنیتی به انتخابات سبب شد تا 
افراد مسلح غیر مسوول از این خال استفاده کرده و سبب 

ناامنی در والیت پروان شوند«.
سیدخیلی توزیع سالح در میان مردم را از سوی زورمندان 
با  استفاده  جو  افراد  تعداد  اما می گوید، یک  نمی کند؛  رد 
خرید اسلحه از کشورهای همسایه سبب ناامنی در این 

والیت شدند.
آمر امینت والیت پروان تصریح می کند، شاید یک تعداد 
ارتباط  در  قدرتمندان  با  مسوول  غیر  مسلح  افراد  اندک 
اند که سبب  نیروهای دشمن  آن  بیشتر  تعداد  اما  باشد؛ 

ناامنی شدند.
بزرگی  بخشی  می گوید،  پروان  والیت  امنیت  آمر 

دشمن  نیروهای  توسط  پروان  والیت  ناامنی های  از 
سازمان دهی می گردد؛ اما بخشی از این ناامنی ها به افراد 

مسلح غیر مسوول هم ارتباط دارد.
به گفتۀ او، در این رابطه شنبه هفتۀ جاری ما جلسه یی در 
وزارت امور داخله با حضور وزرای داخله، امور خارجه، 
دفاع و رییس عمومی امنیت ملی داشتیم و تصمیم گرفته 
شد تا برای پاک سازی والیت پروان از افراد مسلح غیر 

مسوول به طور جدی اقدام صورت گیرد.
ِ  منفی زورمندان  نا امنی و رقابت 

در همین حال، حاجی ذکی زاهد رییس شورای والیتی 
والیت پروان می گوید، رقابت های منفی میان یک تعداد 
از قدرتمندان و نخبه گان سیاسی در پروان سبب نا امنی 

در این والیت گردیده است.
به گفتۀ او، نا امنی در پروان دو علت دارد: یکی افزایش 
میان  رقابت  دوم  و  منطقه  استخبارات  نیروهای  حضور 

زورمندان این والیت.
زورمندان  این  کرد،  تأکید  پروان  والیتی  شورای  رییس 
به خاطر بقای سیاسی خود، افراد غیر مسوول را مسلح 

ساخته و از آنان به نفع خود نهایت استفاده را می برند.
حاجی زاهد می گوید، از شش سال بدین طرف پروان نا 
امن شده؛ اما متاسفانه اراده سیاسی برای حل این معضل 

وجود نداشت.
که  است  روزی  چند  خوشبختانه  ولی  کرد،  تصریح  او 
برای رسیده گی به مشکالت امنیتی این والیت تصامیمی 
این  زودتر  هرچه  که  استیم  امیدوار  ما  و  شده  گرفته 

تصامیم عملی شده و مشکالت ما حل گردد.
کنترل بخش هایی از پروان توسط طالبان

پروان  والیت  در  محلی  فرماندهان  از  عبدالستار  آمر 
می گوید که اوضاع در ُکل پروان نا امن است. 

او گفت که هم اکنون بخش هایی از ولسوالی های غوربند 
مسلح  مخالف  گروه های  و  دارد  قرار  طالبان  کنترل  در 

دولت مصروف »جلب و جذب« مردم هستند.  
ولسوالی   درصد   70 که  گفت  جهادی  فرماندۀ  این 
از  بخش هایی  و  ولسوالی شیخ علی  درصد  ده  سیاه گرد، 

ولسوالی شینواری پروان تحت کنترل طالبان قرار دارد. 
او گفت که روز پنجشنبۀ هفته گذشته در منطقۀ سردرۀ 
خویشکی شماری از مردم برضد طالبان قیام کردند و در 

نتیجۀ قیام مردمی یک تن از جانت طالبان 
کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. 

کشته شدن معاون والی نام نهاد طالبان
دربارۀ اوضاع امنیتی والیت پروان، تالش 
سالنگی  عبدالبصیر  با  مصاحبه یی  کردیم 
آقای  اما  باشیم؛  داشته  والیت  این  والی 
پی هم، حاضر  تماس های  به رغم  سالنگی 

به گفت وگو با روزنامۀ ماندگار نشد.
اما آقای سالنگی روز گذشته از کشته شدن مولوی بشیر 

معاون والی نام نهاد طالب در این والیت خبر داد.
آقای سالنگی، مولوی بشیر را سازمان دهندۀ اصلی حملۀ 
انتحاری بر ساختمان والیت پروان دانسته و در صفحۀ 
فیسبوکش نوشته است که در نتیجۀ یک عملیات مشترک 
نیروهای ایتالف و مأموران ریاست امنیت ملی پروان، این 

مقام طالبان کشته شد.
در حملۀ انتحاری 5 اسد سال 1390 که از سوی مولوی 
بشیر سازمان دهی شده بود، 14 تن از باشنده گان پروان 
زخم  دولتی  مأموران  شمول  به  دیگر  تن   27 و  شهید 
برداشته بودند و خساراتی نیز به ساختمان والیت پروان 

وارد شده بود.
والی پروان گفته که کشته شدن مولوی بشیر به عنوان یکی 
از سردسته های شورشیان طالب در پروان، می تواند تأثیر 
گروه  این  فعالیت های  میزان  کاهش  در  قابل مالحظه یی 

هراس افگن در پروان داشته باشد.
نگرانی باشنده گان پروان

این  راه  مسیر  از  که  راننده گانی  و  مسافران  از  شماری 
والیت عبور می کنند، نیز از افزایش چالش های امنیتی در 

این والیت ابراز نگرانی می کنند.
به گفتۀ این راننده گان، در چند ماه اخیر عبور مسافران 
بسیار  روز  اواخر ساعات  در  به خصوص  مسیر  این  از 
شدن  زخمی  یا  و  کشته  سبب  حتا  و  بوده  خطرناک 

مسافران توسط افراد مسلح غیر مسوول می گردد.
پروان  والیت  عدلی  طب  مسووالن  حال،  همین  در 
می گویند که از عید تا اکنون هشت تن در این والیت به 

ضرب گلوله کشته شده اند.
نا امنی های پروان نگرانی شورای امنیت ملی افغانستان را 
نیز به بار آورده است. شورای امنیت ملی افغانستان در 
جلسۀ روز یکشنبه خود به وزیر داخله و رییس امنیت 
را  پروان  والیت  امنیتی  چالش های  تا  داده  دستور  ملی 

بررسی و برای حل این چالش ها اقدام جدی کنند.
پروان که مرکز و جنوب کشور را با شمال وصل می کند، 
از والیت هایی ست که به گونۀ مستقیم برر وضعیت امنیتی 

کابل و حتا والیت های همجوار دیگر تأثیرگذار است. 

اوج ناامنـي در پـروان
افزايش افراد مسلح غيرمسوول و حضور طالبان
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حشمت رادفر

اوضاع  دربارۀ  میترا  تلویزیوِن  در  را  پروان  والی  اظهاراِت 
امنیتِی این والیت دیدم. اکنون من نیز به عنواِن یک شهروند 
و بینندۀ بسیاری از مظالم، گپ های گذشته ام را دوباره تکرار 
می کنم، اگرچه می دانم که جناب والی صاحب بهتر از من و 
اما این بار  امثاِل من می فهمند که اوضاع از چی قرار است، 
و  می زنند  گپ  »سیاست مدارانه«  و  احتیاط  بسیار  با  ایشان 

تالش می کنند به اثبات برسانند که دنیا گل و گلزار است. 
مشکالت امنیتی پروان و کمیسیون امنیتی وزارت امور داخله
بیشتر از یک ساِل پیش در یک نوشته ام به بهانۀ میلۀ توت 
شمالی، به بحراِن امنیتِی در حاِل ظهور در پروان اشاره هایی 
کرده بودم. و طی این مدت چند بارِ دیگر در پی رویدادهای 
و  جبل السراج  چاریکار،  بگرام،  در  دست  این  از  امنیتی 
حتا  و  امنیتی  مشکالِت  که  داده ام  هشدار  غوربند،  درۀ  حتا 
اجتماعِی پروان بیشتر از آن که به عوامل بیرونی ربط داشته 
باشد، ناشی از عمل کردهای غیرقانونی و فراقانونِی فرماندهان 
و  نظام  بلندپایه گاِن  به  مرتبط  غیرمسووِل  و  مسوول  مسلِح 
رقابت ها،  و  نماینده گان  مجلس  در  والیت  این  نماینده گاِن 
رفاقت ها و حتا دشمنی ها و هم چشمی های این زورمندان در 

این والیت می باشد.
ـ اگر نازدانه یی در روز نوروز سه فرد غیر نظامی را به رگبار 
می بندد و به راحتی از زندان رها شده، به زورگویی و قلدری 

در شهر چاریکار و اطراِف آن ادامه می دهد؛
کثیف  را  انسان  یک  لباِس  موترش  با  اول  آقازاده یی  اگر  ـ 
می سازد و جواب اعتراِض او را به مرمی داده نقش زمینش 

می کند؛
را  مردم  موترهای  بزرگ زاده گانی  چاریکار  شهر  در  اگر  ـ 
داغان  و  درب  غیرنظامی شان  و  نظامی  لوکِس  موترهای  با 
کرده و خودشان را کشته و زخمی می سازند و سپس مأمور 
ترافیک و پولیس می آید، دست به سینه می ایستد و می گوید 
امر خدمت! بعدش هم جانب مقابل که بی گناه است مجبور 

به ترمیم موتر خود و این قلدارن می شود؛

فرماندهان  به  مرتبط  مسلِح  دزدان  ترس  از  هیچ کس  اگر  ـ 
غیرمسوول در مناطق اطراف شهر چاریکار، با تاریک شدن 
کرده  گذر  گلبهار   - سیدخیل   - نعمان  لیسۀ  سرک  از  هوا 

نمی تواند؛
و  مظلوم نمایی  عامه،  افکار  انحراف  برای  عالی جنابی  اگر  ـ 
ویدیویی  فلم  درۀ غوربند،  در  طالبان  با  اثبات همسویی اش 
شبیه سازی کرده آن را از حنجرۀ »نمایندۀ مردم« بیان می کند؛
والیت  این  از  بخش هایی  در  یک بار  هرچندگاه  اگر  ـ 
به »بزرگان« کشته،  افراد نزدیک  از سوی  انسان های بی گناه 
زخمی، توهین، لت وکوب می شوند و سپس آب از آب تکان 

نمی خورد؛
ـ در فرجام این که اگر در چندصد متری دربارِ شاهانۀ یکی 
از نماینده گان پروان در مجلس، دزدان ملسح برای دوشب از 
ساعت 9 تا 4 صبح کنترول شاهراه کابل - شمال را به دست 

می گیرد و دارایی ده ها تن از مسافران را تاراج می کنند؛
همه و همه ناشی از چالش هایی ست که عالی جناباِن زورمنِد 
پروان به مردم این والیت ایجاد کرده و موثریِت فعالیت های 
ادارۀ ضعیِف محلی در این والیت را به میزان قابل مالحظه یی 

کاهش داده است؛
حرفه یی،  دزدان  بی کار،  افراد  از  تن  صدها  مسلح سازی 
بحراِن  بهانۀ  به  مخدر  مواد  به  معتادان  حتا  و  قاچاق بران 
به  مرتبط  محلِی  زورمندان  از  شماری  سوی  از  انتخاباتی 
بلندپایه گاِن نظام در حومۀ پروان در ماه های اخیر، مزید بر 
علت های گوناگون دیگر در راستای افزایش ناامنی و بی ثباتی 

در این والیت است. 
امنیتی و مهم تر از  ادارۀ محلی و ضعف نهادهای  بی کفایتی 
همه معافیِت جنایت کاران از مجازات در پروان، دشواری های 
فراوانی را به مردمِ این والیت ایجاد کرده است. کمیسیونی 
که به تازه گی از سوی وزیر امور داخله برای رفع چالش های 
با ترکیِب موجود مؤثریتی نخواهد  امنیتی پروان ایجاد شده 
داشت؛ زیرا شماری از خود همین بلندپایه گان با ناامنی ها و 

بی ثباتی های اخیر در پروان بی ارتباط نیستند.

وزير اطالعات و فرهنگ در روز جوانان:حکایِت پُردرِد مشکالِت امنیتِی پروان

جـوانـان به هـنر روی آورنـد 
جهانی  روز  از  امسال  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
روانی«  صحت  و  »جوانان  عنوان  زیر  جوانان 
می گویند  کشور  جوانان  ولی  کرد،  بزرگداشت 
مقام های دولتی به جز شعار، عماًل کاری برای بهبود 

وضعیت جوانان انجام نداده اند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید  دکتر 
و  خشونت  جنگ،  سال ها  که  است  باور  این  به 
محدودیت هایی را که طالبان وضع کرده بودند، سبب 
ناهنجاری های روانی در میان جوانان امروز شده است.
برای  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  بخش  نجات  نسخه 
رفع چنین مشکلی روی آوردن جوانان به هنر است. 
 21( شنبه  سه  روز  جوانان،  جهانی  روز  رهین  آقای 
اسد/ 12 آگست( در مراسم بزرگداشت از روز جهانی 
به  ما  جوانان  است  »خوب  گفت:  کابل  در  جوانان 
هنر روی آورند؛ هنر نقاشی، موسیقی، پیکرتراشی و 
خطاطی که در ذهن جوان تاثیر بسیار گرم دارد، زیرا 
روح هنر آدمی زاد را وادار به دوست داشتن می کند.«
هرچند وضعیت جوانان نسبت به دوران طالبان بهبود 
یافته و حاال زمینه های تحصیل و کار هرچند محدود 
دولت  اما  است،  شده  فراهم  افغانستان  داخل  در 
اندازی  راه  با  را  درازمدت  کار  زمینه های  نتوانسته 

پروژه های زیربنایی فراهم سازد.
هزاران جوان کشور به دلیل بیکاری راه مهاجرت را 
در پیش می گیرند و ده ها تن از آن ها تا حال در آب 
های یونان و در مسیر آسترالیا غرق شده اند. حدود 
سه میلیون افغان در حال حاضر در کشورهای ایران 
و پاکستان مهاجرند که بیشتر آنان را جوانان تشکیل 

می دهند.
جوانان  میان  از  تروریستی  گروه های  سربازگیری 
افغانستان  کنونی  نسل  برای  دیگری  تهدید  افغانی 
گروه  امنیتی،  مقام های  اظهارات  براساس  است. 
فراگیری  بهانه  به  را  افغان  جوانان  سادگی  به  طالبان 
آن ها  در  که  می برند  مدارسی  به  دینی  آموزش های 

آموزش های تروریستی داده می شود.
خواست جوانان

آن ها  اصلی  مشکل  می گویند  اما  افغانستان  جوانان 

بیکاری و نبود زمینه های تحصیلی است و این مسایل 
خود به امراض روانی در بین جوانان منجر می شود.

دوازدهم  از صنف  پیش  که سه سال  جاوید، جوانی 
مدت  این  در  می گوید  است،  شده  فارغ  مکتب 
را  تحصیل  توان  اقتصادی  نظر  از  او  است.  بیکار 
سه  »تقریبا  است:  روبرو  نامعلومی  آینده  با  و  ندارد 
پیدا  باشی کار  نداشته  بودم. وقتی واسطه  بیکار  سال 
بیکاری سر  کرده نمی توانی. هیچ چیز فراهم نیست، 
بیکاری است. اکثر جوانان به ایران و پاکستان و دیگر 
دریا  در  یا  می شوند  بندی  یا  آنها  می روند.  کشورها 

غرق می شوند.«
اشاره  مشابه  مشکل  به  دیگر  جوان  اوریاخیل  تمیم 
می کند و به جوانان معتادی اشاره می کند که در زیر 

پل های شهر کابل شب و روز می لولند و راهی برای 
برگشت به زندگی بدون اعتیاد ندارند.

اوریاخیل می گوید: »می گویند برای جوانان کار کردیم 
ببینید  سوخته  پل  زیر  در  اند.  نکرده  کاری  هیچ  اما 
چقدر جوانان معتاد هستند. در والیات نیز چه تعداد 
جوانان زندانی هستند به خاطری که کار نیست و آن ها 

دست به دزدی می زنند.«
معینیت جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ یگانه نهاد 
فعالیت  بهبود وضعیت جوانان  برای  که  دولتی است 
مشکالت  که  می گویند  نهاد  این  مسووالن  می کند. 
این  که  است  آن  از  بیشتر  مراتب  به  افغان  جوانان 

معینیت بتواند آن را حل کند.

کنعان حسنو اوغلو معاون ترک نیروهای آیساف 
ترکیه  ارتش  در  خود  سمت  از  افغانستان  در 

استعفاء کرد.
دوران خدمت حسنواوغلو در ایساف قرار بود 6 

ماه دیگر خاتمه یابد که با استعفای وی از ارتش 
ترکیه از سمت خود در نیروهای سازمان ملل نیز 

برکنار شد.
به گزارش منابع خبری ترکیه، به رغم فرا رسیدن 
نشست  آخرین  در  اوغلو-  حسنو   - ترفیع  زمان 
ترفیع  ارتش ترکیه در هفته گذشته  شورای عالی 
اوغلو در  و  بود  بعد موکول شده  به یکسال  وی 

اعتراض به این مساله استعفاء کرد.
شورای عالی نظامی ترکیه، عالیترین مرجع تصمیم 
سه  نیروهای  انتصابات  و  ترفیع  مورد  در  گیری 

گانه ارتش ترکیه است.
ریاست این شورا را نخست وزیر ترکیه عهده دار 
است و این شورا همه ساله دو نشست در تابستان 

و زمستان تشکیل می دهد.

معاون ترک فرمانده نیروهای آیساف در افغانستان استعفا


