
از دست گیری  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مسووالن 
مهمترین و خطرناک ترین سرگروپ اختطاف چیان در 

شهر کابل خبر می دهند.
عمومی  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  عبدالحسیب 
 « گفت:  نشستی خبری  در  گذشته  روز   ملی  امنیت 
رییس خدایداد، ماهرترین مجرم در تاریخ کشور شب 
گذشته طی یک عملیات ویژه و بزرگ ۳۶ ساعته، از 

ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شد«.
ربا  آدم  شبکۀ  چندین  خدایداد  رییس  که  گفت  وی 
و  ننگرهار  و  قندوز  خوست،  کابل،  والیات  در  را 

همچنین در خارج از کشور رهبری می کرد.
این  عالوه  به  خدایداد  رییس  افزود:  صدیقی  آقای 
مستعار و همچنین  نام  با  در چهار والیت کشور  که 
کشورهای  در  داشت  سکونت  جعلی  پاسپورت های 
پاکستان، تاجیکستان و امارات متحده عربی نیز رفت 

و آمد داشت.

صدیقی گفت که با بازداشت این مجرم بزرگ، تهدید 
بزرگ امنیتی نیز از بین رفته است.

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی کشور از کسانی 
که توسط این مجرم طی چندین سال متضرر شده اند 
خواست که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کرده 

و حق شان را درخواست نمایند.
وی گفت که امیدوار است...            ادامه صفحه 6
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اگر قرار باشد بايستي و به طرِف هر سگي که پارس مي کند سنگي 
پرتاب کني، هرگز به مقصد نمي رسي!
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حامد کرزی به نامزدان:

هرچه زودتر به  نتیجه برسید

دادن  پایان  برای  پنجابی  طالبان  اعالم  با  همزمان 
نظامی  فعالیت  آغاز  و  پاکستان  در  مسلحانه  فعالیت 
در خاک افغانستان، کاردار سفارت پاکستان برای ارائه 

توضیحاتی به وزارت خارجه افغانستان احضار شد.
کابل روز  پاکستان در  کاردار سفارت  سید معظم شاه 
دوشنبه با حضور در وزارت خارجه افغانستان ضمن 
ارائه توضیحاتی متعهد...                  ادامه صفحه 6

دادگاه استیناف کابل پنج تن از متهمان تجاوز جنسی در پغمان 
را به اعدام و دو تن دیگر را به جرم غارت های مسلحانه به 
برای  قاضی گفت که شواهدی  زندان محکوم کرد.  20 سال 

اشتراک این دو تن در تجاوز گروهی وجود ندارد.
 1۳9۳ سنبله   24 دوشنبه  روز  علنی  صورت  به  دادگاه  این 
برگزار شد و رسانه ها آن را پوشش دادند. افرادی که قربانی 
سرقت های این افراد شده بودند، اجازه یافتند تا ادعاهای شان 

را علیه متهمان مطرح کنند.
در جریان دادگاه به متهمان اجازه داده شد تا در برابر اتهاماتی 
که بر آن ها وارد شده، از...                       ادامه صفحه 6

ناجیه نوری   
اگر اعضای کلیدی کمیسیون های انتخاباتی تغییر 
قریب  نشود،  آنان  جایگزین  جدید  افراد  و  نکند 
پارلمانی  انتخابات  در  افغانستان  مردم  اکثریت  به 

شرکت نخواهند کرد.
شماری از حقوق دانان، اعضای ارشد کمیسیون های 
انتخاباتی  تنش های  اصلی  مسوول  را  انتخاباتی 
دانسته و به این باور اند که اگر اعضای ارشد این 
کمیسیون ها تغییر نکند، مردم افغانستان حاضر به 

شرکت در انتخابات پارلمانی نخواهند شد.

کمیسیون ها  این  کلیدی  اعضای  این حقوق دانان، 
را متهم به جانبداری از نامزد خاص در انتخابات 
برنده  برای  رشوه  گرفتن  و  ریاست جمهوری 
والیتی  شورای های  نامزادن  از  شماری  کردن 
کرده می گویند، هر دو کمیسیون مسوول تقلبات 
سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری هستند.
به باور آنان، عدم بی طرفی کمیسیون های انتخابات 
و  شده  انتخابات  به  نسبت  مردم  بی باوری  سبب 
مردم  شرکت  در  که  است  ممکن  بی باوری  این 
بنابراین  بگذارد؛  منفی  اثر  پارلمانی  انتخابات  در 

به  رفتن  از  قبل  کمیسیون   دو  هر  ارشد  اعضای 
طرف انتخابات پارلمانی...            ادامه صفحه 6

وزارت خارجه کاردار سفارت 

پاکستان را احضار کرد
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حقوق دانان و نهادهای انتخاباتی:

کمیسیون های انتخاباتی باید پیش از انتخابات پارلمانی تصفیه شوند

صفحه 6

پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی باید تمامی اعضای ارشد كمیسیون های انتخاباتی بركنار و اعضای جدید كه شایسته گی و لیاقت این پست ها
 را داشته باشند، جهت گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی و كسانی كه در تقلبات سازمان یافته دست داشتند، به محاكمه كشانیده شوند



که  است  کرده  اعالم  پنجابی  طالباِن  رهبر 
پس از این عملیات نظامی در خاک پاکستان 
انجام نمی دهند. عصمت اهلل معاویه رهبر این 
گروه در یک نوار ویدیویی نوشتاری گفته 
است که این گروه »جهاد« خود را در خاِک 
داد.  خواهد  ادامه  »کفار«  علیه  افغانستان 
از حضور  مقام های کشور  در همین حال، 
از  گسترده یی  مناطق  در  پنجابی  طالباِن 
افغانستان خبر می دهند و می گویند طالبان 
سازمان  یا  آی اس آی  دستور  به  پاکستانی 
نظامی  عملیات  به  کشور  این  استخباراتی 
علیه دولت افغانستان اقدام می ورزند. ایمیل 
فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی گفته 
است که اظهارات اخیر طالباِن پنجابی نشان 
به  افغانستان  در  جنگ  رهبری  که  می دهد 
تأکید  فیضی  آقای  است.  پاکستان  دسِت 
کرده است که ارتش پاکستان زیر نام طالبان 
پنجابی، نظامیانش را به افغانستان می فرستد 
و با بدتر ساختن حاالت، به اهدافش نایل 

می آید. 
افغانستان  علیه  پاکستان  نیابتِی  جنگ 
به  سال ها  از  و  نیست  تازه یی  موضوِع 
جامعۀ  هم  و  افغانستان  دولت  هم  این سو، 
جهانی نسبت به آن نگران بوده اند. اما پیش 
از نگرانی های دولت افغانستان ـ که باید به 
آن به دیدۀ شک نگریست ـ و نگرانی های 
جامعۀ جهانی، این مردم افغانستان بودند که 
نسبت به مداخالِت گروه های تروریستی و 
صدا  افغانستان  امور  در  پاکستانی  نظامیان 
بلند کردند. مردم افغانستان همواره خواهان 
از  مسووالنه  و  شفاف  موضع  و  سیاست 
مداخالت  برابر  در  کشور  زمام داران  سوی 
افغانستان  دولت  این  اما  شده اند.  پاکستان 
و  دادن  مهمانی  با  یک طرف  از  که  بوده 
دیگر  طرِف  از  و  ضعف  دیپلماسِی  تبارز 
ممانعت از عملیات نظامی ناتو، پایگاه های 
تقویت  کشور  در  را  خارجی  تروریستان 

کرده است. 
هیچ  که  ادعا  این   با  افغانستان  حکومِت 
افغانستان  خاک  در  خارجی   تروریست 
فعالیت نمی کند، همواره ناتو را مورد انتقاد 
نظامی،  عملیات های  انجام  با  که  داده  قرار 
قرار می دهد.  آماج  را  افغانستان  شهروندان 
حاال وقتی سخن گویان ریاست جمهوری از 

حضور شبه نظامیان ارتش پاکستان در لباس 
گروه های تروریستی خبر می دهند، چه گونه 
می توان توقع داشت که این حرِف حکومت 

را کسی باور کند؟ 
از  ارگ  دیپلماسی  و  سیاست  ضعف 
محور  در  تنها  که  می شود  ناشی  همین جا 
منافِع خود عمل کرده است. اگر کاخ نشیناِن 
ارگ به صدای مردم گوش می دادند، امروز 
افغانستان  قلمرو  در  پاکستان  پنجابی های 
ارگ نشینان  اگر  نمی یافتند.  حضور  مجاِل 
چیزی به نام منافع ملی را اهمیت می دادند، 
امروز رو در  روی سربازان کشور نیروهای 
پاکستانی نمی جنگیدند. آقای کرزی بارها از 
نقض حاکمیت ملی از سوی ناتو انتقاد کرد، 
ولی یک بار هم نقض حاکمیِت ملی را از 
سوی پاکستانی ها به رسمیت نشناخت. اگر 
چاشنِی  هم  را  انتقادی  گه گاه  کرزی  آقای 
سخنرانی های آبکِی خود به نشانی پاکستان 
در  مجهول  و  نامفهوم  را  آن  چنان  کرد، 
هرگز جدی  که  پیچید  گفته هایش  البه الی 

تلقی نشد. 
اسناد  که  می کند  اعالم  ملی  امنیت  شورای 
موثق و انکارناپذیر از دخالت های پاکستان 
صف  در  کشور  آن  نظامیاِن  حضور  و 
خاک  در  که  دارد  تروریستی  گروه های 
اسناد هرگز  این  ولی  می جنگند؛  افغانستان 
ارایه نمی شوند. شورای امنیت از حفر خندق 
این جا  اما  است،  نگران  مرز  سوی  آن  در 
پنجابی ها  علیه  که  می بندد  را  ناتو  دست 
عملیات نظامی صورت نگیرد. آقای کرزی 
از جامعۀ جهانی انتقاد می کند که در مبارزه 
با تروریسم صادقانه عمل نکرده است، ولی 
وقتی خودش اسیران طالبان و پاکستانی را 

رها می کند، هیچ مشکلی ندارد.
و  در همه جا صداقت  تروریسم  با  مبارزه   
کرزی  آقای  متأسفانه  که  می خواهد  اراده 
که  هم  حاال  هستند.  آن ها  فاقد  او  تیِم  و 
پاکستان  پنجابی های  از حضور  ارگ نشینان 
این  می گویند،  سخن  طالبان  صفوف  در 
البته  گرفت.  جدی  زیاد  نباید  را  سخن 
گروه های  حضور  رد  معنای  به  سخن  این 
آن  مداخالِت  یا  و  پاکستانی  تروریستی 
نیست؛  افغانستان  داخلی  اوضاع  در  کشور 
ریاست  ارگ  که  معناست  این  به  بل 

جمهوری از چنین واقعیت هایی استفاده های 
سیاسی و ابزاری می برد و بدون آن که اراده 
و تصمیمی برای حل بحران داشته باشد، آن 
را گسترده می سازد. یک دهه زمان کافی بود 
برای این که دست کم در مبارزه با تروریسم 
اقدام های  خارجی،  جنگ جویان  مهار  و 
خالِف  ولی  گیرد،  صورت  عملی  و  موثر 
ناامنی ها در کشور  آن می بینیم که هر روز 
پاکستانی  شبه نظامیان  و  می یابد  گسترش 

سمارق وار در زمین افغانستان می رویند.
آقای کرزی در آخرین ساعات ماللت بار   
حضور  بحث  خود،  ریاست جمهوری 
به صورِت  را  پاکستانی  پنجابی های 
بر  زیرا  است.  نکرده  مطرح  تصادفی 
به  سال  پنج  از  موثق،  گزارش های  اساس 
این سو طالبان پاکستانی در حمایت مستقیم 
به  دست  افغانستان  خاک  در  آی اس آی 
فعالیت های نظامی می زنند و این بار اول هم 
نیست که رهبر یک گروه تروریستی شعار 
جنگ با کفار در افغانستان را سر می دهد. 
حتا موالنا فضل الرحمن پدر معنوی طالبان 
بارها جنگ در افغانستان را »جهاد« خوانده 
افغانستان  به  معنوی  پدر  همین  اما  است. 
مهمان  جمهوری  ریاست  کاخ  در  و  آمده 
بحث  پس  است.  بوده  کرزی  آقای  عزیِز 
یا حمایِت  و  پاکستانی  حضور شبه نظامیان 
و  امروز  موضوع  تروریسم،  از  کشور  آن 
که  این جاست  جالب  ولی  نیست؛  دیروز 
چرا آقای کرزی در پایان سفر ناکام سیاسی 
این موضوع را رسانه یی کرده و هر  خود، 
دلیِل  می کند؟!...  اجرا  مانور  آن  روی  روز 
که  می داند  کرزی  آقای  است؛  روشن  آن 
میراث شومی را به فرد بعد از خود به جا 
مسایل  این  فردا  که  می داند  او  می گذارد. 
را  او  دامِن  تردید  بدون  و  آفتابی می شوند 
که  دلیل تالش می کند  به همین  می گیرند، 
که  دهد  نشان  روزها  آخرین  در  دست کم 
بحث تروریسم را جدی گرفته و نسبت به 
حضور پنجابی ها اقدام کرده است. زیرا این 
سروصداها بدون این که راه به جایی ببرد، 
فقط مصرف داخلی دارد و انتظار هیچ گونه 

اقدام عملی را نباید داشت.
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احمـد عمران

پنجابی های پاکستانی؛
 میـراث کـرزی برای دولـت آینـده

 

دیروز، روز دموکراسی در جهان بود؛ اما روزگار دموکراسی در 
افغانستان چندان خوش نیست. هرچند اذهاِن عامه در سیزده 
ساِل اخیر با نامِ دموکراسی مواجه شده و مردم چیزهایی را به 
نامِ دموکراسی دیده اند و احساس کرده اند؛ اما پرسش اساسی 
این است که دموکراسی در سیزده ساِل پسین از چه اهمیتی در 
جامعۀ ما برخوردار بوده، چه تعاملی با آن شده و چه برداشتی 

از آن وجود دارد؟
پس از جاروب شدِن طالبان و تشکیل ادارۀ موقت در افغانستان، 
دموکراسی به عنوان نظام سیاسی و اجتماعِی کشور مطرح و 
چهار  و  پارلمانی  انتخابات  دو  و  شد  تدوین  اساسی  قانون 
انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات شوراهای والیتی هم 
برگزار گردید که به عنوان نشانه های بارز دموکراسی در یک 
جامعۀ سیاسی از اهمیِت زیادی برخوردار اند. اما اگر به رفتار 
بیاندازیم،  نظری  گذشته  ساِل  سیزده  در  افغانستان  حکومت 
درمی  یابیم که این روش حکومت داری و دولت داری، فقط در 
حد نام، دموکراتیک بوده و در عمل همۀ اقدام ها در تعارض 
با دموکراسی قرار داشته است. چنان که از قانون اساسی گرفته 
تا ساختار حکومت و نوع نظام و سیستم قضایی و نوع آزادی 
بیان، همه و همه به گونه یی بوده اند که ارزش های دموکراسی 

را به چالش روبه رو ساخته اند. 
به ساِن  رییس جمهوری  صالحیت  کشور،  اساسی  قانون  در 
و  شده  گرفته  نظر  در  مسوول  غیر  پادشاهِ  یک  صالحیت 
مانع توزیِع عادالنۀ  نیز خودبه خود  نظام ریاستِی موجود  نوع 
قدرت شده و می شود. با آن که قانون اساسی کشور از حضور 
مساویانۀ اقوام در ساختارها و نهادهای دولتی صحبت می کند، 
مالی و سیاسی نشان  نهادهای  نهادها به خصوص  اما ساختار 
می دهد که همه گی تک قومی اند و حضور دیگر اقوام در آن ها 
تأمین کنندۀ  و  تمثیل کننده  که  نهادهایی  حتا  است.  سمبولیک 
دموکراسی در کشور اند، مثل نهادهای انتخاباتی نیز ساختاری 
مساویانۀ  مشارکِت  از  نه تنها  و  دارند  دموکراتیک  غیر  کاماًل 
اقوام در آن ها خبری نیست، که حتا حضور نود درصدی یک 

قوم در آن ها دیگر اقوام را به حاشیه رانده است.
به  افغانستان،  در  نحوۀ حکومت داری در سیزده سال گذشته 
هیچ عنوان دموکراتیک و مبتنی بر ارزش های یک جامعۀ بازِ 
سیاسی نبوده است. رییس جمهور قبل از این که به عنوان یک 
رییِس  عنوان  به  باشد،  شده  سیاست  وارد صحنۀ  ملی  زعیِم 
یک قوم وارد معرکه شده و همواره از نشانِی یک قوم یا قبیله 

سیاست ورزیده است. 
نکتۀ دیگر این که انتخابات از اصل های اساسی دموکراسی ست، 
و  بوده  و دستاویز  بهانه  فقط یک  انتخابات  افغانستان  در  اما 
بیشتر تقلب تعیین کننده بوده است؛ چنان که در دو انتخاباتی که 
آقای کرزی در آن برنده اعالم شد، تقلب های کالنی صورت 
نیز   1۳9۳ سال  انتخابات  دومِ  دور  و  اول  دور  در  و  گرفت 
حرِف اول را تقلب و قبیله ساالری زد، آن هم به گونه یی که 
اکنون کشور به سمِت بحران رفته و زنده گی عادی در جامعه 

با چالش مواجه شده است. 
در نظام دموکراسی احترام به هویت ها و فرهنگ های ُخرد و 
کالن، رکنی اساسی شمرده می شود؛ اما در نظام دارِی افغانستان 
به  تکثر  که  گرفته  تالِش جدی صورت  سال  سیزده  این  در 
همۀ  و  شود  برداشته  میان  از  دموکراتیک  عنصِر  یک  عنوان 
هویت ها و فرهنگ ها زیر سیطرۀ یک هویت و فرهنگ محو 

گردند. 
 آزادی بیان نیز با چالش های بسیار کالنی روبه رو بوده است، 
به حدی که هنوز به سان کشورهای استبدادی، به زبان آوردِن 
برخی از واژه ها گناه پنداشته می شود و از طرف دیگر تا کنون 
آزادی  و  بیان  آزادی  حِق  از  حکومتی  مسووالِن  و  مأموران 
اندیشه برخوردار نشده اند و مقاماِت بلندتر به زیردستان شان 
و  می گیرند  سخت  متفاوت  عقایِد  و  اندیشه  داشتِن  به دلیل 
مستبدانه عمل می کنند. در کنار این موضوع، پس از گذشت 
سیزده سال از نظامِ به ظاهر دموکراِت افغانستان، هنوز جامعۀ 
رنج  معلومات  و  اطالعات  به  قانوِن دست رسی  از خالی  ما 
می برد و این نشان می دهد که هنوز با دموکراسی فرسنگ ها 

فاصله داریم.
از  که  آن هایی  گذشته  سال  سیزده  در  این که  شوربختانه 
به نام  و  آمدند  افغانستان  به  جهان  کشورهای  دموکرات ترین 
متخصصیِن دموکراسی در رأِس امور قرار گرفتند نیز به تداومِ 
بنابراین  شدند.  گم  قبیله  متن  در  و  پرداختند  قبیله ساالری 
دموکراسی در این کشور فقط در حد نام و شعار باقی مانده 

و برای رسیدن به یک جامعۀ باز تالش های بسیار باید کرد.

روزگار دموکراسی در سیزده سال 

اخـیِر افغانستان
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اسـکاتلنـد پـس از استقـالل
 18 رفراندوم  در  اسکاتلندی   رای دهندگان  اکثر  چنانچه 
سپتمبر به جدایی از بریتانیا رای  مثبت بدهند، اسکاتلند 
در  را  چیزی  چه  و  آورده  دست  به  را  چیزهایی  چه 

صورت جدایی از بریتانیا از دست می دهد؟
در شرایطی که تنها چند روز به رفراندوم باقی مانده است 
و 4.۳ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، حامیان 
استقالل اسکاتلند و اتحاد با بریتانیا در رقابتی تنگاتنگ 
به سر می برند و رایزنی  و بحث و جدل ها در آستانه این 

همه پرسی به اوج خود رسیده است.
کرده  بررسی  را  مساله  این  ادامه  در  نیوز  اسکای  شبکه 
است که با رای »آری« مردم اسکاتلند و خروج از بریتانیا، 

چه اتفاقاتی رخ خواهد داد:
1. اسکاتلند چه زمانی مستقل می شود؟

دولت اسکاتلند 18 ماه دیگر یعنی 24 مارس 201۶ 
را برای روز استقالل اسکاتلند تعیین کرده است.

2. دقیقا پس از رای »آری« مردم اسکاتلند چه اتفاقی 
می افتد؟

اولین اقدامی که صبح روز پس از اعالم نتایج روی 
اعضای  از  متشکل  تیمی  که  است  این  می دهد، 
مذاکرات  تا  »آری« و »خیر« تشکیل می شود  کمپ 
پشت پرده ای را داشته باشند. الکس سالموند، رهبر 
حزب ملی اسکاتلند )SNP( و وزیر اول اسکاتلند 
استرجن،  نیکوال  که  است  کرده  اعالم  هم اکنون  از 
را  اسکاتلند  ملی گرایان  با  مذاکرات  وی  معاون 
رهبری خواهد کرد اما هنوز مشخص نیست که چه 
کسی از طرف تیم وست مینستر به مذاکرات می آید.

خواهد  انجام  اساسی  قانون  در  اصالحاتی  چه   .۳
شد؟

برای  جدیدی  اساسی  قانون  مذاکره کننده،  تیم های 
سال  اتحاد  قانون  و  کرد  خواهند  تدوین  اسکاتلند 

1707 ملغی خواهد شد.
4. چه بر سر ملکه می آید؟

دوم  الیزابت  ملکه  »آری«،  کمپین  اظهارات  طبق 
و  ماند  خواهد  باقی  نیز  اسکاتلند  ملکه  همچنان 

استقالل طلب  حزب  رهبری  به  اسکاتلند  ناحیه  دولت 
همواره تاکید کرده است که اگر در رفراندوم 18 سپتامبر 
همه  ملکه  کماکان  الیزابت  ملکه  بیاورد،  رای  استقالل 

اسکاتلندی ها باقی می ماند.
5. آیا مردم اسکاتلند می توانند در انتخابات سراسری ماه 

مه 2015 شرکت کنند؟
این  در  می توانند  همچنان  اسکاتلندی  رای دهندگان 
می توانند  تنها  آنها  نمایندگان  اما  کنند  شرکت  انتخابات 

10 ماه در قدرت بمانند.
۶. اسکاتلند از چه پولی استفاده خواهد کرد؟

هنوز  و  است  ابهام  از  هاله ای  در  همچنان  مساله  این 
اصلی  حزب  سه  است.  نشده  تصمیم گیری  آن  درباره 
وست مینستر شامل محافظه کاران، حزب کارگر و لیبرال 
این  با  کرده اند،  رد  را  مشترک  پولی  واحد  دموکرات ها 
مستقل  اسکاتلند  که  دارد  تاکید  سالموند  الکس  حال 

همچنان از واحد پولی پوند استفاده خواهد کرد.
را  بریتانیا  ملی  بدهی  از  میزان  چه  باید  اسکاتلند   .7

پرداخت کند؟
این مساله هنوز روشن نشده است، اما احتماال با در نظر 
گرفتن سهم سرانه بر پایه جمعیت مشخص خواهد شد.

8. چه اتفاقی برای موضع اسکاتلند در امور جهانی رخ 
می دهد؟

اروپا  اتحادیه  در  عضویت  برای  خودش  باید  اسکاتلند 

و ناتو اقدام و مذاکره کند و مردم اسکاتلند باید تصمیم 
بگیرند که آیا واحد پول یورو را می خواهند یا خیر.

9. استقالل چه تاثیری بر روی نیروهای دفاعی اسکاتلند 
می گذارد؟

مساله نیروهای دفاعی احتماال یکی از مسائل احساسی و 
نیروهای دفاعی  باید  نامشخص است. اسکاتلند احتماال 
به  بسته  این طی زمان و  و  باشد  داشته  را  مستقل خود 
عملی بودن و تامین مالی آن انجام می شود و برای این 
منظور نفت دریای شمال و صنعت ماهیگیری اسکاتلند 
اسکاتلند  ملی گرایان  دارد.  وجود  آن  از  حمایت  برای 
فاسلین  در  تریدنت  هسته ای  زیردریایی  داشتن  مخالف 
اسکاتلند هستند  واقع در سواحل غربی   )Faslane(
با  شود.  برداشته  سریعتر  چه  هر  آن  که  می خواهند  و 

این حال ناتو یک متحد هسته ای است و اگر اسکاتلند 
برای عضویت در آن و اتحادیه اروپا تالش کند، استقرار 
همچنین  می گذارد.  آن  اقتصاد  در  زیادی  تاثیر  تریدنت 
موضوع پرسنل نظامی نیز وجود دارد که برخی از آنان 
انگلیس خدمت می کنند و هرگونه  در دسته های نظامی 
جداسازی نیروها در شمال و جنوب مرز به سال ها زمان 

نیاز دارد.
مرز  از  به خارج  بر روی سفر  تاثیری  استقالل چه   .10

اسکاتلند - انگلستان می گذارد؟
اسکاتلند مستقل مرزهای خودش را کنترل خواهد کرد. 
حزب ملی  اسکاتلند می خواهد که مرز باز داشته باشد، 
هشدار  هم اکنون  از  انگلیس  کشور  وزیر  می،   ترزا  اما 
اسکاتلند  از  مهاجران  که  نمی دهد  اجازه  که  است  داده 
انگلستان استفاده  به  به عنوان یک در عقبی برای ورود 
کنند. بنابراین ما احتماال شاهد کنترل گذرنامه در مرز دو 

کشور خواهیم بود.
جدید  گذرنامه های  باید  اسکاتلندی  شهروندان  آیا   .11

بگیرند؟
این مساله بیشتر به این بستگی دارد که آیا اسکاتلند به 
اتحادیه اروپا ملحق شود یا خیر. شهروندان اسکاتلندی 
تا  بریتانیایی  گذرنامه  اما  می گیرند،  اسکاتلندی  گذرنامه 
زمان انقضای آن معتبر خواهد بود. شهروندان انگلیسی 
خودکار  صورت  به  هستند،   اسکاتلند  ساکن  که  نیز 

شهروند اسکاتلند محسوب می شوند.
مخالفت احزاب سنتی بریتانیا با استقالل

با این که احزاب سنتی بریتانیا، یعنی احزاب محافظه کار، 
بریتانیا  از  جدایی  مخالف  دموکرات،  لیبرال  و  کارگر 
هستند، حزب سبزها از برنامه حزب ملی اسکاتلند برای 

استقالل حمایت کرده است.
وزیر  و  اسکاتلند  ملی  حزب  رییس  سالموند،  الکس 
شدن  برنده  از  پیش  و  گذشته  سال  محلی  دولت  اول 
اگر  که  بود  گفته  اسکاتلند  محلی  پارلمان  انتخابات  در 
به  را  اسکاتلند  پارلمان  کرسی های  اکثریت  وی  حزب 
دست آورد، یک رفراندوم برای انتخاب گزینه استقالل 
حزب  و  سالموند  کرد.  خواهد  برگزار  اسکاتلند  در 
استقالل، گزینه  بر  اسکاتلند می خواستند که عالوه  ملی 
محلی  اختیارات  حداکثری  افزایش  یعنی  دیگری، 
باشد، که موفق  نیز برای رای دهندگان وجود داشته 
نشدند. با این حال، دولت مرکزی بریتانیا به شدت 
مخالف استقالل اسکاتلند و دو پاره شدن بریتانیاست 
با گزینه حفظ وضع  تنها  و می خواهد که رفراندوم 

موجود و یا استقالل انجام پذیرد.
افزودن  بریتانیا،  مرکزی  دولت  طرفداران  گفته  به 
محلی  دولت  اختیارات  حداکثری  افزایش  گزینه 
اسکاتلند، که شامل اختیارات تنظیم مقررات مالیاتی 
هم خواهد شد، عمال به دولت محلی اسکاتلند اجازه 
می دهد که در صورت شکست طرح استقالل، هنوز 
مردم  نفع  به  را  بریتانیا  اساسی  حقوق  نظام  بتواند 
و حزب  سالموند  این حال  با  دهد.  تغییر  اسکاتلند 
ملی اسکاتلند اصرار دارند که انتخاب میان سه گزینه 
استقالل، رد استقالل اما افزایش حداکثری اختیارات 
دولت محلی و نهایتا حفظ وضع موجود، حق طبیعی 

مردم اسکاتلند است.
است  گفته  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
و  تضعیف  را  اسکاتلند  هم  اسکاتلند،  استقالل  که 
آسیب پذیر خواهد کرد و هم بریتانیا را. وی همچنین 
به  همه پرسی  در  اسکاتلند  مردم  اگر  که  است  گفته 
است  حاضر  مرکزی  دولت  بدهند،  منفی  رای  استقالل 
امکان افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را 

در حد امکان بررسی کند.
یک نگرانی عمده دولت مرکزی بریتانیا، از دست دادن 
افزایش  صورت  در  اگر  است.  مالیاتی  نظام  بر  تسلط 
حداکثری اختیارات محلی دولت اسکاتلند، نظام مالیاتی 
دولت  مالیاتی  نظام  از  عادالنه تر  اسکاتلند  در  رقیب 
خود  عملیات  مرکز  بسیاری  شرکت های  باشد،  مرکزی 
تا از مالیات عادالنه تر  را به اسکاتلند تغییر خواهند داد 
چنین  نتیجه  شوند.  بهره مند  اقتصادی  دیگر  امتیازات  و 
کاری، رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در اسکاتلند به 
بریتانیا  مناطق  دیگر  در  بیکاری  افزایش  و  رکود  قیمت 

خواهد بود.
عدالت  برنامه های  حفظ  با  اسکاتلند  محلی  دولت 
اجتماعی، ایجاد شرایط رقابتی و دسترسی به درآمد نفت 
رای  در صورت  بود  خواهد  قادر  شمال،  دریای  گاز  و 
انگلستان،  با  یکپارچگی  از ۳07 سال  مردم، پس  موافق 
کشور مستقل اسکاتلند را بار دیگر تاسیس کند. از سوی 
درمانی  و  بهداری  نظام  اسکاتلند  محلی  دولت  دیگر، 
عمومی را همچنان رایگان نگه  داشته است و دانشجویان 
اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه های دانشگاهی معاف 

هستند.

اولویت های کاری اردوغان
 در کرسی ریاست جمهوری

مدودف:

 تحـریم هـای غـرب سنجـش قـدرت روسـیه اسـت

نخست وزیر روسیه در دیدار با اعضای حزب حاکم »روسیه متحد« گفت ، قدرت 
روسیه توسط تحریم های اعمال شده توسط غرب سنجیده می شود و روسیه باید 

به صورت آرام و منطقی به این تحریم ها واکنش نشان دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه در سخنرانی 
تلویزیونی خود گفت: وقتی بخشی از همکاری های ما،  اگر بتوان آنها را همکار 
خواند،  قدرت روسیه را در جریان تحریم ها و تمام انواع تهدیدها می سنجند،  

مهم است که ما در مقابل این آزمایشات ساده تسلیم نشویم و در مسیر توسعه 
خود باقی مانده و به روند دموکراتیک در جامعه و کشورمان ادامه دهیم.

اتحادیه اروپا و آمریکا طی هفته اخیر یک سری تحریم های جدید علیه مسکو 
اعمال کردند. این تحریم ها در پی تحوالت اوکراین و پس از آن که روسیه به 
دست داشتن در ناآرامی های آن کشور متهم شد، تصویب شدند. گفته شده است 
که اعمال فشار بر روسیه برای دخالت نکردن در امور اوکراین هدف اصلی این 
تحریم هاست. روسیه اعالم کرده است که در حال آماده شدن برای نشان دادن 

واکنشی »متناسب با خسارت های اقتصادی« ناشی از این تحریم هاست.
با  اقتصادی  تعامل  در  روسیه  جدید،  تحریم های  اعمال  با  که  می رود  انتظار 
بانک دولتی آن کشور  پنج  از جمله  با محدودیت روبه رو شود.  اروپا  اتحادیه 
نخواهند توانست از اتحادیه اروپا استقراض کنند. دسترسی چند شرکت نفتی و 
گازی دولتی از جمله شرکت های روسنفت و شرکت گازپروم به وام ها و منابع 

مالی کشورهای اروپایی هم محدود می شود.
قرار  افرادی  مقام های رسمی روسیه در فهرست  از  نام 24 تن دیگر  همچنین 
گرفت که از دریافت ویزای کشورهای اروپایی محروم هستند و دارایی هایشان 

مسدود می شود.

رییس  جمهوری ترکیه در نظر دارد تا در دیدارش از پایتخت های 
اروپا  اتحادیه  در  ترکیه  مسئله عضویت  بر  اکتبر  ماه  در  اروپایی 

متمرکز شود.
به نوشته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
اول  در  مجلس  پاسخ  از  پس  تا  دارد  نظر  در  کرد،  اعالم  ترکیه 
اکتبر طی سفرهایی از پایتخت های اروپایی بازدید کند تا بر روند 
پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا سرعت بخشد. اردوغان این 
مساله را در دیدارش با سردبیرهای رسانه های حامی دولت مطرح 

کرد.
پنج  در  را  خود  اولیه  نگرانی های  ترکیه  جدید  رییس جمهوری 
صلح  »روند  جدید«،  اساسی  »قانون  است.  کرده  عرضه  بخش 
اتحادیه  به  پیوستن  با داعش«، »روند  »مبارزه  ترکیه«،  با کردهای 

اروپا« و »بهبود سیاست  خارجی و مبارزه با دولت موازی«.
اردل شفق، سردبیر ارشد روزنامه صباح که در دیدار با اردوغان 
حضور داشته در روزنامه خود نوشت: نگارش یک قانون اساسی 
پایه های اصلی  با کردهای ترکیه  آمیز  جدید و مصالحه موفقیت 

ایجاد »ترکیه جدید« توسط رییس جمهور است.
شفق با اشاره به توجه شدید اردوغان به انتخابات پارلمانی سال 
2015 برای تصویب قانون اساسی جدید نوشت: اردوغان برای 
شکست در ایجاد قانون اساسی جدید در دوره نخست وزیری اش 
این  در دوره جدیدش  بتواند  تا  است  امیدوار  اما  است  ناراحت 

اقدام را به سرانجام برساند.
براساس نوشته های شفق، اردوغان معتقد است، ایجاد چارچوب 
قانونی برای روند جاری صلح با کردهای ترکیه شانس موفقیت و 

حل این مشکل را افزایش می دهد.
یکی از نکاتی که اردوغان به عنوان اولویت های خود مطرح کرده 
سیاست خارجی ترکیه و برنامه ریزی برای سفرهای خارجی در 
روزهای هفته و دیدار با مقامات خارجی در ترکیه در پایان هفته 

است.
* تمرکز بر مسئله پیوستن به اتحادیه اروپا

وی تور بازدید از کشورهای اروپایی حوزه بالتیک را پس از اول 
اکتبر و پیش از سفر به سایر کشورهای مهم اروپایی آغاز می کند. 
این سفرها با هدف تسریع روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و 
استفاده از دوره کنونی ریاست جمهوری ایتالیا صورت می گیرد. 

ایتالیا از موافقان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است.
کرده  سفر  آفریقایی  کشورهای  از  تعدادی  به  همچنین  اردوغان 
و در نشست  سران کشورهای آفریقایی و ترکیه شرکت می کند. 
او سپس برای جذب آرای موافق جهت عضویت موقت شورای 
امنیت سازمان ملل به کشورهای آمریکای التین سفر خواهد کرد.
برای شرکت در نشست مجمع  ترکیه همچنین  رییس جمهوری 
نیویورک  به  سپتامبر   2۶ تا   21 روزهای  طی  سازمان  عمومی 
با رییس  بار دیگر  این سفر یک  تا طی  او در نظر دارد  می رود. 
جمهوری آمریکا و سایر رهبران ارشدی که به تالش های جهانی 
برای نابودی گروه داعش در عراق و سوریه پیوسته اند دیدار کند.

*مبارزه با داعش
داعش  علیه  مبارزه  برای  ترکیه  ارشد  رهبران  سایر  و  اردوغان 
خود  نگرانی  و  دادند  تشکیل  نشست هایی  اخیر  هفته های  طی 
احتمالی داعش علیه 49 گروگان ترک در  اقدامات  به  را نسبت 
دست اعضای داعش در صورت همکاری و تالش ترکیه با مجامع 

جهانی برای مقابله با این گروه ابراز کردند.
رییس جمهوری ترکیه همچنین از نشست خود باسردبیران رسانه  
به تالش های بردبارانه دولت برای آزادی این 49 شهروند ترک 
اشاره و بر ادامه این روند در شکل کنونی تاکید کرد و از احزاب 

مخالف خواست تا همین کار را انجام دهند.
*مقابله با دولت موازی در دستور کار

»دولت  علیه  مبارزه  شامل  همچنین  اردوغان  فوری  کار  برنامه 
موازی« به ویژه پیش از انتخابات کلیدی شورای عالی دادستانان 

و قضات است.

حامیان  پاکسازی  به  منجر  انتخابات  این  است،  معتقد  اردوغان 
فتح اهلل گولن، روحانی مستقر در آمریکا و بنیانگذار دولت موازی 
خواهد شد. رییس جمهور ترکیه قصد دارد تا به تالش هایش برای 

درخواست از آمریکا جهت بازگرداندن گولن ادامه دهد.

 بخش نخست
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خطر هشتم
گوش های تان را نگیرید

است.  دادن  افراد در گوش  ناتوانی  نامزدی،  از مشکالت دوران  بسیاری  منشای 
گاهی نامزد شما چیزی می گوید و برداشتی که شما از حرِف او می کنید، آن قدر 
مورد  در  حتا  و  نیامده  چشم تان  به  خواب  شب  چند  تا  که  است  ناخوشایند 
انتخاب تان دچار تردید می شوید، در صورتی که او هیچ منظوری نداشته است. 
نامزدتان صحبتی  که  زمانی  که  است  این  سوءتفاهم،  این  رفع  برای  راه  بهترین 
می کند، به جای این که برداشت خاصی از گفته های او در ذهِن خود بپرورانید، 
ذهنیِت خود را با او در میان بگذارید تا بفهمید که آیا به خوبی متوجه منظور او 

شده اید یا خیر.
یکی از بهترین شیوه هایی که می تواند در دوران نامزدی باعث افزایش عالقه بین 
دو فرد شود، خوب گوش دادن است. گوش دادن واقعی، کار دشواری است و 
خود را به نشنیدن زدن و پاسخ های از پیش آماده داشتن، به مراتب ساده تر است. 
اما وقتی خوب گوش می دهید، طرف مقابل تان را بهتر درک می کنید، با او همدل 
می شوید و از روابط خود بیشتر لذت می برید و به جای ذهن خوانی، می فهمید 
که نامزدتان چه منظوری از بیاِن آن مطالب داشت. گوش دادن نوعی تعهد برای 
نیازهای  فهمیدن و رسیدن به درِک همدالنه است، پس از تعصبات، سلیقه ها و 
خود بکاهید و از زاویۀ دید فرد مقابل به مسایل نگاه کنید تا بتوانید از این ارتباط 
بیشتر بهره ببرید. از سوی دیگر، گوش دادن نشانۀ احترام، درک و محبت شماست. 
هنگام شنیدن حرف های نامزدتان، تمام حواِس خود را به خدمت بگیرید و از تمام 

چیزهایی که ممکن است موجب پرت شدن حواس تان شود، اجتناب کنید.
   

خطر نهم
رازهای تان را فاش نکنید

هرچند الزم است که شما با نامزدمان صادق باشید، اما هر انسانی در زنده گی خود، 
اسراری دارد که باید در نگه داری آن ها کوشا باشد. برخی از این اسرار، مربوط به 
خودتان و برخی مربوط به خانواده یا افراد دیگر است. پوشیده ماندِن این اسرار به 

خاطر حساسیت و ضرر احتمالی صاحب راز، ضروری است.

تمامی  زناشویی،  تداوم روابط  برای  بلوغ فکری آن است که  نشانه های  از  یکی 
اسرار خانواده گی خود را برای نامزدتان بازگو نکنید. بازگو کردِن برخی مشکالت 
در دوران قبل از نامزدی، تنها باعث مشوش شدن ذهِن او می شود. گرچه گفتن 
برخی مسایل به نامزدتان ضروری است، مثاًل اگر احتماال تجربۀ نامزدی ناموفقی 
در گذشته داشته اید، بدون ذکر جزییات به طرف مقابل تان بگویید، اما مشکالتی که 
با خانواده داشتید که عنوان کردن آن ها، به دیدگاه نامزدتان نسبت به آن ها خدشه 
وارد می کند، )مانند کمبودهای زنده گی، رنج ها و سختی هایی را که متحمل شده اید 

و...( را بهتر است بازگو نکنید.
برخی از روان شناسان بر این باورند که افرادی که گذشتۀ تلخ و رنج آوری داشته اند، 
باید بدانند که گذشته تنها باید چراغی برای آینده باشد. بهتر است با گذشته های 
را  نامزدتان  ذهن  تلخ،  تجربه های  کردن  عنوان  با  و  کنید  خداحافظی  تلخ تان 
بلکه  نمی برید،  به سر  مجردی  دوران  در  دیگر  شما  کنید  توجه  نکنید.  مغشوش 
وارد دورۀ جدیدی در زنده گی شده اید و باید سعی کنید گذشتۀ خود را فراموش 
کنید. نامزدی دورانی است که باید به زنده گِی دو نفره که در آینده خواهید داشت، 
فکر کنید. صحبت های تان هم باید درمورد زنده گی مشترک آینده باشد نه گذشته 

تلخ تان.
ایجاد  رفتارتان  در  خاصی  تحول  و  گرفته اید  عبرت  گذشته  اشتباهات  از  اگر 
کرده اید، لزومی به بازگو کردِن اشتباهات گذشتۀتان نیست، چون ممکن است بر 
دیدگاه طرف مقابِل شما اثر سوء بگذارد یا حتا برخی از قابلیت های فعلی تان از 
سوی نامزدتان نادیده گرفته شود. اگر گمان می کنید که مطرح کردن برخی از رازها 
ضروری است، آن را برای نامزدتان بازگو کنید اما سعی کنید وارد جزییات نشوید 

و مسایل را برای او کاماًل باز نکنید و نشکافیـد.

منبع: مجلۀ سیب سبز  
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بخش پنجــم و 

راهنمایی برای دورۀ نامزدی

نویسنده: بیِورلی سوسِگیت

 برگردان: امین درستی 

شده،  که  هم  زبان شناسانه  دالیل  به  تنها 
ناچار توضیحاِت ما ناکافی و ناکارا هستند؛ 
ما در دروِن آن چه که  اجبار، آن گاه که  به 
)منظور  گرفتاریم  شده  نامیده  زبان  زنداِن 
باشد(، ما  ماست، هر آن چه که  زباِن خودِ 
محدودِ  مرزهای  درون  در  می توانیم  تنها 
rhetori� بیانِی  ساختار  و  )واژه گان 
و  را  جهان  خود،   )cal structure
و  دهیم  تشخیص  بفهمیم،  را  گذشته  البته 
هرگز،  نمی توانیم  ما  پس  کنیم.  توصیف 
یا حتا در  بیروِن )و  تمامیت آن چه که در 
توصیف  کامل  به طور  را  ماست  دروِن( 
درستی  به  نمی توانیم  حتا  هرگز  ما  کنیم. 
می کوشیم،  که  آن چه  که  کنیم  قضاوت 
چنگ  به  خود  خامِ  زبانی  شبکۀ  طریق  از 
آوریم چیست؛ ناگزیر همواره یک شکاف 
وجود خواهد داشت: سایه یی از آن چه که 
ناگفته و ناگفتنی باقی می ماند، شکافی میان 

زبان و جهان.
post� تعویق  یا  زبانی  کم داشِت  )این 
در  )یا  بی پایان،   )ponement
یا   )différance دریدا:   ژاک  زبان 
توصیف  در  ناکامی  ناگزیرمان  پذیرِش 
هستۀ  در  که  آن چه  اعتراِف  ـ  بازنمایی  و 
درونی پسامدرنیسم نهفته است ـ با فلسفۀ 
چرا  دارد،  تنگاتنگ  ارتباطی  تاریخ نگاری 
متون  قالب  در  عمومًا  نوشته ها  تاریخ  که 
واژه(  مبنای  بر  حال  هر  در  )یا  نوشتاری 
هستند و اگر دربارۀ اجزای منفردِ )واژه های( 
گذشته   توصیِف  پِی  در  که  متونی  چنین 
آن گاه  شود،  دانسته  روا  تردیدی  هستند، 
سایۀ تاریک تری میان گذشته )یا آن چه که 
تاکنون روی داده؛ هر چه که هست( و هر 
نوع بازنمایی زبانِی )لغوی( امکان پذیِر آن، 
همین  که  آن جایی  از  شد.  خواهد  افکنده 
بنیاد  ناکارا،  و  شده  افکنده  سایه  در  متوِن 
و منبع اولیۀ تاریخ نوشته های بعدی هستند، 
پس مشکالت تا ابد باقی خواهند بود. در 
نتیجه زبان شناسان نیز از نظر منبِع هرگونه 
)و  امکان  یا  تاریخی  حقیقت  دربارۀ  ادعا 
حتا معنادارِی( دستیابی به دانش یا بازنمایِی 
شک گرایان  سایر  با  گذشته،  از  درست 

هم داستان می شوند.
 

پاسخ به چالش های پست مدرن
فلسفه های  که  متنوعی  چالش های 
سوی  از  سنتی،  تاریخ نگاری 
 ،)narratologists( روایت شناسان 
پسااستعماری ها، فمنیست ها، زبان شناسان و 
فیلسوفان با آن روبه رو شده اند، همه بخشی 
از آن چیزی هستند که ما در این جا تحت 
کرده ایم،  تعریف  پسامدرنیسم  کلی  عنوان 
البته این چالش ها با پاسخ های مختلفی، چه 
از  چه  و  تاریخ نگاری  فیلسوفان  سوی  از 

سوی تاریخ دانان فلسفی روبه رو شده اند.
با  که  داشته اند  تمایل  تاریخ دانان  خودِ 
آن  به درستی  که  آن چه  به  تدافعی  حالِت 
خود  تالش های  تمامِ  برای  تهدیدی  را 
دانسته اند، واکنش نشان دهند؛ تهدیدی که 
همان طور که دیدیم، می تواند ُمهر پایانی بر 
تاریخ نگاری باشد؛ اما آن گاه که دیگر قادر 
به نادیده گرفتِن پسامدرنیسم نبودند، برخی 
کوشیدند تا به نحوی اهمیت آن را بکاهند، 
با این ادعا که نه چیزی جدید در بردارد و 
نه چیزی که هم اکنون در کارهای خودشان 
موجود نباشد و نظریه پردازی نشده باشد یا 

نتواند بشود.
پاره یی  می توانند  آن ها  پاسخ،  این  برای 
کسانی  از  نمونه هایی  به  و  بیاورند  توجیه 
در  بازنگری  به  را  تاریخ دانان  پیش تر  که 
اشاره  بودند  واداشته   کارشان  بنیان های 
پیش تر  که  همان طور  بولینگبروک،  کنند. 
گفته شد، تنها یکی از آن هاست: او به خوبی 
شک گرایاِن  اشاراِت  ضمنِی  داللت های  از 
قرن  ابتدای  در  به تازه گی  که  افراطی، 
پاسخ  بود،  آگاه  بود  متداول شده  هجدهم 
قانع کنندۀ او بر مبنای پذیرش مورد توافِق 
de� است  احتمال  درجات  )همه گانِی 
که   )grees of probability
در  است.  شده  پذیرفته  نیز  زیادی  حد  تا 
مواجهه با احیاگران پست مدرِن شک گرایی، 
اکنون تعداد کمی  از فیلسوفان تاریخ نگاری، 
نهایِی مربوط  دربارۀ حقیقت های قطعی و 
به زمان گذشته، ادعاهای جسورانه مطرح 
نیز  از آن ها  البته تعداد کم تری  می کنند؛ و 
این که  جای  به  تاریخ دانان  که  دارند  توقع 
بر  وارد  دانش شناسانۀ  ایرادهای  به راحتی 

نتیجه گیری های خود را رفع کنند، کار خود 
را به کلی رها کنند.

سنت گرایان،  سایر  برای  اما  حال،  هر  به 
پسامدرنیسم به آسانی قابل پذیرش نیست. 
تردید دربارۀ امکان دستیابی به دانِش قابل 
تهدیدی  عنوان  به  گذشته،  دربارۀ  اطمینان 
قلمداد  تاریخ نگاری  دارایِی  همۀ  به  نسبت 
شده است)البته مادام که از آن تصوری سنتی 
داشته باشیم(. تهدیِد خودِ حقیقت، به عنوان 
موضوع معنادار میل و اشتیاق، در قالب یک 
سویۀ به شدت ویران گِر پسامدرنیسم جلوه 
بلکه  تاریخ نگاری  نه تنها  که  است  کرده 
به  نیز  بنیادهای واقعی تمدن غربی را  حتا 
خطر می افکند. بنابراین جای تعجب نیست 
پسامدرنیسم  علیه  شدیدی  حمالت  که 
سازمان دهی شده که به نوعی آغازگِر دفاِع 
محکمی از مواضِع سنتی بوده است. و البته 
بازهم چندان جای تعجب نیست که تالش 
از  تعاریِف مدرن  از  تقویت حمایت  برای 
حقیقت و دانش، بر همان روش های علمی 
آن ها  بر  هم  مدرنیسم  خود  که  دارد   تکیه 
بنابراین طرفین مناظره گاه تمایل  بنا شده. 
کنند،  با هم صحبت  این که  به جای  دارند 
در  کنند،  صحبت  آن  وراِی  در  کسی  با 
مناظره هایی که شاخصۀ بارزشان عدم درک 

متقابل است.
اما به چالش های پسامدرنیسم، هم از سوی 
نظریه پردازان،  سوی  از  هم  و  تاریخ دانان 
است.  شده  داده  نیز  مثبت تری  پاسخ های 
 Richard( اِِونز  ریچارد  مثال،  به عنوان 
تاریخ نگاری  مدافع  عنوان  به   ،)Evans
در برابر تهدیدهای پسامدرنیسم، به برخی 
اثرات سودمند این موضع ِنظری که امکان 
نوسازی مجدد خود را برای این رشته فراهم 
کرده اذعان می کند و معتقد است که “هم 
حوزۀ نوشتاری تاریخی را گسترده ساخته 
و هم جان دوباره یی در برخی موضوعات 
کهنه و بی جان دمیده” )1997:24۳(. عالوه 
به  توجه  به  نیاز  فزایندۀ  پذیرش  این،  بر 
با خودآگاهی گسترده تر، در  نظریه، همراه 
داده  نسبت  پسامدرنیسم  به  موارد  بسیاری 
به طور  که  تاریخ دانانی  توسط  حتا  شده، 

طبیعی با آن دشمن هستند.

پسامدرنیسم و فلسفۀ تاریخ
بخش چهــارم



نویسنده: احمدرضا قایخلو 
بخش نخست

که  باشد  آن  فرزانه خوش تر  خوانندۀ  برای  شاید 
موالنا را به هنگام پروازِ بلند بنگرد، آن جا که او از 
مرزهای اندیشه می گذرد و به گفته یی، به »اندیشۀ 
اندیشه« می رسد. اما بی گمان اوِج موالنا آن جاست 
که پا بر زمین می کوبد، نه آن جا که وارسته یی ست 
که  آن جا  نه  و  نیست،  کاری  خاکیان  با  را  او  و 
سایه یی ست و بر زمین چنگ می زند؛ بل آن جا که 
هر واژه اش جست وجویی در این دنیاست، بر این 

خاک، اگرچه »تخته بند نی« باشد یا نباشد.
و  شعر  در  دیگری  بدعِت  بی گمان  موالنا  مثنوی 
قوافِی  از  ابیات  کردِن  آزاد  بود.  فارسی  ادبیاِت 
اندیشه اش  که  می دهد  امکان  شاعر  به  همانند، 
داشته  افتی  بی آن که  ببرد،  پیش  به  اثر  پایاِن  تا  را 
»مثنوی«  به  مثنوی  از  خاصی  نوع  این جا  باشد. 
مشهور شده است و منظور نگارنده نیز آن است. 
هیچ یک  با  معنی ست.  مثال  صورت،  موالنا  برای 
برای  که  او  واژه هایی  نمی ماند.  باقی  ابیاتش  از 
خوانندۀ عینی محسوس و ملموس هستند، پیوندی 
نزدیک و ناگسستنی با ژرفنای روِح مولوی دارند 
و چنین است که هر کسی می تواند خود را به او 

نزدیک بداند.
شاعر دیواِن شمس که شوریده است، این جا معلم، 
قضاوت  به  جهان  دربارۀ  و  است  منتقد  و  رهبر 
می نشیند. با خواندن نخستین شعرهایش خواننده 
پی می برد که با یک فیلسوف روبه روست. هر بیت 
برای  است  زمینه یی  قبلی ست و خود  بیِت  نتیجۀ 

بیت بعد، مثاًل:
بشنو از نی چون حکایت می کند

و ز جدایی ها شکایت می کند
تا این جا خواننده گمان می برد که شعری عاشقانه 

است، اما:
کز نیستان تا مرا ببریده اند

از نفیرم مرد و زن نالیده اند
پیرو  شاعر  که  می برد  پی  خواننده  این جا  در 
از  زنی  و  مرد  هر  آیا  اما  است،  وجود«  »وحدِت 

نفیر او نالیده اند؟ نه:
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد و اشتیاق
و بدین گونه تا آخر.

خواننده می تواند بر هر واژه اندکی مکث کند و این 
رابطه را در جزییات نیز تعمیم دهد، مثاًل »بشنو« از 
»شنیدن« یا »استماع«، اولین پلۀ »طریقت« صوفیان 
و »نی«، عالوه بر مورد عینی اش و نیز »نای«، نشانۀ 
درونی اش  دانش  که  موالنا  منطق  است...  »نفی« 
است، او را به سوی اعتقاد به »تکامل« می راند. او 
نشان می دهد که چه گونه از خاک برآمده و به گیاه، 

حیوان و بعد به انسان رسیده است.
فیلسوف نمی تواند در این جا متوقف شود. پس باید 
به »فرشته« مبدل شود و سپس به »خدا« بپیوندد. 
پس هیچ چیز بیهوده نیست و هر چیزی همواره 
می شود.  مستحیل  بعدی  چیز  در  و  می رود  فراتر 
»مطلق گرایی«  از  می خواهد  مولوی  این ها  همۀ  با 

فاصله بگیرد:
آن که گوید جمله حق است، احمقی است

وآن که گوید جمله باطل، او شقی است
را  مفروضاتی  قباًل  او  اما  است،  این  هم  حق، 
پذیرفته است که نمی تواند بر آن ها پای نهد. موالنا 
با آگاهی بر فلسفۀ »افالطون« به نقطه یی می رسد 
که پیش از او هیچ فیلسوفی نرسیده بود، اما او نیز 
همچون افالطون )و البته به گونه یی دیگر( گرفتار 
دوبینی اش  می خواهد  موالنا  می شود.  »دوبینی« 
اما  کند،  پنهان  وجود  وحدِت  فلسفۀ  پشت  را 

نمی شود، فلسفۀ دیالکتیکی او پا در هوا می ماند.
 دوبینی )دوبینی ـ ثنویت یا دوآلیزم(

دوبینی موالنا، جداافتاده گی بین عینیت و ذهنیِت 
اوست:

تا بدین جا به هر دنیا آمدم
چون رسیدم مست دوار آمدم

رفت موسی کاتشی آرد به دست
آتشی دید او که از آتش برست

ابیات می توان نتیجه گرفت که ذهنیت  آیا از این 
بازتاب و ادامۀ عینیت است؟ اگر چنین هم باشد، 
تصور این »گذار« چندان با مفاهیم مذهبی آمیخته 
است که پنداری ضرور نیست، بلکه اتفاق است. 
موالنا منطقًا معتقد به تکامل است، اما او با وحدت 

وجود عرفان زده می گریزد:
ای عجب کاین رنگ از بیرنگ خاست
رنگ با بیرنگ چون در جنگ خاست؟

یا نه جنگ است این برای حکمت است
هم چو جنگ خرفروشان صنعت است
یا نه این است و نه آن، حیوانی است

گنج باید، گنج در ویرانی است1
او  نیست، چرا که  او موفقیت آمیز  فرار  اما گه گاه 
نقطۀ نخست  به  دوباره  را می پیماید و  دایره  یک 

می رسد:
از چه مقصود است نقشی ساختن

وندر آن تخم فساد انداختن؟

من یقین دانم که عین حکمت است
لیک مقصودم عیان و رؤیت است

آن یقین می گویدم خاموش کن
حرص رؤیت گویدم نی جوش کن

یقین  بین  نمی تواند  هم  موالنا  جدلی  شیوۀ  حتا 
)فلسفه( و رؤیت )عینیت( پل بزند. پلی که )البته 
پرتاللوی  به صورت ذهنی( می تواند رنگین کمان 
حافظ باشد، این جا درهم شکسته است.)مقایسه با 
حافظ ابداً برای بی فضیلت انگاشتن موالنا نیست، 
بلکه برای نشان دادن اختالف دنیاهاست(. موالنا 
نگران است، برای گزینش نظامی فلسفی، میان دو 
گونه اندیشه سرگردان است: یا باید عطار را دوره 
کند و حکمت اشراق را و »یقین« را بپذیرد )این جا 

نیز باید بین حکمت اشراق و مذهب پلی برقرار 
نماید(، یا این که باید ابن سینا، و »رؤیت« را بپذیرد 

و اندیشه های او را سامان دهد.
پریشان گوی  ناامیدی  او  »می ماند«.  نگران  موالنا 
است. اما ناامیدی ها را به پیش چه کسی باید بنهد 
مردد  رهگذری  او  بیرون جهد؟  بی دوا  درد  از  تا 

است که خیره خیره به پیرامونش می نگرد:
در تردد می زند بر همدگر

خوف و امید بهی در کر و فر
در تردد عاقبت مان خیر باد

ای خدا مر جان ما را کن تو شاد2
و نتیجۀ این تردد، بهانه جویی اوست. موالنا که در 
دیوان شمس می سراید: »هر دم جوان تر می شوم/ 
وز خود نهان تر می شوم/ همواره آن تر می شوم/ از 
دولت هموار من«، در این جا به پیرمردی بی دست 

و پا بدل می شود:
خانه ویران، کار بی سامان شده

دل پرافغان همچو نی انبان شده
عمر ضایع، سعی باطل، راه دور

نفس کاهل، دل سیه، جان ناصبور
موی بر سر همچو برف از بیم مرگ
جمله اعضا لرز لرزان همچو برگ

روز بی گه، الشه لنگ و ره دراز
کارگه ویران، عمل رفته ز ساز3

از  این  اما  قدر؟  و  قضا  به  اعتقاد  چیست؟  چاره 
نداده  ضمانت  موالنا  باشد!  است.  دور  به  عرفان 

است که عارف باشد. می سراید:
»هیچ برگی درنیفتد از درخت

بی قضا و حکم آن سلطان بخت«4
اما او کسی است که بارها و بارها جبریان 5 را به 

دیدۀ استهزا نگریسته است. او برای این که بتواند 
از این جهت همچون حافظ باشد، به سال ها وقت 
نیازمند است، شاید صد سال، برای این که بگوید:

»من از آن روز که در بند توام، آزادم«
معتقدات او چیست؟ مخاطِب موالنا »خدا«ست:

با  دیگر،  سوی  از  و  می بارانی  برف  یک سو  از  ـ 
آفتاب نیم نظر آن را آب می کنی؟ از یک سو ابراهیم 
را در آتش می اندازی و از سوی دیگر نمی گذاری 
بسوزد؟ از یک سو بر ما شیطان می فرستی، از سوی 
می گویی  »جرجیس«  به  یک سو  از  پیامبر؟  دیگر 
پشت درخت پنهان شو و از سوی دیگر به دشمنان 
می گویی درخت را ببرید تا سر او نیز بریده شود؟ 

او گیج شده است و می گوید:
از سبب سازیش من سودایی ام
وز سبب سوزیش سوفسطایی ام

ایشان  از  دسته یی  »سوفسطایی«  از  موالنا  منظور 
این  و  معروف اند  ادریون«  »ال  به  که  است  بوده 

همان فلسفه یی است که او درباره اش می گوید:
نقش سوفسطایی آمد می زنش

که اش زدن باید نه حجت گفتنش6
پی بردن به »دوبینی« موالنا پس از آگاهی از فلسفه 

و شیوۀ جدلی او، روشن تر خواهد بود.

فلسفة موالنا
این جا  نمی داند.  فیلسوف  را  خود  مولوی 
مسأله یی ست که می باید در آن دقت کرد. فلسفه 
ما  نظر  از  که  چیزی ست  همان  نه  موالنا،  نظر  از 

مطرح است.
فلسفی منکر شود در فکر و ظن

گو برو سر را بدان دیوار زن
فلسفی کو منکر حنانه است
از حواس انبیا بیگانه است7

اما او خود نظرگاهی پندارگرایانه را پذیرفته است. 
چه آن زمان که استدالل می کند و استداللیان را به 
مسخره می گیرد و چه آن زمان که فلسفه می چیند 
و به مرد فلسفی می خندد. او برای بی دلیلی دلیل 

می آورد:
واصالن را نیست جز چشم چراغ

از دلیل و راه شان باشد فراغ
گر دلیلی گفت آن مرد وصال

گفت بهر فهم اصحاب جدال8
اما وقتی که واصل گرفتار دوبینی شد، ناگزیر است 

برای خود هم استدالل کند.

شیوة جدلی یا دیالکتیکی
که  وقتی  جدلی ست.  منطق  مولوی،  اثبات  روش 
دربارۀ اضداد می نویسد، گویی این هگل است که 

با شما سخن می گوید:
صلح اضداد است این عمر جهان

جنگ اضداد است عمر جاودان
نمونه های فراوانی در مثنوی هست که نشان دهندۀ 
این  از  است.  ضدین«  »وحدت  به  موالنا  اعتقاد 
همین  اما  مقایسه اند،  قابل  موالنا  و  هگل  جهت 
و  »موالنا«  مفاهیم  که  است  این  نمایشگِر  جهت 
»هگل« از »ضد« آن یک سان نیستند. منظور موالنا 
و   – Negation نفی -  مفاهیم  از »ضدین« 
حصر یا تحدید � Limitation – و تعیین 
� Determination – را در بر می گیرد. 
منظور هگل از ضدین عالوه بر همۀ این ها بر پایۀ 
بالقوه و بالفعل »ارسطو«ست که در دستگاه فلسفی 
او به صورت وجود »فی نفسه« و »لنفسه« درآمده 
است. این است که موالنا از این گونه اضداد برای 
شناخت استمداد می جوید و همین است که فلسفۀ 

او را پا در هوا نگه می دارد. 
پس به ضد نور، دانستی تو نور
ضد، ضد را می نماید در صدور

پس نهانیها به ضد پیدا شود
چون که حق را نیست ضد، پنهان بود

نور حق را نیست ضدی در وجود
تا به ضد او را توان پیدا نمود9

از این دیدگاه، خدا دست نیافتنی است. ادیان به او 
آموخته اند که خدا از همۀ مقوالت فارغ است. چرا 

که مقوالت دست پروردۀ ذهِن آدمی اند... 
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مــوالنـــا؛
 شوریده یـی پریش
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وزارت خارجه کاردار سفارت... 
شد مراتب نگرانی کابل را به دولت مطبوعش منتقل کند.

بر اساس گزارش رسانه ها، عبدالصمد صمد رییس سیاسی 
وزارت خارجه افغانستان ضمن محکوم کردن اعالم اخیر 
افغانستان  در  خود  فعالیت  آغاز  بر  مبنی  پنجابی  طالبان 
بیانگر دسیسه  به کاردار پاکستان گفت: این اظهار نظرها 
آشکار و برخالف امنیت و ثبات سیاسی افغانستان است.

حمالت  طرف  این  به  سال  چندین  از  افزود:  صمد 
نشان  تحقیقات  و  یافته  افزایش  افغانستان  در  تروریستی 
می دهد که این طالبان از سوی دستگاه اطالعاتی پاکستان 

تجهیز شده و به خاک این کشور فرستاده می شوند.
وی تأکید کرد: در این اواخر چندین تروریست پاکستان 
داشتن  دست  گویای  که  شده اند  کشته  افغانستان  در 

اطالعات پاکستان در ناامنی های کابل نیز است.
گفت:  ادامه  در  افغانستان  خارجه  وزارت  سیاسی  رییس 
مبارزه  تروریسم  برابر  در  که  در صورتی  پاکستان  دولت 
و  بود  خواهد  کنارش  در  افغانستان  دولت  کند،  جدی 
مبارزه مشترک علیه تروریسم تنها راهی است که کابل و 
اسالم  آباد می توانند به وسیله آن به صلح، دوستی و رفاه 

دست یابند.
روز یکشنبه، عصمت اهلل معاویه رهبر طالبان پنجابی اعالم 
کرد، طالبان پنجاب فعالیت مسلحانه در پاکستان را کنار 
می گذارد و از این به بعد تبلیغات خود را از طریق خدمات 

اجتماعی و رفاهی انجام خواهند داد.
رهبر طالبان پنجاب تأکید کرد: طالبان پنجابی از این به بعد 

مبارزات مسلحانه خود را به افغانستان متمرکز می کنند.
در  پاکستان  ارتش  عملیات  کارشناسان،  اعتقاد  به 
»وزیرستان شمالی« موسوم به عملیات »ضرب عضب« که 
از ماه جون سال جاری آغاز شده است، تالشی در جهت 
در  تغییر  ایجاد  و  شده  تعیین  پیش  از  طرح  این  اجرای 

چیدمان گروه های شبه نظامی پاکستان باشد.
با شروع این عملیات، شمار زیادی از گروه های وابسته به 
طالبان پاکستان به سایر مناطق این کشور از جمله منطقه 
قبایلی »کرم ایجنسی« و نیز به سایر کشورهای منطقه از 

جمله افغانستان گریختند.

رییس جمهور کرزی پس از چاشت روز گذشته با 
نامزدان ریاست جمهوری دکتر عبداهلل عبداهلل  و 

دکتر اشرف غنی احمدزی دیدار کرد.
نیز  این دیدار که معاونین ریاست جمهوری  در 
ریاست جمهوری،  کاندیدای  داشتند،  حضور 
رییس جمهور را در جریان پیشرفت های حاصله 
حکومت  ایجاد  برای  گفت وگوهای شان  در 

وحدت ملی قرار دادند.
آرزومندی  اظهار  جمهوری  ریاست  نامزدان 
نمودند که توافقات حاصله را به زودی در حضور 
رییس جمهور و شخصیت های معزز افغانستان به 

امضاء برسانند.
نامزدان  از  دیگر  بار  یک  کرزی  رییس جمهور 
توافقات شان،  به  رسیدن  زمینۀ  در  تا  خواست 
تالش های شان را هرچه زودتر به نتیجه برسانند.
رییس جمهور تأکید کرد که وی با تمام توان خود 
کما  توافق  شان،  به  پروسه رسیدن  تسریع   برای 

فی السابق با آن ها همکاری خواهد کرد.
تیم اصالحات و همگرایی:

پیشرفت محدودي صورت گرفته است
تیم اصالحات و همگرایی از پیشرفت  های اندک 
در گفت وگوهای سیاسی دو نامزد خبر داده است. 

اصالحات  تیم  سخنگوی  سانچاره کی  فاضل 
فشرده  با تالش هاي  که  است  گفته  و همگرایی 
در  محدودي  پیشرفت هاي  ودیپلماتیک  سیاسي 

مذاکرات دو نامزد به وجود آمده است. 
به گفتۀ او، اگر چه در این روزهاي اخیر هیچگونه 
میان دو  تماس مستقیم و گفت وگوي رویاروي 
بین المللي  میانجیگران  اما  نداشته،  کاندید وجود 
دیدگاه هاي دوطرف را به یکدیگر انتقال داده اند. 
او در صفحۀ فیسبوکش نوشته است: بر اثر این 

تالش ها توافق صورت گرفت که میان 

رییس جمهور و رییس اجراییه همکاري وتعاون 
وجود داشته و ریاست شوراي وزیران به عهده 

رییس اجرایي گذاشته شود. 
متوازن  به صورت  دوطرف  سانچار کی،  گفتۀ  به 
و متعادل در ساختار قدرت حضور یابند ودولت 

قوي ونیرمند متشکل از هردو تیم ساخته شود. 
او در عین حال هشدار داده است که دو مشکل 
نشود  اگر حل  که  است  مانده  باقي  هنوز  جدي 

ممکن کل توافقات را تحت الشعاع قرار دهد. 
دو نامزد ریاست  جمهوری شام روز گذشته نیز دو 

بدو باهم دیدار و گفت وگو کرده اند. 
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خطرناک ترین سرگروه ...
مراجع عدلی و قضایی نیز در اسرع وقت به خواست های 

متضررین رسیده گی کنند.
هیچ  به  که  اند  داده  هشدار  ملی  امنیت  ریاست  مسووالن 
گروهی اجازه نخواهند داد تا از وضعیت جاری در کشور 

سوء استفاده کرده و اقدام به نا امن سازی افغانستان کند.
این مجرم خطرناک در حالی بازداشت می شود که فرماندهی 
کابل گفته بود که در این اواخر، در مرکز و والیات گراف 

جرایم جنایی و اختطاف ها افزایش یافته است.

کمیسیون های انتخاباتی باید... 
بردن  سوال  زیر  خاطر  به  بلکه  برکنار  تنها  نه 
کشانیده  محاکمه  به  درافغانستان  دموکراسی 

شوند.
قرار  که  می شود   ابراز  حالی  در  نگرانی ها  این 
است تا چند ماه دیگر انتخاباتی پارلمانی برگزار 
شود؛ اما آیا قبل از مشخص نشدن رییس جمهور 
جدید برگزاری انتخابات پارلمانی ممکن است؟

جعفر کوهستانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه 
انتخاباتی  برگزاری  از  »قبل  می گوید:  کابل 
پارلمانی باید تمامی اعضای ارشد کمیسیون های 
انتخاباتی برکنار و اعضای جدید که شایسته گی 
جهت  باشند،  داشته  را  پست ها  این  لیاقت  و 
گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی و کسانی که 
در تقلبات سازمان یافته دست داشتند، به محاکمه 

کشانیده شوند«.
کمیسیون های  »اعضای  کرد:  تاکید  کوهستانی 
انتخاباتی براساس مصلحت های سیاسی گزینش 
شده اند و به شدت تحت تاثیر افراد خاص قرار 
انتخابات  طرف  به  رفتن  از  قبل  بنابراین  دارند؛ 
باید  کمیسیون ها  این  کلیدی  اعضای  پارلمانی 

تغییر کند«.
انتخاب  چون  دانشگاه،  استاد  این  باور  به 
مسووالن این کمیسیون مصلحتی و سیاسی بوده، 
زیر  به شدت  کمیسیون  این  استقاللیت  بنابراین 
سوال است؛ پس باید قبل از برگزاری انتخابات 
به  کمیسیون  این  در  اساسی  تغییرات  پارلمانی 

میان آید.
به گفتۀ وی: »اگر انتخابات پارلمانی توسط چنین 
مردم  اکثریت  که  یقینًا  شود،  برگزار  کمیسیون 
افغانستان در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهند 
کرد؛ بنابراین قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 
از  باید  انتخاباتی  کمیسیون های  کلیدی  اعضای 

اول گزینش شود«.
در همین حال، نعیم ایوب زاده رییس تیفا می گوید: 
باید  پارلمانی  انتخابات  به طرف  از رفتن  قبل   «
سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری مشخص و 

حکومت جدید تشکیل شود«.
تغییرات  سلسله  یک  »همچنین  کرد:  تاکید  وی 
میان  به  انتخاباتی  در کمیسیون های  باید  اساسی 
بیاید و سپس آماده رفتن برای برگزاری انتخابات 

پارلمانی شویم«.

انتخابات  به  رفتن  از  قبل  تیفا،  رییس  گفتۀ  به 
و  تهیه  نیز  رای دهنده گان  لیست  باید  پارلمانی 
شود؛  کمک  شفافیت  پروسه  به  تا  شود  ترتیب 
شده،  ذکر  موارد  تمامی  انجام  از  قبل  بنابراین 

برگزاری انتخابات پارلمانی اشتباه بزرگ است.
وی افزود، همه مردم برای برگزاری یک انتخابات 
پارلمانی خواهان یک سلسله اصالحات  شفاف 
از  قبل  پس  هستند؛  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
باید اصالحات  ابتدا  پارلمانی  انتخابات  به  رفتن 

اساسی صورت گیرد.
ایوب زاده می گوید، اگر انتخابات پارلمانی توسط 
شفافیت  تنها  نه  شود،  برگزار  کمیسیونی  چنین 
پروسه زیر سوال خواهد رفت، بل حضور مردم 

نیز بسیار کمرنگ و حتا غیر ممکن خواهد بود.
این در حالی است که پس از برگزاری انتخابات 
در  والیتی  شورای های  و  ریاست  جمهوری 
تقلبات  بنابرآنچه  انتخاباتی  تنش های  حمل   1۶
ادامه  امروز  تا  می شود  عنوان  یافته  سازمان 
برگزاری  از  ماه  شش  گذشت  از  پس  و  دارد 
انتخابات  بازنده  و  برنده  هنوزهم   انتخابات 

ریاست جمهوری مشخص نشده است. 

عامـالن قضیۀ پغـمان...
خود دفاع کنند. آن ها از حق داشتن وکیل مدافع 

 

وقت  ها  آن  مدافع  وکالی  به  و  بودند  برخوردار 
کافی داده شد تا دفاعیه شان را ابراز کنند.

عزیزاهلل، نظر محمد، قیس اهلل، سمیع اهلل و حبیب 
اهلل مشهور به قاری به جرم اختطاف، تجاوز گروهی 
جنسی، غارت های مسلحانه، چور و چپاول اموال 
شدند.  محکوم  اعدام  به  زنان،  علیه  خشونت  و 
صدیق اهلل حقیق، قاضی دادگاه استیناف در مورد 
به  تعزیرا  را  دادگاه گفت: »هر واحد شما  تصمیم 

اشد مجازات محکومین به اعدام نمودیم.«
صفی اهلل و جمیل دو تن دیگر از متهمان، به دلیل 
نبود دالیل کافی در قضیه پغمان بری الزمه شناخته 
اما به جرم غارت های مسلحانه به بیست  شدند، 

سال زندان محکوم شدند.
غارت های  خصوص  »در  گفت:  حقیق  آقای 
مسلحانه به غیر از حادثه قوریه پغمان، مطابق ماده 

15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، هر 
به  تان  ابتدای گرفتاری  از  را  نفر[  واحد شما ]دو 

مدت بیست سال محکومان به جزا نمودیم.«
حق دفاع برای متهمان

این هفت متهم در جریان جلسه علنی دادگاه تاکید 
کردند که تجاوز نکرده اند ولی اعتراف کردند که 
متهمان  اند.  داشته  مسلحانه دست  در سرقت های 
گفتند که در قوماندانی امنیه کابل شکنجه شده و 
در اثر شکنجه اعتراف کرده اند، ادعایی که از سوی 

پولیس رد شده است.
متهمان  از  بندهای هر کدام  امنیتی دست  موظفین 
را هنگام دفاع باز می کردند و قاضی دادگاه بارها 
تکرار کرد که متهمان به صورت آزادانه می توانند 

از خود دفاع کنند.
دو تن از وکیالن مدافع از متهمان دفاع کردند. آن 
ها نشر هویت متهمان پیش از محاکمه را خالف 
قانون خواندند، ولی تاکید کردند که از عمل جرمی 
مدافع  وکیل  چهار  متهمان  نمی کنند.  دفاع  متهمان 

داشتند که دو تن از آن ها در جلسه دادگاه حضور 
نیافتند.

قاضی دادگاه گفت که این آخرین فیصله در مورد 
متهمان نیست و آن ها می توانند به ارتباط فیصله 
قضایی  سیستم  براساس  کنند.  خواهی  فرجام 
که  تمیز  دادگاه  در  می توانند  متهمان  افغانستان، 

آخرین مرحله قضا است، شکایت کنند.
روحیه  بر  شدت  به  پغمان  در  تجاوز  قضیه 
باشنده گان کابل تاثیر کرد. این خبر توسط هزاران 
کاربر فیسبوک دست به دست شد و رییس جمهور 
کرزی گفت که از دادگاه عالی خواسته تا عامالن 

قضیه را به اعدام محکوم کند.
دادگاه حوزه سوم شهر کابل هفت تن از متهمان به 
تجاوز گروهی در پغمان را در جلسه علنی به اعدام 
محکوم کرد. همزمان با جلسه دادگاه، صدها فعال 
مدنی در مقابل دروازه دادگاه عالی راهپیمایی کرده 

و خواهان اعدام متهمان شدند.

حامد کرزی به نامزدان:

هرچه زودتر به نتیجه برسید

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

تا دو روز آینده فیصلۀ خود را
 به کمیسیون انتخابات می فرستیم

مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که تا 
انتخابات  کمیسیون  به  را  شان  فیصلۀ  آینده،  روز  دو 

جهت اعالم نتایج نهایی می فرستند.
یک  در  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر 
در  که  است  این  ما  کوشش   « گفت:  خبری  نشست 
آینده  روز  دو  یا  یک  در  یعنی  محدود،  بسیار  زمان 
انتخابات  پروسه  به  نسبت  را  خود  فیصله  بتوانیم 
ریاست جمهوری صادر بکنیم و آن را جهت اعالن به 

کمیسیون مستقل انتخابات بفرستیم«.
آقای محسنی همچنین گفت: فردا طی یک جلسه علنی 
به آخرین شکایات درج شده در مورد روند تفتیش آرا، 

رسیدگی صورت خواهد گرفت.
 ۳71 به  نسبت  این جلسه  در  محسنی،  آقای  گفته  به 
محل رای دهی باطل اعالم شده تصمیم گرفته خواهد 
نهایی سازی فیصله کمیسیون  از آن روی  شد و پس 
انتخابات،  نتیجه  اعالم  چگونگی  بر  مبنی  انتخابات 

تصمیم می گیرند.
کمیسیون  رییس  نیز  شنبه  یک  روز  که  است  گفتنی 
آرا  تفتیش صددرصدی  اعالم کرد که روند  انتخابات 
خاتمه یافته و نتایج آن به از سوی کمیسیون شکایات 

انتخاباتی بررسی می شود.
انتخابات  قانون  مطابق  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
مکلف است که طی 48ساعت، پس از دریافت نتایج 
انتخابات، در مورد آن فیصله اش  از سوی کمیسیون 

را صادر کند.



وزارت دفاع:

 ناتو در ویلز به تجهیز نیروی هوایی مان تعهد کرد
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خوشحالی اینیستا از درخشش مسی و نیمار

در آستانه دیدار تیم های رئال مادرید و بازل سوئیس 
در دور اول از بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
پایان  برای  را  درخشانی  آینده  آنچلوتی  کارلو  اروپا، 
گفت  و  کرد  پیش بینی  رقابت ها  این  در  تیمش  کار 
کهکشانی ها می توانند اولین تیم در تاریخ لیگ قهرمانان 

شوند که دو دوره پیاپی قهرمان می شوند.
کارلتو که فصل گذشته به انتظار 12 ساله رئالی ها برای 
کسب دسیما، دهمین قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا 
با نشریه کوریره دلواسپورت  پایان داد، در گفت وگو 
برای  که  می دهند  نشان  اینگونه  آمارها  داشت:  اظهار 
بخت  نمی توان  را  تیمی  هیچ  رقابت ها  از  فصل  این 
اصلی محسوب کرد، همینطور که هیچ تیمی تا به حال 

رئال  اما  شود  قهرمان  متوالی  سال  دو  است  نتوانسته 
کاری  و  کند  کسب  را  موفقیت  این  می تواند  مادرید 
را انجام دهد که در تاریخ بی سابقه است. دسیما برای 
هواداران رئال مادرید یک رؤیا بود. کسب یازدهمین 

قهرمانی اما می تواند رؤیای رؤیاها باشد.
آنچلوتی در ادامه در خصوص تیم هایی که این فصل 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  برای  زیادی  شانس 
فصل  این  که  است  تیمی  چلسی  کرد:  عنوان  دارند، 
بیش از سایر تیم ها خودش را تقویت کرده است. آنها 
از  بعد  و  خریده اند  را  کاستا  گو  دیه  مانند  پدیده ای 
کورتوا.  تیبا  و  لوئیس  فلیپه  فابرگاس،  سسک  هم  او 
این تیم واقعًا پیشرفت کرده است. بایرن مونیخ هم اما 

همچنان جزو قدرت های جام است.
از  که  انتقاداتی  به  واکنش  در  کهکشانی ها  سرمربی 
شیوه بازی و نتایج تیمش به خصوص پس از شکست 
خانگی در دربی مادرید متحمل شد، خاطرنشان کرد: 
من تیم فوق العاده ای دارم که از سوی یک کادر فنی 
نیستم. درست  نگران شغلم  مجرب حمایت می شود. 
زودی  به  اما  داریم  قرار  فشار  تحت  اکنون  که  است 

همه چیز رو به راه می شود.
در   2۳:۳0 ساعت  از  شب  سه شنبه  مادرید  رئال 

ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان بازل خواهد بود.

ناتو در نشست سران این سازمان در ویلز تعهد کرده که نیروهای هوایی 
اکتشافی، ترانسپورتی و هلیکوپتر داشته  افغان 185 بال طیاره جنگی، 
حال  در  افغانستان  از  خارج  وزارت  این  منسوبین  از  تن  ده ها  باشد. 

آموزش نظامی برای نیروی هوایی هستند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید اردوی ملی اش برای تامین امنیت و 
دفاع از تمامیت ارضی کشور شدیداً به قوای هوایی قوی ضرورت دارد. 
در حال حاضر این کشور به جز طیاره ها و هلیکوپترهای ترانسپورتی، 
اختیار  در  را  زمینی  نیروهای  از  هوایی  پشتیبانی  برای  الزم  تجهیزات 

ندارد.
جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید 
عضو  کشورهای  سران  نشست  در  دفاع،  وزیر  محمدی  اهلل  بسم  که 
ناتو در ویلز به ضرورت قوای هوایی برای مبارزه با تروریزم و تامین 
امنیت سراسری کشور تاکید کرده و ناتو تعهد نموده تا آخر سال 2017 

میالدی قوای هوایی افغانستان را تقویت کند.
یا  ناتو  »قوای  گفت:  وله  دویچه  به  اختصاصی  مصاحبه  یک  در  وی 
ممالکی که عضویت ناتو را دارند و با ما دوست هستند، تعهد کردند که 
تا آخر سال 2017، طیاره های جنگی، کشفی، ترانسپورت و هلیکوپتر 

را باید به تعداد 185 بال داشته باشیم«.
ادامه کمک ها

افغانستان  قوای هوایی  به  ناتو  از کمک های  بخشی  این  وی می گوید 
است و پس از آن نیز برای نیرومندتر شدن قوای هوایی اردوی ملی 
تقویت  منظور  به  افزاید  می  وزیری  آقای  شد.  خواهد  کار  افغانستان 
تن  ها  ده  حاضر  حال  در  کشور  این  هوایی  قوای  در  انسانی  نیروی 
ایتالیا،  انگلستان،  امریکا،  کشورهای  در  افغانستان  اردوی  منسوبان  از 
هندوستان و امارات متحده در حال فراگیری آموزش های نظامی برای 

انجام عملیات های هوایی هستند.

افغانستان در حال حاضر یک پوهنتون هوایی در 
کابل و یک مکتب هوایی در هرات دارد. نیروهای 
ناتو در سال های اخیر در آموزش منسوبان قوای 
نقش  نیز  آموزشی  مراکز  این  در  افغانستان  هوایی 
مدرنی  امکانات  به  را  مراکز  این  و  داشته  مهمی 
مجهز کرده اند. از جمله برای مکتب هوایی هرات 
اطاق های »تریناژور« را ساخته اند که پیلوت ها می 
توانند همزمان با فراگیری تئوری به صورت عملی 
انواع طیاره های ترانسپورتی و جنگی عملیات  با 

هایی مجازی و حقیقت مانند را انجام دهند.
زمینی،  قوای  بخش  سه  افغانستان  دفاع  وزارت 
قوای کماندو و قوای هوایی دارد. به گفته وزیری 
دو بخش زمینی و کماندو تقریبا روی پای خودشان 
ایستاده اند و در دو سال اخیر همه عملیات های 
شان را مستقالنه رهبری کرده اند؛ اما چالش عمده 
نداشتن  دارد،  قرار  نیروها  این  فراروی  که  ای 

حمایت هوایی است.
آقای وزیری در این زمینه افزود: »قوای هوایی ما 
مشکالت جدی دارد. ما باید قوای هوایی را طوری ایجاب می کند به 
پا ایستاده کنیم. کار بسیاری زیادی در قوای هوایی مان در بخش های 
تشکیل، ساختن قشله ها و پایگاه ها و همچنان ترانسپورت و هلیکوپتر 

شده است«.
انتقال مسوولیت حریم هوایی

اما چیزی که برای اردوی یک کشور بسیار ضروری است و بخشی از 
مسوولیت های آنان را تشکیل می دهد حفاظت از حریم هوایی کشور 
ناتو تحت  نیروهای  از سوی  افغانستان  تاکنون حریم هوایی  می باشد. 
کنترول است. اما شورای وزیران افغانستان به رهبری حامدکرزی اخیراً 
به ادارات دولتی افغانستان دستور داده است که طرح انتقال مسوولیت 
حریم هوایی کشور را نیز از نیروهای آیساف به رهبری ناتو به دولت و 

نیروهای افغان عملی سازند.
نیاز به سیستم های  افغانستان  جنرال وزیری می گوید برای این منظور 
رادار پیشرفته و دفاعی دارد: »قوای رادار نداریم، قوای توپچی دافع هوا 
را نداریم. قوای راکت دافع هوا را در قوای هوایی نداریم. طیاره های 
از  منظورمان  نداریم.  را  طرد  و  دفع  های  طیاره  و  بمباردمان  کشفی، 
ضعیف بودن قوای هوایی افغانستان این است که باید قوای هوایی مان 

آنچنان که برای اردوی یک کشور ضروری است ساخته شود«.
اردو،  در  امنیتی  نیروی  هزار   ۳50 حدود  حاضر  حال  در  افغانستان 
جهانی  جامعه  کمک های  از  هم  هنوز  که  دارد  ملی  امنیت  و  پولیس 
تامین می شوند. اما برخی از امکاناتی که آنها در اختیار دارند در منطقه 
نظیر ندارد. سران ناتو در نشست ویلز همچنان وعده سپردند که عالوه 
از  متداوم  برای حمایت  دالری که در نشست شیکاگو  میلیارد  بر 4.1 
نیروهای افغان وعده سپرده بودند، ساالنه یک میلیارد دالر دیگر، یعنی 

5.1 میلیارد دالر را برای حمایت از این نیروها کمک کنند.

 
د ملي یووالي حکومت...

پایله یې نننی بحران دی.

کې  اقدام  تازه  په  هم  ټولنې  حقوقپوهانو  د 

یوشمېر  کمېسیونونو  ټاکنیزو  د  چې  ویيل، 

کمېشرنان تحصیيل اسناد نه لري او ځینې نور 

یې بیا دوه تابعیتونه لري. د ټاکنو د خپلواک 

ته  نورستاين  احمدیوسف  رییس  کمېسیون 

ګوته نیول کېږي، چې دوه تابعیتونه لري. 

کره  ویيل،  راز  دغه  ټولنې  حقوقپوهانو  د 

ټاکنیزو  چې  لري،  کې  واک  په  شواهد 

شکایاتو د کمېسیون کمېشرنه ریدا عظیمي په 

جعيل اسنادو کمېسیون ته ورغلې ده.

ټاکنو  د  چې  ویيل،  راز  همدا  ټولنې  دغې 

پایلې هېڅ اعتبار نه لري، ځکه چې کمېسیون 

او  کړی  نقض  رصیحًا  قانون  اسايس  خپله 

نيش کېدای چې له اسايس قانون نه د خالف 

کوونکیو چارې قانوين و اويس.

ميل  د  چې  دا  هغه  کوو  بل  بحث  یو  دلته 

پیل  بحثونه  نوماندو  اړه  په  حکومت  یووايل 

دا  چې  يش  روښانه  باید  لومړی  خو  کړي؛ 

حکومت  ډول  څه  حکومت  يووايل  ميل  د 

کې  حالتونو  دوو  په  حکومت  دا  وايي؟  ته 

هېواد  یوه  په  چې  دا  لومړی  کېږي،  رامنځته 

یوه  په  راټولېږي،  ځواکونه  سیايس  ټول  کې 

د ميل  توافق کوي،  او  پرېکړه  سیايس موډل 

هغې  له  او  کوي  رامنځته  حکومت  یووايل 

وروسته ټاکنو ته ځي، چې د ټاکنو پایلې هم 

سالمتې راوځي. دویم دا ډول د ميل یووايل 

دولت دی، چې یو مرشوع او واکمن ولسمرش 

رسه  ځواکونه  سیايس  نور  او  مخالفان  خپل 

راټولوي د ميل یووايل حکومت جوړوي او 

له هغې وروسته ټاکنو ته ځي، د دې لپاره چې 

بحران رامنځته نيش. 

خو په افغانستان کې لومړی بحران راغلی او 

وروسته د ميل یووايل حکومت په اړه بحثونو 

زور اخیستی دی. اوس نيش کېدای هم چې 

او  يش  اعالن  یې  پایله  او  يش  ومنل  ټاکنې 

حکومت  په  یووايل  ميل  د  وررسه  هممهاله 

حکومت  یووايل  ميل  د  ځکه  ويش،  پرېکړه 

تېرېدونکي  یوه  په  لپاره  مخنیوي  د  بحران  د 

ټاکنو  وروسته  چې  کېږي،  رامنځته  کې  پړاو 

ته ځي.

یانې د ميل یووايل حکومت نيش کېدای چې 

په یوه هېواد کې د تل لپاره رامنځته يش، چې 

دا د یوه پړاو لپاره جوړېږي، چې بحران ختم 

يش، وضعیت عادي يش په هېواد کې رڼو او 

شفافو ټاکنو ته زمینه برابرېږي. 

خپل  ټاکنو  چې  هم  کې  افغانستان  په 

حقوقي  په  او  ورکړی  السه  له  مرشوعیت 

چې  ویيل،  ټولنې  حقوقپوهانو  د  هم  لحاظ 

بله  یوه  باید  لري،  نه  اعتبار  پایلې  ټاکنو  د 

ته  حکومت  یووايل  ميل  د  او  يش  پیدا  الره 

نه دی،  برابره يش. اسايس قانون قران  زمینه 

چې بدلون نه يش موندلی، په کار ده چې د 

غور  ښه  اړه  دې  په  ټېمونه  دواړه  ولسمرشۍ 

وکړي او د ميل یووايل حکومت ته یوه چاره 

ولټوي او په هېواد کې روان ناورین ته د پای 

ټکی کېږدي.

په یوه الس کې دوه هېندواڼې نه نیول کېږي، 

ښاغيل  ولسمرشۍ  د  هم  چې  مانا  دې  په 

نوماندان د ټاکنو د پایلو په اعالن ټینګار ولري 

او هم د ميل یووايل په جوړېدو. 

که چېرې پایلې اعالن يش او د ټاکنو خپلواک 

بل  او  یو تن ولسمرش اعالن کړي  کمېسیون 

ناکام، ایا ناکام نوماند یې مني؟ که چېرې یو 

ګټونکی او بل بایلونکی اعالن شول، نو بیا د 

ته هېڅ زمینه  ميل یووايل حکومت جوړېدو 

نه برابرېږي او ګټونکی نوماند هېڅکله دا نه 

کړي.  رشیک  رسه  بل  له  واک  چې  غواړي، 

همدې  له  بحران  نوی  یو  لپاره  افغانستان  د 

په  ځایه رسچینه اخيل. اوس دواړه نوماندان 

دې بحث کوي، چې بایلونکی اعالن نيش، 

بلکې دواړه نوماندان هڅه کوي، چې د ټاکنو 

ګټونکی وي.

باید  ټاکنې هېڅکله دوه ګټونکي نه لري. نو 

د ټاکنو په پایلو ټینګار ونيش. ځکه په ټاکنو 

کې شوې درغلۍ په پوره ډول سپینې نشوې، 

د ټاکنو مرشوعیت بېرته اعاده نشو او بې باوره 

شوې. د بې باوره ټاکنو د پایلو په اعالن کې 

ونه  اعالن شوی ولسمرش هم مرشوعیت  به 

لري. نو د دې لپاره چې په هېواد کې اوسنی 

کړکېچ پای ته رسېدلی وي، ښه الره د ټاکنو 

د پایلو له اعالن پرته د ميل یووايل حکومت 

رامنځته کېدل دي.

لیونل  درخشش  از  بارسلونا  اسپانیایی  ها فبک 
ابراز خوشحالی  بارسا  نیمار در ترکیب  مسی و 

کرد.
لیگا  سوم  هفته   در  بارسلونا  ایسنا،  گزارش  به 
شکست  گل  دو  با  را  آتلتیک بیلبائو  شد  موفق 
دهد. هر دو گل این دیدار را نیمار به ثمر رساند. 
و  درخشید  دیدار  این  در  نیز  مسی  لیونل  البته 
فراهم  هم تیمی اش  برای  گل  پاس  دو  توانست 
کند. درخشش این دو بازیکن باعث خوشحالی 

آندرس اینیستا شده است.
»ال موندو  روزنامه   با  گفت وگو  در  اینیستا 
دیپورتیوو« عنوان کرد: خیلی خوشحالم که نیمار 
و مسی درخشیدند و بارسلونا توانست سه امتیا ز 
این دیدار را به دست آورد. همه انتظار داریم که 
نیمار و مسی در همه بازی های بارسلونا به این 
شکل بدرخشند. آنها جزو بهترین بازیکنان جهان 
محسوب می شوند و از این که این دو بازیکن 
خوشحالم.  داریم،  خود  ترکیب  در  را  آماده 
آینده  بازی های  بازیکن در  این دو  امیدوارم که 
نیز بتوانند همکاری خوبی با هم داشته باشند تا 

بتوانیم امتیازات الزم را کسب کنیم.
اینیستا ادامه داد: ما با لوئیس انریکه وارد دوران 

جدیدی شدیم. قطعًا وقتی مربی جدیدی به تیم 
می آید به همراه خود طرز تفکر جدیدی را نیز 
وارد باشگاه می کند. ما در حال عادت به سیستم  
در  که  مطمئنم  و  هستیم  انریکه  لوئیس  بازی 
تیم  جدید  سیستم   با  می توانیم  آینده  هفته   چند 
هماهنگ شویم و بازی های بهتری را به نمایش 

بگذاریم.
خود  دیدار  اولین  در  شب  چهارشنبه  بارسلونا 
در لیگ قهرمانان اروپا باید برابر آپوئل نیکوزیا 

دیدار کند.

آنچلوتی: 

رئـال این فصـل می تـواند تاریـخ سـاز شـود

ورزش
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هارون مجیدی
از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود 
به  گرامی داشت  کابل  طبی  دانشگاه  در  کشور  ملی  قهرمان 

عمل آمد.
شمار  بود،  شده  برگزار  شنبه  یک  روز  که  برنامه   این  در 
زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاه اشتراک کرده بودند 
و پیرامون ابعاد زنده گی و عملکرد قهرمان ملی کشور سخن 

زدند.
این دانشجویان گرامی داشت از هفتۀ شهید را ترویج فرهنگ 
آزادی خواهی و ایثار تلقی کرده بیان داشتند که افغانستان هر 
بقای  برای  جوانان  و  است  گوناگون  توطیه های  دچار  روز 
ایثار و حق خواهی را در خود پرورش  نظام جدید فرهنگ 

دهند. 
شیرین آقا ظریف رییس دانشگاه طبی کابل گفت: »انسان ها 
در معرض نابودی قرار دارند و مرگ سراغ شان می آید؛ اما 
مرگ بسیاری از انسان ها شبیه به همدیگر اند تنها می آیند و 

می روند و اثری برای ماندگاری از خود به جا نمی گذارند.«
و  ملل  تاریخ  جریان  در  اما  کرد:  نشان  خاطر  ظریف  آقای 
سرزمین ما کسانی بوده اند که با فرهنگ ایثار، عدالت پسندی 
و آزاد اندیشی آمدند افتخاراتی را نصیب شدند و اگر امروز 

به گونۀ فزیکی با ما نیستند اما به گونۀ 
معنوی در قلب های ما جا دارند.

هفتۀ  افزود:  کابل  طبی  دانشگاه  رییس 
چهرۀ  گرامیترین  شهادت  با  که  شهید 
پیوند  مسعود-  شاه  احمد  تاریخ-شهید 
خورده است که او با فدای جان خود در 
راه حق نام خود را در برگ های زرین 

تاریخ ثبت نموده است.
آقای ظریف هم چنان گفت: شهید احمد 
صدای  خودش  شهادت  با  مسعود  شاه 

بیدار باشی را به جهان رساند.
تأکید کرد: قهرمانان مردمان کوچک  او 
و  هستند  ملت  یک  آنان  بل،  نیستند 
خطرناک تر از ترور قهرمان ترور اندیشۀ 

آنان است.
گرامی داشت  »بایست  کرد:  تأکید  کابل  دانشگاه طبی  رییس 
سال  هر  را  شهدا  هفتۀ  و  ملی  قهرمان  شهادت  سالروز  از 
باشکوه تر از پارینه برگزار نماییم و از این طریق پیام قهرمانان 
و مبارزان را برای نسل نو که به عنوان قشر روشن نگر در 

اجتماع حضور دارند، انتقال دهیم.«
در ادامۀ این محفل شماری از دانشجویان دانشگاه طبی کابل 
مقاالت و اشعاری را که به این مناسبت ترتیب کرده بودند 

به خوانش گرفتند.
بدیل  بی  را چهرۀ  احمد شاه مسعود  دانشجویان شهید  این 
فرهنگ  ترویج  را  هفتۀ شهدا  از  گرامی داشت  دانسته  تاریخ 

ایثار بیان نمودند.
این دانشجویان تأکید کردند، شهادت و ایثار مایه بقای دولت 
نو پای ما است که از برکت جهاد و مقاومت مردم افغانستان 

ایستاد مانده است.
از هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور همه ساله 
می گیرد  صورت  گرامی داشت  کشور  از  بیرون  و  داخل  در 
و ام سال نیز از این روز طی برنامه های متنوع گرامی داشتبه 

عمل آمد.

در محفل گرامی داشت از هفتۀ شهید در دانشگاه پزشکی کابل:

ترور اندیشۀ قهرمانان خطرناک تر است
د ملي یووالي حکومت د بحران 

د مخنیوي لپاره!
عرفان مومند

تفتیش  له  رایو  د  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د 

ته  کمېسیون  شکایاتو  ټاکنیزو  د  پایلې  وروسته 

تر  چې  ویيل،  کمېسیون  شکایاتو  د  او  استويل 

په  رایو  استولو شویو  ور  د  به  پورې  دوو ورځو 

اړه پرېکړه وکړي.

د ټاکنو خپلواک کمېسیون ویيل، چې د شکایاتو 

د کمېسیون له پرېکړې وروسته به د ټاکنو د دویم 

پړاو وروستۍ پایلې اعالن کړي.

دواړو  ولسمرشۍ  د  ده، چې  مهال  داسې  په  دا 

یوه  لپاره  حکومت  د  یووايل  ميل  د  نوماندو 

تیزې  هڅې  رسېدو  د  ته  جاړي  جوړ  سیايس 

مازدیګر  تېر  چې  وه،  شوې  ټاکل  دي.  کړي 

په  او  وګوري  رسه  نوماند  دواړه  ولسمرشۍ  د 

وروستیو پاتې اختاليف مسایلو هم خربې اترې 

وکړي.

دواړه ټاکنیز ټېمونه وايي، چې د اجرایوي رییس 

ته رسېديل؛ خو دوه  توافق  اړه  په  د صالحیتونو 

اختاليف مسایل الهم شتون لري، لومړی د ټاکنو 

د پایلو د اعالن څرنګوالی او دویم په حکومت 

کې د ګډون مېکانیزم.

یووايل  ميل  د  چې  وایي،  ټیم  دوام  او  تحول  د 

حکومت راوستلو ته ژمن دي؛ خو اسايس قانون 

یې رسه کرښه ده او ترې نه تېرېږي. هغوی فکر 

کوي، چې د ټاکنو له مخې بریايل دي.

اعالن  په  پایلو  د  ټاکنو  د  به  له دې وروسته  خو 

ټاکنو  ځکه  وي.  کول  ضایع  وخت  د  ټینګار 

ټاکنو  په  دی.  ورکړی  السه  له  مرشوعیت  خپل 

خايل  د  مهال  پر  تفیتش  د  درغلۍ،  پراخې  کې 

صندوقونو را وتل او د یوه تن له لوري د یونیم 

السلیک  جدولونو  د  او  مارک  ټیک  رایو  میلون 

شوې  کې  ټاکنو  په  چې  کوي،  ښکاره  کول 

د  چې  وې،  ژورې  ډېرې  هم  هغې  له  درغلۍ 

یې  ټولنې  نړیوالو  او  ټیم  او همپالنې  اصالحاتو 

په  ته  درغلیو  دغو  ترڅنګ  دې  د  کاوه.  تصور 

اسايس ډول رسیدګي هم ونشوه، چې د عبدالله 

عبدالله غربګون یې له ځانه رسه درلود.

تر اوسه د ټاکنو اړوند هېڅ چارې قانوين نه وې. 

د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشرنانو له ګومارلو را 

نیولې د ټاکنو د پایلو تر اعالن پورې. ټول د ارګ 

له لوري په مصلحتي او سازماندهي شوي ډول 
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را  المسلمین  دادگاهی در مصر رهبرکل اخوان 
در حوادث جیزه به حبس ابد محکوم کرد.

بدیع رهبر کل  نیوز، محمد  اسکای  به گزارش 

اخوان المسلمین و 1۳ اخوانی دیگر در پرونده 
ابد  حبس  به  جیزه  در  االعظم  البحر  حوادث 

محکوم شدند.
در   این  از   پیش  المسلمین  اخوان  رهبر 
پرونده های دیگری به اعدام  محکوم شده بود.

قتل،  امر  در  مباشرت  ترور،  تجمع،  تشکیل 
به  حمله  برای  مسلح  باند  یک  تشکیل 
همراه  مسؤوالن،  برابر  در  مقاومت  شهروندان،  
داشتن سالح های جنگی و مهمات غیر مجاز و 
همچنین عضویت در یک جماعت تروریستی، 
این  در  دادستانی  که  است  اتهاماتی  جمله  از 
پرونده به محمد بدیع رهبر کل اخوان المسلمین 

و این 1۳ تن وارد کرده است.

حکم حبس ابد برای رهبر کل اخوان المسلمین 

در پروندۀ حوادث جیزه
www.mandegardaily.com      
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