
شوربختانه هم اکنون نیز 
شماری از چهره های وابسته به 

رویداد ششم جدی، نظریه پرداز 
شده اند و در میان مردم تخم نفاق 

می پاشند و شب و روز یاوه می بافند. 
حتا شماری از آن چهره های منفور از 
پشت رسانه های معلوم الحال، تیوری 
خشونت را ترویج می کنند، به مردم 
افغانستان توهین می کنند و برخی 

اقوام را "حرامی" می خوانند. اما این 
اوباشان ناسپاس باید بدانند که اگر 
امروز نفسی می کشند و باد به غبغب 

می اندازند، از برکِت بخشش ها و 
ازخودگذری های این مردِم بزرگوار 

و قهرمان است که به رغم آن که 
توانستند بینی ابرقدرت شرق را به 
خاک بمالند، میکروبی به ساِن آن ها 

را به نام یک هموطن و شهروند 
افغانستان تحمل کردند

نیروهای  به  پیامی خطاب  در  امریکا  رییس جمهوری 
کشورش با اشاره به پاپان بیش از یک دهه جنگ در 
افغانستان طی روزهای نزدیک گفت: پس از 13 سال 

جنگ، افغانستان امن تر شده است.
اوباما،  باراک  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورش،  ارتش  از  تقدیر  با  امریکا  رییس جمهوری 
اعالم  را  افغانستان  در  دهه جنگ  یک  از  بیش  پایان 
کرده و در پیام کریسمس خود به نیروهای امریکایی 
و  صلح   تا  شده  موجب  آنها  »جانفشانی  که  گفت 
در  سپتمبر   11 خاکسترهای  از  پس  بیشتری  آرامش 
جهان« ایجاد شود. وی افزود: طی روزهای آتی ما به 
عملیات رزمی نیروهایمان در افغانستان پایان می دهیم.
اوباما با حضور در پایگاه تفنگداران دریایی در هاوایی 
گفت: اگرچه چالش های دشواری برای ارتش امریکا 
باقی  آفریقا  غرب  و  عراق  همانند  نقاط حساسی  در 
اقدامات سربازان امریکایی  اما در کل به دلیل  مانده، 
که  چرا  است  شده  تبدیل  بهتری  مکان  به  جهان 

نیروهای امریکایی با هدف مبارزه کردند و کشورشان 
را در اولویت قرار دادند. امریکایی ها و رییس جمهوری 

امریکا قدردان این زحمات است.-
دلیل خدمات  به  کرد:  تاکید  امریکا  رییس  جمهوری 
امریکا،  مسلح  نیروهای  در  مردان  و  زنان  فوق العاده 
به  را  خودش  بازسازی  فرصت  افغانستان  هم اکنون 
دست آورده است. افغانستان امن تر شده است و دیگر 
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اگر کسي را دوست دارم، باید به گونه یي شایسـتۀ آن باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

شش جدی و روایت ناتماِم آن

متحد  ملل  سازمان  از  غنی  اشرف  رییس جمهور 
معاشات  پرداخت  صندوق  کنترل  تا  است  خواسته 

پولیس را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد.
در حال حاضر برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد یک 
صندوق 500 میلیون دالری را تشکیل داده است که 

مسوول پرداخت معاشات پولیس افغانستان می باشد.
سخنگوی رییس جمهور...               ادامه صفحه 6

باید  که  است  شده  جادویی  صندوقچۀ  هـمانند  کابینه  اعالم 
و  باشد  نهـفته  آن  در  افغانستان  معمای  کلید  و  اسرار  هـمۀ 
هـمین که باز شود، هـمۀ درهـا باز و معماهـا حل خواهـد 

شد که متاسفانه این طور نیست.
این  روی  از  پرده  و  گردید  حل  کابینه  مشکل  کنید  فرض 
روند  در  فرقی  چه  مگر  شد،  برداشته  آلود  راز  صندوقچۀ 
جابجایی  با  این که  کما  شد؛  خواهـد  رونما  دولت  رهـبری 
مهـره هـایی که از سر رقابت باهـم وارد میدان مي شوند، آنهـم 
اگر هـمراه با تناقض و برای دور بعدی رقابت باشد، بازی را 
پیچیده تَر، حساسیت  هـا را نازکتر و تنش هـا را داغتر خواهـد 
ساخت....                                            ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
مردم  نیازمندی های  به  مطابق   ،1394 سال  بودجۀ 
سلیقه یی  مسایل  آن  در  و  نشده  افغانستان طرح ریزی 

و منطقه یی درشت تر به نظر می رسد.
 شماری از نماینده گان مردم و اقتصاددانان با ابراز این 
تلِخ  میراث   ،1394 سال  بودجه  که  می گویند  مطلب 

حکومت آقای کرزی است.
بودجه  که  کسانی  همواره  می گویند،  هم چنان  آنان 
که  بوده  فاسد  و  ناتوان  اند، چهره های  کرده  را طرح 
مسایل منطقه یی و سلیقه یی را در نظر گرفته و درک 
این  که  نداشته  امروز  اقتصادی  وضعیت  از  درست 
موضوع سبب شده تا گره های مشکالت گشوده نشود.
مجموع بودجۀ ملی سال آینده، 45۷.۸ میلیارد افغانی، 
معادل ۸ میلیارد دالر امریکایی در نظر گرفته شده که 
بخش  به  آن  میلیارد   1۸3 و  عادی  آن  میلیارد   ۲۷5
مالی  یافته است.بودجۀ ملی سال  انکشافی اختصاص 

خارجی  کمک های  و  داخلی  عواید  طریق  از   1394
تأمین می شود.

با  گذشته  هفته  چهارشنبۀ  روز   ،1394 بودجه  طرح 
اکثریت آرا در مجلس نماینده گان رد شد. پیش از این، 
مجلس سنا نیز این طرح را به دلیل نامتعادل بودن و 
تخصیص های غیرعادالنه و بدون منطق، رد کرده بود.

کردند  اعالم  افغانستان  مالیه  وزارت  مسووالن  اما 
و  شفاف  متعادل،  پیشنهادی  بودجۀ  پیش نویس  که 
اقتصادی بوده و براساس منافع ملی طراحی شده است.
به روزنامۀ  نماینده گان  مجلس  عضو  فایق  اهلل  نقیب 
نیازمندی های  امسال  بودجۀ  طرح  می گوید:  ماندگار 
این  و  است  نگرفته  نظر  در  را  افغانستان  مردم  عمدۀ 

سند هیچ گاهی به بودجه، مانند نیست.
او می افزاید: »در طرح بودجۀ جدید، حتا یک پروژۀ 
جدید در سراسر افغانستان دیده نمی شود؛ در حالی که 
در طرح بودجۀ سال های گذشته، صدها پروژۀ جدید 

وجود داشت.«
این عضو مجلس تصریح می کند که در بودجۀ امسال 
شده  تکمیل  آن  کار  درصد   95 پروژه هایی که  تمامی 
نمایان گر تخریب شدن  این  اند که  لغو شده  نیز  است 

دوبارۀ پروژه ها است.
از چهار  که  بودجه جدید  یادآور می شود:  فایق  آقای 
ماه بدین سو روی آن کار...               ادامه صفحه 6

رییس جمهور غنی به سازمان ملل: 
کنترل صندوق معاشات پولیس 

را در اختیار ما بگذارید

اعالم کابینه با  
 همه  چیز    حل نمی شود

اوباما:

 افغـانستان امـن تـر شـده است

چرا کرزی در پِی 
ناکام   نشان     
دادن   دولت     
وحدت ملی    

است؟
2

4

7

5

پوشکین؛
 فخر ادبیات 

روس

شش غیرنظامی 
در حملۀ هوایی 
آیساف در لوگر 

کشته شدند

در برگ ها

جمع   میان فلسفۀ 
سینایي و حکمت 

اشراق
نظري به مقام و موقِع 

میرداماد در تاریخ 
فلسفۀ اسالمي

سایۀ شوم حکومت کرزی بر طرح بودجه سال 1394
صفحه 6



رییس  خرم  کریم  از  مطلبی  نشر  دنبال  به 
رییس جمهوری  کرزی  حامد  دفتر  پیشیِن 
بازتاب های  که  رسانه ها  در  افغانستان  پیشیِن 
سخنگوی  این بار  داشت،  دنبال  به  گوناگونی 
و  زده  باال  آستین  پیشین  رییس جمهورِی 
و  افغانستان  به  مربوط  مسایل  مورد  در 
پیشین  رییس جمهوری  آن زماِن  سیاست های 

اظهار نظر می کند. 
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهوری پیشیِن 
بی  بی  سایت  در  را  مطلبی  اخیراً  افغانستان 
بود  واکنشی  واقع  در  که  رساند  نشر  به  سی 
این که  بر  مبنی  امریکا  دولت  اظهاراِت  آن   به 
طالبان  گروه  رهبر   ۲015 سال  از  کشور  این 
قرار  هدف  مورد  را  او  امِر  تحِت  نفرات  و 
شده  تأکید  امریکا  دولت  بیانیۀ  در  نمی دهد. 
این افراد زمانی مورد هدف قرار می گیرند که 

برای امنیِت امریکا تهدید تلقی شوند. 
سخنگوی رییس جمهوری پیشین در مقاله اش 
که گمان می رود به دستور آقای کرزی نوشته 
شده باشد، حقایقی را به زعِم خود افشا کرده 
که نشان دهد سیاست های آقای کرزی در آن 
زمان، سیاست های عقالنی و در راستای منافع 

ملی افغانستان بوده است. 
آقای فیضی در نوشتۀ خود به مواردی اشاره 
دارد که گویا رییس جمهوری پیشین در زماِن 
زمام داری اش نسبت به سیاست های امریکا در 
داشته  انتقاد  به شدت  طالبان  و  پاکستان  قبال 
آمده  چنین  نوشته  این  از  بخشی  در  است. 
است: »در جریان سفر رییس جمهور کرزی در 
ماه جنوری سال ۲013 میالدی به واشنگتن، 
توماس دانیلون، مشاور امنیت ملی امریکا، در 
حضور رییس سازمان اطالعات مرکزی امریکا 
و دیگر مسووالن بلندپایۀ آن کشور به رییس 
 ۲015 سال  آغاز  از  که  گفت  کرزی  جمهور 
به بعد، طالبان دشمناِن امریکا نخواهند بود و 
آقای  نخواهد جنگید.  آنان  علیه  امریکا دیگر 
جنگ  به  امریکا  که  افزود  هم چنین  دانیلون 
خود علیه تروریسم در افغانستان ادامه خواهد 
داد. برای رییس جمهور کرزی این حیرت آور 
بود که مشاور امنیت ملی امریکا برای طالبان 
سال  این  تا  که  می کند  تعیین  ضرب االجل 
دشمن امریکاست و بعد از آن دشمن امریکا 
از  بعد  پرسید:  کرزی  جمهور  رییس  نیست. 
تروریست  و  چیست  تروریسم   ۲014 سال 
پاسخ  در  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  کیست. 

گفت: هر آن کس که در افغانستان به سفارت، 
اتباع و منافِع ما حمله و یا آن ها را تهدید کند. 
در  اگر  پرسید:  دوباره  کرزی  جمهور  رییس 
مملکِت ما در یک حادثۀ انتحاری ۷0 یا ۸0 
نظر  از  این  بدهند،  دست  از  را  جان شان  تن 
شما یک عمل تروریستی خواهد بود. مشاور 

امنیت ملی امریکا گفت، نه.« 
فیضی  آقای  افشاگری های  از  بخشی  این 
آقای  مواضِع  حقانیِت  به اصطالح  مورد  در 
افغانستان  در  زمام داری اش  زمان  در  کرزی 
است. آقای خرم نیز در نوشته اش به مواردی 
با  که  موردی  مثل  دارد،  اشاره  دست  این  از 
جاوید لودین معاون وزارت خارجۀ پیشین در 
امنیتی  توافق نامۀ  سر  بر  امریکا  سفیر  حضور 

بگومگو کرده است.
می گویند هرکس که به تنهایی نزد قاضی برود، 
آقای  و  خرم  آقای  می شود.  بیرون  سفید  رو 
آن ها  رفته اند.  دادگاه  به  تنهایی  به  نیز  فیضی 
فکر می کنند با این نوع نوشته می توان کارنامۀ 
سیاه و ناکامِ رییِس خود را سفید کنند. کارنامۀ 
و  است  من الشمس  اظهر  پیشین،  حکومت 
نیازی به چنین نوشته ها و مقاالتی ندارد. آقای 
کرزی در سیزده سال زمام داری خود به اندازۀ 
کافی اشتباه و خبط سیاسی انجام داده که حاال 
بتوان در پرتو آن ها در موردش قضاوت کرد. 
را  طالبان  امریکایی ها  از  پیش  کرزی  آقای 
برادر می خواند و تا روزی که رفت، هم چنان 
بر این سیاست پای فشرد. آقای کرزی پیش 
از امریکا، پاکستان را دوست می دانست و حتا 
حاضر بود برای این کشور در برابر امریکا و 
غربی ها بجنگد. آقای کرزی سیزده سال را با 
شرم ساری سکان حکومتی را به دوش داشت 
خوانده  جهان  در  حکومت  فاسدترین  که 
می شد. آیا آقایان خرم و فیضی فکر می کنند با 
نوشتن این گونه مطالب می توان یک بارِ دیگر 
به  آقای کرزی  از  به چشم مردم زد و  خاک 

اصطالح »چهرۀ ملی« درست کرد؟
آگاهان مسایل  از  بسیاری  باور  به  آقای خرم 
افغانستان، از افراد نزدیک به حامد کرزی بود 
که منافع پاکستان را بیشتر از منافع افغانستان 
وزارت  که  زمانی  در  او  می کرد.  پاسداری 
اطالعات و فرهنگ )و به گفتۀ خودش کلتور( 
را به عهده داشت، دموکراسی را »گپ مفت« 
وحید  که  شد  سبب  خرم  آقای  بود.  خوانده 
عمر که در آن زمان به عنوان سخنگوی رییس 

جمهوری کار می کرد، از کارش دست بردارد 
آقای  امر  تحت  افراد  از  یکی  جایش  به  و 
خرم قرار گیرد، یعنی همین آقای فیضی. آیا 
حاال می شود به حرف و نوشتۀ این گونه افراد 

اعتماد کرد؟
 اما این نوشته ها و اظهار نظرها همین طوری 
این  پشِت  در  نمی شوند.  مطرح  و  نوشته 
شده  مخفی  چهره یی  اظهارنظرها  و  نوشته ها 
است که همان جناب رییس جمهوری پیشین 
باشد. آقای کرزی در روزها و هفته های اخیر 
دولت  که  کرده  آغاز  را  مضاعفی  تالش های 
جدید را دولتی ناکام و بدون آینده معرفی کند. 
گفته می شود که آقای کرزی در نشست های 
جامعه،  مختلف  اقشار  با  خود  خصوصی 
می کند.  نگرانی  اظهار  وضعیت  به  نسبت 
دل سوزانه  نگرانی  آن که  از  پیش  نگرانی  این 
ایجاد  باشد، نوعی  افغانستان  به حال مردم و 

فضای بی اعتمادی به دولت جدید است. 
بعد  و  نرم  ُکشتی  آن که  برای  کرزی  آقای 
با  داری اش  زمام  زمان  در  را  خود  سخِت 
کند،  عقالنی  و  منطقی  توجیه  جهانی  جامعۀ 
از  یکی  می کند.  استفاده  مختلف  ابزارهای  از 
سابق  افراد  از  استفاده  کرزی  آقای  ابزارهای 
کرزی  آقای  است.  وضعیت  توجیه  برای 
را  جدید  دولِت  موفقیت های  عنوان  هیچ  به 
ساحاتی  در  به ویژه  نمی تواند،  کرده  تحمل 
شدن  باز  اداری،  فساد  با  مبارزه  تشدید  مثل 
پروندۀ کابل بانک و ایجاد اصالحات در نظام. 
را  اخیر  ناامنی های  تشدید  حتا  کرزی  آقای 
نوعی موفقیت برای سیاست های گذشتۀ خود 
و  او جنگ  زماِن  در  که  دارد  باور  و  می داند 
را  کشور  گسترده  صورِت  این  به  انتحاری 

تهدید نمی کرد.
اما آقای کرزی و هم قطاراِن او فراموش می کنند 
که دولت فعلی میراِث او را به دوش می کشد 
و اگر هنوز در کشور مشکالت زیادی وجود 
در  پیشین  دولِت  عمل کرد  در  آن  دلیل  دارد، 
مهار مشکالت است. ناکامی های دولت آقای 
کرزی به اندازه یی گسترده و فراگیر است که 
در هیچ عرصه یی نمی توان برایش نمرۀ قبولی 
قایل شد. آن چه که حاال نیز سخنگویان سابق 
هیچ صورت  به  کرده اند،  آغاز  وی  برحاِل  و 
او  سیاست های  حقانیِت  بر  دلیلی  نمی تواند 

پنداشته شود. 
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احمـد عمران

چرا کرزی در پِی 
ناکام   نشان     دادن   دولت     وحدت ملی    است؟

 

که  است  دست  در  گزارش هایی  این سو  به  روز  چند  از 
هکرهایی به وب سایت های برخی از نهادهای دولتی حمله 
کرده اند. این هکرها، هکرهای بین المللی خوانده شده اند که 
در نوزدهِم ماه دسمبر سال جاری به سیستم های کمپیوتری 
برخی از وزارت خانه ها نظیر عدلیه، امور خارجه، آموزش و 
پرورش، تجارت و صنایع، مالیه و امور زنان حمله کرده اند. 
گفته می شود که سایت ها و دیتابیس های کمیسیون انتخابات 

نیز شامِل این فهرست اند. 
این همه در حالی است که نظام امنیتِی کمپیوترهای افغانستان 
از سوی یک کمپنِی امریکایی بسیار ضعیف خوانده شده بود.

به هر حال، آن چه در این میانه مطرح است، چرایی حملۀ 
هکرهاست، آن هم هکرهای بین المللی. بنا بر تجربه، هکرها 
برای  یکی  می شوند؛  دیگران  سیستم های  وارد  دلیل  دو  به 
یا  و  کشورها  کمپیوتری  نظام  تخریب  اطالعات،  گرفتن 
کمپنی های رقیب، و یا هم برای تفریح و سرگرمی که این 
نوع دومش بیشتر در میان جوانان و نوجوانان مطرح است. 

سمت های  از  هکرها  این  که  می دهد  نشان  اولیه  اطالعات 
چین به حملۀ سایبری دست یازیده اند. وقتی این همه مسایل 
را کنار هم می گذاریم، دلیل موجهی برای این حملۀ سایبری 
به میان نمی آید. پرسش این است که چرا باید نهادهای دولتی 

افغانستان مورد حمله، آن هم از سوی چین قرار بگیرد؟
با دیگر کشورها  افغانستان به جز از دو سه کشور همسایه، 
تنش سیاسی، استخباراتی، اقتصادی و... ندارد که دلیل را در 
آن جست وجو کنیم. این دو سه کشورِ همسایه هم چندان 
از طریق نهادهای استخباراتی اش در افغانستان رخنه کرده اند 
که نیازی به حملۀ سایبری نیست. هم چنان افغانستان به کدام 
که  است  نیافته  دسته  نیز  اکتشافی یی  یا  اختراعی  پیشرفِت 
طمِع هکرهای بین المللی را تحریک کرده باشد. بنابراین، نیاز 

چنین حمله یی منطقًا منتفی است.
مطرح  دیگری  مسالۀ  می کاویم،  وقتی  را  قضیه  دیگِر  طرف 
قرار  سایبری  حملۀ  مورد  که  نهادهایی  میان  در  می شود. 
گرفته اند، نام دو سه نهادی هم است که گماِن دیگری را پیش 
می کشد. نهادهایی مثل وزارت مالیه، کمیسیون انتخابات و... 
بوده اند.  جنجالی  و  مسأله  ساز  خود  اندازۀ  به  کدام  هر  که 
مثاًل رازِ نهفته در دیتابیس های کمیسیون انتخابات، کلید حِل 
پی گیری  قضیۀ  اکنون  همین  که  بوده  انتخاباتی  جنجال های 
عامالِن بحران انتخابات مطرح است. میلیون ها رای تقلبی از 
طریق همین دیتابیس ها وارد سیستم گردیده و بعد به سودِ 
یک نامزد در انتخابات شمرده شده اند. یا وزارت مالیه که در 
همین انتخابات سخن از خالی شدِن خزانه هایش بود و افزون 
بر آن، چندین ماجرای خروج سرمایۀ دولت را به صورت 
غیرقانونی در کارنامه دارد. بنابراین، گمان مطرح شدۀ دیگر 
این است که آیا ورود هکرها به سیستِم این نهادها می تواند 
تصادفی باشد؟ آیا تسلط هکرها بر دیتابیِس این نهادها یک 
برابِر  در  باشد  سالحی  بعدها  گونه یی  به  که  نیست  توطیه 

مواخذه و بازخواست؟
این سوال ها به قوِت خود پابرجاست. مسووالن در این زمینه 
باید توضیحاِت الزم شان را ارایه بدارند. اگر چنین توطیه یی 
صورت گرفته باشد، آن گاه مسأله فرق می کند. آن گاه هیأِت 

حقیقت یاب الزم است تا سر و تۀ ماجرا را دریابد. 
و  سیاسی  زدوبندهای  است،  فاسد  کشور  یک  افغانستان 
اقتصادی به جای ضوابط حاکم اند و به جای قانون نیز توطیه 
و تقلب بر آن حکومت می کند. بنابراین، نباید ماجرای حملۀ 
هکرها را یک قضیۀ تصادفی دانست و از کنار آن به ساده گی 

گذشت.
دلیل همین  به  افغانستان،  دیتابیس های حکومت  بر  تسلط   
و  دنیا  کشورهای  استخباراِت  حضور  نیز  و  موجود  فساد 
حملۀ  طریق  از  تا  است  میسرتر  به مراتب حضوری  منطقه، 
سایبری. به این معنا که راه های بهتِر تسلط بر دیتابیس های 
کمپنی یی  یا  و  کشوری  این که  تا  دارد،  وجود  حکومتی 
شود.  چیره  آن  بر  بین المللی  هکرهای  استخدام  با  بخواهد 
به سایت های  را که حملۀ سایبری  احتمال  این  این  رو،  از 
نهادهای دولتی یک توطیه نیز می تواند باشد را نباید فراموش 
روی  گذاشتن  سرپوش  برای  بهتری  راه  واقع،  در  که  کنیم 

فساد و خیانِت خیلی هاست! 

حملۀ هکرها؛ 
حقیـقت یا توطیــه؟
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مقام های دولت هند اعالم کردند: دهلی نو برای مقابله با شبه 
این  در  مردم  کشتار  از  جلوگیری  و  آسام  ایالت  در  نظامیان 

منطقه نیازمند کمک بوتان، میانمار و بنگالدش است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان یک هفته درگیری و 
تیراندازی در ایالت آسام که عامل اصلی آن یک گروه قبیله ای 

شبه نظامی بود ۸0 تن جان خود را از دست دادند.
پولیس معتقد است گروهی موسوم به جبهه دموکراتیک ملی 
»بودولند« که برای تشکیل یک ایالت مستقل برای قبیله  بودو 
آسام  ایالت  دولتی  مقامات  علیه  مسلحانه  حمالت  به  دست 

می زند، در این حمالت دست داشته است.
برخی از مقام های پولیس و افسران ارشد دولت هند بر این 
باورند که تعدادی از این شبه نظامیان به بوتان فرار کرده در 

حالی که رهبر آن ها در میانمار است.
یکی از وزرای دولت هند گفت: ما به دنبال دستگیری مقام ها 
و اعضای این گروه شبه نظامی و از میان برداشتن پایگاه آن 

هستیم چه خارج و چه داخل هند.
مناطق  در  که  است  هند  ایالت  هفت  از  یکی  آسام  ایالت 
از  بیش  مامن  و  دارد  قرار  این کشور  دوردست شمال شرق 
دنبال  به  آن ها  همه  که  است  قبیله یی  نظامی  شبه  گروه   ۲00

خودمختاری و جدایی بیشتر از هند هستند.
این حمالت اخیر در ایالت آسام که نیمی از قربانیانش را زنان 
و کودکان تشکیل می دهند دولت نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند را که به تازگی بر سر کار آمده و به دنبال رشد اقتصادی 

و تضمین امنیت در کشور است متزلزل کرده است.
برای همین منظور دولت دهلی نو از میانمار، بوتان و بنگالدش 
این شبه نظامیان  براندازی  تا برای مقابله و  درخواست کرده 
شرقی  شمال  مناطق  در  آن ها  درگیری های  به  دادن  پایان  و 

هندوستان کمک کنند.

سـال تـراژیک جـهان عـرب
به  فراز و نشیب هایش  تمام  با  سال ۲014 میالدی 
آن  می توان  که  سالی  می شود،  نزدیک  خود  پایان 
برای کشورهای  از مصیبت بارترین سال ها  یکی  را 
عربی در ده های اخیر به حساب آورد. سالی پر از 
آواره سوری  از غرق هزاران  تراژدی های دردناک، 
انسانیت در سوریه و  بردگی  تا  در مدیترانه گرفته 
عراق و به خاک و خون کشیده شدن غزه به دست 

اسرائیل.
آتش  گرفتن  باال  با  همزمان   ۲014 سال  در  جهان 
آن  تاثیرات  شدن  کشیده  و  سوریه  در  خشونت ها 
در حق  رژیم صهیونیستی  جنایات  لبنان، شاهد  به 
فلسطینی هایی در غزه نیز بود و تالش ها برای پایان 
اشغالگری اسرائیل و برپایی کشور مستقل ظاهرا به 

۲015 کشیده شد.
نبود  کم  نیز  غرب  توطئه های  سهم  میان  این  در 
در  خشونت ها  ادامه  طریق  از  غربی ها  تالش  و 
کشورهای عربی به ویژه عراق، سوریه، لیبی و یمن 
و ایجاد »بحران  روابط« در کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس و نیز بحران های مالی ناشی از کاهش 
قیمت نفت باعث شد تا سال ۲014 میالدی بدترین 

سالی باشد که جهان عرب به خود دیده است.
مصر و بازگشت نظامیان

همراه  مصر  برای  مختلفی  حوادث  با   ۲014 سال 
بود. حوادثی که باعث شد مصری ها پس از تجربه 
ناکام اخوان المسلمین در تونس و جنایات داعش، 
بار دیگر به نظامیان پناه ببرند و روند تکامل نیافته 
مصر  به  انقالبی  مصر  تبدیل  برای  خود  آرزوهای 
دموکرات را در گروه حاکمیت چکمه پوشان ببینند.
میالدی   ۲014 سال  در  مصر  تحوالت  بررسی  با 
می توان این سال را آغاز جرقه عملیات تروریستی 
از  ارزیابی کرد. حدود یک ماه پس  این کشور  در 
تروریستی خواندن اخوان المسلمین مصر، حمالت 
این کشور را فرا گرفت. اوضاع  انفجار  تروریستی 
از  بسیاری  تا  شد  باعث  کشور  امنیتی  اسفناک 

سرمایه گذاران خارجی مصر را ترک کردند.
در این سال انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار 
شد و اعالم شد که عبدالفتاح سیسی، فرمانده کل 
نیروهای مسلح با 96 درصد آرا پیروز انتخابات بوده 

است.
جهان عرب و مداخله امریکا

جهان عرب به دلیل قدرت گرفتن داعش و حوادث 
تا  شدند  مجبور  میالدی   ۲014 سال  تروریستی 
پررنگ شدن نقش امریکا در منطقه و حضور نظامی 

مجدد این کشور در خاورمیانه را بپذیرد.
ادامه جنگ دامنه دار در عراق، سوریه، لیبی، یمن و 
نوار غزه  باعث شد تا عرب ها فکر کنند که حضور 
نظامی امریکا امری اجتناب ناپذیر است. اما در واقع 
توطئه ها و شیطنت همین امریکا باعث شد که غزه 
همچنان زیر آتش حمله اسرائیل قرار داشته باشد. 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز د حال پایان 

دادن به اختالفات میان خود هستند و امیدوارند که 
با پایان اختالفات  سال ۲015 میالدی سالی همراه 

باشد.
داعش و اشغال موصل

عرب  جهان  که  تروریستی  حادثه   بزرگترین  اما 
و  بود  رو  به  رو  آن  با  میالدی  جاری  سال  در 
جنایات  مساله  دارد،  ادامه  آن  پیامدهای  همچنان 
گروه تروریستی داعش در عراق و کنترل بر یکی 
موصل  یعنی  کشور  این  شهرهای  بزرگترین  از 
به  که  مساله ای  بود.  بغداد  سمت  به  پیشروی  و 
است.  شده  تبدیل  عرب  جهان  چالش  بزرگترین 
و سیاست   دو دستگی ها  از  استفاده  با سوء  داعش 
طائفه گرایی در عراق و بروز جنگ های داخلی در 
برای  بلکه  منطقه  برای  تهدیدی  به  تنها  نه  سوریه 
اروپا و امریکا هم به خطری بزرگ و جدی تبدیل 

شد.
شیعیان،  خود،  سلفی  تفکر  با  تندرو  گروه های 
سنی های مخالف و اقلیت های مسیحی و ایزدی را 
و  خشونت ها  ادامه  که  جایی  تا  دادند  قرار  هدف 
که  کرد  مجبور  نیز  را  غرب  قرمزها  خط  از  عبور 
سیاست خود را تغییر داده و عمال به رویارویی با 

این گروه ولو در ظاهر بپردازد.
داعش با توسیع خطوط جنگ و ادامه جنایات خود 
استراتژی های  بر  با تکیه  در سال ۲014 میالدی و 
ائتالف،  دلیل عدم جدیت  به  البته  و  نظامی جدید 
این گروه تروریستی توانست در طول سال ۲014 
در صدر اخبار باقی بماند. داعش در سوریه نیز به 
چیستانی پیچیده تبدیل شده و ظاهرا به این زودی ها 

نمی توان پایانی برای آن متصور شد.
بحران آوارگان در جهان عرب

آن  رشد  شاهد   ۲014 سال  در  که  دیگری  بحران 
بودیم و تاثیر زیادی بر ملت های عرب اعم از میزبان 

شهروند  میلیون ها  شدن  آواره  گذاشت  میهمان  و 
سوری و عراقی بود و موج آوارگانی که در نتیجه 
جنگ و خشونت بی خانمان شده اند هنوز هم ادامه 

دارد و متوقف نشده است.
بحران  شدت  و  الملل  بین  جامعه  مسئولیتی  بی 
آوارگان اکنون به جایی رسیده است که کشورهای 
پذیرش  توانایی  دیگر  ترکیه  و  لبنان  اردن،  مانند 
به  نیز  بشری  حقوق  سازمان های  ندارند.  پناهجو 
تازگی در گزارشی تکان دهنده فاش کردند که در 
برای  که  پناه جو  هزار   300 به  نزدیک   ۲014 سال 
یافتن زندگی بهتر در اروپا سفر پر خطر دریا را در 
پیش گرفته بودند در دریای مدیترانه غرق شدند که 
عرب  آوارگان  را  افراد  این  از  توجهی  قابل  تعداد 

تشکیل می داد.
فلسطین و ادامه تجاوزگری های اسرائیل

و  خاورمیانه  بحران  کهن ترین  خصوص  در  اما 
سال  در  که  اتفاق  فلسطین،  مساله  یعنی  اعراب 
۲014 رخ داد و احتماال در سال میالدی جدید یعنی 
۲015 تشدید خواهد شد، تالش ها برای به رسمیت 
و  المللی  بین  مجامع  در  فلسطین  کشور  شناختن 
پایان اشغال گری اسرائیل بود که در این راستا پیش 
نویس قطعنامه فلسطینی ها برای پایان اشغال گری  و 
تشکیل کشور مستقل فلسطین برای رای گیری به 

شورای امنیت ارائه شده است.
دستیابی  دنبال  به  فلسطینی ها  قطعنامه  نویس  پیش 
به صلح همیشگی میان طرفین اسرائیلی و فلسطینی 
است؛ امری که نیازمند برقراری راه حلی مسالمت 
آمیز، عادالنه فراگیر و همیشگی است. به هر حال 
این احتمال وجود دارد که در سال ۲015 میالدی 
رژیم  اشغالگری های  پایان  برای  فلسطینی ها  تالش  
صهیونیستی و آرزوی دیرین تشکیل کشور مستقل 

به ثمر بنشیند.

هند برای مقابله با شبه نظامیان آسام نیازمند 
کمک بوتان، میانمار و بنگالدش است

انگال مرکل شخصیت 
سال روزنامه تایمز

کرد لغو  ا  ر ا  وزر نوی  سال  تعطیالت  پوتین 

رییس جمهوری روسیه به خاطر بحران اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های 
غرب علیه مسکو به وزرای کابینه اش دستور داد که نباید 1۲ روز تعطیالت 
کریسمس داشته باشند و سریعًا باید به کارهای خود بازگردند و برای حل 

این مشکل به چاره اندیشی بپردازند.
جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
روسیه در یک خطابه تلویزیونی به وزرای کابینه اش گفت که نباید به مدت 
1۲ روز تعطیالت کریسمس از کار دور بمانند آن هم در زمانی که روسیه با 

بحران ناشی از اعمال تحریم های غرب مواجه شده و ارزش روبل، پول رایج 
روسیه و نفت کاهش یافته است.

در چند هفته گذشه ارزش روبل به زیر 50 درصد سقوط کرده و نفت هم از 
هر بشکه 100 دالر در اوایل ۲014 به زیر 60 دالر رسیده است.

پوتین نیز در تالشی برای حفظ اوضاع اقتصادی روسیه در مقابل این تحریم ها 
کابینه  وزرای  تمام  از  و  دانست  آمده  وجود  به  اشتباهات  مقصر  را  دولت 
خواست تا بدون اتالف وقت و سپری کردن 1۲ روز تعطیالت کریسمس به 

حل مشکل به وجود آمده در اوضاع اقتصادی کشور بپردازد.
رییس  جمهوری روسیه ادامه داد: این برهه سخت نه تنها به خاطر تحریم ها 
و اعمال محدودیت ها بلکه در پی اشتباهات دولت روسیه در طول چندین 

سال رخ داده اما دولت می تواند از عهده این برهه دشوار هم برآید.
هفته گذشته ذخایر طال و ارز روسیه با ۷ / 15 میلیارد دالر سقوط از 510 
میلیارد دالر در سال جاری میالدی به 400 میلیارد دالر رسید. همچنین به 
گفته معاون اقتصادی پوتین، نرخ تورم 4 / 10 درصد است و احتمال افزایش 

آن وجود دارد.
وزیر اقتصاد روسیه نیز اعالم کرد با توجه به سقوط ارزش روبل در سه هفته 

متوالی احتمال بحران پول رایج کشور نیز وجود دارد.

عنوان  به  را  آلمان  صدراعظم  تایمز  انگلیسی  روزنامه 
اروپا«  در  ثبات  »برقراری  برای   ۲014 سال  شخصیت 

برگزید.
مرکل،  آنگال  خانم  ریانووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  استثنایی  سیاستمدار  »یک  همانند  آلمان،  صدراعظم 
لحظاتی که روابط شرق و غرب در آستانه خطرناک ترین 

بحران ژئوپولیتیکی از زمان جنگ سرد بود« عمل کرد.
به  هم چنین  خود  جمعه  روز  چاپ  در  روزنامه  این 
غرب  میان  که  مذاکراتی  در  آلمان  صدراعظم  مشارکت 
شبه جزیره  الحاق  مورد  در  روسیه  ریاست جمهوری  و 

کریمه به روسیه برگزار شد، اشاره می کند.

                                                                                                                                                    روزنامه مصری بوابۀ الشروق
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رضا داوري اردکاني 
فیلسوفان  مالک  از  یکي  را  شهرت  اگر 
شهرت مندترین  از  یکي  میرداماد  بدانیم، 
همین  میان  در  است.  اسالمي  فیلسوفان 
آن ها  از  برخي  مشهور،  اسالمي  فیلسوفان 
کتاب هاي شان جزِو کتاب هاي درسي است. 
کتاب هاي  همین  از  یکي  نیز  ابن سینا  آثار 
درسي است. اما کتاب هاي فارابي نمي تواند 
بر  باشد چرا که شرح هاي بسیاري  درسي 
آن وارد ساخته اند. از آن جا که من به فارابي 
آثار  که  مي دانم  خوب  دارم،  خاطر  تعلق 
بنابراین  باشد.  نمي تواند کتاب درسي  وي 
نبوده،  اعتنا  مورد  هم  میرداماد  کتاب هاي 
بزرگان خارج  مرتبۀ  از  را  او  نمي توان  اما 
کرد. اگر شهرت و کتاب مالک نیست، ما 
نمي توانیم دربارۀ میرداماد قضاوت کنیم. اما 
آیا مي توان از خود میرداماد پرسید که »چه 
مقامي براي خود در نظر دارد؟ شما در میان 
فالسفۀ اسالم چه مرتبه یي براي خود قایل 

هستید؟« 
بوعلي سینا معروف به »شیخ الرئیس« است و 
فارابي را پس از ارسطو که معلم اول است، 
قوي  احتمال  به  خوانده اند.  ثاني«  »معلم 
»شیخ الرئیس«  لقب  ابن سینا  به  که  کساني 
داده اند، مرادشان از ریاست، ریاست فلسفه 
نبوده است؛ زیرا در فلسفه برخالف آن چه 
میرداماد مي بینیم، رییس و  در مصطلحات 
مرئوس بودن چندان مورد ندارد و شاید تا 
زمان میرداماد، این عناوین هرگز در مورد 
نرفته  کار  به  تعلیم  و  تحقیق  و  نظر  اهل 
باشد. فارابي هم خود ادعا نکرده که معلم 
ثاني است، بلکه اخالف او به قصد اثبات 
عظمِت مقامش او را »معلم ثاني« خوانده اند 
که طرح کلي فلسفۀ اسالمي را درانداخته 
است. به میرداماد هم »معلم ثالث« گفته اند، 
در  فارابي  شریک  را  خود  او  اگر  یعني 
او  مقام  این  هم  دیگران  مي دانست،  تعلیم 
ریاست،  در  شریک  اگر  کرده اند.  تأیید  را 
از عنوان هاي  باشد،  نداشته  معناي محصل 
»معلم ثالث« و »شریک در تعلیم« نمي توان 

با بي اعتنایي و شوخي گذشت.
اهل  به صراحت  این که  بدون  میرداماد 
که  عناویني  با  کند،  درجه بندي  را  فلسفه 
باب  به اشخاص مي دهد، نظر خود را در 
مقام آن ها نیز اظهار مي دارد. میرداماد اغلب 
به جاي نام آنان، عنواني را که خود به آن ها 
داده، مي آورد و وقتي چیزي از کتابي نقل 
ذکر  را  نویسنده  نام  صورتي  در  مي کند، 
مي کند که کتاب یا نویسنده چندان مشهور 
نباشند، و بیم آن باشد که خواننده نداند که 
مراد چیست و عنوان مذکور از آن کیست، 
وگرنه نام را ذکر نمي کند. براي مثال اسم 
فاضل خفري را مي نویسد و او را مقلد و 
نام  این که  جاي  به  اما  مي خواند،  مرئوس 
را  او  بیاورد  را  نصیرالدین طوسي  خواجه 

من  مي خواند.  محصلین«  حکماي  »خاتم 
»حکیم  هم  را  بهمن یار  که  مي کنم  فکر 
جایي  در  اما  است،  مي دانسته  محصل« 
باشند.  داده  او  به  عنواني  چنین  که  ندیدم 
براي این که بدانیم حکم او دربارۀ خود و 
معتبر  تا چه اندازه  اسالمي  فیلسوفان  دیگر 
است، از ابتدا مي پرسیم که او در حقیقت 
»معلم ثالث« یا »رییس فالسفۀ اسالمي« و 
است  بوده  سینا  بوعلي  و  فارابي  طراز  در 

یا نه؟
عمیقي  نفِس  عزت  میرداماد  بي تردید 
دارد. وي در آثارش اسم فالسفه را با یک 
عنواني مطرح مي کند و این عنوان در قیاس 
خاتم  »قال  مي گوید  او  است،  خودش  با 
به  را  عبارت  این  و  المحصلین«  الحکماء 
این که  چه  مي گوید.  طوسي  نصیر  خواجه 
خواجه  به  که  وقتي  اسالمي  فلسفۀ  خط 
شیعي  کالم  مي رسد  طوسي  نصیرالدین 
آثار  در  و  نزدیک  یکدیگر  به  فلسفه  و 
فلسفي  مشرب  مي رسد.  اوج  به  میرداماد 
فلسفۀ  میان  جمع  باید  نیز  را  میرداماد 
کرد.  توصیف  اشراق  حکمت  و  سینایي 
ایماني مي نامد،  را حکمت  این مشرب  او 
حکمتي که خداوند توسط پیامبران و از راه 
وحي یا اشراق به بشر ارزاني داشته است. 
زمینه ساز  فلسفي،  سلوک  این  بي گمان 
ظهور  و  مالصدرا  بلند  افکار  شکل گیري 

حکمت متعالیه بود.
میرداماد در گسترۀ فلسفۀ اسالمي به نکات 
بدیعي پرداخته و از آن مي توان به حدوث 
دهري اشاره کرد. اما مستشرقان مي گویند 
فلسفه در عالم اسالم با ظهور ابن رشد به 
پایان رسید و با حمالت غزالي، فلسفه کمر 
این  بر  تاریخي  دلیل  هیچ  نکرد.  راست 
مدعا که فلسفه از بین رفت، وجود ندارد. 
چرا که پس از وي شهاب الدین سهروردي 
کردند.  ظهور  طوسي  خواجه نصیرالدین  و 
فلسفۀ  جهت  که  بود  طوري  مطلب  اما 
پیدا  آغاز  در  جهت  و  نشد  درک  اسالمي 
بود که فارابي مي گوید دین و فلسفه یکي 
فلسفه  را  دین  فارابي  این که  چه  هستند. 
بازگردیم  میرداماد  به  اگر  اما  مي دانست. 
باید بگوییم که مهم ترین آوردۀ میرداماد را 
در گسترۀ تأمالت فلسفي، موضوع حدوث 
دهري است. فالسفۀ حدوث دهري را هم 
حمل بر »قدم« مي کنند و البته حدوث ذاتي 
چندان  من  دارد.  اشکال  خودش  حد  در 
را  عبدالرزاق الهیجي  مانند  برخي  نظرات 
که مي گفتند حدوث دهري همان حدوث 
مسایلي  این ها  نمي پذیرم.  را  است  ذاتي 

است که باید دربارۀ آن بحث شود.
و  فقه  مانند  نقلي،  علوم  جز  به  میرداماد 
مانند  عقلي  علوم  در  حدیث،  و  اصول 
فلسفه  در  و  بود  استاد  هیأت  و  ریاضي 
ژرف اندیشي هاي  و  زبردستي  کالم  و 

بیش تر  در  و  داده  نشان  از خود  درخوري 
کتاب  دارد.  ارزشمند  آثاري  دانش ها،  این 
است  او  فلسفي  کتاب  مهم ترین  »قبسات« 
حاشیه  و  شرح  آن  بر  فلسفه  استادان  که 
المبین،  االفق  صراط المستقیم،  نوشته اند. 
االیمان،  تقویم  و  جذوات  المتین،  الحبل 
شارع  در  دارند.  بر  در  را  او  فلسفي  آراي 
السماویه  الرواشح  و  فقهي(  )کتاب  النجاه 
البه الي  در  االمامیه  االحادیث  شرح  في 
شرح روایات به بسیاري از مسایل مهم و 
اساسي فلسفه اشاره کرده است. به فارسي 
و عربي شعر مي سرود و به »اشراق« تخّلص 

مي کرد.
از جمله مسایل مهمي که فارابي و ابن سینا 
و  ماهیت  و  پرداختند، مسأله وجود  آن  به 
میرداماد  شاید  بود.  قدم  و  حدوث  مسأله 
خود را در تعلیم شریک فارابي مي دانست 
که فکر مي کرد با تدقیق در معاني ابداع و 
مسایل  طرح  با  و  اختراع  و  صنع  و  جعل 
نظریۀ  آوردن  پیش  با  و  ماهیت  و  وجود 
حدوث دهري، اختالف فالسفه و متکلمان 
را حل کرده و حدوث عالم را چنان موجه 
دیگر  غزالي  امثال  اشکال  که  است،  کرده 
نیز  عمل  در  میرداماد  نیست.  وارد  آن  بر 
است.  بوده  شریعت  و  فلسفه  جمع  مظهر 
و  مي خوانده  فقه  فلسفه  اهل  او  از  پیش 
نصیرالدین  خواجه  زمان  از  مي دانسته اند. 
شده  جمع  فلسفه  با  شیعي  کالم  طوسي 
طوالیي  ید  فقه  در  خود  خواجه،  و  بود 
حلي  عالمۀ  او  بزرگ  شاگرد  اما  داشت. 
در  شهرتش  مي دانست،  فلسفه  این که  با 
شرح  از  که  چنان  البته  و  است  فقیه بودن 
نصیرالدین  خواجه  تجریداالعتقاد  بر  او 
طوسي پیداست، او فلسفه مي دانسته است. 
از آن پس میان فلسفه و فقهاي شیعه نسبتي 
و  شد  نزدیک تر  نسبت  این  و  شد  برقرار 
فلسفه  فقیه  فقط  نه  که  رسید  جایي  به 
مي دانست و فیلسوف فقه مي خواند، بلکه 
فلسفه دانستِن فقیه و فقه خواندِن فیلسوف 
فقیه  مواردي  در  و  بود  شده  رایجي  امر 

عنوان فیلسوف هم داشت.
باید متوجه بود که میرداماد فیلسوفي است 
این که در  بود. چه  نیز  فقیه چیره دستي  که 
تفکرات میرداماد فلسفه و فقه بسیار نزدیک 
بلکه  نشده،  ترکیب  هم  در  یعني  است. 
بسیار نزدیک به هم است و او در بسیاري 
داشته  نظر  فلسفه  و  فقه  بر  خود  آراي  از 
است. میرداماد از محضر عبدالعالي کرکي، 
شیخ  پدر  عاملي،  عبدالصمد  بن  حسین 
بهایي و سید نورالدین علي موسوي عاملي، 
درس آموخته است. این افراد استادان علوم 
نقلي وي بوده اند، ولي استادان او در فلسفه 

چندان شناخته شده نیستند. 

مترجم: نادیا زکالوند
همۀ ما می دانیم برای انجام کارهای مان به تمرکز نیاز داریم. تمرکز کافی داشتن، 
یکی از باارزش ترین ویژه گی هاست که می تواند در موفقیت نقش مهمی ایفا کند.

فردی که تمرکز حواس دارد، می تواند افکار سازنده داشته باشد و جلِو فکرهای 
مخرب را بگیرد. حتا باهوش ترین افراد هم بدون قدرِت تمرکز نمی توانند کاری 

از پیش ببرند.
اگرشما از آن دسته افرادی هستید که نمی توانند افکارشان را به مدت طوالنی روی 
یک مقوله متمرکز کنند، نگران و دل سرد نشوید؛ زیــــــرا افراد بسیار کمی از 
عهدۀ چنین چیزی برمی آیند. باید گفت با تمرین روزانه می توانید به خوبی به این 

قدرِت اعجاب انگیز دست پیدا کنیـد.
1ـ بدون حرکت

بمانید.  بدون حرکت  ببینید چه قدر می توانید  و  بنشیند  روی یک چوکی راحت 
این کار به آن آسانی که فکر می کنید، نیست. شما مجبورید تمام توجه تان را به 
بی حرکت نشستن روی چوکی جلب کنید. مراقب باشید هیچ یک از ماهیچه های 

بدن تان حرکت نکند.
حتا  به تدریج  اما  بمانید،  بدون حرکت  بتوانید  دقیقه  پنج  فقط  است  ممکن  ابتدا 
می توانید به 15 دقیقه در روز هم برسید. خود را به زور روی چوکی نگه ندارید، 
بتوانید روی بدن خود تسلط داشته  باید کاماًل احساس آرامش کنید. وقتی  زیرا 

باشید، می توانید امیدوار باشید که ذهن تان را هم رام کنید.

2ـ نگاه خیره
و  جلو  به  رو  چانۀتان  و  باال  اندکی  سر  که  بنشینید  گونه یی  به  چوکی  روی 
باال برده و به  باشد. دست تان را هم سطح شانۀتان  شانه های تان به عقب متمایل 
سمت جلو اشاره کنید. به مدت یک دقیقه به انگشتان دست تان خیره شوید. همین 
کار را با دست چپ نیز انجام دهید. زمان انجام این کار را کم کم افزایش دهید. با 
این روش پس از مدتی متوجه می شوید می توانید به راحتی روی هر کاری متمرکز 

شوید.
۳ـ دست های ثابت

یک پیـاله پُر از آب برداشته و با انگشتان تان آن را محکــــم بگیرید. دست تان را 
به آرامی مقابل خود برده و در همان حال که پیاله را جلوی خود نگه می دارید، به 
آن خیره شوید و مراقب باشید دست تان کوچک ترین تکانی نخورد. همین کار را با 
دست دیگرتان نیز انجام دهید. به این ترتیب می توانید بر قدرت تمرکزتان بیفزایید.

4ـ رهایی از اضطراب
در طول روز مراقب ماهیچه های بدن تان باشید به طوری که آن ها هرگز سفت و 
کشیده نباشد. به جای این که ظاهر عصبی و پُرفشاری داشته باشید، سعی کنید با 
رها کردِن ماهیچه های خود در وضع آرامی قرار بگیرید. این کار به شما کمک 

می کند با رهایی از اضطراب روی کار مورد نظرتان متمرکز شوید.
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بخش نخست

ی تمرکز
1 تمرین برا

5 جمع   ميان فلسفة سينايي و حکمت اشراق
نظري به مقام و موقِع مريداماد در تاريخ فلسفة اسالمي



فتح اهلل بی نیاز
منزلت پوشکین در ادبیاِت روسیه بسی باالتر از جایگاه 
او را  او در شعر و داستان نویسِی اوست. ملت روس 
شاعر و هنرمنِد ملی و نماد زبان روسی و جزو مفاخِر 
خود دانسته است. خالقیِت او در شعر از سن سیزده 
آشفته  خانواده یی  در  گرچه  کرد.  پیدا  نمود  ساله گی 
هجده  همان  در  او  زنده گی  حاصل  اما  شد  بزرگ 
را در  توانایی اش  سال نخست، منظومه هایی است که 
زبان  این  به  او چیزی  نشان می دهد.  زبان  به کارگیری 
شاعری ست  پوشکین  شعرشناس ها،  برای  اما  نیـفزود 
در حد و اندازه های جان میلتون و الیوت )انگستان(، 
گوته و ریلکه )آلمان(، پسوا )پرتغال(، بودلر و پل الوار 
ریتسوس  و  سفریس  )ایرلند(  ییتس  باتلر  )فرانسه(، 
دو  حتا  )امریکا(.  ویتمن  والت  و  پو  آلن  و  )یونان( 
شاعر پرآوازۀ روس با گرایش های مدرنیستی در شعر 
و  آخماتووا،  آنا  می ستودند:  را  پوشکین  شاعری،  و 
مارینا تسوتایوا، دو بانو، در واقع شهبانوی شعر مدرن 
غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  هم  دو  هر  و  روس، 
استالینیستِی  ـ  لنینیستی  قدرت  به دست  شده  نابود 
او،  شاعری  و  شعر  نه  این جا  در  شوروی.  بر  حاکم 
البته تا حد امکان  که داستان سرایی اش مرور می شود؛ 

مختصر. 
پوشکین در سال های 1۷99 تا 1۸3۷ زیست. پیش از 
او، داستان نویسی روس در سطح کشورهای انگستان و 
فرانسه و حتا آلمان نبود. معموالً داستان ها فاقد پالِت 
منسجم بودند و از ژانر خاصی هم پیروی نمی کردند؛ 
بنابراین تأثیر نویسنده گاِن این سه کشور بر پوشکین و 
نویسنده گان پیش از او انکارناپذیر است؛ خصوصًا دو 
و  اسکات  والتر  و  فیلدینگ  هنری  انگلیسی  نویسندۀ 

نویسندۀ آلمانی ارنست هوفمان.
تاریخچة داستان نویسی پوشکین

چون ممکن است شماری از خواننده گان با تاریخچۀ 
داستان نویسی در روسیه آشنایی چندانی نداشته باشند، 
برای مزید اطالع شان باید بگویم که تا دهۀ سومِ قرن 
قصه  خصلِت  بیشتر  روس  داستانِی  متن های  نوزدهم 
ساختار  از  کم وبیش  دهه  این  اواخِر  در  فقط  داشتند. 
این  در  شدند.  برخوردار  داستان  ساختار  و  پالت 
نوشت  را  ویژیگین«  »ایوان  رمان  تاده بولگارین  دوره 
میالسال  »یودی  رمان  زاگوسکین  میخاییل  هم زمان  و 
وسکی یا روس ها در 161۲« را به چاپ رسانید. اولی 

یک رمان پیکارسک بود و دومی  یک رمانس به سبک 
کارهای والتر اسکات. کمی  بعد، آلکسی پروفسکی )با 
که  نوشت  رمان هایی  پاگورسکی(  آنتون  مستعار  اسم 
وابسته گی آن ها را به هنری فیلدینگ انگلیسی می بینیم. 
اما بهترین اثرش »مرغ سیاه« بیشتر تحت تأثیِر ارنست 
هوفمان بود. و باالخره باید از استعداد درخشانی به نام 
الکساندر بستوژف نام برد که چند اثر خیلی خوب دارد 
نگذارم  ناگفته  است.  بیگ«  »آماالت  کارش  بهترین  و 
که بیشتر نویسنده گان این دوره که بعضی ها شاعر هم 
از شور  ماجراجو، احساساتی و سرشار  بودند، اصوالً 
و هیجان بودند و در فرجام حیات هم، بیشترشان مثل 
طبیعی  مرگ  به  لرمانتوف  میخاییل  و  پوشکین  خود 
نمردند. اگر بخواهیم صادقانه دربارۀ آن ها نظر دهیم، 
ضدقهرمانان  و  رمانتیک  جهان  قهرمانان  اکثرشان 
شخصیت  مانند  درست  بودند؛  ریالیستی  دنیای 
این  لرمانتف.  اثر  دوران«  »قهرمان  رمان  در  پچورین 
نوع شخصیت های ادبی قرن نوزدهِم روسیه است که 
»افراد زیادی« خوانده می شدند و منظور کسانی بودند 
که به دلیل تمنیات، سلیقه ها، افکار و تحصیالِت خود 
از معاصران شان متمایز بودند و خود را برتر، آوانگارد 
و برگزیده می دانستند. این افراد کار و جایگاه مطلوب 
و دلخواه خود را پیدا نمی کردند و در نتیجه خویشتن 
می شمردند.  زاید  حتا  و  باطل  و  عاطل  موجودی  را 
حال  عین  در  و  افسرده دل  مزاج،  عصبانی  این رو  از 
آشوب گرا و تنها به نظر می رسیدند. آن ها غالبًا منشای 

اثر و کار مفیدی نبودند.
پوشکین »داستان نویس« بود!

از  نازل تر  داستان نویسی  در  آن که  به رغم  پوشکین 
است  کسی  اولین  مجموع  در  اما  بود،  شعر  ُسرایش 
که می توان گفت »داستان نویس« بود. و آن چه در فوق 
نوشتم، به خوبی در آثار داستانی اش نمود پیدا می کند. 
سه اثر داستانی بسیار معروف او یعنی »بی بی پیک«، 
به  داستانی  حیث  از  »دوبروسکی«  و  سروان«  »دختر 
دلیل  همین  به  و  هستند  و  بودند  مقبول  نسبی  طور 
گذاشتند.  تأثیر  حدی  تا  نویسنده ها  بعدِی  نسل  بر 
نویسنده گانی  پیدایش  با  زیرا  حدی،  تا  می گویم 
و  چخوف  داستایفسکی،  تورگنیف،  شچدرین،  چون 
تولستوی، رویکردهای ادبی و به طور کلی رمانیسیسم 
پوشکین و آن رمانس گرایی آشکار و پنهان او از حیث 
به  را  خود  جای  و  شد  گرفته  نادیده  داستان سرایی 

درون گری و روان کاوی شخصیت هایی داد که شماری 
از آن ها به عنوان شخصیت های ماندگار و حتا »نمادین« 
راسکلنیکف،  نمونه  برای  شدند؛  تثبیت  جهان  ادبیات 
و  روگوژین  کارامازوف،  آلکسی  و  ایوان  و  دیمتری 
لوین،  و  کارنینا  آنا  و  داستایفسکی  آثار  در  نازستازیا 
از  هیچ یک  تولستوی.  آثار  در  سرگئی  بابا  و  ناتاشا 
شخصیت های داستان های پوشکین نه در کنش داستانی 
و نه در دیالوگ و نه در برخورد با موقعیت های ایجاد 
ظاهر  شخصیت ها  این  اندازه های  و  حد  در  شده، 
داستانی و  اما مجموعۀ رخدادها و کنش های  نشدند، 
پالت داستان و توصیف های داستانی به گونه یی در این 
سه اثر تجمیع می شوند که آن ها را جزو آثار ارزشمند 
بسیار موجزی  نگاه  این جا  در  درمی آورد.  ادبی جهان 

دارم به هرسه اثر.
بررسی آثار

یک: داستان بلند بی بی پیک
خیال پردازی و وهم در این داستان بلند چشم گیر است، 
در حدی که بیشتر دوست داران ادبیات داستانی پوشکین 
این داستان می شناسند. ساختار پالت و ساختار  با  را 
داستان بسیار ساده است: جوانی جاه طلب به نام گرمان 
که می فهمد پیرزنی رو به موت رمز و راز برنده شدن 
در بازی را می داند، شبی با استفاده از غفلِت دیگران 
اتفاق های  اما  کند،  کشف  را  راز  تا  می رود  او  سراغ 
پیش بینی نشده یی می افتد. با این وصف، جوان شب او 
را در خواب می بیند و راز را از او می شنود. پیرزن، چه 
خوب و چه بد، به او می گوید که هر روز فقط یک بار 
بازی کند و به این ترتیب، غیرمستقیم او را به دوری از 
جاه طلبی فرا می خواند. اما جوان سرمست از پیروزی و 
حرص زیاده خواهی به این گفتۀ پیرزن بی اعتنا می ماند. 
داستان  خواندن  با  می آید،  سرش  بالیی  چه  که  این 
در  راسکلنیکف  یاد  را  ما  داستان  این  می شود.  معلوم 
که  تفاوت  این  با  می اندازد،  مکافات  و  جنایت  رمان 
نجات  اندیشۀ  در  بیشتر  و  است  فقیر  راسکلنیکف 
خواهرش است و گرمان در فکر به دست آوردن ثروت 
برای خوش گذرانی. چیزی که این متن کوتاه کم دارد، 
درون نگری یا همان روان کاوی شخصیت اصلی است. 
در حقیقت مونولوگ های راسکلنیکف بودند که رمان 
از  یکی  و  مدرنیستی  متنی  به  را  مکافات  و  جنایت 
شاهکارهای قرن نوزدهم تبدیل کردند؛ رویکردی که 

فقدانش را در بی بی پیک حس می کنیم.
دو: نوولت دوبروسکی

که  است  پوشکین  منثور  آثار  بهترین  از  یکی  اثر  این 
شخصیتی دارد شبیه به رابین هوود. روایت می توانست 
در حد آثار والتر اسکات به پنجصد صفحه هم برسد، 
نکات  به  را معطوف  تمرکز روایِت خود  اما پوشکین 
این  منتقدین  از  شماری  است.  کرده  برجسته  نقاط  و 
متن را »ناتمام« ارزیابی کرده اند، چون فرجام خاصی 
برای شخصیت اصلِی آن رقم نمی خورد، اما این نظر 
را می توان با این استدالل مردود شمرد که »فضای بی 
و  چون  بی  اقتدار  و  موجود«  و حرمت شکنی  قانونی 
چون  شریفی  انسان  برای  جایی  منال  و  مال  چرای 
از  او  که  است  آن  بهتر  و  نمی گذارد  باقی  دوبرسکی 
این فضای غیرقابل تنفس دور شود. او موجودی است 

برخوردار از نقاط قوت و ضعف معمول، و در خدمت 
ارتش تزار است، اما تصاحب امالک پدر بی حاشیه و 
غاصبی  و  جاه طلب  توسط شخص  زبانش  و  سر  کم 
و  کشوری  مقام های  بیشتر  که  پتروویچ  کریال  نام  به 
لشکری منطقه را زیر نفوذ خود دارد، او را به تحرک 
زیادی  فردی  مبارزۀ  به  دست  او  وامی دارد.  اجتماعی 
می زند و عده یی را هم به همراهی خود می کشاند، اما 
در نهایت درک می کند که از پِس این افراد برنمی آید. 
پدر  مانند  نسبتًا خوب  انسان های  می بیند  دوبروسکی 
خودش و دوشیزه ماریا پتروونا تسلیم طلب اند و افراد 
هوشمند مانند کریال پتروویچ پدر همین ماریای مهربان 
و درستکار، مردی عیاش، مبتذل که در عین حال شیاد 
همه صاحب منصب های  و  هستند  زیاده خواه  بسیار  و 
شهر، دادگاه، ژاندرمری و حتا کلیسا را خریده است، و 
مردم را به کرنش وا می دارد، و جای او میان این گروه 
از آدم  ها نیست. داستان در مجموع ضعف فرد را در 

مقابله با ساختار حاکم و تغییر آن نشان می دهد.
سه: نوولت دختر سروان

با  اما  باشند،  تیپ  داستان  کسان  شاید  نوولت  این  در 
شده اند.  برساخته  موجز  خیلی  حال  عین  در  و  دقت 
واسیلیسا  زنش  و  قرارگاه  فرمانده  میرونف  سروان 
و  مردم دار  مهمان نواز،  شاد،  عادی،  موجوداتی 
سرخوش، شاید هم الکی خوش هستند، اما جایی که 
پای دفاع از مصالح کشور در میان است، خیلی راحت 
از جان خود می گذرند. زمینۀ داستان، قیام پوگاچف و 
در واقع مبارزۀ دهقاناني تحت ستمی ست که هیچ کس 
به فریادشان نمی رسد و آزادی خود را در گرو پیوستن 
ستمگری  از  خود  نوبۀ  به  که  می دانند  پوگاچف  به 
از  که  پوگاچف  داستان،  این  در  نمی کند.  خودداری 
نقطۀ مقابل کاپیتان است،  حیث شخصیتی درست در 
ما  می دهد.  نشان  خود  از  اعجاب انگیزی  جوان مردی 
در این داستان شاهد بزرگ منشی های موردی و اتفاقی 
پوگاچف حتا در حق ماریا دختر سروان می شویم که 
حاال پدر و مادرش کشته شده اند و فقط به امید شانس 
یاد این حرِف هگل  زنده است. عمل پوگاچف ما را 
می اندازد که: »هیچ انسان شریفی نیست که نقطه ضعفی 
شرافت مندی  به  بی اعتنا  انسان  هیچ  و  باشد  نداشته 
این  نباشد.«.خوانندۀ  قوت  نقاط  ار  عاری  که  نیست 
متن اگر حوصله کند، هر چهار داستان را در کمتر از 
پانزده ساعت می خواند، اما بی شک شماری از همین 
خواننده گان با خود خواهند گفت که هر یک از متن ها 
را می شد چندین و چند برابر کرد. حدس آن ها صائب 
ایجازگونه  رویکرد  دلیل  دو  به  پوشکین  چون  است، 
یک  حذف.  به  منجر  ایجاز  حتا  مواردی  در  داشت- 
دلیل به روحیۀ شتاب زده، ناآرام و عصبی گونۀ او مربوط 
می شد که می خواست هر چه زود »کار را تمام کند« 
و دیگری به روحیۀ شاعرانه گی اش. ناگفته نگذارم که 
شاعران چون روی به نوشتن متن منثور آورند، معموالً 
ادگار  هستند؛ همچون  ایجازگو  و  کوتاه نویس  سخت 

آلن پو، بورخس و ریلکه.
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فخر ادبیات روس
پوشکین؛ 
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کنترل صندوق معاشات پولیس...
این  از  غنی  اشرف  جمهور  رییس  می گوید،  افغانستان 
این  مدیریت  آینده  ماه   6 در  تا  است  خواسته  موسسه 

صندوق را به حکومت افغانستان بسپارد.
نظیف اهلل ساالرزی در این باره به رادیوی آزادی گفت: 

»هدف اصلی ما مسألۀ حسابدهی و شفافیت است و این 
در  افغانستان  که  است  اصالحات  برنامۀ  تعقیب  از  جزء 
به همین  بود.  به جهان وعده سپرده  را  آن  لندن  نشست 
اساس، حکومت افغانستان می خواهد در برابر کمک های 
به  افغانستان  در  و  آمده  افغانستان  به  که  جهانی  جامعه 
پروژه  از  رو،  همین  از  و  باشد  جوابده  می رسد  مصرف 
انکشافی سازمان ملل متحد خواستیم تا در طی شش ماه 

مدیریت این پروژه را به افغان ها منتقل کند.«
آقای ساالرزی افزود که این اقدام رییس جمهور افغانستان 
از اجندای اصالحات است که حکومت وحدت  بخشی 

ملی وعدهء آنرا به جامعه جهانی سپرده است.
نشر  با  تایمز  نیویارک  روزنامه  که  است  درحالی  این 
گزارشی در این باره، از نگرانی های نیز یاد آور شده که 
پول  ها در  این  استفاده درست  اول ظرفیت  قدم  گویا در 
حکومت افغانستان وجود ندارد و از سوی دیگر این که 
رساندن معاش به موقع به 150 هزار پولیس که تعداد زیاد 
به یک  می کنند  ایفای وظیفه  دور دست  در والیات  آنها 

میکانیزم درست نیاز دارد.
اما نظیف اهلل ساالرزی سخنگوی رییس جمهور افغانستان 
با رد این نگرانی ها می گوید، حکومت افغانستان طرفدار 
مدیریت  است و همچنان ظرفیت  حسابدهی و شفافیت 

صندوق پرداخت معاشات پولیس را دارد. او گفت:
می خواهد  افغانستان  آن  طی  که  است  حرکتی  یک  »این 
ابتکار را بدست بگیرد و این بخشی از اجندای اصالحات 
شفافیت  و  طرفدار حسابدهی  افغانستان  است. حکومت 
است زمانیکه حکومت افغانستان می خواهد ابتکار کند و 
خود این طرح را پیشنهاد کرده فکر نکنم که کسی مشکل 
داشته باشد که افغانستان را در این عرصه حمایت بکند.«

مدیریت  حالی خواست  در  غنی  اشرف  رییس جمهور   
صندوق پرداخت معاشات پولیس افغانستان را از سازمان 
ملل متحد مطرح کرده که فساد اداری یکی از بزرگترین 
چالش ها در برابر حکومت وحدت ملی بوده و افغانستان 
در جمع چهارمین کشور با بیشترین فساد اداری در جهان 

عنوان شده است.

نظری پریانی

 135۸ سال  جدی  ششِم  تاریخ  در  که  حادثه یی 
تانک های  چیِن  زیر  را  افغانستان  و  افتاد  اتفاق 
معاصر  تاریخ  صفحات  در  کرد،  ُخرد  شوروی 
است؛  شده  درج  خونین  و  شرم آور  بسیار  ما، 
آن  ویران گِر  و  خون بار  تبعاِت  با  که  حادثه یی 
نسل های  و  ما  برای  درس  بزرگ ترین  می تواند 
پس از ما باشد. چرا که مطالعۀ انبوهی از اسناد 
ما  از رویداد ششم جدی،  مانده  به جا  و شواهد 
افغانستان،  جامعۀ  از  درست  کاماًل  درِک  به  را 
مشکالت و مختصاِت آن راهنمایی می کند و به 
پوالدین و مستحکم  ولو  قدرِت  ما می گوید هر 
که از حمایِت مردمی برخوردار نباشد، محکوم به 
زوال و نابودی ست. چنان که از صبِح همان شش 
جدی بود که ستارۀ بخت اتحاد جماهیر شوروی 

در جهان رو به افول گذاشت.
و  جدی  ششم  رویداد  وقوِع  که  نیست  شکی 
پیامدهای فاجعه بار آن، بهترین کتاب برای مطالعه 
و شناخِت کشوری به نام افغانستان است که باید 
اندوخت.  تجربه ها  و  و  گرفت  درس ها  آن  از 
خلق  حزِب  دو  توسط  سرخ  حکومتی  ایجاد 
این  هدِف  اصلی ترین  افغانستان،  در  پرچم  و 
رویداد بود؛ رویدادی که می توانست شوروی را 
جهان  و  منطقه  تمام  و  برساند  گرم  آب های  به 
را آبستِن حوادِث ویران گر سازد. اما خلقی ها و 
پرچمی ها و حکومت اتحاد جماهیر شوروی که 
مردم آزاری  پیروزی ظاهرِی خویش و  سرمسِت 
بودند، نمی دانستند که همِت واالی مردم مجاهد 
به  را  آن ها  خوِش  خواب های  تمام  افغانستان، 

یأس و شکست تبدیل خواهد کرد.
متجاوز  ارتش  ستمگری های  برابر  در  به تدریج، 
شوروی و حکومت های دست نشاندۀ آن، از هر 
برزن صدای حق طلبی و عدالت خواهی  کوی و 
صداها  این  و  شد  بلند  افغانستان  مجاهد  مردمِ 
یاری  به  و  پیوند خوردند  به هم  اهلل اکبر  غریو  با 
رسید  فرا  مظلومین  پیروزی  و  نصرت  خداوند، 
و قامِت اردوگاه سرخ، شکاف برداشت و جهان، 

فروپاشی آن را به نظاره نشسـت.
کردند  تالش ها  پرچمی ها  و  خلقی  هرچند 
را  افغانستان  مجاهد  مردم  قهرمانانۀ  مبارزۀ  تا 
امپریالیسِم  به  وابسته  و  ارتجاعی  حرکِت  یک 
حقیقِت  آفتاِب  همه گان  اما  کنند؛  معرفی  غرب 
مشاهده  سر  به چشِم  را  ما  ملِت  جهاد صادقانۀ 
کردند و هیچ تهمتی نتوانست از شعاِع تابِش آن 

قدرت ها  تمام  که  نیست  هم  البته شکی  بکاهد. 
مجاهدِت  از  غرب،  جهان  سیاست مداران  و 
سلحشورانۀ مردمِ ما بهره های وافر می بردند و از 
این رهگذر، کمک هایی نیز به برخی از تنظیم های 
افغانستان  مردم  جهاد  اما  می کردند؛  جهادی 
فقط  که  بود  بی االیش  و  پاک  آن چنان  فی نفسه 
از چشمۀ زالِل ایمان به خدا و وطن دوستی مایه 
کامِ  از  هرگز  افغانستان  این،  غیر  در  می گرفت. 
اژدهای سرخ نجات نمی یافت و فرهنگ و ثقافِت 
ذوب  متجاوزین  خصِم  آتش  در  آن،  درخشان 

می گشت.
ارتش  تجاوز  از  بعد  سال  سی وچهار  اکنون 
افغانستان، عظمِت جهاد مردم  به  سرخ شوروی 
تاریخ  می شود.  آشکار  بیشتر  روز  هر  افغانستان 
روسیۀ  بعدها  و  تزاری  روسیۀ  که  است  گواه 
می یافت،  استیال  که  کشوری  هر  بر  کمونیستی 
به سرعت تاریخ، فرهنگ و تمدِن آن ها را استحاله 
که  دیده ایم  همه  چنان که  می کرد.  دگردیس  و 
کشورهای آسیای میانه که همه پس از فروپاشی 
از  اندازه  چه  تا  شدند،  مستقل  سابق  شوروی 
افتاده اند.  ریشه های فرهنگی و هویتِی خود دور 
اما تجربۀ افغانستان و تجاوز ارتش سرخ به این 
کشور، این طلسم را برای همیشه درهم شکست 

و به این معادله، نتیجۀ معکوس بخشید.
اما اکنون به رغم چنین پیروزِی افتخارآفرینی که 
نصیب ما شد، اگر نگاهی عمیق به اوضاع کشور 
بیندازیم، می بینیم که ما بازهم در سایۀ آن روزها و 
حوادِث فاجعه بار قرار داریم. کشمکش های فعلِی 
جهانی بر سر مسالۀ افغانستان و منازعات داخلی 

ششم  رویداد  از  متأثر  به نحوی  همه  کشور،  در 
جدی است. واضح است که مردم افغانستان از آن 
روزگار تا امروز، قربانی سیاسِت ششِم جدی ها 
شده اند؛ اما مردم پس از سقوط آخرین حکومت 
کمونیستی و ایجاد دولت اسالمی در افغانستان، با 
کمال متانت و بزرگواری همۀ آن ها را بخشیدند 
کشور  در  برادرانه  و  باز  کاماًل  فضای  یک  تا 
و  بخشش  این  به رغم  متأسفانه  اما  بگیرد.  شکل 
عطوفت، بسیاری از آن ها بر مبنای قومیت و یا بر 
اساس نقشه های استخباراتی بیگانه گان، دست به 
تخریب و بدنام سازی دولت اسالمی و سامان دهی 
رویدادهای خونین دهۀ هفتاد در افغانستان یازیدند 
و بعدتر شماری از آن ها نیز به طالبان و آی اس آی 

پیوستند و خیانت ها و جنایت ها مرتکب شدند.
چهره های  از  شماری  نیز  هم اکنون  شوربختانه 
وابسته به رویداد ششم جدی، نظریه پرداز شده اند 
و در میان مردم تخم نفاق می پاشند و شب و روز 
یاوه می بافند. حتا شماری از آن چهره های منفور 
از پشت رسانه های معلوم الحال، تیوری خشونت 
توهین  افغانستان  مردم  به  می کنند،  ترویج  را 
می خوانند.  »حرامی«  را  اقوام  برخی  و  می کنند 
اما این اوباشان ناسپاس باید بدانند که اگر امروز 
از  می اندازند،  غبغب  به  باد  و  می کشند  نفسی 
مردمِ  این  ازخودگذری های  و  بخشش ها  برکِت 
بزرگوار و قهرمان است که به رغم آن که توانستند 
بینی ابرقدرت شرق را به خاک بمالند، میکروبی 
شهروند  و  هموطن  یک  نام  به  را  آن ها  به ساِن 

افغانستان تحمل کردند. 
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افغـانستان امـن تـر...
قرار نمی گیرد.

پس از 13 سال جنگ با هزینه یک تریلیون دالر، امریکا در حال 
خارج کردن اکثر نیروهای رزمی خود از افغانستان تا روزهای 
پایانی سال جاری میالدی است. حال امریکا و شرکایش تالش 
می کنند تا فصل خونینی را که پس از حمله به امریکا در 11 
سپتمبر ۲001 آغاز شد، ورق بزنند و آن را خوب نشان دهند. 
امریکا و ناتو قصد دارند تا از 140 هزار نیروی خود در سال 
۲010، تنها 13 هزار و 500 نیرو برای آموزش و حمایت از 

ارتش افغانستان در این کشور باقی بگذارند.

بینه همه  چیز... کا عالم  ا با  
که  دولتی  رهـبری  کشور،  نابسامان  وضعیت  این  در 
نکرد  ایجاد  اعتماد  نخورد،  جوش  هـم  به  هـیچگاهـی 
و رفاقت به وجود نیاورد و در نبود نظام مشخص و با 
این  از  آنهـم پس  تا وزارت خانه،  پر کردن چند  قاعده، 
هـمه کشمکش هـا دردی را دوا نخواهـد کرد و گرهـی 

از کار کشور نخواهـد گشود.
نام یک  این که، دولت وحدت ملی،  یاد آوری مجدد  با 
ریاستی  نظام  مثال  گونۀ  به  سیاسی  نظام  مشخص  مدل 
در  قدرت  جدید  آرایش  یک  بلکه  نیست؛  پارلمانی  یا 
چارچوب نظام هـای سیاسی، با قوۀ مقننۀ قوی و پارلمان 

محور مي باشد.
پهـلوی تالش شباروزی  تا در  بر رهـبری دولت است 
برای معرفی کابینه، به  خاطر جلوگیری از دامنه دار شدن 
و مزمن  شدن بحران، از کوتاه ترین راه ممکن و قانونی در 
جهـت تثبیت نظامی که دولت وحدت ملی در چوکات 
آن جا بیافتد و استقرار پیدا نماید و توزیع قدرت از کاغذ 
قانونمند  و  تسجیل  قانون  روشنی  در  تفاهـمنامه  پارۀ 

گردد، تالش مضاعف نمایند.
با این راهـکار، نظام سیاسی، نظم و قاعده پیدا مي نماید؛ 
و  صالحیت هـا  مراتِب  سلسله  مي شود؛  یکدست 
مسوولیت ها در چارچوب قانون و نظام تنظیم مي گردد. 
این کار فقط با حضور یک نظام تعریف شده ممکن است 

که مي تواند آرامش ابتدایی برای شهـروندان باز گردد.

از صفحة فیسبوک احمدولی مسعود

سایۀ شوم حکومت کرزی بر...
آقای  حکومت  تلخ  میراِث  است،  گرفته  صورت 

کرزی است. 
او تأکید می کند: به دلیل فساد گسترده در حکومت 
خزانۀ  در  این  از  پیش  پول هایی که  تمامی  گذشته، 
دولت وجود داشت، توسط دولت داران پیشین حیف 

و میل شده است.
از  پولی  جدید  دولت  هنوز  تا  می کند:  تصریح  او 
در  تا  است  نیاورده  دست  به  کمک دهنده  مراجع 
با آن هم دولت وحدت ملی  اما،  بودجه شامل شود. 
باید در قسمت عواید داخلی بازنگری جدی کند و 
با مراجع کمک کننده صحبت های همه جانبه نماید.

در این حال، داکتر ظهیر سعادت عضو دیگر مجلس 
را  دولت  بودجۀ  که  »کسانی  می گوید:  نماینده گان 
ترتیب و تنظیم می کنند به عنوان کارشناسان مسلکی 
اداره  نیز  را  کلیدی  پُست های  که  شده  گماشته 
می کنند. بارها صدا بلند شده که همین چهره ها ناتوان 
هستند و وضعیت اقتصادی را درست پیش بینی کرده 
کاماًل  می کنند،  ترتیب  که  را  بودجه یی  نمی توانند؛ 
مصرفی است و روی پروژه های زیربنایی و توسعه یی 

کاری صورت نمی گیرد.«
او می افزاید: دولت افغانستان به خاطر از میان برداشتن 

بعد  که  نداشته  گوش ِشنوا  هیچ گاهی  مشکالت  این 
داریم  قرار  اول  نقطۀ  به  هم  باز  ما  سال  سیزده  از 
که  پروژه هایی  اما،  شد،  مصرف  دالر  میلیون ها  که 

مشکالت مردم را از میان بردارد، تطبیق نگردید.
آقای سعادت اذعان می کند: همواره کسانی که بودجه 
بوده که  ناتوان و فاسد  اند چهره های  را طرح کرده 
مسایل منطقه یی و سلیقه یی را در نظر گرفته و درک 

درست از وضعیت اقتصادی امروز نداشته اند.
دولت وحدت  رهبران  به  مجلس خطاب  این عضو 
اقتصادی  بخش های  در  را  کسانی  که  می گوید  ملی 
بگمارند تا وضعیت افغانستان را درست درک کرده 
زنده گی  در  تغییر  ایجاد  باعث  که  پروژه هایی  و 
عادی مردم می شود را بررسی و به جای این که، همه 
کنند؛ روی  پروژه های کوچک مصرف  را در  پول ها 

پروژه های بزرگ زیربنایی سرمایه گذاری کنند.
وحدت  دولت  رهبران  اگر  می گوید:  سعادت  آقای 
هیچ  بروند،  کرزی  دولت  رفتۀ  راه  به  بازهم  ملی 

دست آوردی در آینده برای مردم نخواهند داشت.
در عین حال، سید مسعود استاد در دانشکدۀ اقتصاد 
دانشگاه کابل می گوید: همه ساله مشکالت گذشته در 
طرح بودجه تکرار می شود و هیچ گاهی این مشکالت 

گره گشایی نمی شود.

این استاد دانشگاه کابل با انتقاد از نماینده گان مجلس 
تنها بودجه را رد می کنند و بدیل آن  آنان  می گوید: 

طرحی دیگری را پیشکش کرده نمی توانند.
کاری که روی موضوعات  او می گوید: یک گروپ 
افغانستان  پارلمان  در  کنند  کار  تخصصی  اقتصادی 

وجود ندارد.
نیز  اجراییه  قوۀ  در  می کند:  تأکید  مسعود  آقای 
پول  کننده گان  کمک  وقتی  دارد؛  وجود  مشکالتی 
می دهند و دولت با استفاده از آن بودجه را طرح ریزی 
این  نظرداشت  پارلمان بدون در  می کند و در درون 
مسایل مواردی دیگری مطرح می شود که تاوان آن را 

مردم افغانستان می پردازند.
استاد مسعود یادآوری می کند: »دولت باید بودجه های 
چندین سالۀ خود را تدوین کند که ضرورت فرستادن 

هر روزۀ طرح بودجه به پارلمان مطرح نشود.«
او می گوید که بودجه را نباید آرمانی بسازیم بلکه با 
در نظر داشت عینیت های موجود بودجه طرح شود.

از چندسال بدین سو، همیشه میان مجلس و حکومت 
بر سر بودجۀ مالی سال تنش هایی به وجود می آید. 

نماینده گان باور دارند که با بودجۀ دولت کارشناسانه 
برخورد صورت نمی گیرد؛ بل براساس عالیق قومی 

و سمتی بودجه طرح ریزی می شود. 

شش جدی و روایت ناتماِم آن



اعالم کردند در حمله هوایی روز  امنیتی  مقامات 
جمعه ناتو در لوگر، پنج غیرنظامی کشته و شش 
نفر دیگر زخمی شدند. این حمله چند روز پیش 
از پایان ماموریت رزمی ناتو به فرماندهی امریکا در 

افغانستان صورت گرفت.
نیروی بین المللی وقوع این حمله را تایید نکرده 
والیت  در  این حمله  کردند  اعالم  مقامات  است. 

لوگر صورت گرفته است. 
ساعت  در  گفت،  محلی  مقام  یک  امین  محمد 
30/3 صبح نیروهای امریکایی حمله یی هوایی به 
انجام  برک  برکی  منطقه  در  جوش  آب  روستای 

دادند.
وی افزود، در این حمله یک منزل مسکونی مورد 
اصابت قرار گرفت که به کشته شدن پنج غیرنظامی 

و زخمی شدن شش نفر دیگر انجامید.
نیاز محمد امیری معاون والی لوگر گفت این حادثه 
تعقیب  در  امریکایی  نیروهای  که  داد  زمانی روی 
نیروهای  افزود،  نیروهای گروه طالبان بودند. وی 
امریکایی در تعقیب جنگجویان طالبان بودند ولی 
به اشتباه یک منزل را بمباران کردند که بر اثر آن 

غیرنظامیان کشته شدند.
کشته شدن غیرنظامیان یکی از حساس ترین مسائل 
در جنگ 13 ساله افغانستان محسوب می شود ولی 
طالبان  گروه  می دهد  نشان  ملل  سازمان  آمارهای 
مسوول کشته شدن اکثر قربانیان غیرنظامی است. 
اعالم  گذشته خود  هفته  گزارش  در  ملل  سازمان 
امسال  ابتدای  از  غیرنظامی  قربانیان  شمار  کرد 
گذشته  سال  به  نسبت  درصد   19 نوامبر  پایان  تا 

افزایش یافته است.
ناتو برضد طالبان روز چهارشنبه  ماموریت رزمی 
این هفته به پایان خواهد رسید. با این حال حدود 
1۲500 نظامی ناتو در کشور باقی خواهند ماند تا 
نیروهای بومی را آموزش دهند و از آنها پشتیبانی 

کنند.

به... مسـیری  و  فغانستان  ا
آینده  به  نسبت  بالتکلیفی   ۲014 انتخابات 
را بیشتر و سرمایه گذاری را کندتر ساخته 
است. در اوایل سال هر دالر امریکایی با 50 
افغانی تبادله می شد و حاال ارزش افغانی در 

مقابل دالر به 5۸ سقوط کرده است.
مصارف زنده گی در افغانستان افزایش یافته 
و کشور هنوز هم به واردات وابسته است. 
رشد اقتصادی افغانستان که دو سال قبل دو 
رقمی بود، با کاهش کمک های خارجی در 
کاسته  المللی  بین  نیروهای  خروج  آستانه 
امریکا  متحده  ایاالت  کانگرس  است.  شده 
کمک  ملکی به افغانستان را در سال جاری 
مالی به 1،1۲ میلیارد دالر کاهش داده است 
که چیزی کمتر از نصف ۲،۲9 میلیارد دالر 
در سال گذشته است. رییس جمهور اوباما 
خواستار تخصیص 1،59 میلیارد دالر کمک 

برای سال ۲015 شده است.
نادر نادری، رییس مرکز تحقیقاتی موسوم به 
افغانستان، می گوید  ارزیابی  اداره تحقیق و 
تولید  میالدی رشد  با ختم سال جاری  که 
صفر  زیر  به  افغانستان  داخلی  ناخالص 
سقوط خواهد کرد: »این یک عالمت بسیار 

بسیار نگران کننده است.«

با وجود این، مسیر یک دهه گذشته کاماًل 
بانک جهانی گفته است  ندارد.  نزولی  سیر 
تا   ۲00۲ از  یعنی  گذشته  دهه  یک  در  که 
دالر   1۸6 از  سرانه  ناخالص  تولید   ،۲01۲
مکتب  برای  نویسی  نام  و  دالر   6۸۸ به 
یافته  افزایش  درصد   ۷۲ به   19 از  ابتدایی 
است. مرگ و میر مادران نزدیک به نصف 
کاهش یافته و امید به زنده گی افزایش قابل 

مالحظه داشته است.
جدی  صورت  به  »کسی  می گوید:  سمیت 
این را انکار نمی کند که امروز احتمال این 
کمتر  بمیرد  والدت  هنگام  در  زن  یک  که 
کودک  که  است  زیاد  احتمال  این  و  است 
متولد شده به سن پنج سالگی برسد. وقتی 
زیاد  احتمال  به  رسید،  سالگی  پنج  به  او 

شانس مکتب رفتن دارد.«
اما راه درازی در پیش است. نادری می گوید 
که هنوز هم افغان ها برای تداوی های پیچیده 
صحی باید به خارج بروند. او می افزاید که 
بود.  خواهد  زیاد   ۲015 سال  در  چالش ها 
امنیتی  نیروهای  مورد  در  نادری  گفته  به 
افغانستان می توان محتاطانه خوشبین بود که 

مانع پیشروی طالبان شوند.

ارتش چین آماده جنگ می شود؟
سال ششم   y شمارة   y  1442  شنبه   6 جدی/   د  ی   y 1393 5 ربیع االول  y 1436  27 د   سمبر   72014 www.mandegardaily.com

شش غیرنظامی در حملۀ هوایی آیساف در لوگر کشته شدند

مهاجم پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید در پایان 
در  اروپایی  های  لیگ  فصل  نیم  و   ۲014 سال 
اروپایی  های  لیگ  گلزنان  برترین  صدر جدول 

)کفش طال( باقی ماند.
 15 در  گل   ۲5 فصل  این  که  رونالدو  کریس 
بازی در لیگای اسپانیا به ثمر رسانده است ، در 
در یک  روند رکورد 50 گل  این  ادامه  صورت 
فصل را که لیونل مسی آرژانتینی در سال ۲01۲ 

به ثبت رساند می شکند.
در میان 10 گلزن برتر در حال حاضر نام سرخیو 
آگوئرو مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی با 14 گل 
و لیونل مسی آرژانتینی که 15 گل برای بارسلونا 

به ثمر رسانده است به چشم می خورد.
فهرست 10 گلزن برتر جدول کفش طالیی اروپا 

تا پایان سال 2014 به شرح زیر است : 

 1- کریستیانو رونالدو )پرتغال - رئال مادرید( 
۲5 گل 50 امتیاز )ارزش لیگ ۲ برابر(

کالف  سیالمای   - )روسیه  کابایف  یوگنی   -۲
استونی( 36 گل 36 امتیاز )ارزش لیگ 1 برابر(

3- ایگور سوبوتین )استونی - لوادیا تالین( 3۲ 
گل 3۲ امتیاز )ارزش لیگ 1 برابر(

4- آندری کراماریچ )کرواسی - ریه کا کرواسی( 
۲1 گل 31.5 امتیاز )ارزش لیگ 1.5 برابر(

5- لیونل مسی )آرژانتین - بارسلونا 15 گل 30 
امتیاز )ارزش لیگ ۲ برابر(

 - عاج  )ساحل  مانوچو  کوآدیو  فابریس   -6
امتیاز )ارزش لیگ  اینفونت استونی(30 گل 30 

یک برابر(
سالزبورگ   - )اسپانیا  سوریانو  خوناتان   -۷
 1.5 لیگ  )ارزش  امتیاز   ۲۸.5 گل   19 اتریش( 

برابر(
 - )لتونی  گوتکوفسکیس  والدیسالفس   -۸
اسکونتوریگا( ۲۸ گل ۲۸ امتیاز )ارزش لیگ 1 

برابر(
منچسترسیتی(   - )آرژانتین  آگوئرو  سرخیو   -9

14 گل ۲۸ امتیاز )ارزش لیگ ۲ برابر(
10- آلکساندر الکازت )فرانسه - المپیک لیون( 

1۸ گل ۲۷ امتیاز )ارزش لیگ 1.5 امتیاز( 
رونالدو قبال در فصول 0۸ - ۲00۷ ، 11 - ۲010 
و 14 - ۲013 برنده کفش طالی اروپا شد و در 
کنار لیونل مسی با 3 بار برتری رکورد دار است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس 
به ارتش  رییس  جمهوری چین در چند ماه گذشته مکرراً 
پیروزی  آماده  را  تا خودشان  گفته  این کشور  آزادی بخش 
در یک جنگ کنند، وی بارها خواستار مدرن شدن ارتش، 
افزایش آموزش ها و تقویت آمادگی ارتش، نیروهای دریایی 

و هوایی شده است.
جینپینگ،  شی  جانب  از  مداوم  درخواست های  این 
ارتش  از  کمونیست  حاکم  و حزب  چین  رییس جمهوری 
این کشور همسایگان چین را از دهلی نو گرفته تا واشنگتن 

به فکر فرو برده است.
آمادگی ها  و  تمهیدات  این  تمام  که  اینجاست  سوال  حال 
آماده  برای  را  خودش  چین  رهبری  آیا  چیست؟  برای 
نظامی  عملیات  افزایش  دنبال  به  آنها  آیا  می کند؟  اقدامی 
برای  یا یک توضیح دیگری  اینچنینی هستند؟  یا گزینه ای 
تمام این تحرکات وجود دارد؟ یک توضیح معتبر و موثق 
شاید این باشد که رهبری چین در حال سوق دادن ارتش 
خود به سمت آمادگی است که بخشی از عملیات داخلی 
ضدفساد است. اقدامات مقابله با فساد ارتش چین در پی 
دستگیری و انجام دادگاه نظامی »ژو کایهو«، افسر سابق و 
بلندپایه ارتش چین به شدت افزایش یافته است. این مقام 
منابع  از  پرداخت رشوه، سوءاستفاده  اختالس،  به  مسوول 
گمان  و  است  متهم  قدرت  از  سوءاستفاده  و  دولت  مالی 
می رود که با فروش درجه های نظامی مبلغ 5.9 میلیون دالر 

به جیب زده باشد.
و  است  به شدت گسترده  باوری  به  ارتش چین  در  فساد 

هستند  نامشخص  آن  تاثیرات  اگرچه 
افسران  تا  شده  باعث  فساد  همین  اما 
دولتی  مالی  منابع  از  یابند،  ارتقاء  ناالیق 
و  مالی  توافقات  و  شود  سوءبرداشت 
پروژه هایی عظیم میان مقاطعه کاران ارتش 
و افسران به امضا رسد. همین موارد باعث 
صرف  که  هزینه ای  و  پول  تا  است  شده 
هزینه های  از  بیش  شده  افسران  فساد 

آموزش سربازان باشد.
چین  کمونیست  حاکم  پیام حزب  اگرچه 
پیروزی  هدف  با  تمهیدات  انجام  برای 
اما  می آید،  نظر ستیزه جویانه  به  در جنگ 
ارتش  از  راحتی  به  است  ممکن  دولت 
بخواهد تا دست از جمع آوری پول از راه 
نامشروع برداشته و تنها به کارش بپردازد.

احتمال دیگر این است که رییس جمهوری چین و حزبش 
آمادگی  از  پذیرش سطحی  در  ارتش  دادن  دنبال سوق  به 
برابر با پنتاگون هستند. ارتش ایاالت متحده که به صورت 
اطالع  بدون  اغلب  است،  مستقر  جهان  سراسر  در  مداوم 
می پردازد.  استانداردها  باالترین  با  نیروها  آموزش  به  قبلی 
اکثر استقرارهای عادی ارتش آمریکا نیز پر از عملیات های 
و  آزمایشات  انجام  با  تنها  که  هستند  خطرناک  و  سخت 

تمرینات می توان آنها را انجام داد.
ارتش  می خواهد  چین  که  دارد  وجود  احتمال  این  البته 
این کشور به درجه ای باال در مهارت ها دست یابد و تنها 

انگیزه اش داشتن یک ارتش آماده است.
یک  دنبال  به  است  ممکن  چین  کمونیست  حاکم  حزب 
ارتش در خارج  اقدامات و عملیات  برای رهبری  توانایی 
ادعاهای خود  از  اخیر، چین  در سال های  باشد.  از کشور 
مساله  و  جنوبی  و  شرقی  چین  دریاهای  مالکیت  برای 
تایوان برای منحرف کردن توجه مردم نسبت به مسائل و 
باعث  امر  همین  که  است  کرده  استفاده  داخلی  مشکالت 
بروز تظاهراتی شده است. نابسامانی های سیاسی، آلودگی 
نبود  غذایی،  زمینه محصوالت  در  رسوایی  زیست،  محیط 
امکانات، خدمات بهداشتی و فساد دولتی همگی از مسائل 

تحریک کننده در بروز راهپیمایی های اعتراضی هستند.
با این حال هر تصمیمی که در ارتش چین گرفته می شود 
است.  خارج  جهان  برای  مبهم  و  پیچیده  سیاه  جعبه  یک 
شاید چین به دنبال آمادگی برای چیزی است. شاید هم نه.

از  ستایش  به  بایرن مونیخ  مهاجم 
پرداخت.  تیمش  اسپانیایی  سرمربی 
گوآردیوال  با  بایرن  گفت  مولر 
در  می خواهد  و  است  شده  هجومی تر 

جام های مختلف قهرمان شود.
گوآردیوال  پپ  هدایت  با  بایرن مونیخ 
بسیار  بازی های  و  است  شده  متحول 
زیبایی را به نمایش می گذارد. این تیم 
شانس نخست قهرمانی در رقابت های 
اروپا هم  لیگاست و در لیگ قهرمانان 
یکی از شانس های اصلی کسب عنوان 

قهرمانی به شمار می آید.
یکی از بهترین بازیکنان بایرن مونیخ در 
که  است  مولر  توماس  کنونی  شرایط 
بسیار  تجربه  از  بودن  جوان  وجود  با 
باالیی برخوردار است. او می گوید که 
بایرن مونیخ  بازی  سبک  گوآردیوال  با 
شده  پیش  از  هجومی تر  و  یافته  تغییر 
در  همواره  گوآردیوال  گفت:  او  است. 
ما  به  او  است.  یادداشت برداری  حال 
تمام نکات ریز و درشت را می گوید و 
این باعث می شود تا در میدان با آزادی 
گوآردیوال  با  کنیم.  بازی  بیشتر  عمل 
می دانیم که در زمین چه می خواهیم. او 
کار را برای ما آسان می کند و این باعث 
می شود تا به راحتی بازی کنیم و توپ 

را به گردش درآوریم.

بسیار جنگجو  گوآردیوال  داد:  ادامه  او 
تالش  از  دست  لحظه ای  او  است. 
مانند  هم  ما  می خواهد  و  برنمی دارد 
می خواهد  ما  از  گوآردیوال  باشیم.  او 
همواره توپ را در اختیار داشته باشیم. 
که  چرا  است؛  شگرد  بهترین  این 
باشیم  داشته  اختیار  در  را  توپ  وقتی 
حریف  و  می کنیم  آرامش  احساس 
اجازه خودنمایی ندارد. توپ در اختیار 
حمله  بخواهیم  که  طور  هر  و  ماست 
بازی  سبک  این  کنیم.  می  پی ریزی  را 

ماست.
مولر در پایان سخنان خود گفت: بایرن 
تالش می کند تا همیشه توپ و میدان را 
در اختیار داشته باشد. ما انگیزه باالیی 
گوآردیوال  با  داریم.  شدن  پیروز  برای 
زیادی  موفقیت های  به  می خواهیم 
دست یابیم. او آزادی عملی بیشتری در 

میدان به ما می دهد.

باشگاه میالن خبر معاوضه مهاجم اسپانیایی خود را با مهاجم 
ایتالیایی تیم فوتبال اتلتیکومادرید در بازار نقل و انتقاالت ماه 

ژانویه، تأیید کرد.
شبکه تلویزیونی باشگاه میالن از بازگشت فرناندو تورس، 
تیم  اولین  که  اتلتیکومادرید  به  تیم  این  اسپانیایی  مهاجم 
دوران حرفه ای بازیگری اوست، خبر داد و گفت این بازیکن 
30 ساله به طور موقت با آلسیو چرچی، مهاجم ایتالیایی تیم 

فوتبال اتلتیکومادرید، معاوضه شده است.
احتمال  از  ایتالیایی  رسانه های  از  گروهی  پیش  مدتی  از 
خبر  بازیگری اش  دوران  تیم  اولین  به  تورس  بازگشت 
حقیقت  به  شایعات  این  پیداست  که  اینطور  و  بودند  داده 
پیوسته اند و تورس حداقل برای یک نیم فصل برای روخی 

بالنکو توپ خواهد زد.
معاوضه تورس با چرچی در شرایطی صورت گرفته است 
که چلسی او را به دلیل عملکرد نه چندان جالبش، در ابتدای 
فصل جاری به مدت دو سال به میالن قرض داد تا حداقل 
مجبور به پرداخت حقوق وی در 1۸ ماه باقیمانده به انتهای 

قراردادش با آبی پوشان لندن نباشد.
میالن به امید احیای تورس و تبدیل او به همان بازیکنی که 
در لیورپول بود، با وی قرارداد بست اما این مهاجم اسپانیایی 
گل  یک  تنها  رفته  میدان  به  سری  در  که  دیداری   10 در 
تبدیل  نیمکت نشین  مهره یی  به  دلیل  همین  به  و  است  زده 
اتلتیکومادرید  سرمربی  سیمئونه،  دیه گو  حاال  است.  شده 

می خواهد شانس خود را برای احیای ال نینیو امتحان کند.
چرچی نیز در شرایطی تا پایان فصل به میالن می پیوندد که 

اینتر هم تمایل زیادی به جذب وی داشت.

مولرازگوآردیوالمیگوید تورس به اتلتیکو مادرید برگشت

ورزش
رده بندي کفش طالي اروپا
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افغانستان سال سرنوشت ساز ۲014 را پشت سر می گذارد، 
و  شورشگری  افزایش  مانند  مشکالت  از  انبوهی  با  اما 
تلفات  افزایش  و  اقتصادی  وضعیت  شدن  بدتر  ناامنی، 

ملکی وارد سال جدید میالدی می شود.
گروه  در  افغانستان  مسایل  تحلیلگر  سمیت،  گرایم 
میان  ساعته   14 فاصله   ۲005 سال  در  بحران  بین المللی 
ساخته  از طریق سرک جدیداً  با موتر  را  قندهار  کابل و 
شده در ظرف شش ساعت طی کرد. سمیت می گوید که 
حمله  توسط  طالبان  رژیم  سقوط  از  بعد  سال   13 حاال 
سرازیر شدن  و  امریکا  رهبری  زیر  المللی  بین  نیروهای 
میلیاردها دالر، سفر در این مسیر 460 کیلومتری به معنی 

این است که کسی حکم مرگ خود را امضا کند.
به خرابی  با اشاره  المللی بحران  بین  این تحلیلگر گروه 
جاسازی  ماین های  انفجار  اثر  بر  قندهار   – کابل  سرک 
امنیتی و همچنان  شده و توقف مسافرین در پوسته های 
توسط طالبان می گوید: »برای یک خارجی مانند من، فعاًل 
سفر در این مسیر کاماًل کشنده است و با توجه به افزایش 
شورشگری، برای مدت های طوالنی چنین خواهد ماند.«

به صورت  دیگر  روز  چند  تا  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
رسمی نقش حمایتی می گیرند و افغانستان با سپری کردن 
خونبارترین سال بعد از شروع مداخله نظامی بین المللی 
در ۲001، باید خود مسیر خود را تعیین کند. سال ۲014 
میالدی تلفات مردم ملکی و نیروهای امنیتی افغانستان به 

یک ریکورد تازه رسید.

البته دالیلی برای خوش بینی محتاطانه وجود دارد. رییس 
ایجاد  اصالحات  که  است  سپرده  وعده  جدید  جمهور 
کشور  با  مناسبات  و  کرده  کن  ریشه  را  فساد  می کند، 
مدت های  از  که  می بخشد  بهبود  را  پاکستان  همسایه اش 
اما  است.  داده  پناهگاه  طالبان  به  می شود  فکر  طوالنی 
برای اصالح  رییس جمهور اشرف غنی در تالش هایش 
نیروهای امنیتی و حکومت آغشته به فساد با چالش های 
یک  که  زمانی  تا  اند  گفته  طالبان  و  است  مواجه  بزرگ 
سرباز خارجی هم در افغانستان حضور داشته باشد دست 

از جنگ بر نمی دارند.
ایاالت متحده امریکا و ناتو تا چند روز دیگر )31 دسمبر( 
اکثر نیروهای خود را از افغانستان بیرون می کنند و از 140 
هزار سرباز در سال ۲010 تنها 13500 سرباز برای مشوره 
و آموزش دهی به نیروهای امنیتی افغانستان باقی می مانند.
مانند  که  می گذارند  عقب خود  به  را  نیروها جنگی  این 
هر زمان دیگر در 13 سال گذشته داغ است. سال ۲014 
خونین ترین سال برای مردم ملکی افغانستان عنوان شده 
متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  که   ۲00۸ سال  از  است. 
شمارش تلفات ملکی را در افغانستان شروع کرد، در سال 
۲014 برای نخستین بار شمار افراد ملکی کشته و زخمی 

شده نزدیک به مرز 10 هزار تن رسیده است.
نیکوالس هایسوم، فرستاده ارشد ملل متحد در افغانستان 
نوامبر،  ماه  آخر  تا  یعنی  گذشته  ماه   11 در  که  می گوید 
961۷ فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. از 
این میان، 31۸۸ تن کشته و 64۲9 تن دیگر زخمی شده 
اند. گفته شده است که حمالت طالبان عامل ۷5 درصد 

این تلفات است.
امانویل نانینی، هماهنگ سازنده برنامه های سازمان کمکی 
با  کابل می گوید که همزمان  ایمرجنسی در  المللی  بین 
در  شورشیان  ناتو،  و  امریکایی  نیروهای  عملیات  پایان 
سراسر کشور ساحاتی را تصرف می کنند، در روستاها و 
شهرها خطوط جنگی ترسیم می کنند و مردم ملکی را در 

مقابل مخاطرات باال قرار می دهند.
افزایش  با  همزمان  نیز  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تلفات 
نقش شان در جنگ به ریکورد تازه رسیده و تنها در سال 
جاری حدود پنج هزار کشته داده اند. در حالی که در 13 
سال گذشته نیروهای بین المللی در مجموع 3500 کشته 

داده اند که ۲۲10 تن آن ها امریکایی بوده اند.
مشکالت افغانستان به شورشگری خالصه نمی شود. روند 
طوالنی و جنجالی...                           ادامه صفحه 7

به عقب مسـیری  و  فغانستان  تلفاِت مرگبار طالبان پاکستانیا

صدام طالبان کشته شد

یکی از فرماندهان طالبان پاکستان که در طراحی 
به  اخیر  تروریستی  حمله  اجرای  به  کمک  و 
گذشته  شب  داشت،  دست  پیشاور  مکتب 

درحمله نیروهای امنیتی پاکستان کشته شد.
این فرمانده طالبان که صدام نام داشت، در منطقه 
جمرود واقع در منطقه قبیله ای خیبر در نزدیکی 

مرز افغانستان کشته شده است.
شهاب علی شاه یکی از مقامات منطقه قبیله ای 
خیبر روز جمعه در در یک کنفرانس مطبوعاتی 
شبه  فرمانده  این  شدن  کشته  پیشاور،  شهر  در 

نظامیان طالبان را تایید کرد.
ورود  برای  را  زمینه  نظامیان،  شبه  فرمانده  این 
به  پاکستان  طالبان  اعضای  از  نفر  شش  آسان 
تروریستی،  اقدام  انجام  برای  پیشاور  مکتب 

فراهم کرده بود.
به   ۲013 سال  تروریستی  حمله  در  صدام 
در  اطفال  فلج  واکسیناسیون  های  تیم  از  یکی 
اقدامی  داشت،  دست  نیز  خیبرپختونخوا  ایالت 
از  نفر   11 شدن  کشته  به  منجر  که  تروریستی 

نیروهای امنیتی پاکستان شد.
طالبان  قوس   ۲5 روز  تروریستی  حمله  در 
پاکستان به مکتبی در پیشاور، بیش از 130 نفر از 

دانش آموزان این مکتب کشته شدند.
ارتش،  مرگبار،  تروریستی  حمله  این  از  بعد 

نیروهای امنیتی و پولیس پاکستان اقدامات

این  سراسر  در  را  ضدتروریستی  عملیات  و   
کشور تشدید کرده اند.

کشته شدن مهمترین فرماندهان طالبان پاکستانی
افرادی  گفتند  همچنان  پاکستان  اطالعاتی  منابع 
که در حمالت هوایی دیروز در پاکستان کشته 
شدند از عناصر و سرکردگان مهم طالبان پاکستان 

بودند. 
به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، در دو 
حمله هوایی امریکا به مواضع جنبش طالبان در 
مرز پاکستان با افغانستان، هفت نفر از عناصر این 
این حمله  گفتند  جنبش کشته شدند. مسووالن 
در منطقه ای صورت گرفت که ارتش پاکستان 
طالبان  علیه  زمینی  و  هوایی  عملیات  آنجا  در 

انجام می دهد. 
در  شبکه  این  خبرنگار  الدین  محی  طارق 
گزارشی از اسالم آباد، گفت حوادث زیادی در 
مرز پاکستان و افغانستان رخ می دهد. هواپیمای 
در  ای  منطقه  به  دیروز  آمریکا  سرنشین  بدون 
پاکستان  ارتش  کرد.  حمله  شمالی  وزیرستان 
عملیات گسترده یی علیه جنبش طالبان پاکستان 
اطالعاتی  منابع  دهد.  می  انجام  منطقه  این  در 
کشته  حمله  این  در  که  افرادی  گفتند  پاکستان 
شدند عناصر و سرکردگان مهم طالبان پاکستان 

بودند.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامة ماندگار رسانیده می شود که با آغاز سال نو میالدی، توزیع 
رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیة اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانة نوشتاری 
هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامة ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس این روزنامه 

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - ۳000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


