
چالش های  به  ارتباط  در  افغانستان  امنیتی  مقام  سه 
امنیتی در کشور و اقدامات مرزی پاکستان در امتداد 
خط دیورند روز سه شنبه به مجلس سنا فرا خوانده 

شده بودند.
این مقام ها با آن که سال جاری را برای نیروهای امنیتی 
مردم  به  اما  کردند؛  یاد  سال  خونین ترین  دشمن  و 
آماده اند  امنیتی  نیروهای  که  دادند  اطمینان  افغانستان 

از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور دفاع کنند.
بسم اهلل محمدی وزیر دفاع، محمدعمر داوودزی وزیر 
ملی  امنیت  اول  معاون  حسام  حسام الدین  و  داخله 
به مجلس سنا  به سواالت سناتوران  پاسخ دهی  برای 

حضور یافتند.
در  خندق  حفر  کشور،  سطح  در  امنیتی  چالش های 
امتداد خط دیورند و حمالت راکتی پاکستان به داخل 
خاک افغانستان و چگونگی مبارزه با خودسری ها و 

غیرمسوول  مسلح  افراد  توسط  هوایی  تیراندازی های 
سوی  از  که  بودند  سواالتی  کابل،  شهر  سطح  در 

سناتوران مطرح شد.
و  داخلی  حامیان  و  طالبان  گفتند:  امنیتی  وزرای 
خارجی شان در سال جاری تمامی تالش های خود را 
به خرج دادند تا یک جغرافیای مستقل در افغانستان 
ایجاد کرده و برخی...                     ادامه صفحه 6
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جدید

بر  طالبان  گروه  انتحاری  حمله  یک  نتیجۀ  در 
نزدیکی  در  خارجی  نظامی  نیروهای  کاروان  یک 
سرباز  کابل سه  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت 

ناتو کشته شدند.
سرباز  سه  حمله،  این  پی  در  که  می شود  گفته 
و  شده  کشته  ناتو  رهبری  تحت  ایساف  نیروهای 
دست کم سیزده فرد...                 ادامه صفحه 7

هارون مجیدی
مسعود  احمدشاه  شهادت  سالروز  سیزدهمین  و  شهید  هفتۀ  از 
قهرمان ملی کشور در دانشگاه پروفیسور استاد برهان الدین ربانی 

گرامی داشت به عمل آمد.
دانشگاه، دانش جویان و  استادان  از  برنامه، شمار زیادی  این  در 

نماینده گان مردم در مجلس اشتراک کرده بودند.
ربانی  برهان الدین  پروفیسور  دانشگاه  معاون  فضل  فضل        الحق 
هفتۀ  از  گرامی داشت  گفت:  مهمان،  به  آمد گویی  خوش  ضمن 
خوبی  فرصت  کشور  ملی  قهرمانی  شهادت  از  یادبود  و  شهید 
ا ست تا از جان فشانی ها و رشادت های این بزرگان یادی نماییم.
در این برنامه،...                                         ادامه صفحه 6

مبنی  افغانستان  عالی  مقام های  اخیر  اتهامات  پاکستان 
بر دست داشتن آژانس های امنیتی و اطالعاتی پاکستان 

در ناآرامی های این کشور را »بی اساس و غیرسازنده« 
توصیف کرد.

کابل به تازگی نسبت به بیانیه اخیر عصمت اله معاویه 
کرده  اعالم  که  پاکستان  پنجاب  ایالت  طالبان  فرمانده 
است فعالیت های نظامی را در پاکستان متوقف می کند 
اما همچنان به حمالت خود در افغانستان ادامه خواهد 

داد، بشدت واکنش نشان داده است.
شورای امنیت ملی افغانستان مدعی شده اند که بیانیه 
این فرمانده طالبان »دخالت آژانس های امنیتی پاکستان 

در افغانستان« است.
وزارت امور خارجه پاکستان عصر سه شنبه با صدور 

افغانستان اعالم کرد:  این ادعای  به  بیانیه یی در پاسخ 
به  را کاماًل رد می کند و  اتهامات  این گونه  آباد  اسالم 
هیچ گروهی هرگز اجازه نخواهد داد تا از خاک این 

کشور علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است: اتهامات 
اخیر شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه افغانستان 
ناامید کننده است. ادعاهای تکراری افغانستان مبنی بر 
و  اطالعاتی  دستگاه های  و  آژانس ها  دانستن  دخیل 
کشور  آن  در  تروریستی  اقدامات  در  پاکستان  امنیتی 

کاماًل بی اساس و غیرسازنده است.
این بیانیه می افزاید:...                      ادامه صفحه 6

کـشته شـدن سـه نـظامی 
خارجی در کابل

در برنامۀ گرامی داشت از هفتۀ شهید
 در دانشگاه پروفیسور استاد برهان الدین ربانی:

تفکِر مسعود بازخوانی شود

مقام های ارشد امنیتی:

سازمان دهندۀ جنگ هلمند پاکستان بود
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 حضور طالبان پنجابی در افغانستان خبری خوش          آیند است
وزارت خارجۀ پاکستان: اتهامات تکراری کابل بی اساس و غیرسازنده است

صفحه 6

تجربۀ حکومت داری در افغانستان نشان داده كه ساختن حکومت آسان است، ولی حکومت داری دشوار. اگر از درون حکومت وحدت ملی 
بازهم نوعی استبداد سر برآورد و تک روی ها آغاز شود، بدون شک باید اذعان كرد كه چنین حکومتی هرگز به صرفه نبوده و نمی تواند 
پاسخ گوی مطالبات شهروندان باشد. مردم واقعًا از فضای فعلی خسته اند و می خواهند كه انتخابات به نتیجه برسد، ولی از جانب دیگر به 

همان میزان از حکومتی كه بر مبنای مصلحت و معامله به وجود آمده باشد، بیـزارند



توافقات میان دو رقیب انتخاباتی، این روزها 
به نظر می رسد که با بحراِن تازه یی مواجه 
شده است. تالش ها برای مشروعیت بخشی 
به روندی که مشروعیِت خود را از دست 
داده است، دردی را دوا نکرد و هر دو رقیب 
هر روز با اجندا و بازِی تازه یی در فضای 
تا  تالش اند  در  کشور،  سیاسی  متشنج شدۀ 
امتیازی به دیگری نداده و حتا اگر بتوانند 
امتیاز بیشتری را به دست آورند. ولی آن چه 
و  است  توجه  قابل  کنونی  وضعیِت  در 
نمی توان انکار کرد این است که انتخابات با 
افتضاحات، تقلبات و حاشیه هایی که به آن 
آلوده شد، دیگر نمی تواند مدارِ اعتبار باشد. 
یک  در  اعتبار  محورِ  و  مدار  شک  بدون 
که  است  نیکی  ارادۀ  و  شفافیت  انتخابات، 
برگزارکننده گان  هم  و  رای دهنده گان  هم 
این  به  بتوان  تا  باشند  داشته  را  آن  باید 
دل  از  آمده  بیرون  نتیجۀ  که  رسید  باور 
فراگیر  می تواند ضمانِت  رای  صندوق های 
بودِن صالحیت و مشروعیِت حکومتی باشد 
که بر اساِس آرای مردم شکل می گیرد. اما 
پرسش این جاست که چند درصد از مردمِ 
ما امروز به این انتخابات و نتیجه یی که قرار 

است اعالم شود، باور دارند؟
آن چه بر سر انتخاباِت ما آمد، فاجعه یی بود 
با  ما  مردم  یقینًا  ناامیدکننده.  و  تکان دهنده 
هزاران آرزو به پای صندوق های رای رفته 
مسالمت آمیِز  انتقال  می خواستند  و  بودند 
قدرت را نه با زور و نه با خون که با رای 
و رنِگ انگشتاِن خود تجربه کنند. اما آن چه 
امروز از آن همه شور و خیال و آرزو باقی 
انتخاباِت شکست خورده،  مانده است، یک 
آلوده به تقلب و فرو رفته در هزاران سوال 
نتیجۀ  و  انتخابات  این  است.  اگر  و  اما  و 
ضمانت  توانست  نخواهد  آن  از  برآمده 
مردمی بودن و مشروع بودِن حکومتی شود 
بگیرد.  شکل  آن  مبنای  بر  است  قرار  که 
ما  انتخاباِت  که  امروز  چیست؟  چاره  پس 

مواجه  رقت انگیزی  سرنوشِت  یک چنین  با 
از  ناشی  بحران  این  تا  کرد  باید  چه  شده، 
این شکسِت بزرگ مدیریت شود؟ این بار 
سیاسی  نهادهای  ُفرم دهی  و  قدرت  انتقال 
باید  مکانیزمی  چه  با  کشور  اجرایی  و 
تنظیم شود؟ آیا به راستی هیچ چاره یی جز 
تجربۀ  دیگر  بارِ  یک  و  عقب  به  برگشت 

اسف بارِ دهه های قبل را نداریم؟ 
بحث  که  کرد  ادعا  جرأت  به  بتوان  شاید 
تشکیل دولت وحدت ملی، همان استراتژی 
شرایط  یک چنین  در  که  راهکاری ست  و 
آن  روی  باید  و  یافته  موضوعیت  خاصی 
فکِر جدی کرد. طرِح دولت وحدت ملی، 
وقتی می تواند راه گشا باشد و نقطۀ پایانی بر 
کشمکش ها و جنجال های انتخاباتی که ابتدا 
مقدمۀ شکل گیری این دولت فراهم شود و 
هر دو طرف به آن باور داشته باشند. فرضیۀ 
تشکیل دولت وحدت ملی در فضای کنونی 
افغانستان وقتی جامۀ عمل می تواند بپوشد 
این  کنیم  باور  که  شود  تطبیق  موفقانه  و 
زاییدۀ  از حکومت داری،  ُفرم  این  دولت و 
بحرانی ست که پس از شکسِت دیگر راه ها 
روبه رو  آن  با  مردم مداری  مکانیزم های  و 
شکست  از  پس  که  معنا  بدین  شده ایم؛ 
مسیرها و روش هایی مثل انتخابات، تشکیل 
با  که  یگانه راهی ست  ملی،  وحدت  دولت 
طِی آن می توان کشور و جامعۀ سیاسی را 
از فروپاشی و یا رفتن به سمت آشفته گی و 

بی ثباتِی سیاسی حفظ کرد. 
در  امروز  که  واقعیت  این  پذیرفتِن  از  بعد 
افغانستان، انتخابات شکست خورده و دیگر 
نتیجه  و  باشد  داشته  مشروعیت  نمی تواند 
هرچه باشد مورد قبول مردم قرار ندارد و 
شده  مردمی  مشروِع  حکومِت  یک  مبنای 
تشکیل  روی  بر  می توان  آن گاه  نمی تواند، 
دولت وحدت ملی بحث کرد و محورهای 

تشکیِل آن را مورد بررسی قرار داد.
روز  چند  تا  انتخاباتی  کمیسیون های   

کرد؛  خواهند  اعالم  را  نتیجه  به حتم  دیگر 
همان طور که به گفتۀ خودشان، نتیجه برای 
کسی  چه  می دانند  و  است  معلوم  آن ها 
چه  کشور  رییس جمهورِ  و  است  برنده 
اعالم  را  نتیجه  آن ها  اما  بود.  کسی خواهد 
نخواهند کرد تا رسیدن دو نامزد به توافق. 
نتیجه نزد آن ها هر چه  باید گفت که  ولی 
باشد، اهمیتی برای مردم ندارد و این روند 
آن قدر به افتضاح کشیده شده که دیگر هر 
نتیجۀ  باید تالش برای استناد به  دو رقیب 
کمیسیون انتخاباتی و تکیه بر رای و اعالم 
دیگر  که  نهاد  این  سوی  از  باخت  و  برد 
کنار  را  شده  مشروعیت  و  فاقد صالحیت 
بگذارند و در فضایی دوستانه برای رسیدن 
تشکیل دولت وحدت  و  توافق سیاسی  به 
ملی، به مذاکره بنشینند. آن ها باید هدف از 
تشکیل دولت وحدت ملی را، رقم زدِن یک 
حکومت دارِی ملی به شکلی بدانند که دیگر 
هیچ کس احساس نکند که صدا و خواستش 
در بطِن این نظام و ساختار شنیده نشده و یا 

نادیده گرفته شده است.
 اما اگر یکی از طرفین بخواهد استراتژی و 
دولت  تشکیل  در  را  گفتماِن خود  اجندای 
وحدت ملی و کارت های بازی اش در این 
از  نامش  اعالم  به  امید  اساِس  بر  را  میدان 
برندۀ  عنوان  به  انتخابات  کمیسیوِن  سوی 
دست  بخواهد  و  کند  تنظیم  انتخابات 
این  یقینًا  باشد،  داشته  بازی  در  باالتری 
شد؛  نخواهد  شکسته  بحران زا  بن بسِت 
انتخابات  این حقیقت که  پذیرفتن  چرا که 
و  داده  دست  از  را  خود  مشروعیِت  دیگر 
نتیجه هرچه که باشد نمی تواند برای برنده 
اصلی ست  همان  بیاورد،  همراه  به  امتیازی 
و  کشمکش ها  کورِ  گره  می تواند  که 
جنجال های انتخاباتی را بگشاید و حل کند؛ 
همان کشمکش هایی که افغانستان را قدم به 
قدم به ورطۀ تباهی و نابودی سوق می دهد.

2سال ششم     y شمارة یک  هزار  سه صدو   هفتاُد   هشت      y  چهار  شنبه      26سنبله / شهریور  y 1393 22ذوالقعد ة الحرام    y 1435 17سپتمبر  2014 www.mandegardaily.com

حلیمه حسینی

تشکیـل دولت وحـدِت ملـی
 در گـرِو یک پیـش شـرط

 

در  انتخاباتی  میان دو دستۀ  توافقاتی  از  پیوسته  آن که  با 
رسانه ها سخن می رود، اما تا کنون هیچ پیشرفتی در کار 
مساویانۀ  تقسیم  و  انتخابات  نتایج  اعالم  ظاهراً  نیست. 
قدرت، محِل منازعۀ طرفین است و به همین دلیل است 
تا کنون  بین المللی  نهادهای ملی و  میانجی گری های  که 

نتیجه یی در پی نداشته است.
انتخابات  نتایِج  اعالم  بر  کنون  تا  تداوم  و  تحول  دستۀ 
پُرتقلب  نتایِج  اعالم  با  است  امیدوار  و  دارد  پافشاری 
انتخابات، امتیاز به دست نیامدۀ مشروعیِت سیاسی را از 
آِن خود کند. زیرا بر همه گان معلوم است که در صورت 
دسته های  از  کدام یک  انتخابات  پُرتقلِب  نتایج  اعالمِ 
مساویانۀ  تقسیم  آن،  بر  افزون  است.  برنده  انتخاباتی 
قدرت که یکی از تعهداِت طرفین بوده نیز مورد سواِل 
تیم تحول و تداوم است. آقای غنی تالش دارد که قدرت 
مسأله،  بُعد  این  قوی  احتمال  به  نشود.  تقسیم  مساویانه 
یقینًا جناب  که  ـ  انتخابات  پُرتقلِب  نتایج  اعالم  از  پس 

اشرف غنی برندۀ آن است ـ برای وی اهمیت می یابد.
داِل  یک  انتخابات  این  که  است  حالی  در  این همه  اما 
بی مدلول شده و برای مردم افغانستان و جامعۀ جهانی، 

سِر سوزن مشروعیت ندارد.
پُرهزینه ترین  از  افغانستان یکی  انتخاباِت  این که  به رغم 
هیچ  سوگ مندانه  اما  بوده،  کشور  تاریخ  انتخابات های 
نتیجۀ قابل قبولی از آن بیرون نشده است. عالوه بر آن، 
این انتخابات تمام پروسۀ دموکراسی را زیر سوال برده، 
چندان که شاید از این پس انتخابات هیچ کارکرد مثمری 

در سرنوشِت سیاسی افغانستان نداشته باشد.
بود که طرح تشکیل دولت وحدت  بر همین مسأله  بنا 
انتخابات نتیجه ده نبود، میکانیسم  ملی مطرح شد. چون 
پذیرفته شدِن طرح تشکیل دولت وحدت ملی نیز از راه 
توافق سیاسی بود که مورد قبوِل جامعۀ جهانی و طرفیِن 
دعوا و ریاست جمهورِی کشور قرار گرفت و آن ها متن 

توافق نامه را امضا کردند.
اکنون اگر ادعایی مبنی بر عدم توافق صورت می گیرد، 
به نحوی پافشاری بر نتیجۀ انتخابات پُرتقلب است. زیرا 
هدف تقلب سازمان یافته در انتخابات، انحصار قدرت بود 
و اکنون هرگونه تأکید بر نپذیرفتن طرح دولت وحدت 
نمی خواهند  تقلب  اصحاِب  که  است  آن  معنای  به  ملی 

سرنوشت سیاسی کشور به سامان برسد.
تاریخی تسلط  تا هژمونی  داشتند  تقلب، سعی  اصحاب 
یک قوم بر اقوامِ دیگر را از مجرای تقلب و قانون شکنی 
نگه دارند. چون هرگونه راه مشروع سیاسِی دیگر برای 
رسیدن به این هدف، قباًل بسته شده بود. اینک که تقلب 
گسترده و توطیۀ بزرگ سیاسی شان فاش شد و خود با 
هزار البی و دروغ و تزویر، مسالۀ مصالح علیای کشور 
بار دیگر سعی  اند،  پیش کرده  را  ملی  و حفظ وحدت 
دیگر،  عبارت  به  دارند.  اهداف شان  به  رسیدِن  ادامۀ  در 
اصحاِب تقلب اکنون می خواهند از طریِق ایجاد سوءتفاهم 
در متن اصلی توافق نامۀ سیاسی، همان هژمونی تاریخی 

تسلط قومِ خود بر اقوام دیگر را حفظ کنند.
جامعۀ  تقلب،  اصحاب  نیرنِگ  این  در  که  سوگ مندانه 
آن  مجاِل  هرگز  و  است  شده  افسون  و  اغفال  نیز  ملل 
بر  اال  بفهمد. و  این گروه را  نیت اصلِی  را نمی یابد که 
همه گان روشن است که دولت وحدت ملی از راه توافق 
سیاسی مطرح شده و نیز از همین راه به دست خواهد 
آمد. هر نوع بهانه تراشی فراراهِ این پروسه به معنای تأکید 
بر تقلبی است که در انتخابات به کار رفته بود. اگر این 
پروسه از راه سیاسِی آن مطابق میل جانِب مدعی به میان 
نیاید، بی گمان که آیندۀ کشور یک بار دیگر به مخاطره 
افکنده می شود و مسووِل آن کسی نیست جز کسانی که 
با سازمان دهی تقلب، یک پروسۀ دموکراتیک را به گند 

کشیدند.

دولت وحدِت ملی بر مبنای توافِق 
سیاسی شکل بگیرد
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وزیر خارجه امریکا اعالم کرد: قانع کردن شبه نظامیان تندرو مبنی 
بر اینکه گروه تروریستی داعش چهره اسالم را زشت کرده است به 

مراتب با اهمیت تر از اقدامی نظامی علیه این گروه است.
به گزارش روزنامه مصری الیوم سابع، جان کری، وزیر امور خارجه 
امریکا در خالل سفرش به خاورمیانه اظهار کرد: ما از نظر فکری با 
داعش می جنگیم نه نظامی. وجود شاخه نظامی علیه داعش مساله یی 
مهم است ولی به تنهایی کافی نیست چرا که مساله با اهمیت تر از 
فعالیت نظامی در واقع تالش برای خشکاندن منابع مالی کمک رسان 

به تروریست هاست.
جان کری اظهار کرد: هدف اصلی در واقع گرد هم آوردن رهبران 
عرب و اتفاق نظر در خصوص این مساله است که داعش نماینده 
و نسخه پاک و خالصی از اسالم نیست بلکه هدف آن زشت کردن 

چهره آن است.
آن  داعش  اقدامات  توقف  خواهان  کشورها  :تمام  کرد  تاکید  کری 
هم از طریق نیروهای مبارز جوان هستند اما در این راه مشکالتی 

وجود دارد.
در مجله وابسته به مرکز علوم و امور بین المللی وابسته به دانشگاه 
هاروارد درخصوص نقش عربستان سعودی در نابودی داعش گفته 
شده که عربستان تنها قدرتی است که قدرت و مشروعیت کافی و 
الزم را برای نابودی داعش دارد و موسسات دینی همچون دانشگاه 
االزهر و دارالفتوای آن نیز درخصوص اظهار نظر و متوقف ساختن 

این گروه تروریستی نقش بارزی دارند .
این مجله نوشت:  تالش ها برای اعمال فشار علیه گروه های تروریستی 
به امریکا نیز رسیده است تا جایی که این کشور از رسانه های عربی 
متعددی  برنامه های  تروریستی  گروه های  اقدامات  علیه  تا  خواسته 

پخش کنند.
از سوی دیگر روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اعالم 
به  امریکایی  و  اروپایی  اعضای خارجی  از  تن  تاکنون صدها  کرد: 
سوی  از  داعش  سربازان  بیشتر  و  پیوسته  داعش  تروریستی  گروه 

ترکیه تامین می شود.
بنابر گزارش های منتشر شده از رسانه های ترکیه حدود هزار ترکیه ای 
به گروه تروریستی داعش ملحق شده اند و تعداد اعضای این گروه 

چیزی حدود 20 تا 31 هزار نفر است.
این روزنامه امریکایی اعالم کرد که امریکا با اعمال فشار بر رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از وی خواست تا فرستادن 
افراد ترکیه ای برای عضویت در گروه تروریستی داعش را متوقف 

کند.

کشور کوچک قطر و نقش بسیار بزرگ در استراتژی امریکا
مظنونین  که  جایی  از  دورتر  کیلومتر  چند  درست 
نگهداری  قطر  در  گوانتانامو  زندان  سابق  تروریستی 
می شوند،  جنگنده های امریکایی از پایگاه هوایی »العدید« 
قطر در جنگ جهانی علیه تروریسم به پرواز در می آیند.

اما غنی  این تضاد نشان می دهد که چرا کشور کوچک 
قطر یکی از بازیکنان جالب توجه و مهم در چیزی است 
یک  می گوید  امریکا  رئیس جمهوری  اوباما،   باراک  که 
شبه  نابودی  نهایتاً   و  کردن  متوقف  برای  بزرگ  »جنگ 

نظامیان داعش در عراق و سوریه« است.
قطر به عنوان یکی از شرکای نظامی امریکا نقش بسیار 
بزرگی ایفا می کند. اوباما به صورت علنی از قطر به خاطر 
سال  مه  در  که  مناقشه آمیزی  توافق  در  میانجی گری اش 
جاری میالدی منجر به آزادی بو برگدال،  گروهبان ارتش 
این  است.  کرده  قدردانی  شد،   طالبان  چنگال  از  امریکا 
رویداد در ازای آزادی پنج تن از مقامات ارشد طلبان که 
سال ها در زندان گوانتانامو واقع در کوبا محبوس بودند، 
صورت گرفت. قطر به اوباما تعهد داده که این پنج مقام 
ارشد طالبان را به مدت یکسال تحت نظر بگیرد و پس 
دولت  کنند.  ترک  را  کشور  این  تا  آزادند  آن ها  آن،   از 
اوباما قطر را به خاطر نقشش در تضمین آزادی پیتر تئو 
داده  قرار  تحسین  مورد  نیز  افراطی  گروگان  کورتیس، 

است.
اما قطر به عنوان یکی از حامیان گروه های افراطی بدون 
توجه به نارضایتی واشنگتن نیز مشهور است. تعدادی از 
قانون گذاران در کنگره امریکا،  قطر را به حمایت مالی از 
شبه نظامیان داعش متهم می کنند اما وزارت امور خارجه 
امریکا می گوید که واشنگتن هیچ سند و مدرکی در این 

باره ندارد.
مقامات قطر در دوحه فوراً  درباره این نظریه اظهار نظر 
نکرده اند، اما دولت این کشور صریحًا حمایت از داعش 
امور  وزیر  العطیه،   محمد  بن  خالد  است.  کرده  رد  را 
به  کشورش  که  گفت  میالدی  گذشته  ماه  قطر  خارجه 
داعش حمایت  افراطی همچون  از گروه های  هیچ وجه 

نمی کند.
تالش  گاهی  از  هر  قطر  می گویند:  غربی  گران  تحلیل 
با  تا میان تمایلش برای برقراری روابطی خوب  می کند 
امریکا و اقداماتش برای حفظ نفوذ بیشتر در داخل یک 

اقدام تعادلی ناشیانه انجام دهد.
با  مقابله  مسائل  سابق  کننده  هماهنگ  بنجامین،  دنییل 
تروریسم وزارت امور خارجه امریکا که در حال حاضر 
 »Dartmouth›s Dickey« مرکز  مدیریت 
دارد ،  عهده  به  را  بین المللی  شناخت  و  درک  برای 
این  و  است  دیدگاه  این  دنبال  به  قطر همیشه  می گوید: 
واقعاً  بهترین راه است که می تواند این مساله را توضیح 
دهد. قطر با داشتن روابط بسیار وسیع و گسترده،  خودش 

را در مرکز تمامی مسائل قرار داده است.
از  یکی  حماس،  تبعیدی  رهبر  مشعل،   خالد  به  قطر 
به عنوان یک  امریکا  از سوی  فلسطینی که  سازمان های 
قطر  اما  است.  داده  پناه  می شود،  تلقی  تروریستی  گروه 
همچنین  و  حماس  دشمن  اسرائیل،  با  خود  روابط  به 
گروه های اسالمی همچون اخوان المسلمین که کشورهای 
قدرت  سعودی  عربستان  همچون  فارس  خلیج  حوزه 

تحمل آن را ندارند، نیز ادامه داده است.

در  امریکا  دفاع  وزیر  سابق  معاون  فلورنوی،   میشل 
امریکا«  جدید  »امنیت  مرکز  اجرایی  مدیر  و  سیاست 
می گوید: قطر یک کشور کوچک و غنی است که تالش 
می کند تا نفوذ 360 درجه خود را حفظ کند. آن ها جلوی 
شرط بندی های خودشان را می گیرند و تالش می کنند تا 
مطمئن شود که با آمدن هر کس در راس امور خاورمیانه،  

آن ها همچنان نفوذ خود را داشته باشند.
از سوی دیگر قطر جزو 10 کشوری است که در چند 
روز گذشته به صورت علنی اعالم کرد که از تعهد اوباما 
می کند.  حمایت  داعش  کامل  نابودی  و  توقف  برای 
و  مبارزان خارجی  موج  تا  متعهد شدند  کشور   10 این 
حمایت مالی از این شبه نظامیان را متوقف، با ایدئولوژی 
دوستانه  بشر  کمک های  و  مخالفت  آن ها  افراط گرایانه 
در  تا  داده اند  پیشنهاد  نیز  آن ها  از  برخی  کنند.  فراهم 
نظامیان  شبه  به  امریکا  رهبری  تحت  هوایی  حمالت 

داعش بپیوندند.

مرکز  در  عرب  جزیره  شبه  از  که  است  صحرایی  قطر 
توسعه  کشور  این  است.  آمده  بیرون  فارس  خلیج 
روابط نظامی نزدیک خود با امریکا را در جریان جنگ 
درست  کرد.  آغاز  میالدی   1991 سال  در  فارس  خلیج 
آوریل سال  در  امریکا  نیروهای  آنکه  از  هفته پس  چند 
2003 میالدی دولت بغداد را سرنگون کردند، فرماندهی 
مرکزی امریکا مرکز عملیات هوایی منطقه ای خود را از 
پایگاه هوایی »شاهزاده سلطان« در عربستان سعودی به 
پایگاه هوایی » العدید« در چند کیلومتری دوحه،  پایتخت 

قطر منتقل کرد.
تسلیحات  خریداران  بزرگترین  از  یکی  همچنین  قطر 
سال  ژوئن  در  قطر  مثال  طور  به  است.  امریکا  پیشرفته 
را  دالری  میلیارد   11 توافق  بسته ی  یک  میالدی  جاری 
برای خرید هلی کوپترهای جنگنده آپاچی ساخت امریکا 

و تسلیحات دفاع هوایی پاتریوت و جاولین امضا کرد.
است  امریکا  نظامی  پایگاه های  میزبان  قطر  اگرچه 
که  نکند  اذعان  علناً   تا  کرده  وادار  را  واشنگتن  اما 
»العدید«  هوایی  پایگاه  از  را  خود  نظامی  ماموریت های 

انجام می دهد. رهبران قطر نیز همانند دیگر متحدان در 
خلیج فارس نمی خواهند تا پنتاگون حقیقت را افشا کند 
چرا که نسبت به اینکه با واشنگتن بسیار صمیمی دیده 
تبعیت  خواسته  این  از  نیز  امریکا  دارند.  تردید  شوند،  
 « افکن های  بمب  که  مساله  این  علنی  تأیید  از  و  کرده 
هوایی  پایگاه  از  امریکایی  جنگنده های  دیگر  و   »1-B
العدید قطر عملیات خود را انجام می دهند،  امتناع کرده 
که  است  آشکار  حقیقت  یک  این  وجود  این  با  است. 
شناسایی،   پروازهای  پایگاه  این  از  امریکا  هواپیماهای 
بر فراز  سوخت گیری ها و دیگر ماموریت های خود را 

عراق انجام می دهند.
که  کرده  اذعان  علنی  صورت  به  امریکا  هوایی  نیروی 
هواپیماهای باری C,130-C-17 از پایگاه هوایی العدید 
ماموریت  یک  عنوان  به  میالدی  جاری  سالی  اوت  در 
ایزدی های  برای  را  غذایی  مواد  و  آب  دوستانه،  بشر 
بی خانمان شده در اطراف کوه های سنجار در عراق از 

آسمان به زمین انداخته اند.
که  کند  فکر  نباید  قطر  می گوید:   فلورنوی  حال  این  با 
امریکا هرگونه اقدام دوحه را برای حمایت از گروه های 

افراط گرا تحمل می کند.
درخصوص  خود  قدرت  بر  نباید  قطر  می افزاید:   او 
پایگاه  کند.  حساب  حد  از  بیش  امریکا  ارتش  میزبانی 
هوایی العدید یک تاسیسات بسیار مفید است اما برای ما 
تنها پایگاه نیست. نقل مکان از این پایگاه به یک پایگاه 
هوایی دیگر برای امریکا غیر ممکن نیست. در نتیجه االن 
استراتژی های  دقت  با  تا  است  قطر  برای  مناسبی  زمان 

خود را بازبینی کند.
یکی از معاونان کنگره امریکا می گوید: تعدادی از قانون 
هواپیماهای  انتقال  برای  خواست  در  این  ارائه  گذاران 
این  کرده اند.  آغاز  را  دیگر  پایگاه  یک  به  امریکایی 
موضوعی نیست که دولت اوباما فعاالنه در حال بررسی 
آیا  که  می پرسند  کنگره  ازاعضای  برخی  اما  باشد.  آن 
امریکا باید در کشوری که به حمایت از حماس و افراط 
توافق  و  باشد  داشته  هوایی  پایگاه  است،  متهم  گرایان 

تسلیحاتی جدید با آن امضا کند؟

کری: 

جنگ فکری علیه داعش از جنگ 
نظامی مهم تر است

بیل کلینتون: 

نتانیاهو مرد صلح نیست

حمله به یک پایگاه نظامی پاکستان در مرز افغانستان

ارتش پاکستان روز سه شنبه اعالم کرد، گروهی از شبه نظامیان از افغانستان به 
یکی از پست های نظامی این کشور حمله کرده و در تیراندازی صورت گرفته 

11 شبه نظامی و سه سرباز پاکستانی کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتش پاکستان در بیانیه ای گفت: گروهی 
از تروریست ها از افغانستان امروز به یکی از پست های نظامی پاکستان در منطقه 

قبیله نشین وزیرستان شمالی حمله کردند.
ارتش پاکستان از 15 جون سال جاری میالدی عملیات نظامی گسترده یی را علیه 

شبه نظامیان خارجی و محلی در این منطقه آغاز کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است،  نیروهای امنیتی پاکستان این حمله را دفع کرده و 

یکی از شبه نظامیان را دستگیر کردند.
پاکستان و افغانستان مرزی نفوذپذیر با وضعیت بی ثبات را با یکدیگر به اشتراک 

گذاشته اند که اغلب صحنه حمالت بین مرزی است.
شبه نظامیان هر دو کشور از این مرز عبور می کنند تا از خاک کشور همسایه به 

عنوان پایگاهی امن استفاده کنند.
در همین حال، یکی از شاخه های تندروی جدید طالبان پاکستان امروز مسوولیت 
حمله یی انتحاری به پولیس در شمال غرب پاکستان و کشتن یکی از مقامات 

را به عهده گرفت.
»جماعت االحرار« اخیراً  جدایی خود از تحریک طالبان پاکستان و موالنا فضل 
تا به عمر خالد خراسانی،   اهلل، رهبری این گروه را اعالم کرده و متعهد شده 

فرمانده جدید خود وفادار بمانند.
احسان اهلل احسان،  سخنگوی این گروه گفت: ما مسوولیت این حمله را به عهده 
می گیریم و می خواهیم صریحاً  اعالم کنیم که در آینده نیز به حمالت خود ادامه 

می دهیم.
وی افزود: در این درگیری هیچ شبه نظامی کشته نشده و آن ها در امنیت کامل 

به پایگاهی امن بازگشته اند.

»بیل کلینتون«، رییس جمهوری سابق امریکا در گفت وگو با یکی از 
صلح  برقراری  مرد  »نتانیاهو  که  کرد  اذعان  فلسطین  حامی  فعاالن 

نیست«. 
کلینتون،  بیل  جنجالی  اظهارات  این  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
مراسم سیاسی  در  توسط دوربین هایی  امریکا  رییس جمهوری سابق 

در ایالت آیووا ضبط شده است.
کلینتون و همسرش هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق امریکا 
آیووا  ایالت  در  دموکرات  حزب  برای  پول  آوری  جمع  مراسم  در 
با بیل کلینتون گفت وگو  شرکت کردند و یک فعال حامی فلسطین 

کرد.
نتانیاهو )نخست وزیر رژیم صهیونیستی(  بنیامین  بیل کلینتون گفت: 

مردی نیست که بخواهد با فلسطینیان صلح کند.
فصل گذشته  در  که  بود  رفته  ایالت  این  به  کلینتون  هیالری  و  بیل 
انتخابات در اولین انجمن »استیک کباب شده  هارکین« شرکت کنند.

روزنامه نیویورک پست نیز گزارش داد که این فعال که نامش فاش 
نشده است، به بیل کلینتون گفت: اگر ما او را مجبور به پذیرش صلح 
نکنیم، به صلح نمی رسیم. نتانیاهو مرد این کار نیست. بیل کلینتون نیز 

در پاسخ گفته است: با شما موافقم.
بعید به نظر می رسد که کلینتون از ضبط این مکالمه آگاه بوده باشد 
چرا که این اتفاق و اظهارات منحصر به فرد وی در پایان جلسه این 
انجمن مطرح شد. این برنامه »آشپزی در فضای باز« از سوی سناتور 
برگزار شد و  بازنشستگی است،  تام هارکین که در حال  دموکرات 
سیاستمداران بدبین معتقدند که این سفر پیش درآمد نامزدی احتمالی 

هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است.
این مکالمه پس از آن صورت گرفت که هیالری آن ها را ترک کرد. 
وی از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی است و طی مصاحبه  اخیر 

خود با آتالنتیک با جدیت از نتانیاهو دفاع کرده بود.

آسوشیتدپرس
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بخش نخست

پول مهم تر است یا زمان؟

و  باشیم  حریص  زمان  مفهومِ  در خصوص  چه قدر  ما  که  نمی کند  فرقی 
چه قدر برای بهره ورِی بیشتر از زمان مان تالش کنیم؛ واقعیتی که همه باید 
به خاطر داشته باشند این است که هر شخص در طول روز تنها 2۴ ساعت 

زمان دارد.
انسان ها از تولید زماِن بیشتر ناتوان اند و زمانی که یک لحظه می گذرد، دیگر 
هرگز نمی توانیم آن را باز یابیم. اگر از 2۴ ساعت وقت روزانۀمان حدود 17 
ساعِت آن صرف کار کردن، خواب و رفت و آمد شود، ما هنوز 7 ساعِت 
می گذرانیم،  مشابه  طریقی  به  را  ساعت  هفت  این  ما  بیشتر  داریم.  دیگر 
یک ساعت ورزش می کنیم، یک ساعت غذا می خوریم، یکی دو ساعتی 
لم می دهیم و تلویزیون تماشا می کنیم یا کتاب می خوانیم. اگر دقت کنیم، 
درخواهیم یافت فقط یکی دوساعت باقی مانده است، این زمانی است که ما 
احتماالً صرف کسانی می کنیم که دوست شان داریم، با آن ها سخن می گوییم 
و قدم می زنیم، به تکالیف فرزندان مان رسیده گی می کنیم و با آن ها بازی 

می کنیم. 
این مسأله یی عجیب است که ما تنها یکی دو ساعت وقت داریم تا صرف 
کسانی کنیم که احتماالً تنها انگیزۀ ما برای زنده گی، کار کردن و سالم ماندن 

هستند. 
به نظر می رسد که ظرفیت انسان برای عشق ورزیدن محدود است. کیفیت 
و ظرفیت عشقی که می توانیم نصیب فرزندان، همسر و خانوادۀمان کنیم، 
تا حد زیادی به 20 ساعِت دیگری ارتباط دارد که صرف امور خانواده گی 
نمی شود. آن 20 ساعت سرمایه گذارِی ما هستند برای بهتر بودن در چند 
ساعت معدود. بنابراین اگر بار دیگر به مسأله نگاه کنیم، درخواهیم یافت 
صرف کردِن یکی دو ساعِت باقی ماندۀمان به امور کاری، به تماس های مهم 

و سر زدن به ایمیل مان، چه قدر تناقض آمیز است.
به  این مسایل  اما وقتی که  دارند،  پیچیده  اغلب سرشتی  اقتصادی  مسایل 
امور خانواده گی گره می خورند، بازهم پیچیده تر می شوند. شما کار می کنید 
نکته  این  از  اغلب  اما  کنید،  تضمین  را  همسرتان  و  فرزندان  سعادت  تا 
یک  نتوانید  اگر  و  است  پولی  هر  از  ارزشمندتر  زمان  که  می کنید  غفلت 
گویی  بگذارید،  فرزندان تان  اختیار  در  عالی  کیفیتی  با  را  دوساعت تان  یا 

خودتان را از ثمرۀ کار روزانۀ ۸-7 ساعته محروم کرده اید.
کار کردن به صورت دایم هم چون یک سرمایه گذاری می ماند، ما انتخاب 
می کنیم تا زمان مان را در جهت عشق مان به نزدیکان مان سرمایه گذاری کنیم. 
در قبال این سرمایه گذاری ما توقع داریم دو چیز برداشت کنیم: یک ـ ثروتی 
که رفاه آن ها را تأمین کند؛ دوـ زمانی که با تجمع ثروِت ما قادر هستیم 

بخریم تا بتوانیم زمان بیشتری با آن ها بگذرانیم.

نویسنده: بیِورلی سوسِگیت
 برگردان: امین درستی 

پذیرش  نیز،  تاریخ نگاری  خودِ  درون  در 
یافته  افزایش  بازنمایی  دیگِر  شیوه های 
است. روایت های تک گویانه از هیچ کجا ـ 
همان عبارات تک صدایی، از مکانی ظاهراً 
ممتاز و مسلط که بازنمایی هایی که حقیقی 
تضمین  را  می شوند  انگاشته  بی طرفانه  و 
می کنند ـ با توضیحات آشکارا سوبژکتیو، 
و  مواضع  صریحًا  مؤلفان  آن ها  در  که 
کرده اند،  اعالم  را  خود  پیش داوری های 
گفت وگویی  ُفرم های  است.  شده  تکمیل 
گزینۀ  عنوان  به  تاریخ نگاری،  شاعرانۀ  و 
که  تاریخ نگاری هایی  برای  مناسب تری 

تعلقات متقابل، از جمله بیان احساسات و 
عواطف را به رسمیت می شناسند، پذیرفته 
شخصی  اتوبیوگرافی های  و  شده اند؛ 
به خوبی با تاریخ نگاری های ملی و عمومی 
 درهم آمیخته شده اند. عالوه بر این، آگاهی 
بازنمایی های  ناکارآمدی ِ  به  نسبت  فزاینده 
به  نسبت  نومیدی  نوعی  به  و  ِزبانی 
غیر  ُفرم های  جست وجوی  موجب  آن، 
اگرچه  است.  فلم شده  ویژه  به  نوشتاری، 
روایت های  بیان  برای  اغلب  هنوز  فلم 
ساده به کار می رود، اما از آن جایی که، در 
مقایسه با توصیفات لغوی، توانایی بهتری 
برای بیان تجربیات پیچیده و مبهم دارد، از 
سوی تاریخ دانانی همچون ُربرت ُرزنِستون 
 )Robert Rosenstone(
روزبه روز بیش تر به کار گرفته می شود. در 
 )collage( وضعیت اختالِط کالژگونۀ
پسامدرنیسم، فلم برای محو کردِن مقوالت 
تا  است،  رفته  کار  به  مکانی  و  زمانی 
دست کم مرزهای بین گذشته، حال و آینده 
محافظت  آن ها  از  به سختی  پیش تر  که  را 

می شد، فرسوده ساخته و درهم تند.
درحالی که تاریخ دانان پاسخ های دوگانه یی 
فیسلسوفان  داده اند،  پسامدرنیسم  به 
برابر  در  آن ها  همچون  نیز  تاریخ نگاری 
)دوگانه گی(  دوسوگرایی  پسامدرنیسم 
هم،   21 قرن  در  هنوز  البته  داده اند؛  نشان 
مدل های  محکمی  از  نظرِی  دفاعیه های 

به  می خورد،  چشم  به  تاریخ نگاری  سنتِی 
عنوان مثال:

M. C. Lemon )2003(, C. Be�
 han McCullagh, )200۴(, and

.)Aviezer Tucker )200۴
این  در  افراد  این  از  کدام  هر  درحالی که 
را  خود  خاِص  نظر  و  جایگاه  موضوع 
به  آن ها  پاسخ های  در  می توانیم  دارند، 
بیابیم،  مشترکی  ویژه گی های  پسامدرنیسم 
است  پایدار  فرضیۀ  این  آن ها  مهم تریِن 
هم  هنوز  تاریخ نگارانه  دانش  اکتساب  که 
حقیقت  از  ایده یی  بنابراین  است،  ممکن 
هم چنان به حیاِت خود ادامه می دهد، کار 
سوی  به  تالش  نیز  تاریخ دانان  وظیفۀ  و 
دستیابی  ابزارهای  است؛  حقیقت  همین 

اساسًا  درستی،  و  حقیقی  دانش  چنین  به 
منطقی ست  یا  عقالنی  و  تجربی  علمی، 
با  به آسانی  آن  اعتبار  که  می شود  ادعا  و 
عمومی(  عمومی  )عقل  فهم  به  مراجعه 
بنابراین  می شود.  تأیید  حرفه یی  توافق  و 
و  سالم  هم چنان  تاریخ نگاری  سنتی  مدِل 
همراه  البته  و  می ماند؛  باقی  دست نخورده 
برای  حقیقت،  برای  آن جست وجویش  با 
عنوان  به  هم  که  حقیقتی  آن،  خود  خاطر 
دانشگاهی  هدفی  هم  و  اخالقی  مطلقی 

پای برجا مانده.
سنتی  تاریخ نگارِی  از  دفاع ها  این گونه 
است:  استوار  زیر  پایه های  بر  نوگرا، 
تاریخ دانان  توانایِی  خوش بینانۀ  ارزیابی 
منظور  به  عقالنیت شان  به کارگیری  در 
نیت  بی ابهام، درک  معنای روشن و  یافتن 
رفع  نیاز  صورت  در  و  کشف  نویسنده، 
تمایالِت یک طرفه و ارزیابی اهمیت و بدین 
توافق  مورد  حقیقت  به  دست یابی  ترتیب 
محافظه کار،  تاریخ نگاری  فیلسوفان  همه. 
در  عمل گرایانه،  و  تجربه گرایانه  اساسًا 
می کوشند  خود  خیرخواهانۀ  تالش های 
برای موضوعی که در پایداری تمدن غربی 
جدی  به طور  البته  و  دارد  مرکزی  نقشی 
چالش  به  پسامدرنیسم  نظری  نقدهای  با 
فراهم  نظری  بنیادهای  است،  شده  کشیده 

آورند.
بحران دنباله دار ناسازگاری

نظریه پردازان  که  است  آشکار  بنابراین 

)خواه  پست مدرنیست  و  مدرنیست 
فیلسوف ها، خواه تاریخ دانان( در مسیرهای 
مسیرهایی  می روند؛  پیش  متفاوتی  سراپا 
موقتی  هم پوشانی هایی  است  ممکن  که 
آن چنان  آن ها  هم گرایی  اما  باشند،  داشته 
به  دارند  تمایل  برخی  که  است  بعید 
سرگرم  مشترک،  گفت وگوهای  جای 
از  برخی  باشند.  موازی  تک گویی های 
مواضع  میان  بنیادی  ناسازگاری های 
مجزای آن ها را  کِیت جنکینز]3[ برجسته 
تأثیرگذارترین  عنوان  به  است.  ساخته 
انگلیسی زباِن مدافع پسامدرنیسم )در نسبت 
با تاریخ نگاری(، جنکینز تغییری رادیکال و 
البته از دیدگاه او دیر شده را برای واحدهای 
ـ  می کند  پیشنهاد  تاریخ نگاری  درسِی 
 )E.H.Carr( کار  متون سنتی  از  تغییری 
 )Geaffrey Elton( اِلتُن  جفری  و 
Rich� )به سمت کارهای ریچارد رورتی 
به  که  وایت  هایدن  و    )ard Rorty
میل  از  به دور  دارند.  گرایش  پسامدرنیسم 
ساده انگارانه،  دوقطبی های  به  بازگشت  به 
دو  این  میان  بنیادی  تفاوتی  می توان 
به  سرسپرده گی  ادامۀ  یک سو،  از  یافت: 
تاریخ نگارانۀ  حقیقِت  جست وجوی 
بی طرفانه، که به عنوان مطابقت با واقعیت 
یا فعلیت )actuality( گذشته تعریف 
به  نیاز  پذیرِش  دیگر  از سوی  و  می شود، 
نسبت  در  تعیین خودآگاهانۀ جایگاه خود 
به  که  گذشته یی  تقلیل ناپذیِر  کثرِت  با 
نقطه نظرها و گرایش های زبانی بی شماری 
امکان بروز داده است. اولی قطعیت گرایانه 
)اگر نه واقعًا مدعی دانش قطعی نسبت به 
گذشته اما هنوز مشتاق به آن( تقلیل گرایانه 
و محدود به یک الیِت حرفه یی شناخته شده، 
بالقوه  و  نسبی  آشکارا  گشوده تر،  دومی  و 

رهایی بخش.
به  بنا  ای.اچ.کار  که  است  مدعی  جنکینز 
نسبی گرایی  از  و حرفه یی،  دالیِل شخصی 
به  او  استدالل های  آشکارا  که  شکاکانه یی 
آن منتهی می گشتند، عقب نشسته تا برخی 
کند؛  تصدیق  مجدداً  را  سنتی  ارزش های 
عمومی  یا  فهم  یک  هم چون،  ارزش هایی 
و  کند  تأیید  را  بی طرفی  سلیمی که  عقل 
اعتقادی دنباله دار به یک خط سیر تاریخِی 
از  تملق گویی  به  که  حالی  در  کار  مترقی. 
هم چون  رادیکال تر،  نظریه های  برخی 
و   )W.Dilthey( دیلتای  نظریه های 
 )R.G.Collingwood( کالینگوود 
به  که  بود  مراقب  کاماًل  می پرداخت، 
درست  تاریخ نگارِی  از  ذات باورانه  مدلی 
دست یابد که به موضع او )به عنوان یک 
تا  او،  مدل  ببخشد،  اعتبار  مارکسیست( 
حقیقت  و  بی طرفی  دربردارندۀ  که  آن جا 
که  آورده  فراهم  نظری  مبنایی  است، 
تاریخ دانان می توانند با آسوده گی خاطر بر 

آن صحه بگذارند.
به عنوان  سخت شگفت آور است که کار، 
نظریه پردازی   1961 در  که  تاریخ دانی 
در  بعدها  که  ایده هایی  با  می کرد، 
نباید  چرا  شدند  گنجانده  پسامدرنیسم 
ارکان  از  یکی  عنوان  به  اِلتُن  و  بیاید  کنار 
در  )اگرچه  بریتانیا  تاریخی  تشکیالت 
و  شد  متولد   )Ehrenberg( اِرِنبرگ 
چرا  شد(  بزرگ   )Prague( پراگ  در 
نباید بکوشد تا شاگردهایی را که، می توان 
در دهۀ هفتاد دید که آشکارا بنیان های کار 

او را زیر سوال می برند، رد کند.

پسامدرنیسم و فلسفۀ تاریخ
بخش پنجــم

كیفیت  است.  محدود  ورزیدن  عشق  برای  انسان  ظرفیت 
و  همسر  فرزندان،  نصیب  می توانیم  كه  عشقی  ظرفیت  و 
خانوادةمان كنیم، تا حد زیادی به 20 ساعِت دیگری ارتباط دارد 
كه صرف امور خانواده گی نمی شود. آن 20 ساعت سرمایه گذارِی 
ما هستند برای بهتر بودن در چند ساعت معدود. بنابراین اگر 
بار دیگر به مسأله نگاه كنیم، درخواهیم یافت صرف كردِن یکی 
دو ساعِت باقی ماندةمان به امور كاری، به تماس های مهم و سر 

زدن به ایمیل مان، چه قدر تناقض آمیز است



بخش دوم و پایانی

نويسنده:احمدرضاقايخلو

نشان دهندۀ  که  هست  مثنوی  در  فراوانی  نمونه های 
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 
موالنا  منظور  نیستند.  یک سان  آن  »ضد«  از  »هگل« 
و   –  Negation  � نفی  مفاهیم  »ضدین«  از 
 � تعیین  و   –  Limitation  � تحدید  یا  حصر 
Determination – را در بر می گیرد. منظور 
بالقوه  پایۀ  بر  این ها  همۀ  بر  عالوه  ضدین  از  هگل 
به  او  فلسفی  دستگاه  در  که  »ارسطو«ست  بالفعل  و 
است.  درآمده  »لنفسه«  و  نفسه«  »فی  وجود  صورت 
شناخت  برای  اضداد  این گونه  از  موالنا  که  است  این 
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
او  به  ادیان  است.  دست نیافتنی  خدا  دیدگاه،  این  از 
چرا  است.  فارغ  مقوالت  همۀ  از  خدا  که  آموخته اند 
نباید  خدا  آدمی اند.  ذهِن  دست پروردۀ  مقوالت  که 
را  غیره  و  زمان  مکان،  کیفیت،  کمیت،  مقوله های 
نظرگاه  از  است.  مطلق  آزادی  فراغت،  این  بپذیرد. 
هنگام  به  موالنا  پس  است.  همین  »نیستی«  فلسفی، 
هامان  هست  کاین  »نیستی،  می سراید:  ستایشش 
می گیرد  نتیجه  او  دیگر،  عبارت  به  اوست«.  از  هست 
بیرنگ  از  )رنگ  »هستی«ست  تعیین کنندۀ  »نیستی«  که 
هستی  به وسیلۀ  نیستی  دیگر،  سوی  از  و  برمی خیزد( 
غایت  می شود(.  رنگ  اسیر  می شود)بیرنگی  محدود 
یعنی، شکستن  آزادی،  به  رسیدن  که هست،  هر چیز 
چیز  هر  که  است  دلیل  این  به  و  است،  محدوده  این 
مطلق  است. پس،  )نیستی(  به خدا  بازگشت  در حال 
که دست نیافتنی به نظر می رسید و ناشناختنی می نمود، 
دست یافتنی و شناختنی ست. انسان از خدا پدید می آید 
و دوباره به خدا می پیوندد. پس، انسان بالقوه خداست. 
یافت.  »اناالحق«  برای  تعبیری  می توان  که  این جاست 
پیش  گام  به  گام  موالنا  این جاست.  در  مطلق  آزادی 
پشت  اولیه اش  آموخته های  به  نمی تواند  اما  می آید 
که  دنیایی  است.  اسرارآمیز  دنیای  مولوی،  دنیای  کند. 
همۀ چیزها، هم او نیستند و هم او هستند. دنیایی که 

درختانش:
با زبان سبز و با دست دراز

از ضمیر خاک می گویند راز
شیوة بیان

مثنوی معنوی، سرشار از داستان های دل چسب است. 
هر کدام از این داستان ها به گونه یی، فلسفۀ مولوی را 
بداند،  الزم  که  جا  هر  او  است.  کرده  هضم  خود  در 
حرفش را می زند. حرف در حرف و داستان در داستان 
می آورد و بدین لحاظ خواندن مثنوی، فکری جمع و 
جور می خواهد. این کار برای موالنا آزادی بوده است. 
در انتخاب واژه ها شک نمی کند. با استعارۀ جزء، کل 
را به اثبات می رساند. گاهی دو چیِز ناهمانند را یگانه 
می خواند. گاهی در این کار شرم را به یک سو می نهد. 
مثاًل داستان آن لوطی را که مفعولی را به خانه می برد 
و  چیست  برای  می پرسد  است،  بسته  کارد  می بیند  و 
مفعول پاسخ می دهد برای این که کسی نگاه بد به من 
شهامت  مفعول  اگر  که  می گیرد  نتیجه  موالنا  نکند. 
داشت، می توانست کارد را به کار ببرد. این است طنز 
و نیشخند او. مثاًل شیری که گاو را خورد و بر جای آن 
نشست و... . نیشخند موالنا، آزادی اوست. او آزادی 
را در مفهومی وسیع  تر برای همه می خواهد. راه تعیین 
بایستۀ  کار  این  و  نتیجه گیری می کند  اگرچه  نمی کند، 

اوست.
کار بی چون را که کیفیت نهد؟

آن چه گفتیم این ضرورت می دهد.
حرف  داستان هایش  شخصیت های  همۀ  زباِن  از  او 
می زند. او از زبان همه حرف می زند و به پیشروترین 

روشن فکران عصِر خویش متعلق است:
کم کش ایشان را که کشتن سود نیست

دین ندارد بوی، مشک و عود نیست
سخن  ممکن  صورت  ساده ترین  با  می خواهد  او 
عصر  است،  خاموشی  عصر  او،  عصر  اما  بگوید. 
و  رازآلود  عصر  شده،  گم  ـ  درون  روشن فکران 

اسرارآمیز:
گفت پیغمبر که هر که سر نهفت
زود گردد با مراد خویش جفت

دانه چون اندر زمین پنهان شود
سرِ او سرسبزی بستان شود

با این همه، او به قول »الکذب ریبه القلوب«10 معتقد 
تردید  و  شک  دچار  را  قلب  دروغین  »قول  است 
در  می تواند  هم  پندارگرا  فیلسوف  یک  حتا  می کند«. 
خویشتن بنشیند. چرا که فیلسوف است و باید »زنده« 
بماند. پس به زودی نتیجه می گیرد که عاشق نمی تواند 

عشقش را پنهان نگاه بدارد:
ای داده خاموشانه ای ما را تو از پیمانه ای

هر لحظه تو افسانه ای در خامشی شد نعره زن
موالنا بی باک است. ترس، مغلوب منطِق اوست. ایمان 

او به فردا ستایش آمیز است:
آن که کشتستم پی مادون من

می نداند که نخسبد خون من
عنکبوت  می چرخد،  او  سِر  باالی  ترس  این همه،  با 

آن جاست، با تارهای تنیده و دهان باز:
بس ستارة آتش از آهن جهید

و آن دل سوزیده پذرفت و کشید
لیک در ظلمت یکی دزدی نهان

می نهد انگشت بر استاره گان
می کشد استاره گان را یک به یک

تا که نفروزد چراغی در فلک

پیرامون و پایگاه موالنا
تا 3۸  استادی درآمد و  به  از 2۴ ساله گی  نابغه یی که 
ساله گی به تدریس پرداخت، با »شمس« آشنا شد و با 
خود بیگانه، که نه، در حقیقت با خویش آشنا شد، و 
بر قیل و قال و دفتر و دستِک مدرسه یی پای گذاشت، 
شوریده شد. اما هنوز ریشه های »تصوف« در اوست، 
و ریشه های او در تصوف. او به سوی عرفان می آید و 
ناکام می ماند. این است که در سراسر کتاب او، مثنوی 
معنوی، یک نوشخند دیده نمی شود، که سراسر نیشخند 
»پریشان گوی«  اینک  که  را  سابق  مالی  مردم  است. 
شاگردان  چشم  به  را  مردم  او  می کنند.  استهزا  است، 

ُکندذهن می نگرد، ترحم می کند، و ترحم، تحقیر است. 
رفته  پیش  این که  بدون  می رود  باال  موالنا  این جا 
بیچاره  و  منفرد  روشن فکری  که  می رود  او  باشد. 

شود. راهنمایی اش چنین است:
ای خران کور این سو دام هاست

در کمین، این سوی خون آشام هاست
و ترحمش این چنین تو را وقتی که حضرت صالح 
نفرین می کند و خدا بر مردم عذاب می فرستد، صالح 
پیامبر، هم از آن گونه که ناسزا می گوید، دل سوزی 

می کند:
صالح آن بشنید و ناله ساز کرد

نوحه بر نوحه گران آغاز کرد
رو به خود کرد و بگفت ای نوحه گر

نوحه ات را می نیرزند این نفر
باز اندر چشم دل او گریه یافت

رحمت بی علتی بر وی بتافت
قطره می بارید و حیران گشته بود

قطرة بی علت از دریای جود
عقل می گفتش که این گریه ز چیست

برچنان افسوسیان باید گریست
بر چه می گریی؟ بگو بر فعل شان

بر سپاه کینة بدنعل شان
بر دل تاریک پُرزنگارشان

بر زبان زهر همچون مارشان
بر دم و دندان سگ سارانه شان

بر دهان و چشم گژدم خانه شان
دست شان کژ پای شان کژ چشم کژ

مهرشان کژ، صلح شان کژ خشم کژ11
و یا در جای دیگر:

ظلمت چه، به ز ظلمت های خلق
سر نبرد آن کس که گیرد پای خلق12
اما خود پاسِخ خویش را داده است:

ای بسا ظلمی که بینی در کسان
خوی تو باشد در ایشان ای فالن13

و آن گاه از ذهن گرایی بیرون می آید و به سوی مردم 
روی می آورد.

با سگان بگذار این مردار را
خرد بشکن شیشة پندار را14

او  چون  می زند.  نیشخند  همه  به  است.  شوریده  او 
است.  نکرده  سفت  پا  هیچ جا  که  است  روشن فکری 
به  است،  گسسته  آن ها  از  بود،  روحانیان  قشر  از  او 
خویشتن  ز  ندارد.  علمی  بنیان  که  بسته  دل  کرامات 
به  یا  »نرسیده«  چیز  هیچ  به  و  کرده  سفر  خویش  به 
»هیچ چیز« رسیده است. گونه یی از خود بی خود شدن، 
گونه یی ناهشیاری، او را دل خوش می دارد. نابغه یی که 
نشسته  در خود  دهد،  اندیشه ها جهت  به  می توانست 
او  نیست.  ارجمند  همیشه  او  برای  چیز  هیچ  است. 
نگران است. شهیدی مانند »حالج« را می شناسد، گریز 
را نیز می داند. حتا صوفیان هم از زخم زباِن او برکنار 

نیستند:
صوفیان طبل خوار لقمه جو

سگ دالن همچو گربه روی شو15
موالنا همواره مخاطبی دارد. گاه مخاطِب او مردم اند، 
که  او  ناشناختۀ  روح  از  یی  پاره  گاه  و  مدعیان  گاه 

»مطلق« است:
آن چه گفتم، جمله گی احوال توست
خو نگفتم صد یکی ز آن ها درست

گر زتو گویند وحشت زایدت
ور ز دیگر آن فسانه آیدت

موالنا معترض است. فریاد او، فریاد اعتراض است. او 
مانند حافظ، »رند« نیست که »جنگ هفتاد و دو ملت« 
را عذر بنهد. مولوی پیش از آن که هنرمند باشد، یک 
قاضی منتقد است. در داستان »پادشاه جهودان« دوازده 
متناقض  اصل  دوازده  می گیرد.  اسالمی  فقه  بر  عیب 
این ها  همۀ  سرانجام  این که  جالب  و  می رود  نشانه  را 
ناگفته  اما  اتحاد حل کند.  را می خواهد در وحدت و 
می گذارد و دوباره همچون سوفسطاییان می شود. وقتی 
که نسبت به هه چیز شک می کند، می تواند مانند کانت 
»فرمان ایست« بدهد، می تواند همچون حافظ پدیده ها 
را »هیچ در هیچ« بنامد یا چون خیام از پوچی سخن 
وقتی  می کند.  فرق  قضیه  موالنا،  مورد  در  اما  بگوید. 
به هم می ریزد، عشق می آید و زنده گی  که همه چیز 
او  باز  است.  چنین  دیگرباره اش  تولد  می یابد.  نجات 
شوریده یی ست که باید شاعر »دیوان شمس« باشد. او 
هیچ گاه آرام ننشسته است. اما مفهوم عشق برای او، گاه 
»آزادی« و گاه »رهایی« است. این است که او زیر بامی 
فرو ریختن  بیم  آن  در  لحظه  »که هر  زنده گی می کند 

است«:
صد هزاران بار ببریدم امید

از که؟ از شمس، این ز من باور کنید
که  چرا  بنامید.  صوفی  یا  عارف  را  او  می توانید  شما 
ریشه های این هر دو در اندیشۀ اوست. او انسانی ست 
حتا  داشته.  تکیه  خود  عصِر  دانش های  کلیۀ  بر  که 
او،  عشق  اوست.  معتقداِت  جزِو  هم  افسانه ها 
یک  موالنا  نهایی،  تحلیل  در  و  است  انسان  به  عشق 
او  که  افراطش سبب می شود  گاه  است.  انسان دوست 
تبریزی«  به »شمس  او  بنامیم. عالقۀ  »انسان پرست«  را 
نه به خاطر کشش جنسی ست و نه زیباپرستی یا چیزی 
شبیه این ها. شمس تبریزی، نماد انسانیت است. کسی 
باشد، خدای  انسانی  برگزیدۀ  تمام خصال  نمایندۀ  که 
موالنا  معبود  تبریز  تنها شمس  به عالوه  است.  مولوی 
نیست، او چندین دوست داشته که به خاطر آن ها زنده 
فرد  چند  در  را  انسانی  کل  ارزش های  او  است.  بوده 
خالصه می کند و به عبادت شان می پردازد. این کار از 
زیرا  است.  ناپسند  دیگر  جهت  از  و  پسندیده  جهتی 
کسی که می توانست مانند منصور حالج یا سهروردی 

»صافی« باشد، »صوفی« ماند و مرد.
پی نوشت :

1ـ دفتر اول ص 1۴2
2ـ دفتر ششم ص 12

3ـ صفحات 5۸ و 59 دفتر دوم
۴ـ دفتر سوم ص 95

»قدری« یک سان  و  »جبری«  مفاهیم  موالنا  نظر  از  5ـ 
است.

6ـ دفتر دوم ص 166
7ـ دفتر اول ص 1۸3
۸ـ دفتر دوم ص 157
9ـ دفتر اول ص 71

10ـ حدیث نبوی که از امام حسن نقل شده است و 
جای جای در مثنوی آورده می شود.

11ـ دفتر اول ص 1۴6
12ـ دفتر اول ص ۸0
13ـ دفتر اول ص ۸2
1۴ـ دفتر اول ص ۸5

15ـ دفتر دوم ص 20 
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مــوالنا؛ 
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نگرانی از نکاِت مبهم در متِن توافق نامۀ جدید
احمــد عمران

وحدِت  دولت  ایجاد  سِر  بر  گفت وگوها  و  دیدارها 
ملی ادامه دارد، در حالی که جامعه نگران و مضطرب 
از وضعیِت به وجود آمده برای نتیجۀ این گفت وگوها 
می توان  زمانی  را  موضوع  این  می کند.  لحظه شماری 
و  انتخابات  با  رابطه  در  که  کرد  درک  خوب 
انتخاباتی، مطلبی  گفت وگوهای سیاسی میان دو تیم 
در فضای مجازی در صفحۀ رخ نما)فیس بوک(ی  را 
پایاِن  هواخواهاِن  چه قدر  که  ببینی  و  بگذاری  خود 
نشانۀ  موضوع  این  اند.  زیاد  انتخاباتی  جنجال های 
آیندۀ  به  نسبت  مردم  میاِن  در  نگرانی  میزان  روشِن 

سیاسِی کشور می تواند باشد. 
از  باالیی  میزان  نابسامانی های سیاسی،  جامعۀ درگیر 
خود  شهرونداِن  میان  در  را  سیاسی  حساسیت های 
این همه  از جهان  نقطه یی  برمی انگیزد. شاید در هیچ 
وقت بر سِر جار و جنجال های سیاسی گذاشته نشود، 
نقِل  و  چاشنی  سیاسی،  بحث های  افغانستان  در  اما 
هر مجلس شده است. هر جا که پا بگذاری، می بینی 
در مورد انتخابات می گویند و این که چه آینده یی در 

انتظار کشور است. 
در این روزها که یک بارِ دیگر موضوع گفت وگوهای 
حکومت  ایجاد  و  انتخاباتی  تیم های  میان  سیاسی 
وحدِت ملی داغ شده، باز شور و نشاط در رگ های 
جامعه جاری شده و مردم نسبت به روزهای گذشته 
بودند،  سیاسی  گفت وگوهای  بن بسِت  شاهد  که 

امیـدوار دیده می شوند. 
طوالنی ترین،  به  افغانستان  که  دارند  انتظار  مردم 
پایان  جهان  انتخاباِت  پُرهزینه ترین  و  جنجالی ترین 
در  اما  یابند.  نجات  سرگردانی  از  شهروندان  و  دهد 
عین حال مردم بر این نکته نیز واقف اند که انتخابات 
انتخابات  زیرا  باشد؛  داشته  را  الزم  مشروعیِت  باید 
در  دیگر  که  است  تلخی  تجربۀ  مشروعیت،  بدون 

افغانستان نباید تکرار شود. 
تجربۀ سال 13۸۸ نشان می دهد که حکومِت غیرمشروع 
بدتر از حکومت استبدادی و توتالیتر بوده می تواند. 
حکومِت غیرمشروع سرانجام کشور را به ورطۀ جنگ 

و شکست های سیاسی و اقتصادی می کشاند. حکومت 
آقای کرزی در پنج ساِل پسین چیزی جز نمونۀ یک 
پنداشته  سیاسی  مدیریِت  در عرصۀ  فاحش  شکسِت 
نمی شود. این حکومت به دلیِل همان آرای تقلبِی خود 
نتوانست به حکومتی مورد حمایِت مردم تبدیل شود 
و از این رو، طیفی از ناراضیان را در کشور به وجود 

آورد. 
پس از سال 1393 که افغانستان وارد مرحلۀ تازه یی از 
بنیادهای سیاسی و اقتصادی و رابطه با جهان می شود، 
نیازِ مبرم به مدیریِت سیاسِی کارا و پاسخ گو دارد و 
از آرای مردم مشروعیت  چنین مدیریتی بدون شک 
تشکیل  پی  در  که  جدید  توافقات  می آورد.  به دست 
در  را  نیازها  این  باید  است،  ملی  وحدت  حکومت 
نظر بگیرد. زیرا با تحمیل زور و فشار هرگز نمی توان 

مشروعیت سازی کرد. 
تیم اصالحات و همگرایی که از ناگزیری های جامعه 
باید  شده،  پرتاب  حکومتی  چنین  ایجاد  سمِت  به 
اساسی ترین  و  نخستین  مردم  رای  از  دفاع  که  بداند 
کشور  سیاسی  عرصۀ  در  آن  بقای  و  دوام  ضمانِت 
است. نمی خواهیم که به رد توافقاِت جدید به دلیل 
آن چه که نیاز سیاسِی کشور خوانده می شود، بپردازیم؛ 
توافقاِت  که  گرفت  نادیده  نمی توان  را  نکته  یک  اما 
»همگرایی«  و  »اصالحات«  برای  بستری  باید  جدید 

در کشور شود. 
رای  صندوق های  پای  به  حمل   16 در  مردم  وقتی 
که  داشتند  مشخصی  خواسته های  و  مطالبات  رفتند، 
و  اصالحات  تیم  باالی  رای  برجاست.  پا  هم چنان 
بود که  اعتمادی  از  برخاسته  انتخابات،  همگرایی در 
نسبت به این تیم وجود داشت و حاال نیز وجود دارد. 
چه گونه  و  گرفت  صورت  بازی هایی  چه  این که  اما 
مردم  چشِم  از  پوشیده  چیزی  می شود،  بازنده  برنده 

نیست. 
تقلب  و  گذشته  چه  انتخابات  در  که  می دانند  مردم 
کاماًل  مسایل  این  است.  شده  سازمان دهی  چه گونه 
بدون  نداند،  جهان  در  کسی  هیچ  اگر  و  روشن اند 
تردید مردم افغانستان در روشنی مسایل جارِی کشورِ 
خود هستند. حاال که بحث امضای توافق نامۀ جدید 

تیم اصالحات  انتظار دارند که  مطرح می شود، مردم 
آن ها  برابِر  در  را  بزرِگ خود  و همگرایی مسوولیِت 
که  دارند  ارزش  زمانی  توافقات  نکند.  فراموش 
این جای  تا  باشند.  مردم  بازتاب دهندۀ خواست های 
به  توانسته  به خوبی  همگرایی  و  اصالحات  تیم  کار 
توقعاِت مردم پاسخ دهد، ولی مشکل اساسی پس از 
این بروز می کند. وقتی حکومت وحدت ملی ساخته 
شود، مردم انتظار دارند که چنین حکومتی بتواند از 
آرا و مشارکت سیاسِی آن  ها در قدرت نماینده گی کند. 
مردم  حِق  حاکمیت  کشور،  اساسی  قانون  اساس  بر 
است که به وسیلۀ نماینده گاِن آن ها تمثیل می شود. این 
به صورِت  انتخابات  که  برآورده می شود  زمانی  حق 
مشروع در کشور برگزار شود و رای مردم تعیین کنندۀ 
بازی های  و  ترفندها  نه  و  باشد  آن ها  سرنوشِت 
سیاسِی پشت پرده. مردم حق دارند که از نماینده گان 
واقعِی خود بپرسند که بر اساس کدام معیارهای ملی 
این  و  است  آمده  وجود  به  ملی  وحدِت  حکومت 
حکومت چه گونه می تواند کارایی خود را در عرصۀ 

مدیریت سیاسِی کشور به اثبات رساند. 
قابل  و  مبهم  موارد  جدید،  توافق نامۀ  متن  در  هنوز 
این  و  دارد  وجود  گوناگون  شیوه های  به  تفسیر 
نگرانی  کند؛  آشکار  را  تازه یی  نگرانی های  می تواند 
تازه  جدال های  به  توافق نامه  متن  این که  بر  مبنی 
بینجامد و کارایی دولت را در عرصۀ ارایۀ خدمات به 

شهروندان سلب سازد. 
که  داده  نشان  افغانستان  در  حکومت داری  تجربۀ 
حکومت داری  ولی  است،  آسان  حکومت  ساختن 
بازهم  ملی  وحدت  حکومت  درون  از  اگر  مشکل. 
شود،  آغاز  تک روی ها  و  برآورد  سر  استبداد  نوعی 
حکومتی  چنین  که  کرد  اذعان  باید  شک  بدون 
هرگز به صرفه نبوده و نمی تواند پاسخ گوی مطالبات 
شهروندان باشد. مردم واقعاً از فضای فعلی خسته اند و 
می خواهند که انتخابات به نتیجه برسد، ولی از جانب 
دیگر به همان میزان از حکومتی که بر مبنای مصلحت 

و معامله به وجود آمده باشد، بیـزارند.
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سازمان دهندۀ جنگ...
شاهراه های کشور را مسدود کنند؛ اما با مقاومت نیروهای 

امنیتی روبرو شدند و این »خواب را به گور« برده اند.
بسم اهلل محمدی وزیر دفاع افزود: »امسال خونین بود؛ چرا 
که در گذشته ناتو بار زیادی را بردوش می کشید؛ اما دیگر 
نیروهای  استقبال می کنیم.  آنان  از خروج  ما  نیست و  ناتو 
شوم  پالن های  تمامی  توانسته،  مردم  همکاری  به  امنیتی 
دشمن را در مناطق مختلف کشور خنثا کنند؛ یک درصد 
قدرت  به  افغانستان  در  دوباره  طالبان  که  نیست  ممکن 

برسند«. 
آقای محمدی تصریح کرد: »نیروهای امنیتی در سال جاری 
6125 عملیات پیشگیرانه، 599 عملیات کوماندویی، 5391 
اند و همچنین  مورد عملیات خارج از پالن را اجرا کرده 
نیروهای اردوی ملی 392۴ حلقه ماین را نیز خنثا کرده اند«.
وزیر دفاع بیان داشت: طالبان در سال جاری 57۸۴ مورد 
بر نیروهای امنیتی تعرض کرده اند که 691 مورد آن حمله 
گروه بوده که در همه این موارد با شکست مواجه شده اند. 
محمدعمر داوودزی وزیر داخله نیز گفت: استراتیژی دشمن 
در سال جاری این بود که اعتماد مردم را نسبت به نیروهای 
امنیتی کم کند؛ اما ناکام شدند و دلیل این پیشرفت نیروهای 

امنیتی نیز در همت این نیروها و همکاری مردم است.
و  ملی  1523پولیس  جاری  سال  »در  افزود:  داوودزی 
6۸9پولیس محلی شهید شده اند که این تلفات اندکی بیشتر 
از سال گذشته است؛ اما در مقابل 5503 تن از افراد طالبان 
کشته شده اند که تلفات آنان نسبت به سال گذشته سه برابر 

افزایش یافته است«.
ولسوالی  و  کابل  هوایی  میدان  بر  حمله  به  ارتباط  در  او 
در  اسناد صوتی و تصویری  سنگین هلمند مدعی شد که 
دست دارد که مهاجمان در بین خود به زبان اردو، پولیس 
را به پشتو فحش می دهند. یعنی به گفته او آنان پاکستانی 

بودند.
نشان  پاکستان خاطر  راکتی  داخله در مورد حمالت  وزیر 
کرد: از اول سال جاری تاکنون ۴۴21 راکت از سوی نظامیان 
پاکستان بر مناطق مختلف سرحدی افغانستان شلیک شده 

که 16 نفر ملکی تلفات داشته است.
او گفت: با آنکه دوبار رییس جمهور در شورای امنیت ملی 
به نیروهای امنیتی دستور عمل متقابل را داده؛ اما »ما تاهنوز 

دست به اقدام متقابل نزده ایم«.
این  بر  افغانستان  حکومت  »تصمیم  گفتند:  امنیتی  وزرای 
است که در مورد حمالت راکتی پاکستان به شورای امنیت 

سازمان ملل متحد شکایت درج کنیم«.
با حفر خندق در  پاکستان  داخله،  دفاع و  به گفته وزیران 
این  این طور وانمود کند که  امتداد خط دیورند می خواهد 
خط سرحدی است. اما این اقدام پاکستان با واکنش مردم 
افغانستان  دو طرف خط مواجه شده و همچنین حکومت 
تعیین  این موضوع  بیشتر روی  برای تحقیق  را  یک هیات 

کرده است.
آقای داوودزی، کم کاری پولیس کابل را در خودسری ها و 
فیرهای هوایی در هفته شهید، پذیرفت و خاطرنشان کرد که 
پس از این پولیس با چنین اقداماتی برخورد قانونی می کند.
وزیر داخله در مورد پدیده بچه بازی گفت: با وجودی که 
در این مورد قانون وجود ندارد؛ اما پولیس پس از این با 
عمل بچه بازی به صورت قاطع برخورد خواهد کرد؛ زیرا 

این عمل سبب ایجاد قضایایی امنیتی شده است.
همچنین وزرای داخله و دفاع ملی، نگرانی مردم و بیشتر نا 
آرامی ها را در کشور به چالش های انتخابات ربط دادند و از 
نامزدان خواستند هر چه زودتر به توافق سیاسی دست یابند.
انتخاباتی دو  این در حالی است که روز گذشته ستادهای 
نامزد از نزدیک شدن دیدگاه های دو طرف برای رسیدن به 

توافق خبر دادند.

حضور طالبان پنجابی در...
پاکستان بارها اعالم و تاکید کرده است که کاماًل متعهد 
علیه  آن  خاک  از  حمله یی  که  ندهد  اجازه  تا  است 

کشورهای دیگر صورت گیرد.
شاه«  »معظم  به تازگی  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
و  کرد  احضار  را  کابل  در  پاکستان  سفارت  کاردار 
مراتب نگرانی عمیق کابل نسبت به بیانیه اخیر فرمانده 
ادامه  برای  وی  تالش  بر  مبنی  پنجاب  ایالت  طالبان 
طرف  به  را  افغانستان  خاک  در  تروریستی  حمالت 

پاکستانی اعالم کرد.
پاکستان  امور خارجه  بیانیه روز سه شنبه وزارت  در 
افغانستان  دولت  از  پاکستان  دولت  که  شد  تاکید 
خواستار متوقف کردن سیاست اتهام زنی علیه اسالم 
بر ضرورت همکاری دو کشور  آباد است و همواره 

برای مبارزه علیه تروریسم تاکید دارد.
بین المللی  تحلیلگران  اکثریت  که  است  درحالی  این 
پاکستان  سوی  از  افغانستان  جنگ  که  هستند  معتقد 

رهبری می شود.
اسناد و شواهد کافی دال بر رهبری جنگ در افغانستان 
از سوی دستگاه استخباراتی پاکستان ارایه شده است؛ 

اما اسالم آباد همواره این اتهامات را رد می کند.
پرویز مشرف رییس جمهور سابق پاکستان:

 حضور طالبان پنجابی در افغانستان خبری خوش          آیند 
است

در این حال، رییس جمهور سابق پاکستان اعالم کرد: 
اطالعیه طالبان پنجابی پاکستان در مورد عدم فعالیت 
نظامی در پاکستان و انتقال عملیات ها به افغانستان را 
خوشایند دانسته و آن را به عنوان پیروزی ارتش این 

کشور در برابر آن ها برشمرد.
پرویز مشرف رییس جمهور سابق و رییس اسبق ستاد 
قائداعظم  پاکستان و سرکرده مسلم لیگ شاخه  ارتش 
اعالم طالبان پنجاب پاکستان را در مورد عدم فعالیت 
اطالعیه  گفت:  و  دانست  خوشایند  را  پاکستان  در 
طالبان پنجابی مبنی بر عدم فعالیت نظامی در پاکستان 
این  پیروزی ارتش  به منزله  افغانستان  به  انتقال آن  و 

کشور در برابر آن ها است.
این مورد خبر  افزود: تصمیم طالبان پاکستان در  وی 
کشور  این  دولتی  نهادهای  و  مردم  برای  خوشایندی 

است.
اقتصاد  بر  مثبتی  تأثیر  امنیت  برقراری  گفت:  مشرف 
پاکستان خواهد داشت و روند سرمایه گذاری در این 

کشور را نیز با افزایش روبرو خواهد کرد.
ثبات  برای  کرد:  تأکید  پاکستان  سابق  رییس جمهور 
سیاسی اقدامات امنیتی دولت پاکستان الزم و ضروری 

می باشد، بنابراین حکومت فعلی باید در جهت تقویت 
ارتش این کشور کوشا باشد.

حادثه  به  اشاره  با  پاکستان  ارتش  ستاد  سابق  رییس 
مادل تاون که در ان تعدادی از حامیان طاهرالقادری 
هیچ  گفت:  شدند،  کشته  پولیس  نیروهای  وسیله  به 
که  تظاهرات کنندگانی  علیه  خشونت  حق  حکومتی 
انتقاد  و  اعتراض  به  دست  مسالمت آمیز  صورت  به 

می زنند را ندارد.
به  اسالم آباد  پولیس  کردن  محکوم  با  همچنین  وی 
خاطر بازداشت کارمندان و حامیان احزاب اپوزیسیون 
پولیس  رفتار  داشت:  اظهار  جاری،  هفته  طی  دولت 
طرفداران  و  کارکنان  دستگیری  مورد  در  پاکستان 
و  خان  عمران  رهبری  به  انصاف  تحریک  احزاب 
غیر  کاماًل  طاهرالقادری  رهبری  به  عوامی  تحریک 
این  دلیل  همین  به  بوده،  دموکراتیک  غیر  و  قانونی 

اقدام را محکوم می کنیم.
طالبان  رهبر  معاویه  اهلل  عصمت  گذشته  روزهای  در 
پنجاب پاکستان در اطالعیه یی اعالم کرده بود: به دلیل 
اوضاع وخیم منطقه  و مشکالت داخلی در این گروه، 
فعالیت نظامی خود را در پاکستان متوقف کرده و به 
امور تبلیغاتی می پردازیم و از این پس تحرکات نظامی 

خود را در افغانستان سازمان دهی خواهیم کرد.

تفکِر مسعود بازخوانی...
نمایندگان  مجلس  عضو  کاظمی  علی  سید  داکتر 
شهید  خصلت های  از  یکی  گفت:  نموده  سخنرانی 
احمدشاه مسعود خدا محوری او بود که او در دوره ها 

و حالت های گوناگون، هیچ گاه از یاد خدا غافل نبود.
شهید  پذیری  مسوولیت  گفت:  هم چنان  کاظمی  آقای 
احمدشاه مسعود از نکات برجسته در زنده گی مبارزاتی 
او است؛ زمانی که جوان بود و نگریست که سرزمین و 
مردمش تحت اسارت قرار دارند، به جبهات رفت و در 
مقابل رژیم به خاطر بیرون کشیدن مردم از آن حالت، 

مبارزه کرد.
این عضو مجلس با بیان این که ابعاد زنده گی مسعود 
گفت:  است،  زیادی  تالش های  و  مطالعات  نیازمند 

»شهید احمدشاه مسعود به آنچه می گفت باور داشت و 
به آن عمل می کرد.«

کرد  خاطرنشان  دانشجویان  به  خطاب  کاظمی  آقای 
که یکی از استراتیژی دشمنان همواره این بوده است 
با  تا  است  ما  بر  اما  بردارند؛  میان  از  را  بزرگان مان  تا 
اندوختن علم و دانش و بودن در الیه های اجتماعی و 

اقتصادی راه این بزرگان را تعقیب کنیم.
ضیا ولی زاده یکی از سخنرانان در این نشست گفت: 
اندیشه و  از  فراتر  احمد شاه مسعود  شخصیت شهید 
قابلیت ما است و ما تا هنوز هم نتوانسته ایم تا راه این 

بزرگان را به گونۀ واقعی بشناسیم.
بیان این که شهید احمد شاه مسعود  با  آقای ولی زاده 
برای تمام بشریت مبارزه می کرد گفت: گرامی داشت از 
مبارزه و  ما ره رو راه  این را می رساند که  هفتۀ شهید 

عدالت پسندی این شهدا هستیم.
جامعه  استاد  مشتاق  عبدالصمد  استاد  حال،  عین  در 
شناسی این دانشگاه گفت: برای نسل جوان که علم دار 
مسعود  شهید  تفکر  متن  باید  هستند،  امروزی  تفکر 
نیز  دیگر  نسل های  به  را  متن  این  و  شده  بازخوانی 

انتقال دهیم.
مسعود  شاه  احمد  شهید  که  این  بیان  با  مشتاق  آقای 
این  اما  گفت:  و  کرد  مبارزه  متعالی  اندیشۀ  با 
سرزمین)افغانستان( همواره اندیشه ها را باز نمی تابد و 
هرازگاهی که اندیشه یی سر بلند کرده است با مداخلۀ 

بیرونی ها از میان برداشته شده است.
عنصر  دو  دارای  انقالبی  هر  کرد:  تأکید  مشتاق  استاد 
است یکی خون و دیگر پیام که شهدا با ریختن خون 
جهانیان  به  را  حق پسندی  و  عدالت خواهی  پیام  خود 

رساندند.
آقای مشتاق خاطر نشان کرد: »شهید احمد شاه مسعود 
انسجام وحدت ملی و همآهنگی مردم را می خواست و 
همواره با صدای رسا بیان می داشت که مردم افغانستان 
را هیچ حیله و نیرنگی از هم نمی پاشد چون این مردم 
با هم اشتراکات زیادی دارند که باعث شده است تا در 

مقابل دشمنان بایستند.«
این استاد دانشگاه تأکید کرد: شهید احمد شاه مسعود 
همواره ارزش های مردم ساالری را ارج می گذاشت و 
برای این که یوغ استعمار از گردن هموطنانش به دور 
باشد و مردم به دست خود سرنوشِت خود را بسازند، 

مبارزه کرد.
از هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور همه 

ساله در این دانشگاه یادبود می شود.



آرامگاه شکوری بخارایی، ناجی زبان 
فارسی در تاجیکستان رونمایی شد
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تیم رئال مادرید حمایت  از هموطنش در  زین الدین زیدان 
مربی  به  آینده  در  می خواهد  کرد  عنوان  همچنین  او  کرد. 

بزرگی تبدیل شود.
زین الدین زیدان که هدایت تیم دوم رئال مادرید را بر عهده 
می گوید  همچنین  او  است.  راضی  انتخاب  این  از  گرفته، 

قصد دارد در آینده هدایت تیم های بزرگتری را قبول کند.
زین الدین زیدان در گفت وگو با نشریه اکیپ فرانسه عنوان 
کرد: دوست دارم دوباره هیجان فوتبال را از نزدیک لمس 
کنم. پس از این که سال ها به عنوان بازیکن در دنیای فوتبال 
بار دیگر در  نیاز است یک  حضور داشتم، احساس کردم 
کانون این ورزش قرار بگیرم و بار دیگر فشارها و هیجان 
این  این که  از  البته  نزدیک لمس کنم.  از  را  فوتبال  دنیای 
پشیمانی  احساس  نشدم،  مربیگری  دنیای  وارد  سال  چند 
که  بودم  رئال  در  آنچلوتی  دستیار  گذشته  فصل  نمی کنم. 
خیلی به من کمک کرد و در حال حاضر هدایت تیم دوم 
رئال را بر عهده دارم. این دو تجربه خیلی می تواند به آینده 

مربیگری من کمک کند.

فرانسه  ملی  تیم  پیشین  الجزایری تبار  هافبک 
سرمربی  عنوان  به  خود  ویژگی های  درباره 
مربی  قطعا  شوم  سرمربی  من  اگر  گفت: 
جاه طلبی  خواهم بود و تیمی هجومی را روانه 
میدان خواهم کرد. فوتبال تیم من ساده خواهد 

بود؛ یک فوتبال ساده و روان.
زیدان درباره شرایط کریم بنزما در این تیم نیز گفت: بنزما 
در بازی های اخیر خود در رئال گل نزده است. این اتفاق 
برای هر مهاجمی می تواند رخ دهد. بنزما خود کامال آگاه 
دارد.  وجود  زدن  گل  برای  او  از  انتظاراتی  چه  که  هست 
مطمئن هستم او به زودی گل می زند و ما دیگر این بحث 
را ادامه نمی دهیم. همه از باشگاهی مثل رئال مادرید انتظار 
به  را  چیزها  این  هستید،  مادرید  در  وقتی  دارند.  موفقیت 
همه  در  که  دارند  انتظار  همه  زیرا  می کنید،  حس  خوبی 
مسابقات پیروز شوید و تنها پیروزی ارزش دارد. گل نزدن 
مهم  می رسد  پیروزی  به  تیمت  که  زمانی  تا  بازیکن  یک 
نیست. بنزما بازیکن ساکتی است و زیاد صحبت نمی کند و 
تمام تمرکزش را معطوف به پیشرفت در فوتبال کرده است. 
من و بنزما از خیلی جهات شبیه هم هستیم. من نیز وقتی 
که فوتبالیست بودم تمام تمرکزم روی بازی بود و در کنار 
آن از بودن در کنار خانواده لذت می بردم. کاری که بنزما نیز 

آن را انجام می دهد.
زیزو در پایان درباره حضور بازیکنان جوان در رئال مادرید 
باشگاه رئال مادرید خیلی مهم است  برای مربیان و  گفت: 
بتوانند  دارند  حضور  تیم  این  در  که  جوانی  بازیکنان  که 
بازیکنانی  ترکیب مان  در  ما  دهند.  ادامه  خود  پیشرفت  به 
همچون خسه، واران، ایسکو و کارواخال را داشتیم که در 
فصل قبل عملکرد خوبی از خود نشان دادند و آینده آنها 
در رئال مادرید شکل خواهد گرفت. باشگاه برنامه منظمی 

برای پیشرفت بازیکنان جوان خود دارد.

نیروهای  جدید  فرمانده  کمپبل  جان 
ایساف و راحیل شریف رییس ستاد ارتش 
مرزی  هماهنگی های  مورد  در  پاکستان 
میان افغانستان و پاکستان با یکدیگر دیدار 

و گفت وگو کردند.
مسائل  مورد  در  طرف  دو  دیدار  این  در 
مربوط به منافع متقابل از جمله پیشرفت در 
نظامی در وزیرستان شمالی،  عملیات های 
اوضاع کنونی در افغانستان و هماهنگی ها 
در امتداد مرز افغانستان و پاکستان  بحث 

و گفت وگو کردند.
جان  دیدار  اولین  این  که  است  گفتنی 

عنوان  به  شدن  منصوب  از  پس  کمپبل 
فرمانده نیروهای ایساف از پاکستان است.

این دیدار در حالی صورت می گیرد که در 
امریکا  سفارت  مقامات  گذشته  روز  چند 
در اسالم آباد با رییس ستاد ارتش پاکستان 
از  آمریکا  امن  برای خروج  دیدار کرده و 

افغانستان به رایزنی پرداختند.
که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  عده یی 
نیروهای  خروج  تسهیل  برای  نیز  کنپبل 
هم  ان  افغانستان  از  آمریکا  و  ناتو  نظامی 
از طریق خاک پاکستان به این کشور سفر 

کرده است. شکوری  محمدجان  استاد  رحلت  سالروز  دومین  آستانۀ  در 
بخارایی، آرامگاه این ابرمرد فرهنگ و ادب و ناجی زبان فارسی 
تاجیکستان  مشاهیر  آرامگاه  در  شنبه  سه  روز  تاجیکستان،  در 

رونمایی شد.
محمدجان شکوری که دو سال پیش در سن ۸7 سالگی درگذشت 
از سال 1996 تا پایان عمرش عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی در تهران بود و در سال 2005 او به عنوان ›چهره 

ماندگار‹ در ایران برگزیده شد.
طراحی آرامگاه این شخصیت فرهنگی را که با الهام از معماری 
خراسان بزرگ انجام گرفته، نوه استاد ›آیت اهلل شکوری بخارایی‹ 
بنا که از آن بوی خراسان  انجام داده و کارهای ساختمانی این 
با همت  به مشام می رسد زیر نظر و  بزرگ و بخارای شریف 
فرزند استاد ›رستم شکوری بخارایی‹ و جمعی از شاگردانش و 

مساعدت مالی بیمارستان ایرانی ابن سینا به پایان رسیده است.
خانم دل افروز اکرامی از شعرای بنام فرهنگ و ادب تاجیکستان 
در  فقید  دانشمند  این  که  گفت  شکوری  محمدجان  همسر  و 

برقراری روابط میان ایران و تاجیکستان نقش بارزی ایفا کرد.
از  ها، جمعی  نوه  و  فرزندان  با حضور  که  مراسم  این  در  وی 
فرهیختگان تاجیک و برخی از اعضای سفارت ایران برگزار شد، 
افزود: استاد محمدجان شکوری بخارایی، با تالش وافر در حفظ 

زبان و ادب فارسی در تاجیکستان 
عضو  عنوان  به  سالها  و  کوشیده 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوسته 
ایران  اسالمی  جمهوری  فارسی 
مفتخر  و  کرد  شایانی  خدمات 
ایران  در  ماندگار  چهره  عنوان  به 

اسالمی شده است.
آثار  بر  عالوه  ایشان  گفت:  وی 
بسیار و ارزشمند مکتوب در قالب 
زیادی  شاگردان  مقاله  و  کتاب 
تربیت کرده اند، که در همه زمینه 
های فرهنگی و ادبی تاجیکستان و 

ایران کار و فعالیت داشته اند.
شکوری،  استاد  کرد:  تصریح  وی 
کتب شعرا و نویسندگان و علمای 
تاجیک را برای ایرانیان با همکاری 
رایزنی این کشور در دوشنبه به خط فارسی تهیه و برگردان و به 
کشور همزبان خود انتقال می داد و در کتب شعرا و ادبای ایرانی 

را نیز به خط سریلیک برای تاجیکان تهیه می کرد.
وی افزود: مرحوم شکوری از شخصیت های معروف و توانای 
خط  جای  به  فارسی  خط  رواج  گر  ترغیب  همیشه  تاجیک 

سریلیک در تاجیکستان بود. 
استاد محمدجان شکوری سال 1926 در بخارا در خاندان صدر 
ضیا متفکر و دانشمند بزرگ تاجیک چشم به جهان گشود و دو 

سال پیش در سن ۸7 سالگی چشم از جهان فرو بست.
استاد شکوری بیش از 500 مقاله در زمینه های مختلف علمی 
نوشت که اکثر آنها به زبانهای روسی در روسیه و فارسی در ایران 

و افغانستان و به خط سریلیک در تاجیکستان به طبع رسیدند.
سال   ۸0 از  پس   ،‹ اینجا  است  ›خراسان  عنوان  با  کتابی  در  او 
سلطه شوروی و سانسور اندیشه های خودآگاهانه، برای اولین 
بار تاجیکستان را بخشی از سرزمین بزرگ خراسان خوانده است.
خواهی  هویت  جنبش  پیشوایان  از  یکی  شکوری  محمدجان 
به   19۸9 سال  در  که  بود  شوروی  عهد  اواخر  در  تاجیکستان 
سابق  جمهوری  این  در  تاجیکی  فارسی  زبان  شدن  رسمی 

شوروی انجامید.

کشته شـدن سه نـظامی...
 غیر نظامی افغان زخمی گردیده است. تا 
اکنون هویت سربازان کشته شده که متعلق 

به کدام کشور می باشند، روشن نیست.
ورودی  در  نزدیکی  در  حمله  این 
تحت  شدیداً  که  متحده  ایاالت  سفارت 
همچنان  است.  داده  رخ  می باشد  نظارت 
ساختمان های  مذکور  انفجار  شدت  از 
اطراف سفارت نیز خسارت دیده اند و از 
آژیرها  نیز صدای  متحده  ایاالت  سفارت 

شنیده می شد.
تائید  را  حمله  این  نیز  امنیتی  مقامات 
افغانستان  پولیس  مقام  یک  است.  کرده 
پرس«  »فرانس  فرانسه  خبری  آژانس  به 
گفت: »هدف این حمله نیروهای خارجی 

بوده است و این حمله در یکی از جاده 
منتهی  کابل  هوایی  میدان  به  که  هایی 
می گردد، رخ داده است«. گروه طالبان از 
به  را  حمله  این  مسوولیت  توییتر  طریق 

عهده گرفته اند.
گفته می شود که حمله روز گذشته یکی 
از شدیدترین حمالت در چند هفته اخیر 
است  درحالی  این  است.  بوده  کابل  در 
در  انتخاباتی  تنش های  ماه ها  از  پس  که 
ساعاتی  که  است  شده  گفته  افغانستان، 
انتخابات  نامزد  هردو  حادثه  این  از  پیش 
این کشور احتماالً به نتایجی رسیده بودند 
یک  از  نیز  کرزی  حامد  سخنگوی  و 
سخن  زمینه  این  در  شگرف«  »پیشرفت 

گفته است.

از  پس  که  لیورپول  کاپیتان 
ملی  تیم  از  برزیل  جام جهانی 
در  کرد،  خداحافظی  انگلیس 
دیلی میل  روزنامه  با  گفت وگو 
صحبت  به  مختلفی  مسائل  درباره 

پرداخت.
در  فصل  این  که  سوآرس  لوئیس  از  تمجید  با  جرارد  استیون 
بارسلونا توپ خواهد زد، گفت، سوآرس بهترین بازیکنی است 
حیاتی  و  مهم  گل های  قبل  فصل  »او  کرده:  بازی  او  کنار  که 
زیادی را برای ما به ثمر رساند. سوآرس مهاجم تاثیرگذاری برای 
لیورپول است. از نظر من او االن در اوج آمادگی به سر می برد 
و شایسته است که او را به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب 
محرومیتش  دوران  پایان  از  پس  سوآرس  هستم  مطمئن  کنیم. 
فصل  این  در  مسی  داشت.  خواهد  فوتبال  به  خوبی  بازگشت 
چند بار آسیب دیده است. کریستیانو رونالدو هم چند بازی را 
بهترین  سوآرس  بنابراین  داد.  دست  از  آسیب دیدگی   خاطر  به 
را  استفاده  نهایت  رونالدو  و  مسی  غیبت  از  او  است.  بازیکن 
را که در  اتفاقی  توانایی است.  بازیکن  داد که چه  برد و نشان 
جام جهانی برای او رخ داد، باید فراموش کرد. این اتفاق برای 

هر بازیکنی تلخ است.
ملی  تیم  کاپیتان  عنوان  به  که  رونی  وین  از  حمایت  با  جرارد 
تیم  از  بازنشستگی  از  پس  گفت:  است،  شده  انتخاب  انگلیس 
ملی انگلیس خیلی به این موضوع فکر کردم که چه کسی کاپیتان 
روی  نرسید.  من  ذهن  به  رونی  از  بهتر  فردی  و  شود  انگلیس 
هاجسون به رونی ایمان دارد. زمانی که مهاجم منچستریونایتد 
جایگاه  مورد  در  گمان ها  و  که حدس  زمانی  بود،  فشار  تحت 
او در تیم ملی انگلیس به اوج خود رسیده بود، مربی او را رها 
نکرد و به او بازی داد و این احترام بزرگی است که مربی برای 

بازیکن خود قائل است.
جرارد با تمجید از وین رونی ادامه داد: رونی یک رهبر است. 

رونی هر وقت برای تیم ملی انگلیس به میدان می رود با قدرت 
بازی می کند و هیچگاه از زیر بار مسئولیت فرار نمی کند. قبل 
از بازی، او یکی از پر سر و صدا ترین بازیکنان تیم است. او از 
صحبت کردن و حرف زدن با دیگران نمی ترسد و انتظار خود 
از بازیکنان را به راحتی می گوید. عالوه بر آن رونی کاپیتان تیم 
او  چیز  همه  است.  مهم  خیلی  این  و  است  نیز  باشگاهی خود 
کامل بوده است که شخصی مانند لوییس فان خال او را به عنوان 
کاپیتان تیم انتخاب کرده است. فان خال این تصمیم را در طول 
پنج یا شش هفته گرفته است در حالی که هاجسون حداقل دو 
سال است که بازی های رونی را تماشا می کند و به نظر من باید 
هر چه زودتر رونی را به عنوان کاپیتان تیم ملی انگلیس انتخاب 

می کرد.
جرارد در پایان درباره حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا 
لیگ قهرمانان هستیم  بار دیگر در  از 5 سال غیبت  گفت: پس 
هشدار  بزرگ  تیم های  به  خوشحالم.  خیلی  موضوع  این  از  و 
می دهم که لیورپول این فصل اهداف بزرگی در سر دارد. به دنبال 
تیم های  می خواهیم  و  هستیم  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی 

بزرگ را با عملکرد خوبمان شگفت زده کنیم.

دیدار فرمانده جدید آیساف با رییس ارتش پاکستان

ورزش
زیدان: 

بنزما به روند گل زنی باز می گردد
جرارد: 

به دنبال قهرمانی در اروپا هستیم
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وكیل احساس
شهِر جدید کابل که یکی از بزرگ ترین ابتکاراِت افغانستان 
در دهۀ اخیر پس از سقوط رژیم طالبان می باشد، تقریبًا دو 
و نیم چنِد شهر فعلِی کابل مساحت دارد و در سطح منطقه 
و جهان، بزرگ ترین شهری ست که تا کنون نقشه شده است.
قرن  در  افغانستان  جدیِد  پایتخت  که  کابل  جدید  شهر 
بیست ویکم خواهد بود، برای نفوسی حداقل سه میلیون نفر 

طرح گردیده است. 
پروژۀ شهر جدید کابل که حجِم سرمایه گذاری در آن حداقل 
هشتاد ملیارد دالر امریکایی طی سی سال تخمین گردیده، در 
پیشبرد  نمود و جهت  اندام  اوایل ساِل 13۸5 رسمًا عرض 
مستقل  ادارۀ  و  بورد  آن،  تطبیق  و  پالن گذاری  امورِ  بهتِر 
آمد. علت عمدۀ عرض  به وجود  کابل  انکشاِف شهر جدید 
بیش  بروکراسِی  وجود  مستقل،  ساختارِ  این  نمودِن  اندام 
زیرا  است؛  پنداشته شده  دولتی  وزارت خانه های  در  از حد 
شهری که باید طی سی سال احداث گردد، نیازِ مبرم به یک 
ساختار مستقل دارد که از چارچوب وزارت خانه های دولتی 

جدا باشد. 
مسلمًا این پروژه از آن جا که در منطقه بی نظیر است و توقع 
می رود زمانی به مرکز تجارت و اقتصاد منطقه  تبدیل شود، 
در معرِض دست اندازی های خارجی و داخلی قرار دارد. اما 
پروژۀ شهر جدید کابل که مساحتی در حدود 7۴0 کیلومتر 
نظر  می کند،  احتوا  باریک آب  و  ده سبز  مناطِق  در  را  مربع 
ادارات  غاصبین و مافیای زمین را ـ که نفوذ آن ها در میان 

دولتی چشم گیر است ـ نیز به خود جلب نموده است.
سوی  از   1392 سال  اوایل  در  بود  قرار  پروژه  این 
رییس جمهوری اسالمی افغانستان افتتاح گردد، اما با تنش هایی 
که قرار گفته های ارگان های امنیتی کاماًل سازمان یافته بوده اند، 
به بن بست مواجه شد و افتتاِح آن به تعویق افتاد. عوامل به 
اعتنای رهبری سیاسِی  را می توان عدم  پروژه  افتادِن  تعویق 
کشور به این پروژه و عدم کارایی ادارات دولتی در راستای 

تکمیل نمودِن خواست های قانونی مردمِ محل قلمداد نمود.
اکنـون که دورۀ حکومت آقای کرزی به پایان رسیده و چشم 
امید همه به نتیجۀ انتخابات و حکومِت جدید است، بعضی 
از اراکین دولتی در پی بهره برداری های شخصی از این پروژه 
دست وپا را به حرکت درآورده اند. چنان که از چندی بدین سو 

این پروژه به گوش می رسد. حتا  افتتاح  بر  آوازه هایی مبنی 
شهرک های غیر قانونی از سوی ارگان های دولتی که مسوول 
تطبیق پروژه نیستند، مورد تأیید قرار گرفته و پروسۀ فروش 
زدن  دارد. حین سر  مخفیانه جریان  نیز  قانونی  غیر  نمرات 
محل،  در  معامالت  رهنمای  چندین  و  ده سبز  ساحاِت  به 
معلوم گردیده که بعضی از شهرک ها از سوی وزارت امور 
کرده  اقدام  نمرات  فروش  به  آن ها  و  شده  ویزه  شهرسازی 
و می کنند. این در حالی است که بورد و ادارۀ مستقل برای 
و  احکام  مطابق  آن  امورِ  تمامی  و  داشته  وجود  پروژه  این 
طی  مسوول  یگانه ارگاِن  این  طرف  از  باید  کشور  مقرراِت 

مراحل گردد.
طی چند پرسش از مسوولین تطبیق پروژه در بورد مستقل 

انکشاف شهِر جدید کابل، آن ها ذیاًل ابراز نمودند:
»مطابق به استراتژی ماسترپالن شهر جدید کابل که از سوی 
مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محترم وزیران تصویب 
گردیده است، فروش نمرات در ساحات تحت پروژه به طور 
بلکه  نه،  نمره  کابل  قانونی است. در شهر جدید  کامل غیر 
خانه ها و اپارتمان ها عرضه خواهد گردید. قابل یادآوری است 
که در محدودۀ یک شهر پالن شده، ایجاد شهرک ها و متعاقبًا 
تأیید آن از سوی ادارات دولتی خالف معیارهای شهرسازی 
نافذۀ کشور است. یکی از مشکالت عمدۀ پروژۀ  و قوانین 
شهر جدید کابل عبارت از تداخل وظیفوی ارگان های دولتی 
در این پروژه است که این پروژه را برخالف تمامی تمامی 
فرامین، احکام و مصوبات مقام عالی ریاست ج.ا.ا و شورای 

عالی وزیران به بن بست مواجه ساخته است«.
آن ها  که  است  معتقد  برخالف  شهرسازی  امور  وزارت  اما 
به حیث رهبری سکتور شهرسازی در افغانستان، حق ویزۀ 

این گونه شهرک ها را دارند. 
و  وزارت  میان  مشکالت  این گونه  که  است  ذکر  شایان 
از این گونه  نیز  نیز وجود دارد. شهرداری کابل  شهرداری ها 
و  مراجعه  کشور  مقاماِت  به  چندین بار  وظیفه یی  تداخل 
و  دولتی  ادارات  در  آشفته گی ها  این  کرده اند.  شکایت 
برخوردهای شخصی و استفاده جویی های اراکین باالخص در 
ختِم حکومت کنونی، باعث شده که اکثر پروژه های اقتصادِی 
سطِح  در  اقتصادی  رکود  و  شود  روبه رو  بن بست  با  کشور 

مملکت رونما گردد. 

پروژۀ شهر جدیِد کابل 

در محاصرۀ استفاده جویی های اراکیِن دولتی

د کابل شاو خوا اندېښمنوونکي وسله وال
نا امني ورو ورو کابل کالبندوي. دا مهال غزين، 

لوګر، میدان وردګ، پروان، کاپیسا بشپړ، د لغامن 

او ننګرهار یوشمېر سیمې نا امنه دي او طالبانو په 

کې خپلو بریدونو او فعالیتونو ته زور ورکړی دی.

کابل د پالزمېنې په توګه په شدت له دغو والیتونو 

ګواښل کېږي. همدا اوس کابل ته غځېدلې ټولې 

الرې نا امنه دي. وسله والو طالبانو د کندهار او 

هلمند له نا امنۍ وروسته کوښښ کړی، چې ځان 

د کابل دروازو ته را ورسوي.

د  سالکارانو  پاکستانیو  د  هغوی  د  او  طالبانو  د 

ډېر  خورا  ته  کابل  والو  وسله  باید  مخې  له  پالن 

امنیتي  افغان  د  خو  وای،  کړي  جوړ  خوږي  رس 

تل  رسه  جګړې  مېړنۍ  او  مقاومت  د  ځواکونو 

وسله والو طالبانو ماتې خوړلې ده.

دمګړۍ هغه ډول چې د ميل دفاع وزیر هم ویيل، 

باندې  څه  له  ناټو  د  ځواکونو  امنیتي  افغان  چې 

د  ځان  یوازې  په  اوس  پرته  ځواکونو  زره   ۱۵۰

هم  یې  بیا  خو  جنګېږي.  وړاندې  پر  والو  وسله 

خپله وړتیا ښودلې ده.

او  وسلو  درنو  او  عرصي  د  ځواکونو  امنیتي  د 

هوايي ځواک د نشتون د ستونزو ترڅنګ یوه لویه 

ټاکنیز  په  ځواکونه  دا  ډېره  تر  چې  ده،  دا  ستونزه 

کړکېچ کې ښکېل دي، که چېرې د ټاکنو پروسه نه 

وای او یا دومره غځېدلې نه وای؛ نو ښايي امنیتي 

ځواکونو وسله والو ته اجازه نه وای ورکړې، چې 

په دومره پراخه پیامنه خپل بریدونه وکړي. دمګړۍ 

په ۲۱ هېوادونو کې طالبان له افغان ځواکونو رسه 

په جګړه اخته دي.

د دغو جګړو رهربي د پاکستانیو ځواکونو په غاړه 

ده. امنیتي وزیرانو تېره ورځ په مرشانو جرګه کې 

لري،  کې  واک  په  شواهد  او  اسناد  داسې  ویيل، 

چې په هلمند کې د جګړې رهربي د پاکستانیانو 

په غاړه ده.

افغان  چې  کوي،  هڅه  طالبان  او  پاکستان 

مخ  رسه  چلنجونو  او  ننګونو  نویو  له  حکومت 

نړیوالو  د  افغانستانه  له  چې  کوي  هڅه  کړي. 

کنټرول  خپل  تر  افغانستان  وتلو رسه  په  ځواکونو 

الندې راويل، له همدې امله غواړي د ټولو وسله 

والو پام افغانستان ته واړوي. په افغانستان کې د 

جګړې لپاره د پنجايب طالبانو اعالن هم د همدې 

لپاره دی.

په دې  ده، چې  دا  اندېښنه  بله  یوه  ترڅنګ  د دې 

او  لوګر  وردګو،  میدان  پروان،  په  کې  وروستیو 

وسله  مسووله  غیر  د  کې  ولسوالیو  نورو  یوشمېر 

په  چې  دی،  شوی  زیات  هم  شمېر  کسانو  والو 

اخته دي. دې  نورو چارو  او  غال، وژنو، تښتونو 

زیان رسولی  ته شدید  امنیت  والیتونو  د  هم  ډلو 

دی.

په  خلک  کې  ولسوالیو  یوشمېر  په  کابل  د  حتی 

لوی الس وسله وال شوي دي. چې دې مسالې 

هم د خلکو اندېښنې را پارويل دي. نو په کار ده، 

چې لومړی دواړه نوماندان په خپلو کې هر څه ژر 

یوه جوړجاړي ته ورسېږي. 

خپلرسیو  دغو  د  باید  ځواکونه  امنیتي  ورپسې 

وسله والو په اړه څېړنه وکړي، چې دغه کسان له 

کوم ځای نه او ولې وسله وال شوي دي یا د چا 

له لوري پرې وسلې وېشل شوي دي.

باید جدي مبارزه ويش، مخنیوی  د دوی پر ضد 

يش.  ټولې  ترې  وسلې  شته  وررسه  ويش،  يې 

همدارنګه هیچا ته باید اجازه ورنه کړل يش، چې 

څوک وسله وال کړي.

امنیتي ځواکونه باید د کابل په شاو خوا والیتونو 

کې د طالبانو خالف سرت عملیات په الره واچوي 

هم  نه  ځواکونو  نړیوالو  له  کې  برخه  دې  په  او 

ته  کابل  غواړي.  و  مرسته  کې  برخه  هوايي  په 

باید امن يش، ځکه طالبان  غځېدلې ټولې الرې 

تلو  را  توکیو  نفتي  او  د خوراکي  کابل  پر  غواړي 

بهیر هم ټکنی کړي. 

او  همغږۍ  په  ډېر  ال  باید  ځواکونه  امنیتي 

یو  چېرې  که  ځکه  وکړي،  عمل  رسه  هامهنګۍ 

ځل وسله والو طالبانو په شاو خوا والیتونو کې 

دایمي اډې جوړې کړې، اکامالت یې ورته وکړل، 

خلک یې ورته جذب کړل دا به د اوږده مهال لپاره 

کابل وګواښي.

د همدغو والیتونو د چاڼولو لپاره دوه کاله وړاندې 

هغه  ځکه  وکړې،  هڅې  ډېرې  ځواکونو  امنیتي 

د  او غزين  میدان وردګ  لوګر،  مهال هم طالبانو 

خپلو اډو په توګه ټاکيل ول، چې امنیتي ځواکونو 

د دې والیتونو د پاکولو لپاره سرت عملیات تررسه 

کړل. اوس طالبان بیا غواړي چې دا سیمې د خپل 

د  بیا  یې  به  چاڼول  چې  وګرځوي،  ساحه  نفوذ 

حکومت لپاره ګران پرېوځوي.

که امنیتي ځواکونه د دغو دواړو مواردو په اړه له 

پایلې به یې ښې نه وي.  ناغېړۍ کار واخيل؛ نو 

لومړی دا چې د کابل په شاو خوا والیتونو کې د 

خپل رسیو وسله والو مخه ونیيس او دویم دا، چې 

طالبانو ته اجازه ورنه کړي، چې د کابل دروازې په 

خپله ولکه کې راويل او کابل ښار کالبند کړي.


