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باید نظام ها از متن مردم ریشه بگیرند و براساس خواست مردم 
حکومت کنند.
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سه سال از شهادت استاد ربانی گذشت

پـرونـده مخـتومـه اسـت

سومین سالروز شهادت مظلومانۀ استاد برهان الدین ربانی، رهبرجهاد، 
رییس جمهور پیشین و شهید راه صلح را از طرف خود و بنیاد شهید 
مسعود به همۀ ملت افغانستان تسلیت گفته و با خانوادۀ محترم شان 

اظهار همدردی می نماییم. 
امور  همه  در  ربانی،  برهان الدین  استاد  پروفیسور  که  است  مبرهن 
زنده گی شخصیتی، دینی، سیاسی و فکری بهترین الگوی اعتدال بوده 
است. او از رهبران شناخته شدۀ جهان اسالم و فراتر از مرز ها به شمار 
می رود که از آوان جوانی تا شهادت با اصول، دیدگاه ها و ارزش های 

متعالی شان، پایبند و استوار باقی ماندند.
انسان های بزرگ در مسیر راه های بزرگ می میرند و جاویدانه می شوند. 
نام شهید بزرگوار ما نیز در راه مبارزات عدالت خواهانه، مسیر جهاد، 
اندیشه های شان  پایدار جاویدانه گردید و  مقاومت، و به خاطر صلح 
همانند مشعل راه ملت ها برای آینده  گان همچنان روشن باقی خواهد 

ماند.
راه  راهیان  به  و  می فرستیم  درود  شان  روح  بر  رب العزت  بارگاه  از 
شان در روشنگری اندیشه های ناب این شخصیت دانشمند و گرانمایه 

موفقیت مزید خواهانیم.
احمد ولی مسعود 

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

ریاست جمهوری از پیشرفت چشمگیر در گفت  وگوهای سیاسی 
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.

براساس خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، جلسۀ رهبران جهادی 
جمهوری  ریاست  نامزدان  با  دولت  گانۀ  سه  قوای  سران  و 
دکتور اشرف غنی احمدزی و دکتور عبداهلل عبداهلل در حضور 
حامدکرزی رییس جمهوری اسالمی افغانستان و معاونان ریاست 
جمهوری، قبل از ظهر روز جمعه در قصر دلگشا برگزار گردید.
سید  پیر  مجددی،  اهلل  صبغت  حضرت  که  جلسه  این  در 
ریاست  معاونین  سیاف،  الرسول  عبدرب  استاد  گیالنی،  احمد 
جمهوری، قاضی القضات، روسای مجلسین شورای ملی، پوهاند 
نعمت اهلل شهرانی، مولوی...                          ادامه صفحه 6

به مناسبت سومین سالروز 
شـهادت رهـبر

خوش بینی ارگ از پیشرفت
 در گفت وگوهای دو نامزد
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شهید صلح



استـاد برهان الـدین ربانی پس از سقـوط رژیم 
افغانستـان  در  را  امـور  نحیـب اهلل، زمـام  دکتر 
در  خ  هـ   1375 میـزان  تا  گرفـت؛  دست  به 
در  آن  از  پس  و  داشت  مرکزیت  کابل  ارگ 
شمال افغانستان مستقر شد و از آن جا در نقش 
رییس دولِت افغانستان فعالیت کرد. برای آن که 
به خوبی میراِث دولِت او شناسایی و اهمیِت آن 
سه  مراعاِت  پیشاپیش  شود،  ارزیابی  به درستی 
اصل، مهم به نظر می آید. این اصل ها عبارت اند 

از: 
1ـ اصل در نظرگیری وضعیت ملی و بین المللی؛
ابعاد  در  دولت  یک  میراث  بررسی  اصل  2ـ 

مختلف؛
بدین  دولت؛  عمر  نظرگیری  در  اصل  3ـ 
شخص  یک  چندین سالۀ  زمام داری  که  معنی 
نمی  تواند  گروه  یک  چندسالۀ  دولت داری  با 

دستاوردهای یکسان داشته باشد.

در بخش سیاست داخلی 
دست  های شان  که  کسانی  عمومِی  عفو  تنفیذ  1ـ 
این  انساِن  هزار  ده ها  و  بود  تر  مردم  خون  به 
مسلمان  و  آزادی خواهی  به خاطر  را  سرزمین 
بودن کشته بودند و هزاران نفِر دیگر را به زندان 
افکنده بودند. چنین اقدامی در تاریخ بشریت یا 

نظیر ندارد و یا دست کم بی سابقه می باشد.
نه  ربانی  استاد  رهبری  به  مجاهدین  دولت  2ـ 
تنها عفو عمومی اعالم داشت، بل در مدت کارِ 
تحت  سیاسی  مجرم  به نام  را  فردی  هیچ  خود 
تعقیب قرار نداد و به بنـد نکشید. یعنی این که 

دولت استاد ربانی، زندانی سیاسی نداشت. 
دولت های  مجاهدین،  دولت  از   پیش  3ـ 
افغانستان یا به وسیلۀ یک خانواده رهبری می شد 
مجاهدین  این  سیاسی.  گروه  یک  توسط  یا  و 
بودند که این بت تاریخی را شکستند و زمینۀ 
و  گروه ها  همۀ  از  مرکب  دولت  یک  تشکیِل 
دولت  دیگر،  سخن  به  کردند.  فراهم  را  اقوام 
استاد ربانی فراگیرترین دولت در افغانستان بود.
را  حل وعقد  شورای  ربانی  استاد  دولت  4ـ 
این شورا  در  افغانستان  تاریخ  در  کرد.  برگزار 
در  نفوس والیات  اساس  بر  مردم  نماینده های 
جرگۀ  لویه  در  مسأله  این  آمدند.  هم  گرد  آن 
اضطراری و لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی 
اساس کار قرار گرفت. قبل از آن گروه حاکم، 
تعداد و اعضای لویه جرگه ها را به میل خویش 

صورت  حالی  در  همه  این  می کرد.  تعیین 
مشروعیت  از  ربانی  استاد  دولت  که  پذیرفت 
انقالبی برخوردار بود و می توانست به سان سایر 
انقالبی ها در سراسر جهان به خود اجازه دهد و 

از مردم نماینده گی کند.
از  را  سیاسی  مشروعیت  ربانی  استاد  5ـ 
که  بدین گونه  کرد،  مجزا  سیاسی  جغرافیای 
افغانستان  پایتخت  کابل  طالبان  گروه  وقتی 
زعمای  پیشین  رسم  برخالف  کرد،  اشغال  را 
افغانستان مانند امیر امان اهلل خان، امیر حبیب اهلل 
خان کلکانی و محمد ظاهر، او نه فرار کرد و 
نه به قدرت زورگو سر تسلیم فرود آورد، بلکه 
مقاومت  آن جا  در  و  رفت  افغانستان  شمال  به 
در  را  خویش  دولت  مشروعیت  و  رهبری  را 
سطح جهانی حفظ کرد. همین یک اقدام بسنده 
است تا در آینده کسی جرأت نکند که به یاری 
اجانب در اندیشۀ تسخیر کابل و حکمرانی بر 

افغانستان برآید.

در عرصة روابط بین المللی 
6- افغانستان تا پیش از دولت استاد ربانی، با 
کشورهای اسالمی و جهاِن آزاد رابطۀ دوستانه 
نداشت و مناسبات حسنۀ این کشور به مسکو 
و اقمار آن محدود می شد، اما با روی کار آمدن 
تأمین  در  جدیدی  فضای  مجاهدین،  دولت 

مناسبات با جهان به وجود آمد.
روابط  فاقد  مجاهدین،  از  پیش  دولت های   -7
دولت  آمدن  با  ولی  بودند،  مستقل  خارجی 
خارجی  روابط  عرصۀ  در  افغانستان  مجاهدین 
هیچ  و  گردید  برخوردار  عمل  استقالل  از 
کشوری زمینۀ اثرگذاری باالی دولت مجاهدین 
را نداشت. اگر آزادی و استقالل برای یک ملت 
ارزشمند باشد ـ که است ـ دولت استاد ربانی 
بود. دولت  بهره مند  امر  این  از  اعالیی  در حد 
به  وابسته گی  کوچک ترین  بدون  ربانی  استاد 

بیرون، تصامیم خویش را اتخاذ می کرد. 
جنگ  به  دادن  پایان  در  مجاهدین  دولت   -8
این  ورنه  کرد،  ایفا  کلیدی  نقش  تاجیکستان 
جنگ می توانست بسیاری از کشورهای آسیای 

میانه را درنوردد.
که  القاعده  و  طالبان  با  ربانی  استاد  دولت  9ـ 
گروه های  به نام  کنونی  سیاسی  ادبیات  در 
تروریستی یاد می شوند، به تنهایی و سرسختانه 
استاد  مبارزه کرد. کاری را در آن زمان دولت 

نیروهای  پسین  سال های  در  داد،  انجام  ربانی 
مأموریت  این  انجام  آیا  گرفتند .  دوش  به  ناتو 

کار اندکی است؟

 در عرصة فرهنگ و معارف
پیروز  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقتی  10ـ 
بسته  دانشگاه ها  دروازۀ  سال  سه  برای  شد، 
گردید؛ زیرا آن ها دانشگاه را یک نهاد کافرساز 
به رهبری  افغانستان  اما مجاهدین  می شمردند. 
ترغیب  و  تشویق  را  دانشگاه ها  ربانی  استاد 
دولت  برای  نمی تواند  ویژه گی  این  آیا  کردند. 
مهم  دستاورد  یک  وضعیت  آن  در  مجاهدین 

باشد؟
افغانستان  خلِق  دموکراتیک  حزب  11ـ 
دانشگاه ها را به زندان فکر و اندیشه تبدیل کرده 
بود، حتا در ایران نیز تا همین اکنون دانشگاه ها 
دارند.  قرار  نظر شدید جامعۀ روحانیت  تحت 
اما دولت استاد ربانی فضای اختناق را از محیط 
اکادمیک زدود و زمینه را برای رشد و باروری 

افکار فراهم گردانید.
حرمت  بیان  آزادی  به  مجاهدین  دولت  12ـ 
نهاد و فضا را برای نشر رسانه های آزاد فراهم 
داشت، چنان که ده ها نشریۀ غیر دولتی به طبع 

رسید.
مساعد  را  آن  فرصت  ربانی  استاد  دولت  13ـ 
گردانید که نهادها و موسسات فرهنگی تأسیس 
پسین  سال های  در  که  کاری  همان  شوند؛ 
موسسات غربی در افغانستان انجام می دهند. در 
بنیاد  غزالی،  امام  بنیاد  مجاهدین،  دولت  زمان 
سنایی  بنیاد  بلخی،  محمد  جالل الدین  موالنا 
غزنوی، بنیاد خوشحال خان ختک و مانند آن ها 

تأسیس شد.
معیارهای  با  همه گانی  رسانه های  قانون  14ـ 

جهانی تدوین و به منصۀ اجرا گذاشته شد.
دختران  ویژۀ  که  امهات المومنین  دانشگاه  15ـ 
بود، از  پشاور به کابل منتقل گردید و در کابل 
به فعالیت خویش ادامه داد. در وضعیِت دشوارِ 

آن زمان چنین اقدامی جسارت می طلبید.
آماری که پوهاند سید امیرشاه حسن یار رییس 
است  مشعر  رسانیده،  نشر  به  کابل  دانشکاه 
از  درصد   40 ربانی  استاد  دولت  زمان  در  که 
در  بودند.  دختران  کابل  دانشگاه  دانشجویان 
آن زمان، دسته دسته از علمای سنتی نزد استاد 
ربانی می آمدند...                   ادامه صفحه 6
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نشان  ریاست جمهوری  ارگ  در  رای زنی ها  تازه ترین 
می دهد که دیگر آقای کرزی توانایی ادارۀ بازِی انتخابات 
را از دست داده است. مراجعۀ آقای کرزی به امریکایی ها 
را  نکته  این  انتخابات  قضیۀ  در  آن ها  مداخلۀ  منظور  به 
می رساند که او سِر کالف را گم کرده و خودش در بحراِن 
خودساخته اش گیر مانده است. حاال فقط همین مانده که 
انتخابات را  نتایِج مهندسی شدۀ  آقای کرزی کلیـِد اعالن 
فشار دهد و باقِی ماجرا را به تماشا بنشـیند. اما او می داند 
بحران  این  در  را  بیشترش  زمین گیر شدِن  اقدام،  این  که 
به  رسیدن  برای  کرزی  آقای  آن هم  با  می آوردـ  دنبال  به 

اهدافش حاضر به انجامِ این کار نیز است.
انتخاباِت  مسـألۀ  حِل  برای  امریکا  به  کرزی  مراجعۀ 
شانگهای  کنفراس  از  بازگشت  از  پس  آن هم  افغانستان 
از  اما گذشته  می کند،  را حمل  زیادی  ناگفته های  اگرچه 
صفحۀ  یک  تا  است  تالش  در  او  که  می دهد  نشان  آن 
باز  کشور  سیاسی  فضای  در  را  انتخابات  با  بازی  دیگِر 
ادامۀ  برای  آقای کرزی جز زمینه  چینی  بازِی  این  کند، و 
حضورش در قدرت چیِز دیگری نیست. او نیک می داند 
رضایِت  آرا  تفتیِش  درحالی که  انتخابات  نتایِج  اعالم  که 
مردم ر ا فراهم نکرده و یک طرِف قضیه از روند بیرون 
مانده و نیز تنش های کالنی میان هر دو تیم وجود دارد، 
این حربه  از  با آن هم  باشد؛ ولی  اقدام درستی  نمی تواند 
برای بحرانی تر شدِن وضعیت و در نتیجه ناممکن شدِن 

پروسۀ انتقاِل قدرت استفاده می کند.
اعماِل  به  توجه  با  انتخاباتی  کمیسیون های  مسلمًا   
و  داده اند  دست  از  را  خویش  مشروعیِت  متقلبانۀشان 
این  جانِب  از  نتایج  اعالن  می شود  باعث  مسأله  همین 
آقای  هم  هنوز  اما  سازد.  چاق تر  را  بحران  کمیسیون ها 
فرصِت  دهد،  خرج  به  دل سوزی  و  صداقت  اگر  کرزی 
کافی در اختیار دارد تا از شکل گیرِی فاز جدیِد بحران در 

کشور جلوگیری کند.
 به جرأت می توان حکم کرد که اگر آقای کرزی بدون به 
ثمر رسیدِن یک توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی که 
به  ملی در کشور شود،  زمینه ساز تشکیل دولت وحدت 
اعالن نتایِج انتخابات مبادرت ورزد، فهمیده می شود که او 
عمداً می خواهد کشور را به بحران و بی ثباتی سوق دهد. 
در حالی که او می تواند با درک بحران به وجود آمده، به 
انحالل کمیسیون های متقلِب انتخاباتی بپردازد و این گونه، 
زمینه را برای تشکیل دولت وحدت ملی فراهم آورد و 
به همۀ بهانه تراشی های ممتد زیر نامِ قانونی اساسی که از 
رییس جمهور گرفته تا کمیسیون های انتخاباتی همه آن را 

نقض کرده اند، پایان دهد. 
اما از آن جایی که آقای کرزی از این  کش وگیرها اهداِف 
شخصِی خود را دنبال می کند، بر سِر راه رسیدن به توافِق 
ایجاد می  کند  سیاسی و تشکیل دولِت وحدت ملی مانع 
تا بحران انتخاباتی پایان نیابد. او به اشرف غنی احمدزی 
اجازه نمی دهد که انعطاف نشان دهد و تصمیِم مستقالنه 
و عاقالنه بگیرد. به این ترتیب که اگر آقای غنی خالف 
تقلب هایی  همۀ  رییس جمهور  کند،  حرکت  کرزی  میل 
یک  می سازد.  آفتابی  بود،  یافته  سامان  او  نفِع  به  که  را 
چنین درمانده گی سبب شده که آقای اشرف غنی احمدزی 
چارچوبی  از  و  شود  وارد  مذاکرات  در  مستقالنه  نتواند 
که آقای کرزی برایش تعیین کرده، پا فراتر نهـد. در غیر 
آن، رسیدن به یک توافق سیاسی با اندکی انعطاف نه تنها 
برای تشکیل  را  زمینه  بلکه  نمی کند،  از کسی کم  چیزی 
دولت وحدِت ملی و رهایِی افغانستان از یک تباهِی بزرگ 

فراهم می کند.
یک بارِ دیگر به آقای کرزی پیشنهاد می کنیم که از اعالم 
رسیدِن  برای  را  زمینه  و  ورزد  اجتناب  انتخابات  نتایِج 
و  دولت  تشکیل  منظور  به  سیاسی  توافِق  به  نامزدان 
حکومِت وحدت ملی مساعد سازد. در غیر این صورت، 
مسوولیِت بحرانی که پس از اعالم نتایِج تقلب بارِ انتخابات 
دامن گیِر افغانستان می شود، به دوِش آقای کرزی است و 

نه هیچ کس دیگر.

از اعالِم نتایج نامیموِن انتخابات 
پـرهیـز شـود!
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نخست وزیر پاکستان روز جمعه در پارلمان این کشور با بیان این که 
برخی »مخالف نما« ها لطمه های فراوانی به کشور و مردم زده اند، 

از آنان خواست در راهبرد خود تجدید نظر کنند.
حساب  از  را  دولت  منطقی  مخالفان  حساب  شریف  نواز  محمد 
پاکستان  دولت  انحالل  خواستار  مصرانه  که  نما«  »مخالف  شماری 
و استعفای نخست وزیر هستند، جدا کرد و از رهبران مخالف در 
پارلمان به دلیل حمایت های آنان از دولت در شرایط بحران سیاسی 

تقدیر کرد.
نواز شریف گفت: مخالفان واقعی دولت، کسانی هستند که به قانون 
محقق  خاطر  به  نیستند صرفًا  حاضر  و  گذارند  می  احترام  اساسی 
شدن خواسته های غیرقانونی خود، قانون اساسی و اصول دمکراسی 

را زیر پا بگذارند.
و  دانست  پاکستان  مردم  کل  از  نمادی  را  پارلمان  نمایندگان  وی، 
حمایت پارلمان از دولت را به معنای حمایت اکثریت قریب به اتفاق 

مردم پاکستان از دولت تعبیر کرد. 
نواز شریف گفت تنها چند هزار نفر با تحصن در خیابان ها نمی 
توانند کشور را از مسیر دمکراسی خارج کنند و به اهداف غیرقانونی 

خود برسند.
کسانی  عملکرد  از  انتقاد  به  خود  سخنان  ادامه  در  شریف  نخست 
پرداخت که خود را به عنوان مخالف دولت معرفی می کنند و به 
نام برپایی انقالب در پاکستان، دست به اقدامات خرابکارانه از جمله 

حمله به ساختمان تلویزیون ملی کشور می زنند.
وی اظهار داشت اگر کسانی که این روزها در مقابل پارلمان تحصن 
کرده اند، به نتیجه انتخابات سال گذشته اعتراض دارند، باید بدانند 
که نتیجه یی از اعتراض های خود نخواهند گرفت چون همانگونه 
که ناظران بین المللی هم تایید کرده اند، انتخابات سال گذشته سالم 

وآزاد برگزار شد.
عمران خان رهبر حزب ›تحریک انصاف ›و سرشناس ترین چهره 
پارلمانی  انتخابات  سیاسی مخالف نواز شریف مدعی است که در 
به  نواز شریف  و  است  گرفته  تقلب گسترده صورت  سال گذشته 
را  وزیری  نخست  کرسی  است  توانسته  تقلب گسترده،  این  کمک 

تصاحب کند.
عمران خان به همراه طاهر القادری، دیگر چهره مخالف نواز شریف، 
از بیش از یک ماه پیش تظاهرات ضددولتی و تحصن های اعتراض 
اند و همچنان بر خواسته اصلی  انداخته  به راه  آباد  آمیز در اسالم 

خود مبنی بر کناره گیری نواز شریف از قدرت اصرار دارند.

چرا ترکیه وارد جنگ علیه داعش نمی شود؟
انقره به وضوح اعالم کرده است که هنوز از طرح 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا برای بمباران 
است.  نشده  قانع  همسایه اش  کشور  دو  در  داعش 
تا  توانست  گذشته  هفته  اوباما  باراک  حال  این  با 
اردن،  مصر،  جمله  از  عربی  کشور   10 موافقت 
از  فارس  خلیج  حوزه  کشور  شش  و  لبنان  عراق، 
جمله عربستان و قطر را جلب کند اما ترکیه که در 
امضا  را  پیمان  این  بود،  شده  حاضر  جده  نشست 
نکرد. بخشی از پاسخ به این سوال که چرا ترکیه در 
این ائتالف شرکت نکرده را روزنامه نیویورک تایمز 
اما  داده  اظهارات مسئوالن سازمان سیا  به  با توجه 

بخش دیگر همچنان مبهم باقی مانده است.
اطالعات  سازمان  مسووالن  پاسخ های  براساس 
گروه  واسطه  به  ترکیه  )سیا(  امریکا  مرکزی 
تروریستی داعش به نفت عراق دست می یابد و با 
قاچاق این نفت و فروش آن به رژیم صهیونیستی 
تجارتی پرسود راه انداخته است. این گونه می توان 
فهمید که چرا ترکیه مشارکت در هر عملیات نظامی 
بین المللی علیه داعش را نمی پذیرد اما هرگز تصور 
نمی شد که ترکیه این  گونه با همه طرف های حاضر 

در منطقه بازی می کند تا به منافع خود دست یابد.
امریکا،   براساس گزارش سازمان اطالعات مرکزی 
نفت  دنبال فروش  به  ثروتمند« داعش  »امپراطوری 
مناطق تحت سلطه خود در عراق از مرزهای جنوبی 
به  و  است  شده  گذاری  پایه  ترکیه  به  کشور  این 
لطف استقبال ترکیه از نفت قاچاق شده این گروه 
در  ترویستی  ثروتمندترین گروه های  به  تروریستی 

طول تاریخ تبدیل شده است.
این مسئوالن سیا درباره اینکه چه اتفاقی برای نفت 
خود  که  زمانی  چه  می  آید  ترکیه  در  داعش  های 
ترکیه مصرف کننده اصلی باشد و چه زمانی که به 
عنوان واسطه وارد معامله می شود، مثل نفت های 
قاچاق شده کردها که ترکیه آنها را به دست اسرائیل 

می رساند،  چیزی نگفتند.
در  »بروکینگز«  مرکز  پژوهشگر  خطیب،   لوئ  اما 
گفت وگویی با سی.ان.ان از طرح ترکیه برای بهره 
وری از نفت عراق از درگاه های داعش گفته است.

خطیب می گوید: داعش بر تمامی راه های قاچاق 
استان  از  ها  نفت کش  با  خام  نفت  و  دارد  تسلط 
ایران و از موصل  به  االنبار به اردن و از کردستان 
داخلی سوریه و کردستان  بازارهای  به  و  ترکیه  به 
می  تصفیه  جا  همان  در  آنها  بیشتر  و  منتقل  عراق 
شوند. ترکیه با چشم پوشی از این موضوع و ادامه 
این روند باعث شد غرب با اعمال فشار بر ترکیه 
خواستار تعطیلی بازار سیاه فروش نفت در جنوب 
سیاه  بازار  این  به  داعش  نفت  شود.  کشور  این 
ایجاد  برای  به فرصتی  محدود شد و داعش هرگز 
نیافت.  دست  نفت  انتقال  پیشرفته  های  لوله  خط 
خط لوله های دائمی انتقال نفت که با بروز مشکالت 
نیازمند سرمایه گذاری بودند به اهداف ارتش عراق 
و نیروهای پیشمرگ کرد تبدیل شدند. حال حقیقتی 
ما  بر  اردوغان  طیب  رجب  آقای  رژیم  از  آشکار 
اقدامات  قبله  به  را  کشورش  که  می شود  روشن 
غیرقانونی در منطقه تبدیل کرده است. حقیقتی که 
منبع  هیچ  بدون  ترکیه  بودجه  افزایش چشمگیر  با 

مشخص آشکار می شود.
در نیمه اول سال جاری خزانه ترکیه واریز 4 / 6 
میلیارد دالر اضافی را که منبع آن مشخص نیست، 
ثبت کرده است. نکته جنجال برانگیز اینجاست که 
این پول های بدون منبع که گویی از آسمان بر خزانه 
ترکیه فرود آمده اند،  دقیقاً  با دوره زمانی 2003 تا 
2014 یعنی زمان پیروزی رجب اردوغان به عنوان 
از  هنگفت  های  سرمایه  این  است.  رییس جمهور 
سال 2003 تا 2013 ،  3 / 29 میلیارد دالر سرمایه 
بدون منبع را نشان می دهد و می توان پیش بینی 
کرد مجموع ثروت های بی منشا ترکیه تا پایان سال 

2014 به 40 میلیارد دالر برسد.
درباره  توضیحی  نتوانست  که  ترکیه  مرکزی  بانک 
این مبلغ بزرگ بدهد آن را یک خطای محاسباتی 

عنوان کرد.

پایگاه اینترننتی »المانیتور«،  ویژه امور خاورمیانه به 
نقل از ریاست حزب مردم جمهوری خواه مخالف 
دولت ترکیه نوشت: در نیمه اول 2014 ، نزدیک به 
8 / 8 میلیارد دالر بدون منبع مشخص وارد کشور 
و 6 / 2 میلیارد دالر به صورت نامشخص از کشور 

خارج شد.
اقدامات غیرقانونی که  با کاوش در سابقه تاریخی 
پایگاه  یک  می شود،   انجام  ترکیه  بنادر  و  خاک  در 
قاچاق،  های  پرونده  پیگیری  متخصص  اینترنتی 
دزدی دریایی و اقدامات غیرقانونی در سطح جهان، 
در  حاضر  حال  در  که  غیرقانونی  کارهای  بودجه 
ترکیه انجام می شود را حدود 6 / 17 میلیارد دالر 

پیش بینی کرد.
مخالف،  سیاسی  مقام  یک  های  گفته  اساس  بر 
فشارهای سیاسی بین المللی نشان داد که منبع پول 
های سرگردانی که به اسم حزب عدالت و توسعه 
و  سوریه  از  واقع  در  شده،   واریز  ترکیه  خزانه  به 
کشورهای حوزه خلیج فارس است. به نظر می رسد 
یک شبکه فساد منطقه ای که منافع خود را بر اساس 
بحران عراق و سوریه برقرار کرده تا باالترین حد 

ممکن داعش را سازماندهی می کند.
تنها ترکیه و قطر در کنفرانس جده برای مبارزه با 
داعش تمایلی نشان ندادند. این در حالی است که 
50 دیپلمات ترکیه از ژوئن گذشته در موصل توسط 
این  و  اند  شده  بازداشت  داعش  مسلح  نیروهای 

سواالتی را درباره روابط منطقه ایجاد کرده است.
ترکیه  خارجه  امور  وزیر  اوغلو،   چاووش  مولود 
گفت: با توجه به اینکه تعدادی از هموطنان ما در 
بازداشت داعش هستند،  از پیوستن به بیانیه پایانی 
کنفرانس جده معذوریم چرا که ترکیه نمی خواهد 

جان آنان به خطر بیفتد!
با وجود ظاهر بهانه یی که ترکیه برای آن آورده اما 
با  ترکیه  نفتی  روابط  به  تاکنون  بهانه  و  دلیل  این 
داعش که چانه زنی های دو طرف درباره گروگان 

ها را تسهیل بخشیده اشاره نمی کند.
دیدار  درباره  ترکیه  خارجه  امور  وزارت  سایت 
چاووش اوغلو با مقامات قطری تنها چند روز پس 
از کنفرانس 12 سپتمبر و در سایه شعله ور شدن 
جنگی گسترده در منطقه علیه داعش و همزمان با 
داری  خزانه  منشا  بی  پول های  پرونده  شدن  برمال 
طوالنی  ماندن  مخفی  امکان  که  پرونده ای  ترکیه 
نوشت:  گونه  این  نیست،   موضوع  این  مدت 
چاووش اوغلو تا چند هفته پیش از اینکه با پیروزی 
در پست  ترکیه شود،   امور خارجه  وزیر  اردوغان،  
این کشور مشغول  مرکزی  اطالعات  مدیر سازمان 
به کار بود. چاووش اوغلو در برابر مسئوالن ترکیه 
مقیم قطر در مرکز سفارت ترکیه در دوحه سخنرانی 

کرد و از همکاری های موجود میان دو کشور در 
و  صنعت  تجارت،   جمله  از  ها  زمینه  از  بسیاری 
صنایع دفاعی سخن گفت و توضیح داد که شرکت 
های مهم ترکیه در قطر سرمایه گذاری های بزرگی 

کرده اند.
اینکه ما آنچه چاووش مهمترین شرکت های ترکیه 
کشورهای  های  سرمایه  با  را  خواند  می  قطر  در 
عرب حوزه خلیج فارس ربط بدهیم که به صورت 
این کشور می شوند،   داری  وارد خزانه  غیرقانونی 
بسیار تاسف برانگیز است اما این احتمال به قوت و 
شدت وجود دارد. ما نباید هماهنگی موضع گیری 
دوحه و انقره در قبال جنگ داعش و بی تفاوتی آنان 

درباره ائتالف علیه داعش را فراموش کنیم.
قطر روابط گسترده ای با گروهک های تروریستی 
شک  بسیار  های  سوال  همواره  لذا  دارد  منطقه 
برانگیزی درباره نحوه شکل گیری این روابط، نحوه 
مدیریت آنها و سرمایه گذاری قطر و اختصاص آنها 

به خود در ذهن ایجاد می کند.
از  امریکایی  خبرنگار  کریتس،  پیتر  این  از  پیش 
سازی  آزاد  در  هایش  تالش  خاطر  به  قطر  کشور 
کرد.  تقدیر  سوریه  در  النصره  جبهه  چنگ  از  او 
گروگان  چهار  درباره  داده  قول  قطر  همچنین 
با جبهه  هستند،  در سوریه  که  هم  دیگر  امریکایی 

النصره وارد مذاکره شود.
ای  شاخه  عنوان  به  النصره  با  پیچیده  روابط  این 
بزرگ  قاچاقچی  عنوان  به  داعش  با  و  القاعده  از 
نفت عراق و با شبه نظامیان مسلح در لیبی همگی 
شبهاتی را ایجاد می کند که نادیده گرفتن آنها سخت 
بیرون  میزبانی رهبران  به  نماید و ترکیه طبیعتاً   می 
رانده شده اخوان از قطر می رود، به طوری که االن 
تبدیل  اخراجی  های  اخوانی  تجمع  مرکز  به  انقره 
شده و ترکیه به صورت کامل تمامی فعالیت های 

تشکیالت بین المللی اخوان را میزبانی می کند.
احتماال 40 میلیارد دالر دزدیده شده که بدون منبع 
مشخص وارد خزانه ترکیه شده است بخشی از این 
فعالیت های تشکیالت بین المللی اخوان یا بخشی از 
سرمایه های ویژه پروژه های سیاسی جاری در منطقه 
است البته قطر به تنهایی مسئول وارد شدن این 40 
سوی  به  اتهام  انگشت های  اما  نیست  دالر  میلیارد 

تعداد زیادی از مسئوالن این کشور است.
در  قدم  یک  حتی  نمی توانند  دیگر  ترکیه  و  قطر 
پنهان سازی روابط خود بردارند و تنها تا چند ماه 
آینده همه چیز روشن خواهد شد. آمارها، بیانیه ها 
و موضع گیری های قاطعانه بین المللی، جنگ های 
پیش رو به زودی همه را مجبور می کند از روابط 

جانبدارانه خود به شکلی آشکار سخن بگویند.

نخست وزیر پاکستان:

 »مخالف نما« ها در راهبرد خود 
تجدید نظر کنند

نخست وزیر هند: 

مسلمانان هند میهن پرست 
هســتند

تا  می کند  تالش  القاعده  گفت:  مصاحبه یی  در  هند  نخست وزیر 
نیروهایی را در این کشور جذب کند. وی در عین حال از مسلمانان 
تحسین  این کشور  منافع  برای  مبارزه  برای  تعهدشان  به سبب  هند 

کرد.
القاعده  میالدی،  جاری  ماه  اوایل  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
تشکیل نخستین شاخه خود با هدف انجام عملیات در جنوب آسیا 
را اعالم کرد. چند روز پس از آن این شاخه مدعی ربودن یک کشتی 

نیروی دریایی پاکستان شد.
نارندرا مودی، یک ملی گرای هندو که ماه می به مقام نخست وزیری 
هند انتخاب شد اخیرا به سبب سکوت در برابر برخی خشونت ها در 

این کشور با انتقاد مواجه شد.
به  و  هستند  پرست  میهن  هند  مسلمانان  ساخت:  خاطرنشان  وی 

کشورشان خیانت نمی کنند.
با شبکه سی ان ان خاطرنشان ساخت: مسلمانان  مودی در مصاحبه 
در  را  خود  جان  و  کرده  زندگی  کشورشان  به  خدمت  برای  هند 
بدی  اتفاق  هیچ  آن ها خواهان  کرد.  فدا خواهند  راستای کشورشان 

برای کشور هند نیستند.
که  داشته  قرار  هند  مسلمانان  نفرت  مورد  مدت ها  مودی  نارندرا 
علت آن شورش های سال 2002 هنگامی که وی مقام وزارت ایالت 

گجارات را برعهده داشت بوده است.
نخست وزیر هند گفت: تهدید افراط گران متوجه یک کشور یا یک 

نژاد نیست بلکه یک جنگ میان انسانیت و انسان ستیزی است.
مودی در این مصاحبه که در آستانه سفر خود به آمریکا برای مالقات 
نو  دهلی  و  واشنگتن  میان  روابط  گفت«  داد  انجام  اوباما  باراک  با 

همچنان به روند پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد: از پایان قرن بیستم تا دهه اول قرن بیست و یکم ما 
شاهد تغییری بزرگ در این روابط بوده ایم و روابط ما عمق بیشتری 

پیدا خواهد کرد.

                                                                                                                           نیویارک تایمز

سال ششم     y شمارة یک  هزار  سه صدو   هفتاُد   نو      y   شنبه    29سنبله / شهریور  y 1393 25ذوالقعد ة الحرام    y 1435 20سپتمبر  2014



کار کردن به صورت دایم هم چون یک سرمایه گذاری می ماند، ما انتخاب 
سرمایه گذاری  نزدیکان مان  به  عشق مان  جهت  در  را  زمان مان  تا  می کنیم 
کنیم:  برداشت  چیز  دو  داریم  توقع  ما  سرمایه گذاری  این  قبال  در  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. اکثر والدین 
و سرپرست های خانواده در گذر زمان نکتۀ دوم را فراموش می کنند. آن ها 
فراموش می کنند که تنها محصول کار، ثروت و پول نیست و شخصی که 
همواره درگیر مشغله های شغلی خود است و نتوانسته است از طریق تجمع 

ثروت برای خود زماِن بیشتری بخرد، هم چون یک ورشکسته است.
حتمًا این ضرب المثل را شنیده اید که پول پول می آورد، اما در جهان مدرن 
افراد  و  ارشد  مدیران  می آورد!...  فراغت  پول  دارد؛  وجود  مهم تری  نکتۀ 
انتخاب  هستند،  زمان  و  انتخاب  دارای  که  هستند  افرادی  اغلب  متمول، 
دارند  زیردستانی  همیشه  آن ها  بگذرانند.  چه گونه  را  خود  اوقات  این که 
تنها  مقابل خودشان،  کنند و در  به آن ها واگذار  را  بدنۀ کار  که می توانند 
در  افراد  وضعیت  ارتقای  با  و  بگیرند،  عهده  به  را  سرپرستی  مسوولیِت 
هرم های شغلی و مالی عمومًا باید وضعیِت آن ها در خصوص انتخاب و 
ارتقای  با  و  کار است  فردی که سرپرست یک کسب و  بهتر شود.  زمان 
سطح مالی اش زمان بیشتری برای خود نمی خرد بلکه هرچه بیشتر در کار 
خود غرق می شود، هم چون فردی است که کار می کند اما هرگز درآمدی 
به دست نمی آورد. در تعاریف جدید از سبک زنده گی مدرن، پول و زمان 
ارزشی هم نهاد دارند، بنابراین کارمندی که قادر نیست با استفاده از شغلش 

برای خود زمان بخرد، چیزی شبیه یک برده است.
از طرفی ما کار می کنیم تا بتوانیم تضمین کنیم که در زنده گی مان قادر به 
حمایت از خودمان هستیم، ما کار می کنیم تا سالمت جسمی، روحی و مالی 
داشته باشیم، اما زمانی که خدمت به خود تبدیل به خدمت به کار می شود، 

امور شکلی تناقض آمیز می یابند.
ماهیت محدود زمان به ما نشان می دهد که همیشه باید دست به انتخاب 

بزنیم. برای هر فردی مهم است که بداند نقطه یی که او در خصوص پول 
توقف می کند کجا است. اولویت بندی میان کار و زنده گی، هنری است که 
نه تنها می تواند شما را از تبدیل شدن به یک دستگاه بی هدف تولید پول 
نجات دهد، بلکه هم چنین شادابی و سالمتی و داشتن فراغت به شما کمک 

خواهد کرد در ساعات کاری، بازدهی بیشتری داشته باشید.
کدام  است،  کوتاه  بسیار  زنده گی  کنید،  مرور  را  انتخاب های تان  دیگر  بار 
را ترجیح می دهید؛ یک خانۀ بهتر یا یک بازنشسته گی سریع تر؟ یک موتِر 
چه گونه  فرزندان تان  به  را  عشق تان  طوالنی؟...  تعطیالت  یک  یا  جدید 
صرف  طریق  از  یا  ثروت  انباشت  طریق  از  کرد؛  خواهید  سرمایه گذاری 
عشق  کنید،  برداشت  سرمایه  این  از  می خواهید  که  محصولی  اگر  وقت؟ 

متقابل فرزندان تان به شماست، باید بیشتر مراقب وقت تان باشید!
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بخش دوم و پایانی

پول مهم تر است یا زمان؟

نویسنده: بیِورلی سوسِگیت
 برگردان: امین درستی 

او  برای  که  اِلتُن  که  است  توجه  قابل  این 
تنها  حالت  بهترین  در  تاریخ نگاری  فلسفۀ 
این  اوست،  عملی  عالیق  بر  فرعی  جنبه یی 
نیاز را احساس می کند که از موضوع خود به 
 )Proposal( پیشنهادی  طرح  یک  وسیلۀ 
برای  می دهد(  نشان  عنوانش  که  )همان گونه 
بازگشت به اصول]4[ دفاع کند. اصولی که او 
بر آن ها تأکید می کند، آشکارا مدرن هستند: نیاز 
حالت  یک  در  تاریخ داِن حرفه یی  بازگشِت  به 
آرشیوهایی  سوی  به  مسووالنه  و  بی طرفانه 
می توان  را  بی طرفانه  تاریخ  یک  آن ها  از  که 
از  درست  بازنمایی  یک   - نمود  استخراج 
تنظیم  گذشته  خود  به خاطِر  صرفًا  که  گذشته 
مجددِ  تأیید  که  می کرد  تصور  او  است.  شده 
یک موضع اساسًا تجربی)موضع خودش(، تنها 
راهِ ممکن بود؛ بدین ترتیب از مفاهیم کلیدی 
همچون بازنمایی، روایت و حقیقت که هم زمان 
مورد مشاجره بودند، رفع ابهام شده و حمالت 
شخصی به نظریه پردازاِن پست مدرن جای گزیِن 
از  بسیاری  می شد.  فلسفی  استدالل های  همۀ 
افراد هنوز هم قوانین ارتجاعی اِلتُن را اصولی 

سزاوارِ توافِق همه گانی قلمداد می کنند.
بر خالف این، جنکینز، ریچارد رورتی و  هایدن 
وایت را به عنوان مخالفین، مورد احترام و تأیید 
فیلسوِف  یک  عنوان  به  رورتی  می دهد.  قرار 
به  ایده آل  یک  به  باور  هرگونه  پراگماتیست، 
 Platonic-style( افالطونی  سبک 
ideal””( ـ چیزی خارج از و به نوعی فراتر 
real� از آن چه که عمومًا واقعیت  )و واالتر 
را رد می کند، حال  ـ  ity( محسوب می شود 
ویژه  )به  و  حقیقت  مطلِق  استندردهای  آن که 
به  ارجاع  با  بازنمایی،  تاریخ نگاری(  مورد  در 
همین ایده آل برپا می شوند. در نتیجه وقتی که 
ادعاهای  جمله  )از  ادعاهایی  چنین  بنیادهای 
به کارگیرِی  با  شوند،  ریخته  فرو  تاریخ دانان( 
نحو  بهترین  به  اندیشه  گفت وگو،  و  مباحثه 
برانگیخته و پیش برده می شود؛ گشوده گی در 
می گردد؛  دگماتیسم  جایگزیِن  دیگران  برابر 
به  نسبت  طنزآمیز  خودآگاهانۀ  دیدگاه  یک  و 
)contingency( وضعیت  بودِن  اتفاقی 
فواید  آشکارا  رویکرد  این  می شود.  اتخاذ  فرد 
مهمی  را به دنبال دارد که تنها محدود به فلسفۀ 
در  که  همان گونه  ـ  نیستند  هم  تاریخ نگاری 
مقدمه یی که جانکینز بر اثر  هایدن وایت نوشته، 

به خوبی نشان داده شده است.
یکی از ویژه گی های کلیدی فلسفۀ تاریخ نگارِی 
وایت، انکار وجود هر نوع ارتباط ضروری بین 
روایت تاریخی و گذشته یی ست که آن روایت 
بازنمایی آن است. اگرچه خودِ گذشته  پِی  در 
به اندازۀ کافی واقعی ست، اما فاقِد ُفرمِ روایی 
انتظارِ  در  تا  نیست  آن  ذاتِی  ترتیب،  است؛ 
تاریخ دانان  به وسیلۀ  بلکه  باشد،  شدن  کشف 
به آن تحمیل می شود؛ تاریخ نگاران در ساخِت 
و  زبانی  کاربردِ  مرزهاِی  به  روایت های شان، 
فرهنگ خود محدود هستند، و گذشته  روایِی 
خود  ایدیولوژیِک  موقعیت  با  تناسب  در  را 

طرح ریزی می کنند.
پرسش مهمی که در مورد رورتی و وایت پیش 

می آید این است که تاریخ نگاری، که اکنون به 
عنوان یک ساخِت خودبنیاد و مستقل در نظر 
گرفته شده )به جای این که، همان طور که کار و 
اِلتُن ادعا کرده بودند، بازسازِی گذشته یی باشد 
که هم اکنون مستقاًل وجود دارد( باید برای چه 
وایت  رویکرد  که  است  معتقد  جنکینز  باشد؟ 
در پیوند با دیدگاه های سیاسی اتوپیایِی اوست. 
وایت معتقد است که تاریخ نگاری سنتی پایانی 
در  که  گذشته یی  به  زیبا  ترتیبی  و  دل بخواهی 
بی نظم است تحمیل می کند،  ذاِت خود عمیقًا 
رها  گذشته گشوده تر  که  می داد  ترجیح  او  اما 
شود، تا بتوان به گشوده گِی مشابهی برای آینده 
نیز دل گرم بود و پیشرفتی را که باید افراد بدان 

امیدوار باشند، امکان پذیر ساخت.
و  زیبایی شناسی  زبان شناسی،  گنجاندِن  با 
فلسفۀ  درون  در  ایدیولوژیک  مالحظاِت 
از  آشکارا  وایت  و  رورتی  تاریخ نگاری، 
نظریه پردازان پیشین هم چون کار و اِلتُن گسسته 
مرِگ  به  اشاره یی ست  واقع  در  این  شدند، 
نیز  سویی  از  البته  و  مدرنیست؛  تاریخ نگاری 
به عنوان در بردارندۀ چشم اندازِ امید اجتماعِی 
که  می آورد  فراهم  جایگزین  مدلی  رو،  پیِش  
)همان طور که جنکینز ادعا کرده و هم چنان هم 
درست است(، اندیشه هایی درخشان پیش روِی 

دانشجویان تاریخ نگاری می نهد.
نتیجه گیری

فلسفۀ  اصلِی  موضوع  پسامدرنیسم  بی شک 
به گونه یی  تاریخ نگاری را گسترده کرده است، 
که اکنون دیگر در آن جنبه هایی که سنِت تحلیلِی 
انگلیسی ـ امریکایی بر آن ها تمرکز کرده بود، 
خاص،  به طور  البته  و  یعنی،  نیست؛  محدود 
با  که   ،)epistemology( دانش شناسی 
زمینه های نخ نمایی هم چون حقیقت، بی طرفی، 
مدارک و شواهد، علیت و تفسیر سروکار دارد. 
موضوعاتی  به  تاریخ نگاری  فلسفۀ  عوض،  در 
که پیش تر با سنِت قاره یی مرتبط بودند توجه 
که  )همان گونه  ضمنی  به طور  که  است  کرده 
Frank An� اَنکرسمیت  فرانک  کار  )در 
kersmit( به خوبی نشان داده شده( به این 
مشکل  مجددِ  کردن  مطرح  دارد:  داللت  ابعاد 
همراه  به  شعر  پذیرفتِن  بازنمایی،  و  روایت 
بیان، تجدیِد نظر در امور واال  شیوه ها ی دیگر 
تعریف  به  بنا  که  یا چیزهایی   )sublime(
فراتر از دسترِس ما هستند و در آخر فهِم این که 
گوهری  و  ذات  خود  خودِی  به  تاریخ نگاری 
همواره  که  موضوعی ست  بلکه  ندارد،  طبیعی 
برای تعریف مجدد مفتوح است. باقی نماندِن 
پسامدرنیسم در یک محدودۀ خاص و رویکرد 
همچون  کسانی  توسط  )که  آن،  میان رشته یی 
دیوید هارلن )David Harlan( برانگیخته 
شد( موجب تجلی دوبارۀ رابطۀ تاریخ نگاری و 
اخالق شد و مجدداً مباحث اخالقی که مدت ها 
این گفتمان حذف شده بودند را  از  بود عماًل 

احیا کرد.
این احیای مجددِ ابعاد اخالقی در درون فلسفۀ 
دیگری  ضمنی  داللِت  هم چنین  تاریخ نگاری 
و  است؛  داشته  تاریخ دانان  خودآگاهِی  در  نیز 
دیدگاه های  مناسب  بازشناسِی  به  تشویق  آن 
ایدیولوژیِک(  گسترده تر  به طور  )و  اخالقی 
هم  آگاهی  این  عمل  در  آن هاست.  خودِ 
و  ادعاها  در  آن ها  بیشتر  فروتنِی  موجب 

گشوده گی  موجب  هم  و  نتیجه گیری های شان 
بیشتر آن ها برای گفت وگو )و نه تک گویی( با 
پسامدرنیسم  گاهی  اگرچه  است.  دیگران شده 
گسترش  موجب  که  کرده اند  متهم  این  به  را 
تاریخ نگارانه یی  موضِع  هرگونه  )که  نیهیلیسم 
وجود،  این  با  است،  شده  می سازد(  منتفی  را 
پسامدرنیسم در کل با لرزاندِن پیوستۀ پایه های 
آن  برای  بسیاری  بالقوۀ  فواید  تاریخ نگاری 
 Jan( پاتوکا  ژان  که  است)همان گونه  داشته 
Patocka( نشان می دهد( و موجب بازبینی 
فرآیندی  است؛  شده  دایمی  آن  نوسازی  و 
پیشرفِت  تغییر و  برای  امید و مجال  پایدار که 
آورده  ارمغان  به  را  آینده  در  آن  خودآگاهانۀ 

است.
فلسفۀ  مجموعه مقاالِت  کتاب  از  شده  برگرفته 

تاریخ و تاریخ نگاری]1[
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پسامدرنیسم و فلسفۀ تاریخ
بخش ششم و پایانی

است،  كوتاه  بسیار  زنده گی  كنید،  مرور  را  انتخاب های تان  دیگر  بار 
كدام را ترجیح می دهید؛ یک خانۀ بهتر یا یک بازنشسته گی سریع تر؟ 
یک موتِر جدید یا یک تعطیالت طوالنی؟... عشق تان را به فرزندان تان 
یا  ثروت  انباشت  طریق  از  كرد؛  خواهید  سرمایه گذاری  چه گونه 
سرمایه  این  از  می خواهید  كه  محصولی  اگر  وقت؟  صرف  طریق  از 
بیشتر  باید  شماست،  به  فرزندان تان  متقابل  عشق  كنید،  برداشت 

مراقب وقت تان باشید!



 آنـــــــکه منش ســــــتایم، چرخ فلک ســــــتاید 
زیـــــرا زبــــــان تحــــسین از بنده کـمتر آید
 ای رســــــتم زمـــــــانه، همــــاسه ات نشانه
 شـــــهنامه شد فــــسانه، فردوســـی کو سرآید
وانکو بالک شرق را درهم شــکست و پاشــــید 

چون روس و روسیاهی بر غریـــبان نـــماید 
هر ترسو را مگو شیر، شیر است شیر پنجشیر 

کان استخوان شیران با زور پــــنجه ســـــاید 
ای افتـــخار مــــلت، شــــأن و وقـــــار مـلـت 

ای جان نثار! ملت دیده به تــــو گشــــاید
 

با یـــــاد نــــام تو غـــم، از دل گریزد هردم 
دل های شاد و خرم، صد شور وعشق زایــــد 

 
طرحی بداشت مرموز، حاسد عدوی جان سوز

 حقا که حق ز باطــــل، سبــقت همـــی رباید 
بر رعیت ات شبانی، گرگ از رمه برانی 

آرزوی دل »نعمانی« شاید ز تـــــو براید 
شهر بندرعباس ایران حمل سال 1379

بعد از شهادت

بـــــــنام ذات پـــــــاک داد و داور 
که باشد در هـــــمه حال یار و یـــاور 

بخـــــوانم من سرود مرثـــــــیه را 
به روح پاکــــــش ای حضار محــظر 

درینجا خفته مســـــــعود دل ما
 به بام آســـــمان انداخـــــــته لنــــــگر 

میان ما و من جای تو خالیـــــست 
ســـپه ســــاالر ما ســـــردار ســـرور!

به پابوسی آرامگاهت ای دوسـت
 ز کابل آمدیــــم چـــــون بــــاد سرسر 

همیـــــــشه آرزوی هریک ماست 
که تا ســـــاییم بر آســــــتان تو ســـــر

 ادای احتـــــرامت واجب آمـــــــد 
به دفـــــاع از وطن بودی به سنـــگر

 همه دوستان تو، امــــــروز ریزند 
سر خــــــاک و مزارت در و گـــــوهر 
ببوسیم لحضه یی خــــــاک مــــزارت 

به چشمان می کشیم چون سرمۀ تر

شهادت نامه تشهیدت ای دوســـت 
چــــــنان آتــــــش زده از بـــحر تا بر 

جهان بی تو همه تاریک و تر شد
دگــــر نــــبود اثر از ماه و اخــــتر

نذیرت در جهان شخصیتی کــــو؟ 
چنین پوری نزاید هیــچ مــــــادر

 بجای چـــــون تو کیمیای سعادت
 نبیند چشم ما گنجینه بر دهـر

 وجــــودت بود امــــید زنــــدگانی
 نبودت کــــرده ما را بی سر و بر

تو بودی توتــیای چـــــشم ملــــت 
تو بودی بهر ما چـــــون شمس اظهر 

همه کردار و گفتارت به ماضــــی 
عــــیان است در همه انظار منــــظر 

همان روزی وداع کردی تو از ما
 به هردم خــورد و نوش ما شده زهر

 دل تاریخ دنـــــیا همچو حـــــافظ 
عملـکردت نمــــوده حــــــفظ از بـــر

 تو جان این وطـــــــن بودی ازیرا 
به قلــــب دشــــــمنان میریختی اخگر 

و نامت ثبت شد در برگ تاریخ 
به رنگ سبز و با یاقوت و با زر

 فلک خون شفق از دیده گـان ریخت 
دمی که چشم را بستی تو سرور

به عشق خالـــــق و مخـلوق و میهن
 شــــــدی قــــــربان آن اهلل اکبر

 حیات جـــــــاویدانی شــــــد نصیبت
 به فردودس برین جای تو بهتر

 عدوی حاسدت را کـــــی گـــــذاریم
 زنیم در قـــــلب آن نامرد خـــــنجر 
برو« نعــــــمانی« اندر راه مســــعود

 ازیرا که به آزادیـــــــست رهــــــــبر 

کابل تهیه مسکن قوس 1381
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رســـــتم زمـــانه
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دو منظومه از مرحوم سید ظلمان نعمانی در مورد قهرمان ملی 
منظومۀ اول در زمان حیات قهرمان ملی و منظومۀ دوم هم بعد از شهادت قهرمان ملی سروده شده است.

رحمت اهلل بیگانه

قهار عاصی عاشقانه زنده گی کرد، بی باک شعر سرود 
و مظلومانه شهید شد.

عاصی در 38 سال زنده گی که عمِر کمی است ـ بیش 
شعرش  ده ها  و  کرد  چاپ  مجموعه شعر  هشت  از 

تاهنوز ناچاپ باقی مانده است.
عاصی مانند هر شاعر با نامِ دیگر، فراز و فرودهایی را 

پیموده که بایستۀ تجربه و زنده گی بوده است.
عاصی صادقانه زنده گی کرد و زنده  گی اش با شعرش 

فاصله یی نداشت.
شعر عاصی به دل ها چنگ می زد و می زند، و مانند هر 
شعِر خوِب دیگر، نوازشگِر روح انسان ها بوده و است.

***
»از زبان مردم به من چیزی نگو!«

که  قدم می زدیم  در مکروریان  قهار عاصی  با  روزی 
یک موتر دولتی در مقابل ما ایستاد و شخصی با اخ و 
دب از موتر پایین شد و به عاصی گفت: مردم خودت 
را دوست داشت، اما حاال با سرودن شعر روشن فکر، 

همه تو را بد می گویند.
که  زمانی  هر  برادر  »برو  گفت:  او  به  قهر  با  عاصی 
گپ  بیا  باز  کردی،  پیدا  را  گفتن  شهامت  خودت 

می زنیم؛ حال از زبان مردم به من چیزی نگو!«
»جناب  عنوان  زیر  بلنـدی  شعر  در  )عاصی 
فرصت طلب  و  پله بین  روشن فکراِن  کهنه روشن فکر«، 

را مذمت کرده بود.(
***

»خدا هیچ انسانی را محتاج و ناتوان نسازد!«
روزی با عاصی در تپۀ نادر خان نزدیک قبرستان قدم 
دست  به  عمر  »اگر  پرسیدم:  عاصی  از  من  می زدیم، 

خودت می بود، چند سال می خواستی زنده باشی؟«
دارم در شصت ساله گی  »دوست  قهار عاصی گفت: 
را  انسانی  هیچ  می ترسم. خدا  ناتوانی  از  زیرا  بمیرم، 

محتاج و ناتوان نسازد!«
***

»پس از نیمه های شب پاهایم را درد فرا می گیرد«
قبل  عاصی  بودم.  عاصی  مهمان  مکروریان  در  شبی 
از عروسی در خانه تنها زنده گی می کرد. همان شب 
عاصی بعد از ساعت 3 بیدار شد، پرسیدمش که برای 

نوشتن شعری بیدار شدی.
گفت: نی،  شعر هر زمان به سراغم می آید، اما از مدت 
چند سال به این سو پس از نیمه های شب پاهایم را درد 
فرا می گیرد، گویی آتش گرفته است، به همین خاطر 

هیچ خوابم نمی برد.

****
عاصی عاشق بود!

شام یکی از روزهای تابستان سال 1368 در مکروریان 
اول قدم می زدیم و گرم صحبت بودیم که دیدم عاصی 
دیگر گپ نمی زند. سوال کردم، جواب نداد. پس از 
»خیرت  پرسیدم:  شکسته  را  سکوت  ناچار  دقایقی 
است؟« عاصی پاسخ داد: »در فاصله های دور از این 
خود  به  را  حواسم  همیشه  که  دارم  دوستی  بالک ها 

مشغول می کند«. 
آری، او عاشق بود!

***

»از پیش ما گذشت؟!«
داشتیم  عمومی  باغ  پل  در  دکانی  ایما،  برادرم  و  من 
عاصی  قهار  بود.  مزدحم  ساحه  این  همیشه  مثل  و 
عاصی  به  رو  ناخودآگاه  می بود.  دکان  در  ما  با  اکثراً 
کرده گفتم: »اونه ویدا!« عاصی از هیجان و دلهره به 
دیوار دکان چسپید و برای مدتی هیچ صحبتی نکرد، 
پس از گذشت چند دقیقه از من پرسید: »از پیش ما 

گذشت؟!«
***

راکِت بینای بی مروت
ایران رفت، از رفتنش آگاه  عاصی در سال 1373 به 
نبودم ولی پس از بازگشت، پشت در خانۀ ما آمد و 
خواست که بیرون برویم. گفتم راکت می آید بیا داخل 
گفت:  و  نکرد  فایده  من  اصرار  اما  کنیم.  قصه  خانه 

شعرهای نو دارم، باید با هم بخوانیم.
رفتیم.  بیرون  از خانه  او یک جا  با  ایما  برادرم  و  من 
صحبت از شعر بود و اوزان جدید شعری که عاصی 
بود؛ شعرخوانِی  بود. جالب  به تجربه گرفته  را  آن ها 
هوتل  گردید،  آغاز  موالنا  چهارراه  از  عاصی 

نل  دهان  به  آمدیم  و پس  زدیم  دور  را  انترکانتیننتال 
ما  و  می خواند  شعر  عاصی  هم  هنوز  پروان.  کارتۀ 
هم چنان شنونده بودیم!... من به راستی بسیار ترسیده 
چه  و  می خواند  چه  عاصی  که  نمی دانستم  و  بودم 
می گوید. هر طرف صدای راکت بود و انفجار. چندین 
برویم،  امن تری  گوشه های  به  که  کردم  خواهش  بار 
بینای  راکِت  عاصی،  قول  به  باالخره  و  شنید  کم  اما 
بی مروتی در پهلوی ما منفجر شد. هر سۀ ما به خاک 
صیاد  تیر  شکارِ  که  کبوترانی  مانند  غنودیم؛  خون  و 

شده اند.
عبدالقهار  شام،  حوالی   ،1373 سال  میزان  ششِم 
جان  گوشش  پشِت  به  راکت  چرۀ  اصابت  با  عاصی 
به جان آفرین سپرد و برادرم ایما به ُکما رفت و سپس 
صحت یاب شد و من هم با پای شکسته مدت هفتاد 

روز در بستر بیماری بی یار و بی رفیق ماندم.

عاصی، شـعر و شـهادت 
چند خاطرۀ کوچک از روزهای باهمی ام با شاعِر بزرگ عبدالقهار عاصی
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استخبارات  با  تبانی  در  داخلی  مشخص  حلقات 
خارجی، سه سال پیش پروفیسور استاد برهان الدین 
افغانستان  معاصر  تاریخ  فرزانه  گان  از  یکی  ربانی 
و  ایثار  مقاومت،  جهاد،  تابناک  چهره های  از  و 

فداکاری را مظلومانه به شهادت رسانیدند. 
آوردن  خطیِر  و  ُدشوار  مأموریت  که  شهید  استاد 
صلح و ثبات را در کشور رهبری می کرد، از سوی 
خارجی  استخبارات  به  وابسته  غالم  و  اجیر  یک 
حکومت  درون  در  دشمن  نفوذی  حلقات  و 

افغانستان، به شهادت رسید.
مهمانه خانه های حکومت  در  روزها  انتحاری  فرد 
و  بود  شهید  استاد  به  رسیدن  منتظر  افغانستان 
تحت  داشت،  عهده  بر  که  را  وظیفه یی  باالخره 
حمایت چهره های معلوم الحال داخلی و خارجی، 

به انجام رسانید. 
فرد انتحارکننده، مواد منفجره را در دستار )لنگی( 
خود جاسازی کرده بود و هنگام مالقات با استاد 
ربانی به بهانۀ احترام سرخود را به سینۀ استاد شهید 
منفجر  را  خود  همراه  منفجرۀ  مواد  و  کرده  خم 

ساخته و استاد را به شهادت رسانید.
افغانستان  حکومت  ربانی،  استاد  شهادت  از  پس 
دستور بررسی پروندۀ او را صادر کرد و گروهی 
را شناسایی  او  عامالن شهادت  که  موظف شدند 
شهادت  از  سال  سه  اما  نمایند؛  محاکمه  و  کرده 
استاد می گذرد و هیچ توضیحی حکومت افغانستان 
کشور  شهروندان  به  او  ترور  چه گونه  گی  دربارۀ 

نداده است. 
بی توجهی به پروندۀ شهادت استاد ربانی می رساند 
که رهبری حکومت افغانستان هیچ گونه عالقه یی 
به شناسایی و به دادگاه کشانیدن عامالن ترورهای 
زنجیره یی ندارد. در کنار استاد ربانی شهید، ده  ها 
چهرۀ برجسته و مهم این کشور طی سیزده سال 
گذشته به قتل رسیده اند؛ اما حکومت پروندۀ هیچ 
یکی از آن ها را نگشوده است و عامالن ترور شان 

را به معرفی نگرفته است. 
در  نفوذی دشمن  که حلقۀ  دارند  باور  بسیاری  ها 
درون حکومت مانع بررسی این پرونده ها می شود؛ 
زیرا این حلقات خود زمینه و بستر ترور چهره های 
از  کرده اند؛  فراهم  را  مقاومت  و  جهاد  به  مربوط 
همین رو، آن ها به هیچ صورت اجازه نمی دهند، 
ردپای شان در پشِت این ترورها افشا و شناسایی 

گردد.
طرح توطیۀ ترور استاد ربانی از همان کانال هایی 
عبور کرده که نقشۀ قتل های زنحیره یِی فرماندهان 
بانی  کسانی  و  است  کرده  عبور  مقاومت  ارشد 
همۀ  در  که  هستند  توطیه  و  طرح  این  مجرِی  و 
همکار  مقاومت،  چهره های  زنجیره یی  قتل های 
به همین دلیل، در سیزده سال  بوده اند.  و شریک 
حکومت حامد کرزی یک گامی هم در راستای به 
دادگاه کشانیدن چهره های جانی داخلی و خارجی 

برداشته نشده است. 
حاال که کار حکومت حامد کرزی به پایان رسیده 
پرونده های  آینده  حکومت  می  رود  انتظار  است، 
ویژه  به  مقاومت  و  جهاد  فرماندهان  ترور 
و  جهاد  رهبر  ربانی  برهان الدین  استاد  پروفیسور 
قاطع و  به گونۀ  را  پیشین کشور  رییس جمهوری 
این  در  که  را  چهره هایی  و  کرده  بررسی  جدی 
خیانت و جنایت بزرگ و تاریخی دست دارند، به 

پنجۀ قانون بسپارند.
حکومت  ارشد  مسووالن  غفلت  و  بی  توجهی 
کرزی  رییس جمهور  شخص  ویژه  به  افغانستان 
انتحاری  فرد  با  استاد شهید  زمینه ساز مالقات  که 
بوده است، در برابر این جنایت بزرگ قابل توجیه 

نیست. 
که  نبود  معمولی  و  عادی  ربانی یک چهرۀ  استاد 
برخورد  سطحی  این گونه  او  شهادت  پروندۀ  با 
می شود. او مردی بود که تاریخ معاصر افغانستان 
که  بود  چهره یی  او  دارد.  سراغ  را  نظیرش  کمتر 
باگذراندن نیم قرن مبارزه در راه تحقق آرمان هاي 
بلند آزادي خواهانه، زنده گي ملت خویش را بیمه 
کرد و سرانجام خود در راه صلح و آرامش ملت 
و بقاي کشورش توسط دشمنان اسالم و انسانیت 

شهید شد. 
استاد ربانی گذشته از جان فشانی و قربانی هایی که 
در راه جهاد و مقاومت بر ضد اشغال سرخ و سیاه 
نقش  نیز  اخیر  دهۀ  یک  در  است،  داده  و  کرده 
و  تشکیل  در  تأثیرگذار  و  برازنده  تعیین کننده، 

برپایی حکومت جدید داشت. 
استاد ربانی اولین رییس جمهوری افغانستان بود که 
دیگر  فرد  یک  به  مسالمت آمیز  به گونۀ  را  قدرت 
تحویل داد. او سیزده سال پیش نشان داد که چوکی 
و قدرت در برابر منافع و مصلحت کالن کشوری، 

هیچ اهمیتی برایش ندارد. 

انتقال قدرت در تاریخ افغانستان همواره با جنگ 
و خشونت همراه بوده است؛ اما استاد ربانی شهید 
با بردباری و صبوری این کار را کرد و نامش را 
گار  یاد  به  زرین  با خط  افغانستان  تاریخ  دل  در 

گذاشت. 
او قدرت را سیزده سال پیش به رییس  جمهور کرزی 
سیاست مداران  اظهارات  بنیاد  بر  که  مردی  سپرد؛ 
ارشد کشور به دالیل قومی و قبیله یی، مانع انتقال 
مسالمت  آمیز قدرت به فردی شده که رأی و ارادۀ 

واقعی مردم را با خود دارد. 
در کنار این، استاد ربانی نقش یک میانجی و یک 
»رهبر بین االقوامی« را در افغانستان ایفا می کرد. او 
هیچگاهی به پای یک قوم، قبیله، مذهب، زبان و 
منطقۀ خاص سقوط نکرد. تالش و پیکار این چهرۀ 
درخشان تاریخ معاصر افغانستان، همیشه در محور 
همگرایی ملی بوده است. او پیوسته بر اتحاد، اتفاق 
و وحدت میان مردم افغانستان تأکید می کرد و در 
همین راستا تا آخرین دم حیات تالش و مبارزه کرد. 
برای هیچ کسی اهمیت این مبارزات انسان محورانه 
و خیراندیشانۀ استاد شهید پوشیده و پنهان نیست. 
او نه تنها برای انسجام مردم در درون کشور کوشید 
که برای وحدت و یکپارچه گی جامعۀ اسالمی و 
مسلماناِن سراسر جهان نیز گام برداشت و تالش 
او در کنفرانس کشورهای  کرد. آخرین سخنرانی 
اسالمی در تهران، فراخ اندیشی و وسعت دید این 

عالم برجسته و دانشمند شهیر را ثابت می  سازد. 
استاد ربانی در »اجالس بین المللی بیداری اسالمی« 
در تهران از همه فقهای شیعه و سنی خواست، علیه 
حمالت انتحاری فتوا دهند و آن را از نظر شرعی 

حرام اعالم کنند.
تا  است  آزاداندیش  انسان هاي  برهمۀ  اکنون، 
را  راستین  مبارز  و  بزرگ مرد  این  آرمان هاي 

پاسدارند.

www.mandegardaily.com

میـراث دولـت استـاد...
و اصرار می داشتند در صورتی از دولِت او حمایت می دارند 
این بود که  بپذیرد و آن خواسته  تنها خواستۀ آن ها را  که 
جلو آموزش دختران در مکاتب گرفته شود و زنان از ادارات 
دولتی اخراج گردند. استاد ربانی به جدیت این تقاضا را رد 
ربانی  استاد  دولت  که  گفت  می شود  ترتیب  بدین  و  کرد 

فدای دفاع از حقوق حقۀ زنان گردید.
16ـ تا پیش از دولت استاد ربانی، در یکی دو تا از مکاتب 
مجاهدین  دولت  اما  داشت،  وجود  شبانه  صنوف  کابل، 
دروازۀ دانشگاه ها را برای تدریس شبانه گشود و زمینه را 

برای آموزش آن عده که مأموریت داشتند، فراهم آورد.
ابوریحان  تخار،  در  مسعود  بن  عبداهلل  دانشگاه های  17ـ 

بیرونی در کاپیسا تأسیس گردید.
آن  آثار  افغانستان،  ملی  موزیم  از  حراست  برای  18ـ 
بسته بندی و به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده شد و این 

اقدام باعث نجات آثار موزیم کابل گردید.
19ـ سمبول ها و نهادهای ملی تا پیش از دولت مجاهدین به 
یک زبان بود. دولت مجاهدین فضا را برای همۀ زبان ها آزاد 
گردانید. از جمله سرود ملی به زبان پارسی ترتیب گردید و 

بانک نوت های جدید به دو زبان طبع شد.

در زمینة دفاعی و امنیتی 
الغای ارتش  20ـ در روزهای آغازین پیروزی، شماری بر 
این کار  از  ربانی  استاد  اما دولت  پا می فشردند،  افغانستان 
را  ارتش  اخیر عمر خود، چهارچوب  تا  و  کرد  پیشگیری 

حفظ کرد.
21ـ به تقلید از جمهوری اسالمی ایران، یک نظریه آن بود 
و  ملی  ارتش  یکی  نظامی  نیروی  دو  دارای  افغانستان  که 
دیگری ارتش جهادی شبیه سپاه پاسداران باشد، ولی استاد 
ربانی بر ارتش واحد از ترکیِب این نیروها تأکید ورزید و 
نیرو  دو  این  از  ترکیبی  افغانستان  ارتش  نیز  اکنون  همین 

می باشد.
22ـ استاد ربانی دستور لغو نیروهای ملیشه را صادر کرد و 
از همه خواست تا در چهارچوب نیروهای منظِم حکومت 

تنظیم گردند.

 در زمینة امور دینی و مذهبی 
سیاست  متِن  به  دین  علمای  مجاهدین  پیروزی  با  23ـ 
قرار  وزارت خانه ها  از  برخی  رأس  در  و  شدند  کشانیده 
گرفتند. قبل بر این، حکومت ها در موارد زیادی از علمای 
دینی به صورِت نمایشی استفاده می کردند و تنها در توجیه 

سیاست های شان از آن ها کار می گرفتند.
24ـ شورایی برای تقریب مذاهِب شیعه و سنی در افغانستان 
به وسیلۀ استاد ربانی تشکیل شد و تالش هایی در این جهت 

به راه انداخته شد.
حلقه هایی  آن  از  پیش  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  25ـ 
برای اغوای تودۀ مسلمان افغانستان به نام حلقه های صوفیانه 
ایجاد کرده بود و شماری را در اطراف آن حلقات مصروف 
داشته بود، اما دولت استاد ربانی بر این گونه فعالیت ها نقطۀ 

پایان گذاشت.
26ـ برای اعمار مدارس بزرگ دینی که در آن پیروان اهل 
تشیع افغانستان درس بخوانند و آموزش ببینند، زمین هایی در 
شهر کابل توزیع گردید، از جمله زمین مدرسۀ خاتم االنبیاء.

در بخش قضا
مجاهدین  دولت  توسط  انقالبی  اختصاصی  محکمۀ  27ـ 
لغو گردید. رژیم داکتر نجیب اهلل و ببرک کارمل توسط این 
محکمه مخالفان سیاسی خود را سرکوب می کردند.)به یاد 
داشته باشید که ایران در همسایه گی افغانستان برای سال ها 

»دادگاه ویژۀ انقالب« را حفظ کرده بود.(
28ـ قضا استقاللیت پیدا کرد و تسلط حکومت بر آن نهاد 
از بین رفت. مواردی وجود دارد که قضا در عهد حکمرانی 
و  کرد  فیصله  رییس جمهور  حکم  خالف  ربانی  استاد 

رییس جمهور حکم خود را پس گرفت.

در عرصة اجتماعی 
در  را  تک قومی  حاکمیت  ربانی  استاد  زعامت  29ـ 
افغانستان  که  داشت  اعالن  همه  به  و  زد  برهم  افغانستان 
در  به تنهایی  نباید  قومی  هیچ  و  است  جامعه یی چندقومی 

تصمیم گیری های ملی عمل کند.
در بخش اداری

30ـ واحدهای اداری افغانستان از ابتدا به صورت ناعادالنه 
با  والیاِت  از  برخی  در  که  شرح  بدین  بود،  یافته  تأسیس 
نفوِس اندک چندین ولسوالی وجود داشت و شماری دیگر 
از والیات با وجود استحقاق، از این رهگذر در محرومیت 
به سر می بردند. استاد ربانی تا جایی که توانست و فرصت 
مستحق  مناطِق  در  ولسوالی ها  ایجاد  به  داد،  دست  برایش 
مبادرت ورزید و از لحاظ اداری به نحوی تعادل در میان 

والیات به وجود آورد.

طالبان دیگر تهدید... 
پیچیده خواهد ماند.

در ادامه این مقاله آمده  است: بیشتر نیروهای خارجی 
افغانستان قرار است ظرف ماه های آینده این کشور را 
ترک کنند و سرنوشت افغان ها بدست خود آنها رقم 

خواهد خورد.
و  آینده  سال  تحوالت  بررسی  با  تاجیک  دیپلمات 
انتخابات  افغانستان  در  اوضاع  احتمالی  سناریوی 
ریاست جمهوری را از مهم ترین اقدامات انجام شده 
در زمینه حفظ ثبات و تشکیل یک دولت فراگیر و 

قابل اعتماد برای ملت افغان دانست.
و  انتخابات  این  نتیجه  است  ممکن  وی،  گفته  به 
رویدادهای دیگر سیاسی در افغانستان سبب تشدید 
مبارزات سیاسی شود اما به هیچ وجه باعث هرج و 

مرج و بی نظمی نخواهد شد.
حکومت  کرد:  تاکید  تاجیکستان  خارجه  امور  وزیر 
نامزد  دو  اعتراضات  از  نظر  افغانستان صرف  کنونی 
ریاست جمهوری مشروع بوده و توان مدیریت کشور 

را دارد.
به گفته وی، در حکومت کابل توازن نسبی نیروهای 
سیاسی، ملی و منطقه یی مراعات شده و بخش اصلی 

جمعیت کشور نیز طرفدار تشکیل دولت هستند.
به اعتقاد وزیر خارجه تاجیکستان، در صورت حفظ 
بین المللی  جامعه  عملی  کمک  با  و  ویژگی ها  این 
حکومت فعلی افغانستان می تواند اوضاع را مدیریت 

و امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت را فراهم آورد.
ادامه  موارد  به  اشاره  با  تاجیکستان  دولتی  مقام  این 
قتل و اعمال تروریستی طالبان تاکید کرد: این گروه 
افراطی از راه ایجاد ترس و وحشت دیگر نمی تواند 

به قدرت برسد.
مطرح  برای  طالبان  این وجود جنبش  با  افزود:  وی 
حمالت  محدوده  خود  سیاسی  اهداف  کردن 
و  سیاسی  خدعه  نیرنگ،  تخریب،  تروریستی، 

دیپلماتیک خود را توسعه می دهد.
گروه های  کرد:  اضافه  همچنین  تاجیک  مقام  این 
افراطی پس از سال 2014 سعی خواهند کرد، برای 
دستیابی به اهداف خصمانه خود وارد آسیای مرکزی 

شوند اما این تالش به هر وسیله در مرز مهار خواهد 
شد.

و  تاجیکستان  کیلومتری  مرز 1370  به  اشاره  با  وی 
ناامنی در  ایجاد  از  تاجیکستان  تاکید کرد:  افغانستان 
این مرز طوالنی نگران بوده و احتمال بی ثبات شدن 
وضعیت در برخی از نواحی مرز مشترک در سال های 

آینده را رد نمی کند.
اصل اف در پایان تصریح کرد، تقویت ارتش، اجرای 
فراهم  و  مردم  مایحتاج  تامین  اقتصادی،  برنامه های 
که  است  اقداماتی  از جمله  برق،  به  کردن دسترسی 
میتواند اوضاع افغانستان و منطقه را به لحاظ امنیتی 

بهبود بخشد.
در  تاجیکستان  خارجه  وزیر  خوشبینانه  دیدگاه های 
رابطه به اوضاع امنیتی منطقه در حالی مطرح میشود 
که تاکنون، مقامات ارشد تاجیک از احتمال فعالیت 
از  ائتالف  نیروهای  افراطی در پی خروج  گروه های 
افغانستان در سال 2014 و تشدید زمینه بی ثباتی در 

مرز ابراز نگرانی می کردند.

سه سال از شهادت استاد ربانی گذشت

پـرونـده مخـتومـه اسـت



فرستاده سازمان ملل در افغانستان:

 دولـت وحـدت ملـی بازنده نـدارد
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جذب  در  ناکامی  آرسنال  سرمربی 
افسوس  بزرگترین  را  رونالدو  کریستیانو 

دوران مربیگری اش عنوان کرد.
آرسنال  فرانسوی  سرمربی  ونگر  آرسن 
را  لندنی  تیم  این  هدایت  که  سال هاست 
آلکس  سر  بازنشستگی  دارد.  برعهده 
فرگوسن باعث شد تا این مربی فرانسوی 
انگلیس  برتر  لیگ  مربی  باسابقه ترین  به 

تبدیل شود.
سایت  با  گفت و گو  در  ونگر  آرسن 
باشگاه آرسنال درباره مسائل مختلفی به 
صحبت پرداخت. ونگر ناکامی در جذب 
کریستیانو رونالدو را بزرگترین افسوس 
توصیف  خود  مربیگری  دوران  تاریخ 
کرد و گفت: خیلی نزدیک بود تا بتوانیم 
ما  کنیم.  جذب  را  رونالدو  کریستیانو 

خدمت  به  قدمی  یک  در   2003 سال  در 
گرفتن رونالدو بودیم. همه چیز آماده بود 
که رونالدو به آرسنال بیایید. حتی پیراهن 
شده  گذاشته  کنار  او  برای  نیز   9 شماره 
منچستریونایتد  به  یکباره  به  او  ولی  بود، 
داد  آزار  مرا  خیلی  موضوع  این  پیوست. 
حتی حاال که به این موضوع فکر می کنم 
نتوانستیم  چطور  که  می شوم  ناراحت 

رونالدو را جذب کنیم.
ونگر درباره بهترین خرید دوران مربیگری 

انتظار  حالی که  در  دارد  جالبی  نظر  خود 
تیری  از  فرانسوی  مربی  این  تا  می رفت 
دوران  خرید  بهترین  به عنوان  آنری 
لورن  ونگر  ولی  کند  یاد  خود  مربیگری 
به  را  توپچی ها  سابق  فرانسوی  مدافع 

عنوان بهترین خرید دوران مربیگری خود 
بهترین  لورن  معرفی کرد و گفت: کشف 
توانستیم  که  بود  آرسنال  در  من  کشف 
بود  گمنامی  بازیکن  که  حالی  در  را  او 
پست  در  لورن  اوایل  بگیریم.  خدمت  به 
این  بازی می کرد ولی من  هافبک راست 
منتقل  راست  دفاع  پست  به  را  بازیکن 
کردم و او توانست به یکی از بهترین دفاع  
راست های زمان خود تبدیل شود و من از 

این بابت خوشحالم.

خطرناک ترین  درباره  آرسنال  سرمربی 
بازیکنی که روبروی تیمش قرار گرفته نیز 
صحبت کرد و دیدیه دروگبا را به عنوان 
می داد  ترجیح  که  کرد  معرفی  بازیکنی 
مربی او باشد تا اینکه مقابلش قرار بگیرید.
لیگ  در  دروگبا  وقتی  داد:  ادامه  ونگر 
فرانسه بازی می کرد بازی او را دیدم ولی 
اقدامی برای جذبش نکردم. دروگبا 
در  همیشه  و  آمد  چلسی  به  سپس 
بازی های بزرگ توانست گلزنی کند. 
اگر می توانستم دروگبا را به خدمت 
و  گل ها  چنین  شاهد  دیگر  بگیرم 

شکست های تلخی نبودم.
دیدیه دروگبا در 15 باری که مقابل 
آرسنال به میدان رفت موفق شد 15 
گربه سیاه  به  تا  برساند  ثمر  به  گل 

آرسنالی ها تبدیل شود.
در  را  خود  دیدار  اولین  که  آرسنال 
واگذار  دورتموند  به  اروپا  قهرمانان  لیگ 
خوبی  شرایط  انگلیس  برتر  لیگ  در  کرد 

ندارد و در رده هفتم قرار گرفته است.
شرایط  درباره  پایان  در  آرسنال  سرمربی 
شرایط  فصل  این  مطمئنًا  گفت:  تیمش 
خوبی خواهیم داشت و با بازیکنان خوبی 
بازخواهیم  مدعیان  جمع  به  داریم  که 
گشت. بازیکنانم به کمی زمان نیاز دارند 
نزدیک  خود  خوب  شرایط  به  بتوانند  تا 

شوند.

افغانستان  برای  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  فرستاده 
گزینه  تنها  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  که  است  گفته 
از بروز کشمکش  داخلی و بروز بحران در  برای جلوگیری 

افغانستان است.
یان کوبیش که روز پنجشنبه از طریق یک کنفرانس ویدیویی 
چالش های«  و  »پیشرفت ها  درباره  امنیت  شورای  جلسه  در 
انتخاباتی  تحوالت  و  افغانستان  درازمدت  و  مدت  کوتاه 
تشکیل  از  بهتر  راهی  »هیچ  کرد:  تاکید  می گفت،  سخن 
مورد  و  منتخب  جمهوری  رییس  با  ملی  وحدت  حکومت 
تایید کمیسیون انتخابات در همکاری با رییس شورای اجرائیه 

جدید نیست.«
انتخاباتی  بن بست  برای  پیشنهادی  راه حل  به  کوبیش  اشاره 
افغانستان است که براساس آن، رییس جمهوری با همکاری 
خواهد  دست  در  را  امور  اداره  اجراییه،  شورای  رییس  یک 
گرفت. در این طرح، قاعدتًاٌ نامزدی که برنده انتخابات نشده 
یا فرد مورد نظر وی- سمت ریاست شورای اجرائیه را در 

دست می گیرد.
کوبیش وضعیت کنونی افغانستان را بحرانی توصیف کرده و 

گفته است که به دلیل بن بست انتخاباتی کنونی در افغانستان 
نتوانسته در اجالس شورای امنیت سازمان ملل حضور داشته 

باشد.
وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که »دولت وحدت 
ملی بازنده ندارد« و افزود که اگر تا زمان اعالم نتیجه نهائی 
نیاید،  دست  به  انتخاباتی  اختالف  سر  بر  توافقی  انتخابات 
جنگ  وقوع  حتی  و  نیرومند  جدید  تحرکات  بروز  امکان 

موجود است.
بیانیه  کوبیش که توسط هیأت معاونت سازمان ملل  در متن 
در افغانستان منتشر شده، به نقل از وی آمده است که تمام 
رو به رو  شدید  خطرهای  با  را  افغانستان  یا  دیگر  گزینه های 

می کند یا سبب تضعیف قانون اساسی می شود.
افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  آغاز روند  از 
که در دهم آبان سال گذشته میالدی شروع شد- تا کنون 11 
و  سیاسی  بحران  در حاشیه  افغان ها همچنان  اما  ماه گذشته 
بن بست انتخاباتی، منتظر نخستین انتقال قدرت مسالمت آمیز 

یا شکست یا پیروزی ... هستند.
روان مدیریت کرده و بحران آفریده است. حاال چه گونه 
از چنین فردی می توان انتظار برد که بیاید و در جهت رفع 
دهد؟...  انجام  خیرخواهانه  اقدام های  بحران،  و  بن بست 
چنین خواستی از آقای کرزی نه تنها اشتباه است که حتا 

بالهِت محض به شمار می رود. 
پیشنهاد  چند  واضح  بسیار  گونۀ  به  می خواهم  پایان  در 
صادقانه برای تیم اصالحات و همگرایی به عنوان قربانِی 
وضعیت داشته باشم. در این که تیم اصالحات و همگرایی 
ولی  کرد؛  تردید  نمی توان  هرگز  بوده،  وضعیت  قربانی 
انجام  نیز  جبران ناپذیر  اشتباهاِت  اندازه  همان  به  تیم  این 
و  کودکانه  ساده گِی  در  تیم  این  بزرِگ  اشتباه  است.  داده 
صورِت  به  تیم  این  است.  بوده  آن  سیاسِی  خوش باورِی 

جبران ناپذیری فریِب پیشنهادهای ارگ ریاست جمهوری 
در  انتخاباتی   بی حاصِل  گفت وگوهای  در  شرکت  برای 
محوریِت آقای کرزی را خورد. حاال اما هرچند بسیار دیر 
شده، ولی می توان دست کم خود را برائت تاریخی داد و از 

مشکالِت بعدی جلوگیری کرد به این ترتیب که:
1- تیم اصالحات و همگرایی از این پس در هیچ نشست 
و گفت وگویی در رابطه با مسایل انتخابات شرکت نورزد؛
نوشتاری  گونۀ  به  را  قرمِز خود  و خطوط  پیشنهادها   -2

اعالم کند و در اختیار طرف های مختلف قرار دهد؛
3- گفت وگوهای سیاسی میان دو تیم را هم چنان به حاِل 

تعلیق نگه دارد و تنها شرط آن، امضای توافق نامه باشد؛
فریب  و  بگیرد  درس  گذشته  اشتباهاِت  از   -4
چرب زبانی های عده یی طماِع قدرت و شهرت را نخورد.  

کرد  عنوان  آرژانتین  ملی  تیم  سابق  ستاره 
تا  است  شده  باعث  مخدر  مواد  مصرف 

زندگی شخصی او نابود شود.
دیگو مارادونا عنوان کرد اگر به مواد مخدر 
یک  به  توانست  می  نمی کرد،  پیدا  اعتیاد 
فوتبالیست بی نظیر تبدیل شود. البته آرژانتین 
با این بازیکن بزرگ به دو فینال جام جهانی 
»آلبی سلسته«  قهرمانی  به  منجر  که  یافت  راه 
در سال 1991  مارادونا  در سال 1986 شد. 
ماه   15 به  مخدر  مواد  ممصرف  دلیل  به 

محرومیت از فوتبال محکوم شد.
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین و یکی 
در  جهان  فوتبال  تاریخ  بازیکنان  برترین  از 
گفت:   TyC Sports اینترنتی  پایگاه  با  گفتگو 
می  کردم،  نمی  مصرف  مخدر  مواد  اگر 
تبدیل  نظیر  بی  فوتبالیست  یک  به  توانستم 
به  فوتبالم  ادامه  برای  اینکه  از  قبل  شوم. 
هایی  مهارت  از چه  دانستم  می  بروم،  اروپا 
برخوردار هستم و به راحتی مدافعان روبرو 

خودم را کنار خواهم زد.
هایم  تیمی  هم  با  همیشه  داد:  ادامه  مارادونا 

توپ  وقتی  آنها  داشتم.  خوبی  خیلی  رابطه 
زیر پای من بود نمی توانستند کمکی به من 
کنند و تنها هیجان زده می شدند که من چه 

کارهایی می توانم با توپ انجام دهم.
ستاره سابق تیم ملی آرژانتین در پایان گفت: 
از مصرف مواد مخدر خیلی ناراحتم . من در 
به دلیل  حال حاضر 53 سال سن دارم ولی 
هستم.  ساله   80 انگار  مخدر  مواد  مصرف 
مصرف مواد مخدر زندگی من را نابود کرد 
شرایط  خانواده ام  و  فرزندانم  شد  باعث  و 
سختی را تجربه کنند. متاسفانه زندگی طبیعی 
نداشتم و مشکالت زیاد در زندگی شخصی 

من باعث شد تا دچار این وضعیت شوم.

ورزش

زنده گی با ذلت، معامله...
جمعیت  رییس  ربانی  جناب صالح الدین  چون  فرزانه یی  و 
حزب  رهبر  محقق  محمد  حاجی  استاد  افغانستان،  اسالمی 
وحدت اسالمی مردم افغانستان، فرماندهان شجاع و معروف 
و شخصیت های با نفوذ کشور چون میر امان اهلل خان گذر، 
وکالء،  از  جمعی  و  یاسینی  میرویس  علی،  حضرت  الحاج 
فرماندهان و شخصیت های با نفوذ مشرقی، امراهلل خان صالح 
رهبر روند سبز، کلیم اهلل خان نقیبی و جمعی از شخصیت های 
پر نفوذ حوزه قندهار و هلمند، داکتر محمد ابراهیم ملکزاد 
و شماری از شخصیت های معروف و با نفوذ غور و حوزه 
جنوب غرب، مال عزت اهلل عاطف رییس شوراي سرتاسري 
از  جمعی  کشور،  نفوذ  با  شخصیت هاي  از  و  عرب ها 
بادغیس  تاثیر گذار والیات هرات،  نفوذ و  با  شخصیت های 
شخصیت ها،  از  جمعی  و  خان  احمد  جان  فرمانده  فراه،  و 
جنرال  پنجشیر(،  و  کاپیسا  )پروان،  شمالی  مردم  و  بزرگان 
ضیاء الدین گردیزی و شماری از شخصیت ها و فرماندهان 
مردم،  وکالی  شخصیت ها،  شرق،  جنوب  حوزه  گذار  تاثیر 
هزاره  مرکزی،  حوزه های  مردم  عام  و  معروف  فرماندهان 
جنوب  غرب،  جنوب  جنوب،  شرق،  شمال  شمال،  جات، 
شرق و در کل بخش اعظم از مردم افغانستان، همراه و هم 

صدای ما هستند.
است:  داده  هشدار  اعالمیه  این  در  عطا  استاد  همچنان 
اذعان  خود،  قبلی  تعهدات  تکرار  با  دیگر  یکبار  می خواهم 
و  رأی  از حق،  پاسداری  برای  ما  که  بدارم  تعهد  مجدداً  و 
اراده شما با قیمت جان و خون خود، آماده و ایستاده ایم. پا 
های مان نمی لرزد و تن به معامله و ذلت نمی دهیم. ترجیح 
می دهیم که یک روز زنده بمانیم و آبرومند بمیریم, اما نه صد 

سال زنده گی با ذلت و معامله و پذیرش تقلب.
این  زمانی  این که چه  پاسخ  به  پرسش  اعالمیه،  این  بنیاد  بر 
تیم رقیب  نزدیک شده است،  حرکت ها عملی خواهد شد، 
در  صداقت شان  عدم  و  بی اراده گی  گذاشتن  نمایش  به  با 

مذاکرات و نداشتن تمایل عملی در تشکیل حکومت وحدت 
تیم  مردمی  و  به خواست های مشروع  زدن  پا  و پشت  ملی 
بر  تقلب  با  که  اند  آن  فکر  در  گرایی،  هم  و  اصالحات 
ریاست جمهوری هم  و کرسی  مردم سوار شوند  شانه های 
حق بالمنازع شان است که باید حصول کنند اگر چه با فریب 

و رأی گوسفندی. 
رد  با  لحظه  هر  آنان  است:  گفته  اعالمیه  این  در  عطا  استاد 
فراهم  مردمی  حرکت های  برای  را  زمینه  ما،  خواست های 

کرده اند و آخرین میخ را بر تابوت دموکراسی می کوبند.
و  اصالحات  تیم  که  است  شده  گفته  اعالمیه  این  پایان  در 
و مستحق حقیقی  انتخابات  برنده  دور  در هردو  گرایی  هم 
کرسی ریاست جمهوری است، این حق نه دادنی که گرفتنی 
است. ذهنیت سازی ها و تبلیغات سوء رقیبان را نادیده گرفته 
و چیزی بیش از یک برنامه مدون برای فریب ذهنیت عمومی 
و ترویج تقلب و مشروعیت بخشیدن به فریبکاری، نشمارید.
فدای  ما  خون  که  کنم  تکرار  بگذارید  که  گفته  همچنان  او 
حق خواهد شد و حق مردم و اراده آنها خط سرخ و درشتی 
است که عبور از آن مقابله و صف حق و باطل را در عمل و 
در قالب حرکت های سبز و نارنجی می گسترد. حرکتی که به 
موج عظیمی مبدل خواهد شد و بنیاد تقلب کاران و حامیان 

آنان را برخواهد کند.
تذکر این نکته الزمی و به عنوان رفع مسوولیت خواهد بود 
که عواقب هرگونه اقدامات مردمی، بدوش آنانی است که یا 
حرکت ها و خواست هاي مردم را نادیده گرفته اند و یا خود 

را برای سرکوب مردم، ملزم می دانند.
در پایان این اعالمیه آمده است: فرجامین سخنم این که وقتي 
و  مشروع  رأی  داشتن  وجود  با  هم گرایي  و  اصالحات  تیم 
حقیقی مردم و برنده بودن در هردو دور از رسیدن به حق شان 
باز داشته مي شوند، ما هم به هیچ صورت اجازه نمي دهیم، 
تقلب کاران به کرسي ریاست جمهوري جلوس کنند و هر 
تر  موجه  و  بهتر  را  تقلبي  حکومت  از  غیر  به  دیگر  گزینه 

مي شماریم.

مارادونا: افسوس ونگر از ناکامی در جذب رونالدو

مصرف مواد مخدر زندگی من را نابود کرد

خوش بینی ارگ از پیشرفت...
اس- محمد  محمد،  دین  حاجی  کشاف،  الدین  قیام 

ماعیل خان و پوهاند گلرحمن قاضی حضور داشتند، 
از  مجلس  حاضرین  به  جمهوری  ریاست  نامزدان 
پیشرفت قابل مالحظه در گفت وگو ها برای به پایان 
رساندن روند انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی 

اطالع دادند.
موارد  در  توجه  قابل  پیشرفت  از  جلسه  حاضرین 

ریاست  نامزدان  از  و  نموده  خوشی  ابراز  شده  یاد 
نهایی  نتیجه  به  زودتر  هرچه  تا  خواستند  جمهوری 
رسیده و موضوع را به اطالع مردم افغانستان برسانند.

جمهوری  رییس  حامدکرزی  خبرنامه،  این  براساس 
افغانستان از پیشرفت های یاد شده ابراز خوشی نموده 
این  متن  کشور،  بزرگان  حضور  در  تا  نمود  آرزو  و 

توافقات هرچه زودتر تسجیل شود.
در اخیر این مجلس، روی چه گونگی برگزاری مراسم 

تحلیف نیز صحبت شد.
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گفت وگوهای  روند  در  آمده  به وجود  تازۀ  بن بسِت  دنبال  به 
انتخاباتی، ارگ ریاست جمهوری آغاز به  سیاسی میان تیم های 
نزدیک  هدِف  به  مصلحت جویانه  ظاهراً  اقدام های  رشته  یک 
کردِن دیدگاه ها کرده است؛ اقدام هایی که هرچند در ظاهِر امر 
نشان از ُحسن نیِت آقای کرزی برای بهبود وضعیت دارند، اما 

در واقعیت هیچ انگیزۀ خیرخواهانه یی را دنبال نمی کنند. 
اقدام های خود تا  از  آقای کرزی از آن جایی که در هیچ یک 
به حال برای خیِر کشور عمل نکرده، این بار نیز توقع نمی رود 
شود.  بحران  حاِل  در  کشورِ  برای  خیری  مصدر  بتواند  که 
نشست های فرمایشی و تشریفاتی از نوع آن چه که آقای کرزی 
برگزار می کند، به هیچ صورت نمی توانند راه حل بنیادی و قاطع 

در مورد بن بسِت به وجود آمدۀ انتخاباتی ارایه کنند. 
بزرگ منشانه  کلی گویی های  با  که  دست  این  از  نشست هایی 
کرزی  آقای  سیاسِی  اهداِف  درد  به  صرفًا  می شوند،  برگزار 
می خورند که می خواهد نشان دهد نسبت به وضعیِت موجود 
نگران است. داکتر عبداهلل عبداهلل نامزد ریاست جمهوری کشور 
از نشست های ارگ ریاست جمهوری  از یکی  از برگشت  پس 
برای چه  نشست  این  ندانستم  »من  که:  است  گفته  دوستی  به 
منظور برگزار شد و آقای کرزی چه می گفت«. اما این دوست 
به آقای عبداهلل می  گوید که آقای کرزی از برگزاری این نشست 
عبارت  هدف  آن  و  رسیده،  آن  به  که  داشته  هدف  یک  تنها 
است از این که در رسانه ها نشان دهد که با نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری نشست و برخاست دارد، نگران وضعیت است 
و تالش دارد که کشور را از آن چه که بحران انتخابات به آن نام 

می دهند، نجات بخشد. 
پایان  برای  کرزی  رییس جمهور  اقدام های  از  برداشت  این 
بخشیدن به بحران انتخاباتی، کاماًل با نیاِت او هم خوانی دارد و 
هر برداشتی غیر از این می تواند خالف واقع باشد. آقای کرزی 
هم می داند که از چنین نشست هایی نمی توان انتظار حل بحرانی 
را داشت که خود عامل اصلِی آن است، ورنه تالش نمی کرد که 

چنین نشست هایی برگزار شود. 
اگر آقای کرزی ذره یی نسبت به سرنوشت و آیندۀ کشور نگران 
بزرگ ترین  به  افغانستان  انتخابات  که  نمی کرد  کاری  می بود، 
آن  در  قدرتمند  کشورهای  مقام های  و  شود  تبدیل  آن  بدنامِی 
دخالت کنند. آقای کرزی از نخستین روزهای آغاز کارِ انتخابات 
و  نظام مند  گونۀ  به  این سو  به  یک سال  از  ریاست جمهوری 
واقع بینانه  اگر  و  ورزیده  تالش  آن  اخالِل  در  برنامه ریزی شده 

به مسایل توجه شود، تا به امروز در هدف های خود موفق بوده 
فهرست  کردن  طویل  با  نام،  ثبت  آغاز  در  کرزی  آقای  است. 
نامزدان عماًل برنامۀ بحران را چید و در مراحل بعدی، گام به 
گام آن را مدیریت کرد. و زمانی که بحث بحران انتخابات در 
نگران  دهد  نشان  آن که  بدون  شد،  مطرح  انتخابات  دوم  دور 
بی تفاوِت  نظاره گِر  و  نشست  ارگ  در  آرام  است،  وضعیت 
رویدادهایی شد که می توانستند کشور را به سوی خطِر بزرِگ 
را  این ها  همۀ  کرزی  آقای  بکشانند.  نظامی  رویی های  در  رو 
خاموشانه نگاه کرد و هیچ سخنی از تفاهم و حل بحران مطرح 
نکرد. وقتی که پای جامعۀ جهانی وارد قضیه شد، با نیش و کنایه 
اقدام هایی را روی دست  با زیرکی رشتۀ  انتقاد کرد و  آغاز به 
میان  توافق همه جانبه  به یک  به عدم رسیدن  منجر  که  گرفت 

تیم های انتخاباتی شد. 
به  نیز  حاال  و  بوده  انتخابات  بحران  اصلِی  مدیر  کرزی  آقای 
عنوان عامل اصلِی مشکالت عمل می کند. کارنامۀ آقای کرزی 
که  است  آن  از  آشکارتر  و  روشن تر   1393 سال  انتخابات  در 
بخواهیم به حدس و گمان متوسل شویم. هر جا که بر سر راه 
انتخابات مشکالتی اعم از تقلب های گسترده و سازمان یافته و 
شکاف بی اعتمادی های مزمن بروز کرده، بدون تردید می توان 

رد پای آقای کرزی و اطرافیاِن او را تشخیص داد.
 انتخابات افغانستان به دلیل عدم واقع گرایی تیم های انتخاباتی به 
چنین حال و روزی دچار نشده، بل دلیل اصلِی آن وضیعتی ست 
هرگز  کرزی  آقای  است.  کرده  خلق  را  آن  کرزی  آقای  که 

نمی خواهد چنین چیزهایی اتفاق بیفتد:
 1( به هیچ صورت تمایل ندارد که یک نامزدِ پیروز در انتخابات 
دوم  دور  به  انتخابات  می بود،  چنین  اگر  باشد.  داشته  وجود 

نمی رفت و نامزد پیروز آن مشخص بود.
2( به هیچ وجه نمی خواهد که تیم های انتخاباتی در میان خود 
به نتیجه برسند و بر مبنای طرح توافق شده، دولت وحدِت ملی 

در کشور تشکیل دهند.
3( به هیچ عنوان نمی خواهد که زمام کشور را به فردی تحویل 
دهد که از طریق انتخاباِت مشروع به صحنۀ قدرت آمده است.

4( به هیچ صورت حاضر نیست که کشور را به تیمی تحویل 
دهد که ارادۀ برخورد جدی با گذشته را دارد.

5( هرگز نمی خواهد بدون ایجاد هرج و مرِج سیاسی و نظامی 
از اریکۀ قدرت کنار رود.

 این ها و شاید بیشتر از این ها برخی از اهدافی باشند که آقای 
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استاد عطا محمد نور:یا شکست یا پیروزی، راه سومی نیست!

زنده گی با ذلت، معامله و پذیرش تقلب را نمی خواهم
تیم  رهبران  از  و  بلخ  والی  نور  محمد  عطا  استاد 
قیمت  »به  که  است  گفته  همگرایی  و  اصالحات 
روی  تقلبی  حکومت  داد  نخواهند  اجازه  خون شان« 

کار آید. 
والی بلخ اواخر هفتۀ گذشته با توجه به بی نتیجه ماندن 
مذاکرات دو تیم انتخاباتی با نشر اعالمیه یی گفت که 
هر گزینۀ دیگر را بر حکومت برآمده از تقلب و جعل، 

ترجیح می دهند. 
در این اعالمیه خطاب به مردم آمده است: به خوبی 
با بخشی  تبانی  درک می کنید که حلقه های معین در 
بهانه های مختلف  به  افغانستان، هر روز  از حکومت 
با ادعای پیروزی و با اتکاء به آرای تقلبی و صندوق 
و  ارشد  مسوالن  از  شماری  توسط  که  مملو  های 
مسوالن  و  زورمندان  انتخابات،  کمیسیون  کارمندان 
وقت  است،  شده  پرکاری  والیات  برخی  حکومتی 
ملت و فرصت های ارزشمند این سرزمین را به هدر 

می دهند.
در این اعالمیه آمده است: از سوی دیگر آن هایی که 
تالش  روز  هر  و  کرده اند  بازی  مردم  سرنوشت  با 
گیرند،  آزمون  به  را  ملت  حوصله  و  صبر  می ورزند 
و  مدنی  حرکت های  از  منطقی  و  عمیق  درک  بدون 
و  جنگ  با  را  حرکات  این  دموکراتیک،  روش های 
خشونت برابر می شمارند و از عملی شدن آن هشدار 

می دهند.
با  و  فوق  نکات  به  توجه  با  اعالمیه،  این  براساس 
تکیه بر ذات اقدس الهی و همان گونه که بارها تعهد 
به  افغانستان  مردم  واقعی  اراده  و  رأی  از  که  کرده ام 
صداقت  کمال  با  باشد،  رفته  کار  به  هرتیمی که  نفع 
و پایداری، دفاع و حراست می کنم، همچنان استوار 
عزیزم  هموطنان  هستم.  متین  خویش  عزم  بر  و 
پایم  هرگز  که  می دانند  دارند،  من  از  که  شناختی  با 

هیچ  برابر  در  کمرم  و  است  نلرزیده  باطل  برابر  در 
قدرت و زورمندی فرو نیامده، در مبارزه با بزرگترین 
این  ترک  بدون  آزادی کشورم  برای  دنیا  قدرت های 
سرزمین، جهاد و مقاومت نموده ام، نه پرتاب شده یی 
هستم و نه رانده شده یی؛ بلکه از مردم و درمیان مردم 
و شریک خوشی و غم آن ها. راهی را که برگزیده ام 
نه برای خودم و موقف شخصی بل که برای سربلندی 
مردم عزیزم و رهایی از فزون خواهی ها و حق تلفی ها 
بوده است. در این راه استوار و متین به پیش می روم 
و اعالم می دارم که امروز نیز بدون هراس از این و 
بدور  جبن،  بدون  افراخته،  بر  قامت  و  استوار  و  آن 
از تن دادن به هر معامله یی، آماده هستم تا پای جان 
مردم،  قدم هاي  در  خونم  کردن  فدا  و  ریختاندن  و 
ارزش های  حفظ  هدف  به  سرزمینم،  و  مردم  برای 
و  حقانیت  تثبیت  برای  ساالری،  مردم  و  دموکراسی 
جایگاه حق خود ارادیت مردم و برای مقابله با تقلب 
مبارزه  دموکراسی،  جای  به  آن  بخشی  مشروعیت  و 

پیگیر و تالش فراگیر نمایم.
در این اعالمیه آمده است: خوشبختم که در این راه 
حرکت هاي  راه اندازي  و  مردم  حق  حصول  برای  و 
سبز و نارنجي، نه تنها خودم، مردم و هم باورانم که 
شخصیت های ملی...                      ادامه صفحه 7

با اظهار خوشبینی  وزیر امور خارجه تاجیکستان 
مرزهای  به  افراط  جریان  نفوذ  احتمال  به  نسبت 
بازگشت  امکان  گفت:  مرکزی  آسیای  جنوبی 
آنان  و  است  بعید  افغانستان  در  قدرت  به  طالبان 

دیگر قدرتی ندارند.
سایت  در  که  یادداشتی  در  اصل اف  سراج الدین 

است،  شده  منتشر  تاجیکستان  آزادی  رادیو 
و  افغانستان  سیاسی  اوضاع  آینده  تحلیل  به 
اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان پرداخته 

است.
و  تجمع  احتمال  است،  گفته  وی  مقاله  این  در 
مرزهای  به  افراطی  سازمان های  نیروهای  ورود 
جنوبی آسیای مرکزی بعید بوده و طالبان نیز در 
آینده  در  و  برد  نخواهند  جایی  به  راه  افغانستان 

سیاسی این کشور نقشی نخواهند داشت.
پس  است،  معتقد  تاجیکستان  خارجه  امور  وزیر 
در  امنیتی  اوضاع  خارجی،  نیروهای  خروج  از 
افغانستان بیش از حد تصور وخیم نخواهد شد و 

طالبان دیگر تهدید جدی نیستند.
افغانستان  امنیتی در  اصل اف تاکید کرد،، اوضاع 
پس از سال 2014 همچنان...          ادامه صفحه6

وزیر خارجۀ تاجیکستان:

طالبان دیگر تهدید جدی نیستند


