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با  جداگانه یی  دیدارهای  طی  غنی  رییس جمهور 
مدنی  جامعۀ  نهادهای  و  سیاسی  احزاب  نماینده  گان 
نیازمند  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  که  است  گفته 

اجماع سیاسی است. 
او گفته که 80 درصد وقت او برای حل بحران امنیت 

که برای کشور نهایت مهم است، می  گذرد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در این دیدار که در ارگ انجام 
شد، نماینده گان احزاب سیاسی پیشنهادات شان را در 
مورد چگونگی مشارکت احزاب سیاسی در حکومت 
حکومت  این که  مورد  در  و  پارلمانی  انتخابات  و 
همکار  و  تسهیل کننده  یک  منحیث  بتواند  چه گونه 

خوب با احزاب سیاسی باشد، ارایه کردند.
اشرف غنی، پس از استماع پیشنهادات احزاب سیاسی 
مردم  است.  معقول  و  مشروع  مردم  توقعات  گفت: 
توقع ایجاد تغییر را دارند و تا حال هر اقدامی که در 

از آن  انجام شده است، مردم  تغییر  راستای تحول و 
حمایت کرده اند.

رییس جمهور افزود:  مسأله اساسی این است که بین 
تحول و تداوم تعادل وجود داشته باشد.

رییس جمهور غنی در...                  ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل-هرات چاپهمزمان:

 روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، داعش پایش را از 
پایگاهش در سوریه و عراق فراتر می گذارد تا انشعاباتی 
از این گروه تروریست را در افغانستان، الجزایر، مصر 
و لیبی به وجود آورد؛ مساله یی که دورنمای یک جنگ 

جهانی جدید علیه ترور را پدیدار می کند.
گروه تروریستی داعش حدود 20 هزار تا 31 هزار و 
500 نیرو در سوریه و عراق دارد....       ادامه صفحه 6

جهاد  بزرگ  اهداف  از  سیاسی،  و  اجتماعی  عدالت  تحقق 
افغانستان می باشد:

26  دلو، روز پیـروزی ارادۀ یک ملت در مقابل بزرگترین قدرِت 
مسلِح جهان را برای ملت افغانستان، به خصوص جهادگران راه 
مبارک باد می گویم. خداوند هر  استقالل و عدالت  آزادی،  خدا، 
ساعت و روزی را که این ایثارگران در دفاع از وطن، دین و مردم 
که  آنانی  و  فرماید  عنایت  عظیم  اجر  برای شان  کرده اند،  سپری 
امروز با ما نیستند و با شهادت به ابدیت پیوسته اند، به مقام بلند 
آن جهانی برساند....                                     ادامه صفحه 6

برجستۀ  شخصیت های  و  دیپلمات ها  از  یکی  امین  هارون 
افغانستان، به اثر بیماری سرطان به سن 46 سالگی در ایاالت 

متحدۀ امریکا درگذشت.
جبهه  سخنگوی  عنوان  به  مقاومت  زمان  در  امین  آقای 
مقاومت و سفیر افغانستان در امریکا و بعداً به حیث سفیر 

افغانستان در تاجکستان ایفای وظیفه کرده بود. 
با  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
پخش پیامی، درگذشت هارون امین را متأثرکننده خوانده و 
گفته است: آقای امین در مراحل مختلف جهاد، مقاومت و 
آزادی افغانستان، از داعیۀ برحق مردم خویش دفاع کرد و 
در نقش های مختلف خدمات شایسته و ماندگاری از خود 

به جای گذاشت.
در ادامۀ این پیام آمده است: آقای امین تحت رهبری شهید 
اشغال سرخ  برابر  در  ملی کشور  قهرمان  احمدشاه مسعود 
و  عدالت خواهی  رسای  صدای  به  و  کرد  فعالیت  سیاه  و 
حق طلبی در جریان مقاومت ملی و جنگ در برابر طالبان و 

تروریسم در رسانه های بین المللی تبدیل شد.
ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  پیام  در 
به  امین  هارون  مرحوم  که  آمده  همچنان 
استقالل، صلح وثبات در این سرزمین متعهد 
وتالش  سعی  هیچ گونه  از  راه  این  ودر  بود 

دریغ نورزید.
عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد  همچنان، 
ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
کشئور درگذشت هارون امین را ضایعۀ بزرگ 

دانسته است.
هارون  است:  گفته  پیامی  در  مسعود  آقای 
امین سفیر پیشین افغانستان در جاپان و سفیر 
غیر مقیم در تایلند، فلیپین و سنگاپور روابط 

نزدیک با قهرمان ملی افغانستان داشت و به نماینده گی از 
جبهۀ شمال و مقاومت ضد طالبان در رسانه های غربی ظاهر 

می شد.

میان  در  و  اجتماعی  رسانه های  در  امین  آقای  درگذشت 
واکنش های گسترده یی  ملی،   مقاومِت  سیاست مداران جبهۀ 

را به دنبال داشته است. 

داعش و تالش برای سربازگیری 

در افغانستان و پاکستان

در حاشیۀ 26 دلو؛ شکست 
قشون سرخ و پیروزی مجاهدین

طرِح رییس جمهور غنی مبنی بر سرمایه گذاری 

باالی رهبران آیندۀ افغانستان
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»صدای رسای« جبهۀ مقاومت درگذشت

صفحه 6

ریاستجمهوریدرحالتبدیلشدنبهیکنهاداست

استاد سیاف در سالروز خروج قشون سرخ:

طالب و داعش نسخۀ یک داکتر است



خروج  حین   1367 دلو   26 در  نجیب اهلل  دکتر 
به  خطاب  شوروي،  قشون  دسته هاي  آخرین 

سربازان و افسراِن این قشون گفت:
»سربازان انترناسیونالیست بعد از اجراي وظیفۀ 
انترناسیونالیستي شان به وطِن صلح دوسِت خود 
فرزنداِن  شما  برابِر  در  ما  مي نمایند...  عودت 
براي  آن چه  همۀ  به خاطر  لنین  کشورِ  شجاع 
مردم افغانستان، براي انقالب ثور انجام داده اید، 
به خاطر  هم  و  شجاعت  و  مردانه گي  به خاطر 
فرود  تعظیم  سِر  شما،  انسانیت  و  مهرباني 

مي آوریم.«)1(
پنجمین  از  تجلیل  در  نجیب اهلل  بعد،  سال  سه 
سالگرد اعالن سیاست مصالحۀ ملی، به روز 25  
جدی 1370)15جنوری 1992( با صدور فرمان 
رسمی، روز 26 دلو 1367 را روز نجات ملی و 
جشِن ملی اعالن کرد. هرچند فرمان نجیب اهلل 
بلکه  شوروی،  قوای  خروج  روز  فردای  در  نه 

سه سال پس از آن، در زمانی صادر گردید که 
نداشت؛  نام شوروی وجود  به  دولتی  و  کشور 
اما نکتۀ قابل پرسش و بحث، دیدگاه و سیاسِت 
نخستین  در  قوای شوروی  مورد خروج  در  او 
سال های رهبری او در حزب و دولت است. آیا 
دکتر نجیب، دولت شوروی را وادار به خروج 
این که  یا  ساخت  افغانستان  از  نیروهای شان 
تحمیل  او  به  را  خود  قوای  خروج  شوروی ها 

کردند؟
ملی  مصالحۀ  اعالن  از  پس  شش ماه  نجیب اهلل 
)جدی1365( به این پرسش خبرنگار تلویزیون 
امریکا که اگر جنگ ادامه یابد آیا قوای شوروی 
»تا کنون ده  باز می گردند، گفت:  به کشورشان 
که  می کنم  فکر  داده ام،  پاسخ  سوال  این  به  بار 
دوستان امریکایی ما بطی االنتقال هستند. به هر 
حال، یک بار دیگر تکرار می کنم که اگر مداخله 
موافقات  اگر  گردد،  قطع  بیـرون  از  تجاوز  و 
ژنو به امضا برسد و اگر مصالحۀ ملی به توافق 
جماهیر  اتحاد  سرباز  یک  بینجامد،  موفقیت  و 
شوروی سوسیالیستی در کشور ما باقی نخواهد 
عودت  صلح دوست شان  کشور  به  همه  و  ماند 

خواهند کرد.«)2(
نجیب اهلل  دکتر  که  واقعیت ها  این  به  توجه  با 

خروج قوای شوروی را به اما و اگرهای بسیاری 
که هرگز برآورده نشد، مشروط می ساخت و در 
بدون  و چه  امضا  با  چه  قوا،  از خروج  مسکو 
امضای توافق نامۀ ژنو سخن می رفت، آیا خروج 

قوای شوروی به نجیب اهلل تحمیل شد؟ 
پژوهش گر  و  نویسنده  جیوستوزی  آنتونیو 
انگلیسی می نویسد: »منابع شوروی ادعا می کنند 
ارتش  نمی کرد  باور  واقعًا  افغانستان  دولت  که 
که  اقداماتی  و  این کشور خارج شود  از  سرخ 
تا  بود،  شده  توصیه  مجاهدین  با  مقابله  برای 
به  واقع،  در  نشد.  گرفته  کار  به  روزها  آخرین 
نوشتۀ ا. بوروویک، کارگزاران حزب و دولت به 
هیچ وجه نمی خواستند شوروی ها خارج شوند. 
شخص نجیب اهلل هم به نظر نمی رسید کاماًل به 
شانس خود باور داشته باشد. پیش از هر چیز، او 
سعی کرد طرح شوروی ها را برای آغاز خروج 
نیروهای شان در اپریل 1987)حمل 1366( خنثا 

کند، اما پس از آن تصمیم به خروج سپاه چهلم 
شوروی، در ساِل بعد بر او تحمیل شد. بر اساس 
گزارش ها، وی در جنوری 1989 )جدی1367( 
از شوروی ها خواست تا 3000 از 5000 نیروی 
خود را باز پس به قندهار بفرستند تا در نجات 
کنند.  کمک  بود،  درآمده  محاصره  به  که  شهر 
وی دو ماه بعد خواستار مداخلۀ نیروی هوایی 
در  مهمی  جنگ  که  شد  جالل آباد  در  شوروی 

آن جا جریان داشت.«)3(
گورباچف نیز این مطلب را بیست سال پس از 
خروج قوای شوروی تأیید می کند که نجیب اهلل 
افغانستان  از  شوروی  قوای  خروج  به  آغاز  در 
در  نجیب  با  )گورباچف(  »من  نداشت:  باور 
تاشکند مالقات کردم. او مطمین نبود و باورش 
نمی آمد که ما به طور جدی)برای خارج شدن( 
تصمیم می گیریم. همه منتظر بودند که گویا ما 
از افغانستان بیرون نمی شویم. ولی الزم نبود که 

باقی می ماندیم.«)4(
مؤلفین کتاب خیانت به سوسیالیسم از مخالفِت 
نجیب اهلل با خروج بدون قیدوشرط از افغانستان 
مخالفان  نجیب اهلل،  پایان،  »در  می گویند:  سخن 
کمونیست  حزب  رهبری  در  تجدیدنظرطلبی 
اتحاد شوروی و ارتش و متحدینی چون کوبا و 

انگوال به مخالفت با عقب نشینی قوای شوروی 
از افغانستان بدون شرط برخاستند.«)5(

افغانستان  از  شوروی  نیروهای  خروج  اگر 
رهبر  و  خلق  دموکراتیک  حزب  دولت  به 
معنی  به  این  آیا  شد،  تحمیل  نجیب اهلل  آن 
دکتر  و  دولت  این  از  شوروی ها  روی گردانی 

نجیب اهلل بود؟ 
نیروهای شان  از خروج  هرچند شوروی ها پس 
تا  مالی،  و  نظامی  هنگفت  کمک های  ارسال  با 
حزب  حاکمیت  بقای  موجب  دیگر  سال  سه 
رهبری  در  نجیب اهلل  دکتر  و  خلق  دموکراتیک 
این حاکمیت شدند؛ اما در واقع آن ها نخستین 
دولت  و  نجیب اهلل  از  روی گردانی  در  را  گام 
توافق نامۀ  امضای  با  خلق  دموکراتیک  حزب 
برداشتند.  خود  قوای  خروج  سپس  و  ژنو 
پای  در  که  وزیر خارجۀ شوروی  نادزه  شوارد 
به  خود  امریکایی  همتای  با  توافق نامه  این 
از  بعداً  گذاشت،  امضا  تضمین کننده گان  عنوان 
خیانت به نجیب اهلل سخن گفت: »من در وقت 
امضای این قطع نامه احساس بدی داشتم و این 
راه  در  و  می نمود.  مشکل  به شدت  برایم  کار 
نجیب اهلل  به  ما  که  فهمیدم  طیاره،  در  برگشت، 

خیانت کرده ایم.«)6(
چرا شوروی ها چنین کردند؟ 

علوم  متخصص  و  شوروی  افسران  از  یکی 
فلسفی در آگست 1987 تحلیل مفصلی دربارۀ 
اوضاع افغانستان و حاکمیت حزب دموکراتیک 
تحوالت  مسیر  و  ملی  مصالحۀ  سیاست  خلق، 
شوری  دفاع  وزیر  یازوف  دیمتری  برای  آینده 
نوشت و از شکست محتومِ حزب دموکراتیک 
خلق و حاکمیت آن سخن گفت: »هرگاه تجزیه 
بر  را  خلق  دموکراتیک  حزب  وضع  تحلیِل  و 
پایۀ  بر  نه  دهیم،  انجام  واقعی  پدیده های  پایۀ 
اتحاد  سیمای  و  صدا  خبرنگاران  گزارش های 
شوروی؛ روشن می گردد که این حزب متشکل 
از اعضا نبوده، بلکه »حزب کارت های عضویت« 
کسانی است که تنها در پی منافع شخصی خود 
در  عینی  گونۀ  به  خلق  دموکراتیک  حزب  اند. 
هیچ  برمی دارد.  گام  خود  سیاسی  نابودی  راه 
به  که  باشد  آن  راستای  در  متوجه  که  عملی 
ببخشد،  دوباره  روان  افتاده  نفس  از  این حزِب 
رهگشا نخواهد بود. مساعی نجیب در این راستا 
می تواند تنها کشت و کشتار و خون ریزی را در 
از  هیچ صورت،  در  مگر  دهدـ  افزایش  کشور 
مرگ حزب جلوگیری نمی تواند. در این اوضاع 
آتش  به  زدن  دامن  در  نه  را  مساعی  بایست 
به خاطر نجات حزبی که مرگ آن محتوم است، 
اهداف  به  رسیدن  برای  زمینه  ایجاد  در  بلکه 

استراتژیک خود متمرکز سازیم.«)7(
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محمداکراماندیشمند

دکتر نجیب اهلل

 و خروج نیروهای شوروی از افغانستان

 

پس از نشست کمیتۀ رهبری پروژۀ تاپی در پنج شنبۀ هفتۀ گذشته در 
اسالم آباد، حاال نوبت میزبانِی کابل است. به گفتۀ داودشاه صبا، وزیر 
معادن و پطرولیم کشور، در نشست بعدِی این پروژه که تا دو ماهِ 
دیگر در کابل برگزار می شود، بررسی های تخنیکی، محیط زیستی 
این  یافتِن  پایان  با  ترتیب،  این  به  می شود.  تکمیل  پروژه  امنیتِی  و 
مطالعات و پژوهش ها به نظر می رسد که این پروژه در آیندۀ نزدیک 

وارد فاز عملیاتی می شود.
تاریخ  در  انرژی  ترانزیتی  پروژۀ  بزرگ ترین  تاپی،  پروژۀ  این که  در 
و  مذاکرات  از  پس  پروژه  این  نیست.  شکی  است،  افغانستان 
افغانستان کلیـد خورد و قرار  نفع  به  رای زنی های منطقه یِی بسیار، 
شد که کشورِ ما به عنوان مسیر انتقال خط لولۀ گاز ترکمنستان به 
از 1730 کیلومتری که  ترتیب،  این  به  تعیین شود.  پاکستان و هند 
قرار است این خطوط لوله در اراضی چهار کشور عضو این پروژه 
بپیماید، 730 کیلومتر آن در داخل خاک افغانستان ساخته می شود. 
در نتیجه می توان گفت که افغانستان بیشترین نقش در انتقال بیش از 
یک میلیارد متر مکعب گاز به هند و پاکستان در ظرف 30 تا 33 سال 

عمر این پروژه را دارا خواهد بود.
افغانستان می رسد،  به  انرژی  این حجِم  انتقاِل  از  سودی که ساالنه 
خود  اخیِر  مطبوعاتِی  نشست  در  صبا  آقای  است؛  چشم گیر  کاماًل 
اعالن کرده که افغانستان جدا از مقدار گازی که از این پروژه به دست 
می آورد، بین 270 تا 350 ملیون دالر در سال حق ترانزیت دریافت 
می کند. هرچند در آن سوی دیگر مصارفی از جمله هزینه های تأمین 
 11000 الی   9000 نیازمند  می شود  گفته  که  لوله  خط  این  امنیِت 
نیروی امنیتی است، بر شانه های دولت افغانستان خواهد بود؛ اما به 
نظر می رسد که در هر حال سود قابل مالحظه یی بابت این ترانزیت 

به افغانستان می رسد.
می شود،  مستفید  آن  از  افغانستان  ساالنه  که  ترانزیتی  حق  کنار  در 
اهمیت  از  ما  ملِی کشور  منافع  برای  اشتغال زایی هم  مانند  مسایلی 
اشتغاِل  زمینۀ  می تواند  پروژه  این  تطبیق  است.  برخوردار  واالیی 
هزاران تن از هموطنان مان را در مناطق غربی و جنوبی کشور فراهم 
کند. عبور این خط لوله از والیت های هرات، فراه، هلمند و قندهار 
سبب می شود که برای بسیاری از خانواده های این والیات، زمینۀ کار 

درازمدت فراهم شود. 
صنایع  روی  بر  سرمایه گذاری  و  معادن  استخراج  که  کشوری  در 
تولیدی هنوز پا نگرفته و بخش اعظمی از اقتصاد آن را زراعت به 
برای قشر روزافزوِن  اشتغال زایی  روش های سنتی تشکیل می دهد، 
بیکاران، بزرگ ترین موهبت و منفعتی است که نصیِب آن می شود. 
میزان اشتغال زایی این پروژه هرچند در برابر رقم شهروندان بیکاری 
که حال به چندین میلیون  تن رسیده، عدد ناچیزی است؛ اما به هر 
حال با شروع کار این پروژه، نرخ امیدواری به آینده در میان ساکنان 
این سرزمین باال خواهد رفت و این هم خود دستاورد کالنی خواهد 

بود.
از سوی دیگر، در عرصۀ انرژی هم به نظر می رسد که منافع قابل 
مالحظه یی در پروژۀ تاپی در انتظار افغانستان خواهد بود. افغانستان 
از طریق این پروژه می تواند بخشی از نیازمندی های خود به گاز را 
منابع  قیمت  در  پروژه  این  افتتاح  با  که  نیست  سازد. شکی  مرتفع 
سوختی و به خصوص گاز در سراسر کشور، کاهش قابل مالحظه یی 
رونما خواهد شد. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که 
با اعمار خطوط لولۀ انتقال گاز در افغانستان، دولت می تواند در یک 
برنامۀ درازمدت، بر روی طرح استخراج گاز صفحات شمال کشور 
کار کند و به این ترتیب، با استفاده از هر دو منبع گاز، به خودکفایی 
در عرصۀ انرژی گاز دست یابد و یا حتا با برنامه ریزی دقیق تر، زمینۀ 

صادرات گاز را از طریق همین خط لولۀ تاپی فراهم کند.
در کنار این فرصت ها و مزایا، این پروژه در افغانستان با چالش هایی 
هم روبه رو خواهد بود و مهم ترین چالش فراروی این پروژه، مسالۀ 
تهدیداِت  بر مهارِ  امنیت است. ولی گزارش هایی موجود است که 
سرطان  ماه  در  که  گزارشی  در  مثال  گونۀ  به  می کند.  تأکید  امنیتی 
سال جاری از سوی کلیدگروپ انجام شده، فرماندهان طالبان اقرار 
این  در  ندارند.  را  پروژه  این  به  رساندن  آسیب  قصد  که  کرده اند 
گزارش، با دو تن از قومندانان محلی طالبان مصاحبه صورت گرفته 
سوی  از  می گوید:  طالبان  نظامی  قومندانان  این  از  یک تن  است. 
مقامات دو کشوری که در پروژۀ »تاپی« سهم دارند، به آن ها وعدۀ 
کمک مالی شده است. او می گوید که طالبان به خاطر جلوگیری از 
با مقامات این دو کشور به توافق  هرگونه حمله باالی این پروژه، 
قاری یوسف  را  این گزارش، شخصی که خود  رسیده اند. ولی در 
احمدی، سخنگوی طالبان معرفی می کند، می گوید: تا به حال امارت 
اسالمی طالبان تصمیم نهایی را در این زمینه نگرفته است. او گفته 
که آن ها با نزدیک شدِن کار این پروژۀ بزرگ، موقف خود را در قبال 

پایپ الین گاز »تاپی« اعالم خواهند کرد.
مقامات  و  داخله  وزارت  رسمی  مقامات  این ها،  همۀ  کنار  در  اما 
محلِی پولیس در این والیات، بارها بر تأمین امنیت کامِل این پروژه 
این ترتیب به نظر می رسد که می توان نسبت به  به  تأکید کرده اند. 
آغازِ این پروژه در آیندۀ نزدیک و یک قدم نزدیک تر شدن به آرماِن 

رفاه و توسعه در کشور امیـدوار بود.

چشم انداِز امیدوارکنندۀ 
پروژۀ تاپی در افغانستان



وقفه  یک  تنها  این جنگ  نیافت؛  پایان  سرد  جنگ 
24 ساله پیدا کرد. رویارویی شرق و غرب بر سر 

اوکراین این موضوع را آشکار می کند.
دنبال  به  روس  غیر  جمهوری های  آنکه  از  پس 
سقوط شوروری آزاد شده و کشورهای اقماری در 
آمدند،  بیرون  مسکو  سلطه  زیر  از  نیز  اروپا  شرق 
عقل سلیم حکم می کرد که جنگ سرد پایان یافته 
است. همچنین گمان بر این بود که پیروزهای این 
اروپایی آن هستند که  پیمانان  امریکا و هم  جنگ، 
در ائتالف ناتو به منظور جلوگیری از توسعه بیشتر 
شوروی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، متحد 

شدند.
از زمان سقوط شوروی همان طور که مسکو بسیار 
از این بابت نگران بود، ائتالف ناتو به سوی شرق 
کشور  از  خط  یک  امتداد  در  و  یافت  گسترش 

استونی در شمال تا کشور 
در  بلغارستان  و  رومانی 

جنوب توسعه پیدا کرد.
کرملین مدعی است که از 
تضمین  غربی  کشورهای 
این  بود،  کرده  دریافت 
تنها  اکنون  نیفتد.  اتفاق 
مسکو  میان  حائل  مناطق 
غربی  مرز  در  ناتو  و 
فنالند،  کشورهای  روسیه 
اوکراین  و  بالروس 

هستند.
پارانویا  سر  از  کرملین 
نقشه  این  به  که  نیست 
می کند.  نگاه  نگرانی  با 
گذشته  سال  روسیه 
میالدی به این نگرانی های 
چشم گیر  واکنشی  خود 

زمان  به  اکنون  امریکا  با  روسیه  روابط  داد.  نشان 
جنگ  خطرناک  هسته ای  و  سیاسی  رویارویی های 

سرد در پیش از سقوط شوروری، بازگشته است.
ویکتور  که  شد  آغاز  هنگامی  اوکراین  در  آشوب 
مخلوع  روس گرای  جمهور  رییس  یانوکوویچ، 
اوکراین، از توافقی بر سر روابط سیاسی و تجاری 
به  و  کرده  نشینی  عقب  اروپا  اتحادیه  با  نزدیک تر 
دالری  میلیارد  چند  تضمین های  روبه  آن  جای 
منجر  این  آورد.  روسیه  مالی  کمک های  به  مربوط 
شهر  در  غرب گرایانه  تظاهرات  سری  یک  که  شد 
کی یف، پایتخت اوکراین برای مدتی شکل بگیرد و 
این ناآرامی ها موجب فرار یانوکوویچ به مسکو در 

حدود یک سال پیش شد.
هنگامی که یک دولت غرب گرای جدید در اوکراین 
قدرت را در دست گرفت، روسیه در واکنش به آن، 
شبه جزیره کریمه را تصرف کرد و این منطقه را بار 

دیگر بخشی از خاک روسیه کرد.
نیکیتا خروشچف، رهبر شوروی سابق، پیش تر این 
در  روسیه  فدراسیون  جانب  از  را  راهبردی  منطقه 
سال 1954 به جمهوری اوکراین واگذار کرده بود. 
منطقه کریمه میزبان پایگاه مربوط به ناوگان دریای 

سیاه روسیه است. روس تبارها اکثریت جمعیت این 
منطقه را تشکیل می دهند.

اوکراین  شرق  روس زبان  جدایی طلبان  همچنین 
ناآرامی  ایجاد  به  نیز شروع  با روسیه  در طول مرز 
کرده و سپس جنگ را برای رهایی یافتن از کنترل 

اوکراین آغاز کردند.
از  اعم  متنوعی  مطالبات  دارای  شورشیان  این 
روسیه  به  پیوستن  یا  و  استقالل  خودمختاری،  
جدایی طلبان  این  که  است  مدعی  غرب  هستند. 
از  و  کرده  یافت  در  را  روسیه  سنگین  سالح های 
سوی نیروهای روس حمایت می شوند. با پیشروی 
سپتامبر  ماه  اوکراین،  خاک  در  جدایی طلبان  بیشتر 
گذاشته یک کنفرانس صلح در شهر مینسک طرحی 
را برای آتش بس و گام های احتمالی به سوی حل 

و فصل سیاسی وضعیت درنظر گرفت.
با این حال آتش بس هرگز برقرار نشد و درگیری  
تشدید  طلبان  جدایی  و  اوکراینی  نیروهای  میان 
این  در  را  توجهی  قابل  اراضی  طلبان  شد. جدایی 
درگیری ها که به گفته سازمان ملل 5 هزار و 300 

کشته بر جای گذاشته، به دست آوردند.
اکنون یک طرح صلح جدید مطرح شده است. این 
مذاکرات  در  گذشته  روزهای  طی  که  صلح  طرح 

شبانه و ماراتنی به دست آمد، خواهان آتش بس در 
اوکراین از روز یکشنبه شده است.

توافق  این  برقراری  اعالم  زمان  از  حال  این  با 
و  یافت  افزایش  اوکراین  در  درگیری ها  آتش بس، 
به  مهم  شهر  یک  کردند  تالش  اوکراینی  نیروهای 
نام دبالتسوه را در کنترل خود حفظ کنند. این شهر، 
کنترل  تحت  مهم  جمهوری  دو  میان  نقل  و  حمل 
برقرار  را  لوهانسک  و  دونتسک  یعنی  شورشیان 
می کند. این مناطق میزبان چند مجتمع صنعتی بسیار 
سالح های  صنایع  این  از  بسیاری  و  هستند  مهم 

ارتش روسیه را تولید می کنند.
قرار  توافق آتش بس جدید، دو طرف  در راستای 
از جبهه درگیری  را  است سالح های سنگین خود 
عقب ببرند. کی یف قرار است با یک قانون اساسی 
جدید مطالبه خودمختاری جدایی طلبان را برآورده 
کنترل  مجددا  نیز  اوکراین  کند. 
به دست  را  روسیه  با  مرز خود 
توافق  این  مسکو  آورد.  خواهد 
پیوستن  عدم  برای  تضمینی  را 

اوکراین به ناتو تلقی می کند.
فرانسوا اوالند، رییس جمهوری 
مرکل،  آنگال  و  فرانسه 
توافق  این  که  آلمان  صدراعظم 
پترو  شرکت  با  مذاکراتی  در  را 
جمهوری  رییس  پوروشنکو، 
پوتین،  والدیمیر  و  اوکراین 
ترتیب  روسیه  جمهوری  رییس 
شانسی  عنوان  به  آن  از  دادند، 
کردند.  یاد  صلح  برای  جدید 
نیز  شورشیان  رهبران  هم چنین 

این توافق را امضا کردند.
رییس  اوباما،  باراک  دولت 
امریکا که تحریم های  جهموری 
سختی را علیه مسکو به سبب اقداماتش در کریمه 
و شرق اوکراین اعمال کرده، رویکرد »منتظر باش و 
ببین« را در پیش گرفته است. کاخ سفید در بیانیه ای 
جدید  بس  آتش  توافق  حقیقی  آزمون  کرد:  اعالم 
به ویژه  ابهام آن  اوکراین در اجرای کامل و بدون 
کنترل  بازیابی  و  درگیری ها  پایدار  پایان  طریق  از 

اوکراین بر مرزش با روسیه قرار دارد.
مقامات امریکایی نسبت به اجرای این توافق چندان 
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  نیستند.  خوشبین 
است  عمل  این  اکنون  است:  گفته  صراحتا  امریکا 
را  طلبان  و جدایی  روسیه  تعهد  ما  است.  مهم  که 

با اقدامات آن ها خواهیم سنجید نه حرف هایشان.
در این میان دولت امریکا تصمیم خود برای ارسال 
تحریم های  اعمال  و  اوکراین  به  کشنده  سالح های 
بیشتر علیه روسیه را به تعویق انداخته است. پوتین 
که تاکنون تحریم های غرب و قیمت پایین نفت که 
تهدید کرده اند، تحمل کرده،  را  اقتصاد روسیه  کل 
گامی دیگر به هدفش در تضمین اینکه در مرز غربی 
روسیه یک عضو دیگر ناتو وجود نخواهد داشت، 

نزدیک شده است. «
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یک اندیشکده امریکایی، تونی ابوت را »بی کفایت ترین رهبر 
در یک دموکراسی صنعتی« توصیف کرد و این در حالی است 
که نخست وزیر استرالیا هنوز به دلیل اظهارات اخیرش هدف 

حمله منتقدان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تونی ابوت نخست وزیر 
استرالیا در جریان جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان کشورش، 
»هولوکاست«  همانند  را  کارگر  اپوزیسیون  حزب  اقدامات 
دانست. اگرچه وی سریعا سخنانش را اصالح کرد اما صدمات 
ناشی از سخنانش باقی ماند و مخالفانش از گاف وی استفاده 

کردند.
که  است  مسائلی  سایر  میان  در  ابوت  تونی  بسیار  گاف های 
مورد بررسی شورای روابط خارجی قرار گرفته و آنها لیستی 
»تونی  عنوان  و  کرده اند  منتشر  استرالیا  کنونی  رهبر  علیه  را 
روابط  رییس شورای  نهاده اند.  آن  روی  بر  برود«  باید  ابوت 
خارجی که اندیشکده ای مطرح است، اعالم کرد: ابوت ثابت 
حاضر  حتی  وی  و  است  ناتوان  سیاست  در  که  است  کرده 
در  آنقدر  و  کند  مشورت  مشاورانش  و  وزرا  با  که  نیست 

برقراری ارتباط ضعیف است که باید برود.
وی افزود: ابوت بی اطالع است و قدرت درک مسائل سیاسی 
پیچیده را ندارد. وی در نشست اقتصادی اخیر با لحن خشن 
با  که  نمی داند  وی  شد.  استرالیا  شرمندگی  موجب  خود 
که  نمی داند  وی  اوقات  برخی  کند.  رفتار  چگونه  حامیانش 

سخنانش چه اثرات بدی برجای می گذارد.

روسیه به هدفش 
در جلوگیری

 از توسعه ناتو 
نزدیک می شود

اندیشکدۀ امریکایی:

 نخست وزیر استرالیا 
بی کفایت ترین رهبر غرب است

حق رای داده شده به مسلمانان 
میانمار بالفاصله پس گرفته شد

هشدار وزیر خارجۀ ترکیه نسبت به افزایش حوادث نژادپرستی و ضد اسالم
یادآور  اسالمی  حوادث ضد  و  نژادپرستی  که  گفت  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 

تحوالتی است که پیش از جنگ جهانی اول و دوم رخ داد.
خبرگزاری  با  مصاحبه  در  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  اوغلو،  چاووش  مولود 
آنادولو علیه افزایش نژادپرستی، حوادث ضد اسالم و بیگانه هراسی در اروپا و 
سراسر جهان هشدار داد. وی کشته شدن سه جوان مسلمان در امریکا را نمود 

نژادپرستی و فعالیت های ضد اسالم و نیز بیگانه هراسی دانست.
یُسر  همسرش  برکات،  ضیاء  شدن  کشته  به  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  سخنان 
آنها  اجساد  که  است  صالحه  ابو  محمد  رزان  او  خواهر  و  صالحه  ابو  محمد 
روز سه شنبه در حالی که از ناحیه سر تیر خورده بودند، در خانه شان در ایالت 

کارولینای شمالی آمریکا پیدا شد.
ضیاء شادی برکات، 23 ساله دانشجوی سال دوم دندانپزشکی بود و همسرش 
یُسر محمد ابو صالحه 21 ساله قرار بود از پاییز امسال در همین رشته درس 
بخواند. این دو دسامبر سال پیش ازدواج کرده بودند. رزان محمد ابو صالحه، 
درس  دانشگاه  همین  در  و  داشت  سال   19 صالحه  ابو  محمد  یُسر  خواهر 

می خواند. خانواده آنها گفته اند که قتل ناشی از نفرت بوده است.
همسر مردی که متهم به کشتن سه دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در 
ایالت کارولینای شمالی آمریکا در حمله ای مسلحانه است، می گوید که وی به 
خاطر دعوا بر سر پارکنیگ دست به قتل زده نه تنفر مذهبی. با این حال، پدر دو 

تن از مقتوالن می گوید که انگیزه نفرت بوده است.
به قتل به نام هیکز که 46 سال دارد در بازداشت است. کارن، همسر وی گفت 
که از این حادثه »شوکه« است اما گفت که شوهرش با بسیاری از همسایگان از 

مذاهب مختلف بر سر پارکینگ دعوا داشته است.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه سخنانش تاکید کرد: دو عامل وجود دارد که 
تهدیدی علیه اروپا، غرب و جهان محسوب می شود؛ فعالیت های تروریستی و 
افزایش نژادپرستی. اگر ما اقدامی علیه چنین حوادثی اتخاذ نکنیم، با مشکالت 
بزرگتری روبرو می شویم و متاسفانه مردم با اروپا و غرب با آن مواجه می شوند. 
این نوع از حوادث یادآور تحوالتی است که پیش از جنگ جهانی اول و دوم 

رخ داد.

به  موقتی  رای  حق  اعطای  از  پس  روز  یک  تنها  میانمار  دولت 
این  کشور،  این  بودائی  گرایان  ملی  تظاهرات  دنبال  به  روهینجا ها، 

حق را پس گرفت.
مسلمان  میلیون   1  /  3 حدود  ان،  ان  سی  خبری  شبکه  گزارش  به 
می دهند،  تشکیل  بوداییان  را  اکثر جمعیتش  که  میانمار  در  روهینجا 
قلمداد  خارجی هایی  میانمار  در  مسلمان  اقلیت  این  هستند.  ساکن 
می شوند که از بنگالدش آمده اند و اغلب با تبعیض های زیادی روبرو 

هستند.
آنها  به  که  دارند  موقتی  هویتی  اوراق  روهینجایی  هزار  صدها 
کارت های سفید گفته می شود. براساس الیحه ای که به اجرا درآمد 
قرار بود دارندگان کارت های سفید بتوانند در رفراندوم قانون اساسی 
را  بودایی  راهبان  گسترده  اعتراض های  اعالم  این  اما  کنند.  شرکت 
به دنبال داشت. این راهبان با حضور در خیابان ها خواستار لغو این 

دستور شدند.
به دنبال این اعتراضات دفتر ریاست جمهوری میانمار اعالم کرد که 
اعتبار کارت های سفید تا پایان مارچ منقضی می شود و به این ترتیب 

حق رای اعطا شده خود به خود ملغی می شود.
پس  ماه  دو  سفید  کارت  دارندگان  است:  شده  تاکید  بیانیه  این  در 
به  را  این کارت ها  دارند  این کارت در 13 مارچ مهلت  انقضای  از 
براساس  آنها  از آن شهروندی  مقام های دولتی تحویل دهند و پس 

قانون شهروندی کشور بررسی خواهد شد.
کمیسیون  که  است  کرده  اعالم  همچنین  ریاست جمهوری  دفتر 
مساله ای  به  که  سفید  کارت های  وضعیت  بررسی  برای  مشورتی 

عمومی تبدیل شده، تشکیل خواهد شد.
میانمار  از دولت  قطعنامه ای  با تصویب  ماه دسامبر  در  ملل  سازمان 

خواست به روهینجاها شهروندی بدهد.
انتخابات  از  پیش  میانمار  اساسی  قانون  رفراندوم  که  می رود  انتظار 

پارلمانی برنامه ریزی شده برای اکتبر یا نوامبر 2015 برگزار شود.

اسوشیتدپرس-ایسنا
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عبده از دوستاِن نزدیک و شاگرد ممتازِ سید 
جمال الدین افغانی بود. در مصر متولد شد 
و در جامِع احمدی دروِس ابتدایی را پشِت 
درس های  جوانی  عنفوان  در  گذراند.  سر 
ابتدایی را نزد مامای پدرش، شیخ درویش، 
فرا گرفت. شیخ درویش که از عالقه منداِن 
متأثر  را  عبده  محمد  بود،  سنوسی  جنبش 
وی  رِخ  بر  را  جدیدی  دروازۀ  و  گردانید 

گشود.

او مراحل بعدِی آموزش را در االزهر طی 
کرد، تا این که پای سید جمال الدین به مصر 
کشانیده شد و محمد عبده در همان روز 
چند  عبده  گردید.  سیدجمال  شیفتۀ  اول، 
بار به اروپا سفر کرد و از این مسافرت ها 

مطالِب فراوانی آموخت.
جمال الدین  سید  به  نسبت  گرچه  عبده 
ولی  داشت،  کمتری  تحرِک  افغانی 
پایۀ  بر  و  نهاد  برجا  بیشتری  نوشته های 
نوشته ها، در جایگاه مصلحاِن طراز  همین 
قرار  مسلمانان  میان  در  جدید  عصر  اوِل 

گرفته است.
عبده به کار فکری اهتمامِ زیادی به خرج 
رسالۀ  عقل گرایانه،  نگاهی  با  و  رسانید 
امورِ  اصالح  برای  و  نوشت  را  “التوحید” 
از مسند قضا یک سلسله فتوای  اجتماعی 

جدید صادر کرد.

اندیشة سیاسی
حمید عنایت دیدگاه سیاسِی عبده را چنین 

به بررسی گرفته است:
ضرورِت  به  ظاهراً  خالفت،  دربارۀ  »عبده 
انتقاِل دوبارۀ آن از دست ترکان به اعراب 
فرمان روایان  می گفت،  او  داشت....  عقیده 
بر  که  دیگری  دودمان های  از  بیش  ترک 
اعراب حکومت کرده اند، در پرورش رسم 
مسلماناِن  میان  در  خرافه  تشویِق  و  تقلید 

سنی دست داشته اند.
که  می کرد  پیشنهاد  عبده،  قول  از  “بلنت” 

خلیفه در مقام مجتهِد اعظِم مسلمانان عمل 
کند و در مسایل دینی راهنمای آنان باشد، 
لیکن از دخالت در کارهای سیاسی بپرهیزد؛ 
بدین ترتیب مسلمانان سنی همه گی دارای 
یک خلیفه یعنی یک مرجع دینی خواهند 
ملت های  به  خود  حال،  عین  در  و  بود 
برخی  اگر  تقسیم خواهند شد....  جداگانه 
پی  فرجام  تا  عبده  سیاسِی  اندیشه های  از 
مثاًل  می رسد.  “علمانیت”  به  شود،  گرفته 
سیاست  باِب  در  او  مهِم  نظریات  از  یکی 
اسالمی،  حکومت  اقتداراِت  که  بود  این 
امتیازات  شرعی؛  نه  دارد  مدنی  خصلت 
مقام خلیفه و حاکم و قاضی و مفتی از شرع 
برنمی خیزد، اما شرع، تکالیف و اقتداراِت 
دلیل، خالفت  بدین  می کند.  معین  را  آنان 
را نباید با آن چه اروپاییان تیوکراسی یعنی 
زیرا  شمرد.  همانند  می نامند،  خداساالری 
از  مستقیمًا  شریعت  احکام  تیوکراسی  در 
جانب خدا به حاکم ابالغ می شود و رعیت 
عدالِت  مستلزم  که  رعیت  موجِب  به  نه 

رعیت  نگاهبانی  در  او  کوشِش  و  حاکم 
از  باید  دینی  ایماِن  حکم  به  بلکه  است، 
حاکم فرمان برد، به نحوی که مومن هرگز 
که  هرچند  ورزد،  عناد  حاکم  با  نمی تواند 
او را دشمن شریعِت الهی بداند.... ولی در 
اسالم اطاعت از حاکِم گناهکار روا نیست 
و اگر کارهای حاکم پیوسته مخالف اصول 
به  بنا  را  او  باید  مسلمانان  باشد،  شریعت 

اقتضای مصالِح عامه کنار بگذارند.
... او در یکی از نوشته هایش این اعتقاد را 
سرزمیِن  و  تاریخ  که  کسانی  که  کرد  بیان 
اختالفات  به رغم  باشند،  داشته  مشترک 
مسلکی و مذهبی، از پیوند دوستِی پایداری 
به نظر  این اساس،  بر  برخوردار می شوند. 
اندازۀ  همان  به  مصر  غیرمسلماناِن  او، 
دارند«.  بسته گی  مصر  ملیِت  به  مسلمانان 

)عنایت، 1372: 148-154(
عنایت در مقام مقایسه میان سید جمال الدین 
افغانی و محمد عبده می گوید، سید جمال 
بیشتر مرد پیکار و سخت کوشی بود و عبده 
مرد اندیشه و میانه روی. سیدجمال آزادی 
سیاسِی مسلمانان را تنها راه تحرِک فکری 
آنان می دانست و عبده بیشتر در پی تربیت 
سیدجمال  بود.  مسلمان  دینِی  و  اخالقی 
جهان  سراسر  به  حدی  تا  را  خود  افکار 
اصالح  اندیشۀ  در  عبده  ولی  کرد،  پخش 
توجیه  به  تن  دو  هر  اما  بود؛  مصر  جامعۀ 
آن ها  هماهنگی  و  شریعت  احکام  عقلِی 
و  پراکنده گی  از  پرهیز  و  عصر  مسایل  با 
فرقه بازی پرداختند، تالش استاد و شاگرد 
مسلمانان  میان  در  را  اجتهاد  تا  بود  آن  بر 

احیا بدارند. )عنایت، 1372: 156(
هرچند تسلط فرانسه بر مصرد دیری نپایید، 
به وجود   میان آن دو کشور  پیوندی که  اما 
جوانان  از  شماری  تا  شد  موجب  آورد، 
مصری غرض تحصیل راهی فرانسه شوند 
به  جدیدی  مسایِل  و  مفاهیم  خود  با  و 
همراه آوردند. از آن میان طهطاوی )-1801
مصطفی  )ت.1307(  حسین  ط   )1873
تأثیِر  تحت  به شدت   )1874-1908( کامل 
مظاهر پیشرفت و ترقِی اروپا واقع شدند، 
با  را  مخالفت شان  مصر  به  برگشت  با  و 
حکومت های استبدادی نشان دادند. مباحثی 
همچون قانون مداری و تفکیک قوا به وسیلۀ 
این اشخاص در مصر و خاورمیانه مطرح 
و  رفت  فراتر  آن هم  از  حسین  ط  گردید. 
تمدن مصر را تمدِن عربی نشمرد، بل تمدن 
و فرهنِگ مصر را خویشاوند یونان خواند. 
به رشتۀ تحریر در  کتابی  این رابطه  او در 
آورد و حکومت عثمانی را مقصر جدایی 
مصر با فرهنگ اصیل اش )یونانی( قلمداد 

کرد.
عبدالرحمن کواکبی )1902-1849م( یکی 
جهان  روشن فکرِی  چهره های  از  دیگر 
عرب است که در این زمانه قد برافراشت 
استبدادی،  حکومت های  مذمِت  در  و 
کتاب “طبایع االستبداد” را نوشت. به باور 
شماری از پژوهش گران، مطالِب این کتاب 
برگرفته از آثار منتسکیو است. به هر حال، 
نشر این اثر به زباِن عربی تأثیر بسیاری بر 

جا نهاده است.

2ـ سرفه و عطسة خود را با دستان تان نپوشانید:
زمانی که احساس می کنید در حال سرفه یا عطسه هستید، از یک دستمال استفاده کرده و 
آن را بالفاصله دور بیاندازید. اگر دستمال ندارید، سر خود را از افرادی که نزدیک شما 

هستند، به طرف دیگر چرخانده و به سمت فضای آزاد سرفه کنید.

3ـ صورت تان را لمس نکنید:
ویروس های سرماخورده گی از طریق چشم، دهان و بینی وارد بدن شما می شوند. لمس 
انتقال  صورت کودکان راه اصلی ابتالی آنان به سرماخورده گی بوده و همچنین موجب 

سرماخورده گی از آنان به والدین شان می باشد.

4ـ مقدار زیادی مایعات بنوشید:
آب سیستم بدن شما را شست وشو داده و باعث خروج سموم از بدن شما می شود. یک 

فرد بالغ سالم به طور متوسط روزانه 8 پیاله مایعات نیاز دارد.

5ـ از سونا استفاده کنید:
وقتی به سونا می روید، هوایی که استنشاق می کنید، باالتر از 80 درجه است و این درجه 

حرارت باعث از بین رفتن ویروس های سرماخورده گی می شود.

6ـ از هوای آزاد استفاده کنید:
اکثریت افراد در زمانی که هوا سرد است، در خانه و محوطه های بسته می مانند، بنابراین 

میکروب های بیشتری در اتاق های خشک و شلوغ در حال گردش است.

7ـ ورزش های آیروبیک را به طور منظم انجام دهید:
این ورزش ها باعث افزایش سلول های مقابله کننده با ویروس در بدن می شود.

8ـ غذاهای گیاهی مصرف کنید:
میوه و  بنابراین  بدن می شود.  افزایش ویتامین های  باعث  مواد طبیعی موجود در گیاهان 
 ... و  سیر  رومی،  بادنجان  زردک،  کاهو،  پالک،  مانند  زرد  و  قرمز  تیره،  سبز  سبزیجات 
مصرف کنید. آب مالته هرچه تازه تر باشد، ویتامین C بیشتری دارد و طول مدت درمان 

را کوتاه تر می کند.

9ـ ماست بخورید:
با  که  ایمنی شده  مواد سیستم  تولید  تحریک  باعث  ماست  در  موجود  مفید  باکتری های 

بیماری مبارزه می کند.

10ـ سگرت نکشید:
آمار نشان می دهد که افراد سگرتی دچار سرماخورده گی های بیشتر و مکرر می شوند. حتا 
نزدیک به افراد سگرتی بودن به طور واضح سیستم ایمنی را از بین می برد. دود راه های 
هوایی بینی را خشک کرده و مژک های آن را فلج می کند. مژک ها موهای ظریفی هستند که 
مخاط بینی و ریه ها را پوشانده و با حرکات موجی شکل خود ویروس های سرماخورده گی 

را از مجاری بینی خارج می کنند. یک سگرت مژک ها را برای 30-40 دقیقه فلج می کند.

11ـ الکول مصرف نکنیـد:
مصرف الکول کبد را که اولین سیستم تصفیه کنندۀ بدن است، تخریب کرده و این به این 

معناست که تمامی انواع میکروب ها بدن شما را به سرعت ترک نخواهند کرد.

12ـ راحت و آسوده باشید:
اگر شما بتوانید آرامش داشته باشید، می توانید سیستم ایمنی خود را به هنگام نیاز فعال 

کنید.

13ـ غرغره کردن نمک:
این کار باعث مرطوب شدِن گلو و بهبودی موقت می شود. این کار را با استفاده از یک 

قاشق چای خوری نمک داخل یک پیاله آِب ولرم و روزانه حدود 4 بار انجام دهید.

منبع:
www.seemorgh.com/health 

4201516فبروریy1436نیالثاربیع26  y1393بهمن/لو27دشنبهودy1477رةشماyششمسال www.mandegardaily.com

بخش دوم و پایانی

 13 نکته برای جلوگیری 
از سرماخورده گی

بخشبیسـتونهـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظمنصور



آرتورکریستال
برگردان:همایونخاکسار

بخشدوموپایانی
که هر کسی  اعالم کرد  هاروارد  دانشگاه  رییس  الیوت  در 1909، چارلز 
میتواند به راحتی با صرف 15 دقیقه از وقِت روزانهاش به خواندن کتابهایی 
که در یک قفسۀ »پنج فوتی« جا میشود، دارای تحصیالت در علوم انسانی 
شود. قفسهیی که معلوم شد دقیقًا پنجاه و یک کتاب در آن جا میگیرد که با 
عنوان »کالسیکهای هاروارد« توسط انتشارات »پی.اف کلیر و سان« به چاپ 
رسیده بود و نزدیک به 350.000 سری از آن به فروش رفت. علی رغم 
تشویق الیوت، این کتابها بیشتر جنبۀ درآمدزایی داشتند تا تحصیلی و در 
سال 1920 بود که باالخره با همفکری و رأیگیری جان اِرسکین از دانشگاه 
کتابهای  از  لیستی  شیکاگو  دانشگاه  از  هوچکینز  مینارد  رابرت  و  کلمبیا 
واجب و حتمی از ادبیات و فلسفه به عنوان سرفصلی یکسان شده برای 

»معیار« تعیین شد.
البته بیش از هر کس دیگری، این شاگرد اِرکین »مورتیمر جی.آدلز« بود که 
نظریۀ »کتابهای بزرگ« را سر زبانها انداخت. آدلر که خود نیز تحصیل کردۀ 
دانشگاه شیکاگو بود، کتاب بسیار پُرفروش »چهگونه یک کتاب بخوانیم« 
که  بود  شده«  توصیه  »کتابهای  کتاب  این  ضمیمۀ  که  نوشت  را   )1940(
بریتانیکا« که پنجاه و چهار جلد  سکوی پرتابی بود برای »دایرۀالمعارف 
کتاب بود با عنوان کتابهای بزرگ از دنیای غرب که توسط آدلر و هوچکینز 

انتخاب شده بودند.
در هر حال »معیار« مانند درختی بلندقامت و پُرابهت بود، مثل یک نارون 
حماسی،  تراژدیهای  و  کمدیها  شعرها،  را  اصلیاش  شاخههای  که  قرمز، 
فلسفی، شعرهای  و  مذهبی  عهدنامۀ  مقداری  و هجویه،  طنز  تعداد کمی 
داده  یونانی و رومانیایی تشکیل  نویسنده گان  از  نثرهای مختلف  کوتاه و 
توانایی  پیدا کرد که  باالتر رفت، شاخههای دیگری  بود. سن درخت که 
تحمل درامهای الیزابتی، رمانهای قرن نوزدهم، مقاالت، داستان های کوتاه 

و تصنیفها راپیدا کند.
و  نیوتن  برمیشمرد)شامل  را  نویسنده   137 آدلر  بزرگ«  »کتابهای  لیست 
انیشتن(. آدلر که سال 2001 در سن نود و هشت ساله گی درگذشت، شاید 
به خاطر بنای محکمی که برپا کرد، پشیمان باشد. درختی که او کمک کرد 
تا رشد کند و بزرگ شود، حاال به طرز خطرناکی زیر وزن شاخ و برِگ 

خودش خم شده است.
فانتزی،  تخیلی،  ـ  علمی  هیجانانگیز،  معمایی،  ـ  دیگر  ژانرهای 

وحشت و عاطفی ـ از تنۀ درخت نشأت گرفتند، عنوانهای در 
حال جوانه زدنی که آدلر باید به آنها توجه میکرد، مانند چیزهایی 

که  بود  شده  نوشته  اقلیت  نویسنده گان  یا  زنان  توسط  که 
به خاطر جنسیت و مسایل قومی نادیده گرفته شده بودند. 

در دست  به  معیارها شروع  که ضد   17 قرن  اواخر  در 
انگلیسی  دروس  دپارتمانهای  و  دانشگاهها  گرفتن 

کردند، »معیار« که اسمی دیگر داشت، بیمصرف شد. 
عامهپسند  نشریههای  برای  که  منتقدانی  حتا ذهن 

برای  کتابها  برخی  که  فکر  این  با  می نوشتند، 
خواندن بهتر از بقیه هستند، تسخیر شده بود.
اخیراً »تری ایگلتون« در سال 2012 در کتابی 

به نام »اتفاق ادبیات« نوشت که آیا اساسًا 
چیزی به نام ادبیات موجودیت دارد یا 

نه! ایگلتون یک بار پیشنهاد داد که در 
آموزشی  گروه  جای  به  دانشگاه ها 

مباحثهیی  مطالعات  ادبیات، 
پس  سال   30( شود  جایگزین 

و  مشهور  کتاب  چاپ  از 
»تیوری  نام  به  پرمخاطبش 

منظور  بدین  ادبیات«( 
به  نباید  ادبیات  به  که 

هدف  یک  عنوان 
پرداخت،  حقیقی 

کتاب  در  که  همانطور 
نظریات  »قاطعانه  میگوید  قبلیاش 

پیرامون ادبیات را بررسی میکند و نتیجهگیری 
میکند که ادبیات تحمل مفهومی این چنینی که بر روی 

آن سایه افکنده را ندارد، زیرا یک اثر ادبی به صورت شفاهی 
وجود ندارد و یک ویژه گی یا مجموعهیی از ویژگیها را نمیتوان در تمام 

که  میکنیم  زنده گی  دورانی  در  ما  مجموع  در  داد.  تعمیم  ادبی  تیوریهای 
بین  فرق  میشود، دورانی که  تلقی  بیمعنی  کاماًل  نسبیتی  هنر  در  نابرابری 
میآید.  حساب  به  مستبدانه  یا  دیکتاتوری  عالی،  فرهنگ  و  عوام  فرهنگ 
هنوز هم از کنار گذاشتن این کلمۀ اتهامآمیز یعنی »نابرابری« سر باز میزنیم. 
منظورم دقیقًا کیفیت است. معیار ممکن است دیگر از بین رفته باشد، اما 

ایده و تفکر معیار پابرجاست.«
نشر پنگوئن امروزه سری کتابهایی را با عنوان »کالسیکهای مدرن« چاپ 
که  نیست  شکی  باشند!  کالسیک  آنها  که  گرفته  تصمیم  ناشر  که  میکند 
مشهور  که  کتابهایی  آن  اما  هستند،  توجه  شایستۀ  رمان ها  این  از  برخی 
شدند به این علت که »فلمهای بزرگ« از روی شان ساخته شدند یا باعث 
شکلگیری »فرار از ادبیات کالسیک خالص« شدهاند، چه؟ آیا »میامی بلوز« 
چارلز ویلفورد و »فیورپیچ« نیک هورنباتی به همان اندازه که در کالسیک 

مدرن طبقهبندی شدهاند، جذاب و لذت بخشاند؟ اندیشۀ خلق آثار بزرگ 
ادامه مییابد به روشنی ادامه مییابد و به همان روشنی تعریِف ما نسبت به 
این پدیده تغییر کرده است، همانطور که تعریف مان از ادبیات تغییر کرده. 
85 سال پیش، زمانی که سلیقۀ مردم دایمًا در حال تغییر بود، ای.ای.کِلِت، 
نویسندۀ انگلیسی، مطلقگرایان را از این تفکر اشتباه که کتابها در نسلهای 

متوالی به یک صورت خوانده میشوند، درآورد.
»تقریبًا  که:  میکند  نتیجهگیری  اینگونه  موثرش  اما  کوتاه  نظریۀ  در  کِلِت 
به  مسأله  این  شدهاند.«  بنا  تعصب  براساس  نقدگونه...  قضاوتهای  تمام 
خصوص در مورد کتاب هایی صدق میکند که فقط کمی محتملتر از سفر 
در زماناند. اما اگر فقط حتا شانس بعیدی هم برای اتفاق افتادنش وجود 
داشته باشد، اولین کاری که باید انجام داد این است که دانشهای دیرینۀ 
خود را افزایش دهیم. منتقد باتجربه، دزموند مک کارتی میگوید: »کسی 
نمیتواند از طبیعتش دوری کند، همانگونه که کسی نمی تواند از سایهاش 
بگریزد، اما میتواند اهمیت و تأکیدی که طبیعتش ایجاد میکند را کاهش 
دهد. من هنگامی که احساس کنم طبیعت و سرشتم دارد مرا در مسیری 

نویسنده است  از مسیری که چشمانداز حقیقی  ، غیر  د میبر
مانعش میشوم.«

شدن،  خود  طبیعِت  مانع  و  جلوگیری  چه  اگر 
انجامش  به راحتی  بتوان  که  نیست  کاری 

دلباخته،  خوانندهیی  جای  به  میتوان  داد. 
دفاع  در  شد،  تبدیل  منتقد  خوانندهیی  به 

یا  داریم  دوستش  چون  کتاب  یک  از 
محکوم کردنش چون دوستش نداریم 

از  حرف  وقتی  کرد.  درنگ  و  تأمل 
نیست  عاقالنه  این  میشود،  کتاب 

باشیم،  لذت  دنبال  همیشه  که 
راه  سر  ت  لذ  که  هنگامی 

منطق قرار میگیرد، منطق به 
تنهایی باید کافی باشد که 

»جنگ  که  بگوید  ما  به 
و صلح« به طور عینی 

»جنگ  از  بزرگتر 
است،  دنیاها« 

به  توجه  بدون 
این که ترجیح 

هیم  مید

را  کدام 
بازخوانی کنیم.

اگر  اینجاست؛  جالب  نکتۀ 
مناسب  توصیفش  برای  کلمات  این 

باشند، کسی ممکن است به معیار به عنوان یک 
اختراع ساده و دم دستی نگاه کند، تحت شرایطی که کدام 

نوشته تولید شده و خوانده شده، در حالی که به طور هم زمان به 
نویسنده گان شاید  دارد.  اشراف  نیز  آن  زیبایی شناختی  اعتباری و  ضوابط 
نباشند، همانطور که تاریخ پردازان  از احتمال وقوع چیزی«  قادر به »فرار 
معاصر نیز میگفتند، کسانی که به زندان شان حساساند، میتوانند دیوارهایی 
را که محبوس شان کردهاند به چیزی دیگر تبدیل کنند ـ تبدیلی که نیاز به 

شناخت شاعران و رماننویسان پیشین آنها دارد. هنرمندان به پشت سرشان 
که  است  علت  همین  به  و  کنند  حرکت  جلو  به  بتوانند  تا  میکنند  نگاه 
رتبهبندیهای متوالی نویسنده گان به همان اندازه طبیعی است که فهرست 
بوکسورهای بزرگ، خوانندههای تنور و آهنگسازان. معیار و طرف دارانش 
ممکن است غیرمنصفانه به نظر بیایند، اما این حقیقت که فهرست غیر قابل 
نیست که  معنی  بدان  ندارد،  بزرگ وجود  کتابهای  برای  مقدسی  تغییر و 
کتابهای بزرگ اصاًل وجود ندارند. این چیزی که به نظر میرسد در جار و 
جنجال »معیار« گم شده است، تفاوتی که میان فهرست کتابهای بزرگ و 

این تفکر که برخی کتابها بسیار زیاد بهتر از بقیه هستند.
در یک کلمه، مارکوس و سالورز اشتباه میکنند. »ادبیات« به معنی »چیزی 
که به هر شکلی بیان و یا اختراع میشود« نیست و ادبیات شامل هر کتابی که 
چاپ میشود نیست، هر چهقدر هم که هوشمندانه و خوش پرداخت باشد.
اگر چه نویسنده گان ممکن است خوب و بد داشته باشند، اما خود ادبیات 
است.  تناقض گویی  یک  بد«  »ادبیات  عبارت  است.  خوب  همیشه  ذاتًا 
ادبیات میتواند معیوب باشد اما ادبیات بد نه؛ کسی میتواند چیزی »شبیه 
داستان مصور  مانند  باشد  داشته  پایین«  »ادبیاتی در سطح  یا حتا  ادبیات« 
شرلوک هولمز اثر رادموند ویلسون، اما کسی نمیتواند ادبیات احمقانه یا 

حد وسط داشته باشد.
حقیقت این است که ما از اشعار و نوشتهها چیزی را میخواهیم 
از رمانهای  تبلیغات و حتا بسیاری  که باب دیالن و 
کنند.  فراهمش  نمیتواند  نیز  خوب  تجاری 
مهم  نوشتۀ  یک  که  می خواهیم  ما 
که  باشید  داشته  ذهن  )در 
تمام شعرها و داستانها و 
لزومًا  موفق  نمایشنامههای 
مکاشفۀ  به  نیستند(  مهم 
و  بپردازد  انسانی  شرایط 
تابع  نویسنده گان مان  می خواهیم 
همانطور  باشند،  وظیفهشناس  و 
شاعران  دربارۀ  تی.اس.الیوت  که 
کلنجار  »کاشفان  میگوید:  متافیزیکی 

روح«.
چنین اکتشافاتی عالوه بر نیروهای تاریخی 
میان  به  پا  نیز  شخصی  نیروهای  توسط 
این مسأله همیشه آشکار خواهد  اما  میگذارند، 
لجوجتر  و  سرسختتر  انسان  طبیعت  که  کرد 
آن  به  دادن  در جهت  سعی  برخی  که  است  آن  از 
دارند. حقایق پاک نشدنی، همانگونه که »آدن« شاعر 
پیداست، و سر  انسانی  از چهرۀ هر  میگوید،  امریکایی 
کوچکتر  نویسنده گان  که  هنگامی  بنابراین  ندارند.  تغییر 
با  بزرگ  نویسنده گان  بیعالقه گیاند،  یا  اشتیاق  فراخوان 
قدرت راه خود را به آگاهی ما باز میکنند، هرچند که خالف 
میل مان باشد. یک نویسنده بیش از این که بافندۀ یک نثر یا شعر 
ممتاز باشد، چیزی است که انتخاب میکند دربارهاش بنویسند، و 
است  مالقاتی  محل  معیار،  بلوم«  »هارولد  بحثبرانگیز  سناریوی  در 
بر  که  میکنند  تالش  جا  آن  در  قدرت مند  نویسنده گان  که 
پیشگامان خود برتری یابند، تا فردیت خودشان را 
ابراز کنند. این چیزی است که ادبیات باید 

به آن توجه کند، اینطور نیست؟
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دفاع 

از ادبیات 

معیار
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داعش و تالش برای سرباز...
در  امریکا گفت،  تروریسم  با  مقابله  مقامات  از  یکی 
سعودی،  عربستان  لبنان،  اردن،  همچون  کشورهایی 
صورت  به  افراط گرا  صد  چند  تنها  یمن  و  تونس 

غیررسمی متعهد حمایت از داعش شده اند.
هیچ  نوشت،  خود  گزارش  ادامه  در  روزنامه  این 
نشانه یی از اینکه داعش بر مناطقی از افغانستان کنترل 
دارد، وجود ندارد اما این گروه تروریستی عالقه خود 
و  افغانستان  در  گروه  این  از  انشعاباتی  ایجاد  به  را 
نماینده گانی  که  شده  گزارش  و  داده  نشان  پاکستان 
را نیز برای سربازگیری به این دو کشور اعزام کرده 

است.

داعش  پیشروی  درباره  گزارش ها  می ترسند  منتقدان 
بار دیگر امریکا را گرفتار جنگی طوالنی کند چراکه 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا از کنگره خواسته 
با  مبارزه  برای  به وی  قدرت های جنگی جدیدی  تا 

داعش بدهد.
نیروهای  افزایش  و  داعش  انشعابات  ناگهانی  تکثیر 
دنبال  به  تا  کرد  ترغیب  را  سفید  کاخ  آن،  به  وفادار 
اختیارات جدید برای اوباما و جانشینش باشد تا بتواند 
تروریست های داعش و پیروانش را در هر جایی که 

پدیدار شوند، دنبال کند.
 2014 سال  در جون  »خالفت«  اعالم  از  پس  داعش 
میالدی، شروع به جذب حمایت های ائتالفی از سوی 
تروریسم  با  مقابله  تحلیلگران  کرد.  افراد  و  گروه ها 

توسعه  برای  القاعده  ساختار  از  داعش  می گویند، 
ساله،  چند  روند  از  و  می کند  استفاده  جغرافیایی اش 
این مساله  منسجم و همه جانبه آن را دنبال نمی کند. 
بیشتر  و  آسان تر  تا سریعتر،  می دهد  اجازه  داعش  به 

رشد کند.
مال عبدالرئوف خادم، یکی از فرماندهان سابق طالبان 
که اخیراً در حمالت پهپادی امریکا کشته شد، متعهد 
ائتالف با داعش شده و اخیراً سربازگیری را آغاز کرده 
بود. رهبران القاعده در شبه جزیره عرب در یمن نیز 

تعهد مشابهی را نسبت به داعش مطرح کرده اند.
هرگونه اختیار انجام عملیات های نظامی امریکا علیه 
داعش می تواند مداخله ها در مصر و لیبی را پوشش 
متعهد  شبه نظامی  فعال  سازمان های  که  جایی  دهد؛ 

ائتالف با داعش شده اند.
علنی  مدارک  اگرچه  است،  آمده  گزارش  این  در 
چندانی از این مساله که رهبران داعش در سوریه و 
عراق بر شمال آفریقا کنترل عملی دارند، وجود ندارد 
و  عملیات ها  در  داعش  که  است  مشخص  کاماًل  اما 

بی ثباتی این کشورها نفوذ دارد.
به  لیبی  که  می ترسند  اروپا  در جنوب  غربی  مقامات 
سفر  منظور  به  داعش  تروریست های  برای  پایگاهی 
شود.  تبدیل  آفریقا  شمال  در  دیگر  نقاط  یا  مصر  به 
برای  آموزشی  پایگاه  به  لیبی  شرق  حاضر  حال  در 
سفر  عراق  و  سوریه  به  می خواهند  که  شبه نظامیانی 
تبدیل  مصری  شبه نظامیان  برای  پایگاهی  به  و  کنند 

شده است.

ناجیهنوری
تمامی بیانیه هایی که به نام مال عمر رهبر گروه طالبان پخش 
و نشر می شود، در »زیر ریش ما« در وزیر اکبر خان کابل 

توسط جاسوسان نوشته و ترتیب می گردد. 
جهادی،  رهبران  از  یکی  سیاف  الرسول  عبدرب  استاد 
از  سرخ  ارتش  خروج  روز  دلو   26 از  تجلیل  مراسم  در 
افغانستان که از سوی جمعی از مجاهدین در خیمۀ لویه 
جرگه برگزار شده بود، با بیان این مطلب گفت: داعش یک 
معجزه نیست، نسخۀ همان داکتری ست که القاعده و طالب 

را به وجود آورده بود.
داروی  حامیانش  دیدگاه  از  مالعمر  می گوید،  او 
انداخته  دور  باید  و  است  گذشته(  )تاریخ  »اکسپایرشده« 
شود، یعنی می خواهند نسخۀ جدیدی را جایگزین آن کنند.
پخش  مالعمر  نام  به  که  بیانیه هایی  تمامی  کرد،  تأکید  او 
ترتیب  و  نوشته  کابل  اکبر خان  وزیر  در  نشر می شود،  و 
می شود؛ یعنی در زیر »ریش ما« جاسوسان نشسته و این 

بیانیه ها را آماده و نشر می کنند. 
این رهبر جهادی گفت که در این باره اسناد و مدارک هم 

دارد. 
وی همچنان گفت، اگر با یکی از این جاسوسان که چنین 
اعمالی را مرتکب می  شوند، برخورد جدی صورت گیرد، 

دیگر کسی جرأت چنین کاری را کرده نمی تواند. 
زیرا  نکنید،  با جاسوسان مجامله  افزود، پس  استاد سیاف 
جنگ ما جنگ استخباراتی است و مهم ترین اصل در جنگ 

استخباراتی، نگهداری اصرار محرم است.
پاکستان  با  افغانستان  اخیر حکومت  به روابط  اشاره  با  او 
رییس  اشرف غنی  دربارۀ  پاکستانی  مقام های  سخنان  و 
داد  هشدار  ملی  وحدت  حکومت  به  کشور،   جمهوری 
که باید در خصوص قضایای ملی چون سیاست خارجی 
افغانستان  مردم   با  با کشورهای همسایه،  روابط  ایجاد  و 

مشوره صورت گیرد.
اخیراً  غنی،  آقای  رهبری  به  افغانستان  جدید  حکومت 
شماری از افسران ارتش را به منظور آموزش نظامی به ابیت 
آباد پاکستان فرستاد و در خصوص برچیدن النه های طالبان 
کرد.  جدی  تالش  نیز  کشور  شرقی  مناطق  در  پاکستانی 
افغانستان  براساس برخی گزارش ها، کمک نظامی هند به 
نیز از سوی آقای غنی رد شده است.  این اقدامات و برخی 
از تفاهم های دیگر پشت پرده، سبب خوشنودی پاکستان 

شده است. 
در  تغییر  که  گفت  مطلب  این  به  اشاره  با  سیاف  استاد 
استراتژی و سیاست خارجی افغانستان نباید از دید عموم 

پنهان شود.  
استاد سیاف با انتقاد از سخنان یکی از سخنگویان حکومت 
حکومت  در  سهیم شدن  برای  بود،  گفته  که  ملی  وحدت 
شایسته گی و تعهد معیار است نه جهاد؛ گفت: اگر جهاد 
است؟  معیار  نیست، پس جاسوسی و وطن فروشی  معیار 
تعهد  است؟  متحد  غیر  مجاهد  و  متعهد  جاسوس  یعنی 
همان است که مجاهدین درس را ترک کردند تا از عزت 
کشورهای  جاسوس  اینکه  نه  کنند؛  دفاع  افغانستان  مردم 

بیگانه شده باشند. 
استاد سیاف می گوید که اظهارات او به خاطر گرفتن چوکی 

و وزارتخانه ها نیست. 
او گفت: ما چرا از مردم حق بخواهیم، درحالی که افغانستان 
را ما آزاد کردیم و تروریستان را از افغانستان بیرون راندیم؛ 

بنابراین چرا مردم از ما حق نمی خواهند؟
این رهبری جهادی بیرون کردن مجاهدین از صحنه سیاسی 
را آسیب رساندن به مجاهدین ندانسته گفت، بیرون کردن 
آسیب  افغانستان  ثبات  به  سیاسی،  صحنه  از  مجاهدین 

می رساند نه به مجاهدین.
او همچنان گفت، در زمان بسیار نزدیک مجاهدین موقف 
خود را اعالم خواهند کرد و پس از این مجاهدین یکی و 

هم صدا خواهند بود.
این  در  رهبران جهادی  دیگر  از  یکی  خان  اسماعیل  امیر 
مراسم با تاکید بر این که، مجاهدین اقلیت مردم افغانستان 
نه، بل اکثریت مردم افغانستان هستند گفت: نظام امروزی 

حاصل تالش مجاهدین است.
اسماعیل خان از دولت خواست تا از مشورهای فرماندهان 
جهادی که افغانستان را آزاد کردند، استفاده کرده و از این 

طریق امنیت را در افغانستان تامین کند.
این رهبر جهادی با انتقاد از حکومت وحدت ملی گفت، 
از  باشد؛ بل  نمایشی  نباید حضور مجاهدین سمبولیک و 

آنان در ساختار حکومت مشوره صورت گیرد.
در همین حال، صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رییس 
جمعیت اسالمی در این مراسم گفت، دشمنان افغانستان از 
کله های مجاهدین نباید »پیراهن حضرت سلیمان« بسازند.

وی تاکید کرد، مجاهدین وارثان اصلی این سرزمین هستند 

بنابراین حق  است؛  آنان  تالش  حاصل  آزاد،  افغانستان  و 
دارند که با آنان مشورت صورت گیرد.

او می گوید، همۀ ما باید بدانیم که بقای ما و این سرزمین به 
همبستگی و وحدت ما است و اگر از این اتحاد و همدلی 

سرپیچی کنیم؛ همۀ ما آسیب می بینیم.
درهمین حال، عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسالمی در 
این مراسم گفت، از این روز باید تجلیل شود تا نسل های 
قیمت خون  به  افغانستان  آزادی  که  بدانند  آینده  و  امروز 

میلیون  ها هموطن شان به دست آمده است.
مردم  قربانی های  نتیجه  در  سرد  جنگ  کرد،  تاکید  وی 
افغانستان به پایان رسید و دنیا مدیون مردم افغانستان است 
َدین  افغانستان کمک می کنند در حقیقت  به  امروز  اگر  و 

خود را می پردازند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمانیده گان در این مراسم 
گفت، نظام کنونی حاصل جهاد برحق مردم افغانستان است 

و هیچ کس نمی تواند از این حقیقت چشم پوشی کند.
وی تاکید کرد که فاصله میان مجاهدین و مردم زیاد شده 
و مجاهدین باید برای از بین بردن این فاصله تالش جدی 

به خرج دهند.
بسم اهلل محمدی وزیر اسبق دفاع ملی در این مراسم با انتقاد 
از دخالت کشورهای همسایه گفت، کشورهای همسایه در 
صدد این هستند تا مردم افغانستان هیچگاه نتوانند به صلح 

و امنیت دست پیدا کنند.
پاکستان  همسایه  کشور  کرد،  تاکید  ملی  دفاع  اسبق  وزیر 
با تمویل طالبان صلح و امنیت در افغانستان را به مخاطره 

انداخته است و این مساله به اثبات رسیده.
او می گوید، در حالیکه ما خواهان روابط حسنه با پاکستان 
هستیم، آنان سلب استقالل سیاسی ما را می خواهند و برای 
رسیدن به این هدف سخت در تالش اند؛ اما باید بدانند که 

این آرزوی آنان هیچگاه برآورده نخواهد شد. 
درست 26 سال قبل در چنین روزی، قشون سرخ شوروی 
سابق در جنگ علیه افغانستان شکست خورده و با نیروی 
ترک  افغانستان  خاک  خویش  نفری  صدهزار  یک  نظامی 

کردند.
و  جایگاه  از  افغانستان  تاریخ  در  بهمن  دلو/   26 آنکه  با 
اهمیت خاصی برخوردار است، اما تجلیل از این روز در 
طی چند سال اخیر بنابر بی توجهی دولت مردان کشور در 

سطح ملی کم رنگ شده است.
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طرِح رییس جمهور غنی مبنی...
رهبران  باالی  سرمایه گذاری  بر  مبنی  خویش  طرح  مورد 
آینده افغانستان معلومات داد و خاطر نشان کرد که با تطبیق 
این طرح نظام سیاسی آینده افغانستان به شکل اساسی تغییر 
مثبت خواهد کرد و در انتخابات های آینده مردم افغانستان 

می توانند گزینه های شایسته و خوبتر را داشته باشند.
رییس جمهور افزود که در حدود 70 تا 80 درصد اوقات 
کاری اش را به مسایل امنیتی که برای کشور مهم و اساسی 

است، صرف می کند.
رییس جمهور غنی از احزاب سیاسی خواست تا از نیروهای 
امنیتی حمایت بیشتر کنند و از شهامت و قربانی های آنان که 
به خاطر حراست از مردم و تمامیت ارضی کشور شب و 

روز تالش می کنند، ستایش نمایند.
او در مورد آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی و مشکالت 
رشد  با  که  گفت  کرده  صحبت  راستا،  این  در  موجود 
تکنالوژی ما می توانیم که در سال های آینده انتخابات بهتر 

داشته باشیم.
رییس جمهور غنی به وجود آوردن اجماع سیاسی را برای 

اصالحات در نظام انتخاباتی کشور مسئله اساسی دانست.
رییس جمهور گفت که در مورد ترکیب و چگونگی فعالیت 
مشورت  سیاسی  احزاب  با  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
مشوره  آنان  با  نیز  آینده  در  و  است  گرفته  صورت  های 

خواهد شد.
همچنان، نماینده گان جامعۀ مدنی در دیدار با آقای غنی در 
مورد نقش جامعه مدنی در یک نظام مردم ساالر صحبت 
پهلوی  در  مدنی  جامعه  که  نمودند  نشان  خاطر  و  کردند 
قوه های سه گانۀ دولت منحیث قوه چهارم می تواند مانند 

یک پل ارتباط میان حکومت و مردم باشد.
نظام  در  اصالحات  مورد  در  را  پشنهادهای شان  آنان 
انتخاباتی کشور، دادن نقش بیشتر به جامعه مدنی به شمول 
جوانان و زنان در پروسه صلح، سپردن کار به افراد شایسته 
و اجرایی شدن قانون دسترسی به اطالعات ابراز داشتند و 
خواستار تداوم تالش ها برای تحکیم هر چه بیشتر روابط 

میان حکومت و جامعه مدنی گردیدند.
آقای غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات اعضای 
بدون  و  است  نظام  بدنۀ  مدنی  مدنی گفت: جامعه  جامعه 
همکاری نزدیک و همه جانبه میان دولت، جامعه مدنی و 

سکتور خصوصی ما نمی توانیم به مشکالت فایق آییم.
باید  مدنی  جامعه  اینکه  بر  تأکید  با  غنی  جمهور  رییس 
نقش نظارتی خویش را بیشتر سازد، گفت که نظارت باید 
اصولی، اساسی و پاسخگو بوده و هدف آن بوجود آوردن 
اصالحات باشد  و از جامعه مدنی خواست تا طرح منسجم 

نظارت را آماده و به حکومت پیشنهاد کند.
از عوامل مهم فساد در کشور  رییس جمهور قراردادها را 
این  تغییر  حال  در  بینادی  صورت  به  ما  که  گفت  دانسته 
قراردادها هستیم و تا زمانی که هر قرارداد از ریاست      جمهوری 

نگذرد، قابل اجرا نمی باشد.
بورد  ایجاد  حال  در  حکومت  که  گفت  جمهور  رییس 
تعیینات در اردوی ملی است و قانون ذاتی افسران اردوی 

ملی به زودی نهایی می شود.
زمنیه  در  حکومت  تالش های  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
گذشته  هفته  در  که  گفت  زمین ها  غصب  از  جلوگیری 
زمین های وزارت دفاع ملی و داخله به اداره اراضی سپرده 
غصب  از  تا  می شود  تشکیل  اراضی  عالی  شورای  و  شد 

زمین جلوگیری صورت گیرد.
رییس جمهور غنی در مورد عوامل ناامنی در کشور گفت 
باعث  اقتصاد جرمی  بُعدهای جرمی هم دارد و  ناامنی  که 

رشد ناامنی ها شده است.
همچنان رییس جمهور در قسمت دیگری از سخنانش گفت 
که همه مردم افغانستان در پروسه صلح شامل خواهند بود.

در  جمهوری  ریاست  که  کرد  نشان  خاطر  جمهور  رییس 
حال تبدیل شدن به یک نهاد است و اداره امور در حال مبدل 
نظارت  و  دهنده  ارتباط  کننده،  تسهیل  نهاد  یک  به  شدن 

کننده می باشد.

استاد سیاف در سالروز خروج قشون سرخ:

طالب و داعش نسخۀ یک داکتر است

در حاشیۀ 26 دلو؛ شکست...
سراسر  پدیدۀ  ماندگارترین  افغانستان  مردم  جهاد 
به  انقالبی  هیچ  می دهد.  تشکیل  را  کشور  تاریخ 
به  ما  تاریِخ  افغانستان در طول  مقیاس بزرگی جهاد 
وقوع نپیوسته و این خود بزرگترین پیوند ملی میان 
به  را  ما  ملِی  و  جمعی  هویت  و  کشور  اقوام  همۀ 

نمایش گذاشت.
انقالبی را در جهان سراغ نداریم  روی هم رفته، هیچ 
که کمی ها و کاستی ها و خشونت ها و خون ریزی در 
آن صورت نگرفته باشد. انقالب امریکا تا فرانسه تا 
هند و هر انقالِب بزرگی که در طول تاریخ بشریت 
که  بوده اند  ملت ها  این  فرجام  در  اما  اند،  ماندگار 
پیروزی  روز  و  گذاشتند  احترام  خویش  قربانیان  به 
تجلیل  به  ملی  و  تاریخی  روز  منحیث  را  خویش 
گرفتند. انقالب و جهاد افغانستان قطعًا نمی تواند از 

این امر مستثنا باشد. 
این که وارثان جهاد و انقالب با این داعیۀ بزرگ چه 
کردند، فصل دیگری از تاریخ را می سازد که گاهی 
حتا با اصل و اهداف انقالب در تعارض می باشد. اما 
بزرگ،  درشت،  متِن  افغانستان  جهاد  و  انقالب  متن 
عریض و طویل و پرمعنی می باشد که با هیچ تالشی 

نمی شود آن را محو کرد. کسانی، حلقاتی و گروهایی 
اعمال  قرار دادِن  با محک  ناآگاهانه  یا  که آگاهانه و 
چند مجاهد نامدار و یا بی نام سعی داشته اند تا ماهیت 
و محتوای جهاد را بدنام سازند، شکی نیست که تا 
جهاد  حقانیت  اما  است؛  بوده  تأثیرگذار  هم  جایی 
همانی ست که فرد فرد افغانستان به آن مباهات دارند 
ما را می سازد که همچو  تاریخی  بزرگترین فصل  و 

مثالی در تاریخ نداریم و نخواهیم داشت.
آنانی که جهاد مردم افغانستان را به امریکایی و طالبانی 
و القاعده و شاید هم پس از این به داعش هم ردیف 
سازند و برچسپ زنند، به رستاخیز مردم ما توهین 
روا می دارند، زیرا این همه اتهامات با روح مبارزات 
مذهبی شان  ایمان  و  افغانستان  مردم  آزادی خواهانۀ 
منافات دارد. زمانی جهاد با دستان خالی از میان مردم 
از عامی تا عالم تا روشن فکر، زن، مرد، پیر و جواِن 
کشور آغاز گردید که نه از امریکایی خبری بود، نه از 

طالب حرفی، و القاعده حتا متولد نشده بود.
در حقانیِت جهاد مردم افغانستان، کسانی که در دل 
جهاد در سنگرهای مبارزات شان مقاومت کردند، در 
خطوط مقدم جبهه جان باختند، از وطن، دین، مردم 
پرمشقت ترین  نموده اند،  دفاع  سرزمین  این  عزِت  و 

قلۀ  تا  و  دادند  قربانی  کردند،  تجربه  را  زنده گی 
نیست  هیچ شکی  رسانیدندـ  و  کردند  بلند  پیروزی 
و افتخار همیشه گی و تاریخی این سرزمین می باشند. 
رهبران  دولت داری  و  پیروزی  از  پس  مرحلۀ  اما 
جهادی ـ سیاسی و حوادث ناشی از آن، کاماًل یک 

بحث جداگانه می باشدـ که باید به آن پرداخت. 
قطعًا  افغانستان  مردم  مقاومت  و  جهاد  سیاسی  بُعد 
به  تا  گیرد  قرار  نقد  و  ارزیابی  تحلیل،  مورد  باید 
از  امروز و فردای کشور روشن گردد که پس  نسل 
پیروزی، کجای کار خطا گردید. با این راهکار است 
که می توانیم تاریخ جهاد افغانستان را روشن سازیم 
و به حیث ماندگارترین برهۀ تاریخ کشور، به حافظۀ 

ملی آینده گان بسپاریم.
نقطۀ عطف در اهداف جهاد و مقاومت مردم افغانستان 
در پهلوی ادای فریضۀ دینی، مسوولیت ملی و وجیبۀ 
گذار  مرحلۀ  به  رسیدن  بزرگ  داعیۀ  تحقق  وطنی، 
و  اجتماعی  عدالت  تحقق  به  تاریخی  بی عدالتِی  از 

سیاسی می باشد، که امروز باید تحقق یابد.

احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود



اعترافاِت دیرهنگاِم...
 سیاست اخالق گرایانه است که همه را ملزم 
به رعایت منافع جمعِی انسان ها می کند. آیا 
در جهان امروز می توان با سیاست های هیتلر 
موجه  را  خود  و  کرد  حکومت  استالین  و 

دانست؟ 
بیش  در  که  بدهند  پاسخ  باید  پاکستانی ها 
عامل  به  منطقی  با چه  از یک دهۀ گذشته، 
افغانستان  شهروند  هزاران  خون  ریختاندِن 
تبدیل شدند. افغانستان در بیش از یک دههـ  
چه با سیاست های اشتباه آمیز حامد کرزی و 
چه با سیاست های گنگ فعلِی دولت جدید 
ـ در یک مورد کاماًل صادقانه عمل کرده و 
آن این که مناسبات دوستانه با همۀ کشورهای 
جهان و به ویژه همسایه گاِن خود داشته است. 
سیاسی  نارسایی های  همۀ  با  کرزی  حامد 
خود، بیش از 20 بار به دروازۀ پاکستانی ها 
رفت و یا از آن ها دعوت کرد که به افغانستان 
تبارز  خود  از  که  احساساتی  با  او  بیایند. 
می داد، حتا حاضر شد در برابر امریکا قرار 
گیرد و از منافع راهبردی پاکستان دفاع کند. 
اما آن همه رفت وآمد و مهمانی دادن به کجا 
که  انتحاری هایی  با  روز  هر  مگر  انجامید؟ 
به  آی اس آی  دستور  به  و  مرز  سوی  آن  از 
افغانستان فرستاده می شد، هزاران جوان و پیِر 

این سرزمین به خاک و خون نغلتیدند؟ 
امروز هم همان داستاِن کهنه ادامه دارد. شاید 
آقای غنی تالش کرده باشد که توازن را در 
رعایت  کرزی  از  بیشتر  خود  سیاست های 
قبال  در  پاکستان  سیاست های  در  اما  کند، 
است.  نشده  رونما  تغییری  هیچ  افغانستان، 
این کشور هم چنان حامی تروریسم است و 

حامی تروریسم باقی خواهد ماند. 
البته در سیاست پاکستان آن چه که مهم است، 
چهره ها  می تواند  که  است  تروریسمی  نوِع 
برای  باشد.  داشته  متفاوت  لباس های  و 
پاکستان افرادی که به مدرسۀ تحت حمایت 
کردند،  پشاور حمله  در  این کشور  نظامیان 
مکتب های  که  افرادی  به  اما  تروریست اند 
کودکاِن  و  می کشند  آتش  به  را  افغانستان 
نمی کند.  تروریست خطاب  را می کشند،  ما 
اشاره  آقای مشرف  که  افراد همان گونه  این 
کرده، عماًل در حمایِت آی اس آی قرار دارند 

و چه بسا که هدف های تعیین شده از سوی 
این سازماِن مخوف و جنایت پیشه در اختیارِ 

آن ها قرار می گیرد.
 پاکستان با بهانه قرار دادن روابط افغانستان 
در  خود  جنایت های  می خواهد  هند،  و 
سوال  اما  کند.  الپوشانی  را  افغانستان 
دفاع  نیز  جنایت  از  می توان  که  این جاست 

کرد؟
برادران  را  خود  که  حالی  در  پاکستانی ها   
رابطه  این  و  می دانند  افغانستان  مردم  دینِی 
را عمیق تر از هر رابطۀ دیگر عنوان می کنند، 
از گروه های تروریستی در قبال ادامۀ جنگ 
و ناامنی در افغانستان حمایت می کنند. چنین 
حمایتی را چه گونه می توان با کلمات توجیه 
کرد و آن گاه انتظار داشت که مردم افغانستان 
با حسن نیت به سوی همسایۀ جنوبِی خود 

نگاه کنند؟
که  کرده اند  فراموش  پاکستانی  دولت مردان 
چشم وگوش  کشورِ  آن  دیگر  افغانستان، 
بستۀ زماِن طالبان نیست که با یک جمعیِت 
همۀ  دست نشانده،  رژیم  یک  و  کوچک 
رابطه های آن به یک نقطه از جهان ختم شود 
تحوالِت  پاکستانی ها  باشد.  پاکستان  آن  و 
دست کم  را  افغانستان  در  گذشته  دهۀ  یک 
باور  را  آن ها  که  نمی خواهند  یا  و  گرفته اند 
کنند. افغانستان امروز، کشوری با سی میلیون 
جمعیت است که به یُمِن کمک های جهانی، 
قشری از تحصیل کرده گان استراتژی  های آن 

را مشخص می کند. 
شاید در این سال ها اشتباهاتی صورت گرفته 
در  مقتدر  و  کارآمد  دولتی  هنوز  و  باشد 
اما جوانانی  باشد؛  نیامده  به وجود  افغانستان 
که  یافته اند  رشد  و  بالیده  سرزمین  این  در 
زبان جهان معاصر را می فهمند و با ابزارهای 
و  سیاسی  معضالت  سراغ  به  امروزین 

اجتماعی می روند. 
اعتراف های آقای مشرف، چیز تازه یی برای 
قشر نخبه و جواِن افغانستان بوده نمی تواند. 
عمق  عنوان  به  دیرزمانی  از  سیاست  این 
افغانستان  قبال  در  کشور  این  استراتژیِک 
شناخته می شود و بدون شک در این معادله 
هم چنان  که  کرد  خواهد  ضرر  کشوری 
تروریست ها  به وسیلۀ  را  خود  سیاست های 

پیاده می کند.

سه شرکت بین المللی برای مدیریت 
خط لولۀ ›تاپی‹ ابراز عالقه مندی کرده اند
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پپ  از  ستایش  به  فرانسه  فوتبال  اسطوره 
گواردیوال پرداخت و او را الهام گر بزرگ خود 

دانست.
پپ گواردیوال از مربیانی است که توانسته فوتبال 
را دستخوش تغییر قرار دهد. این مربی اسپانیایی 
زیبا  فوتبال  و  است  فلسفه خاص  یک  صاحب 
تا  شده  باعث  همین  و  است  او  کار  اساس 

هواداران زیادی در فوتبال جهان داشته باشد.
زین الدین زیدان اسطوره فوتبال فرانسه از کسانی 
است که خود را عالقه مند به پپ گواردیوال می 
داند. او گفت: بعضی از بازیکنان دوست دارند تا 
بعد از خداحافظی از فوتبال به دنیای مربیگری 
روی بیاورند و در این زمینه هم پیشرفت بکنند. 
مربیگری  دنیای  به  فوتبال  از  بعد  بالفاصله  آنها 
ارتباط  ندارند  دوست  که  چرا  آورند  می  روی 
خود را با فوتبال قطع بکنند. من شخصا بعد از 
روی  مربیگری  دنیای  به  فوتبال  از  خداحافظی 

نیاوردم. بعد از سال 2006 تغییرات زیادی رخ 
داد.

او ادامه داد: در ابتدا در رئال مادرید مدیر ورزشی 
شدم. در آن زمان نمی دانستم که چه می خواهم 
اما حاال می دانم که چه می خواهم. دوست دارم 
مربی بزرگی شوم و نهایت تالش خود را برای 

رسیدن به این هدف خود می کنم.
ادامه سخنان  در  مادرید  رئال  دوم  تیم  سرمربی 
و  پرداخت  گواردیوال  پپ  از  ستایش  به  خود 
او  است.  بزرگی  بسیار  مربی  گواردیوال  گفت: 
سهم بسزایی در پیشرفت فوتبال اروپا و رسیدن 
آن به اوج داشته است. گواردیوال حاال در بایرن 
مونیخ مربیگری می کند و توانسته این تیم را هم 
دستخوش تغییر قرار دهد. اکنون بایرن با فلسفه 
گواردیوال بازی می کند و این نشان می دهد که 
او چه مربی بزرگی است. بدون شک او الهام گر 

بزرگ من است.
گواردیوال در بارسلونا بود که توانایی های خود 
را به همگان ثابت کرد. او توانست در چهار سالی 
که هدایت این تیم را برعهده گرفت چهارده جام 
به دست آورد. بارسلونا بعد از گواردیوال دیگر 
نتوانست روزهای خوبی را تجربه کند. این مربی 
اسپانیایی االن در بایرن مونیخ مربیگری می کند 
و هواداران این تیم امیدوار هستند که با این مربی 
بزرگ قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه 

کنند.

بزرگ  شرکت  سه  که  کرده  اعالم  افغانستان  معادن  وزارت 
خارجی ابراز عالقه مندی کرده که در چارچوب کنسرسیومی، 

مدیریت پروژه خط لوله گاز تاپی را به عهده گیرند.
طرح انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و 
هند که به تاپی موسوم است، قبال مورد توافق دولت های این 
به  نیاز  آن  شدن  اجرایی  هنوز  اما  گرفته،  قرار  کشور  چهار 

کارهای زیادی دارد.
داوود شاه صبا وزیر معادن افغانستان روز پنجشنبه در کابل به 
خبرنگاران گفت که شرکت های توتال فرانسه، آر. تی. گلوبال 
روسیه و شرکت نفت چین خواستار مشارکت در اجرایی این 

طرح شده اند.
بیستمین  در  شرکت ها  این  درخواست  که  گفت  صبا  آقای 
ترکمنستان،  ـ  تاپی  طرح  عضو  کشورهای  مقام های  نشست 
افغانستان، پاکستان و هند - چندی پیش در اسالم آباد بررسی 

شد.
وزیر معادن افغانستان افزود که شرکت برنده در نشست بعدی 
تا دو ماه دیگر در کابل برگزار  تاپی که  هیئت رهبری طرح 

خواهد شد، نهایی می شود.
ریییس  که  مجردی  به  هستیم  مصمم  ما  »همه  گفت:  او 

ضیاع  بدون  و  فرصت  به زودترین  شد،  انتخاب  کنسرسیوم 
که  را  توافقاتی  و  برود  ]طرح[  اجرایی شدن  به طرف  وقت 
برای اجرایی شدن آن نیاز است، انجام دهد. حدس من این 

است که بین یک تا دو سال دیگر این ]کار[ طول می کشد.«
توافقنامه طرح هشت میلیارد دالری تاپی در اواخر سال 2011 
انتقال بیش از  میالدی امضا شد ـ طرحی که ساالنه ظرفیت 
برای هر چهار کشور  میلیارد متر مکعب گاز را دارد و  سی 

سود فراوان. افغانستان در این پروژه سهم 25 درصدی دارد.
ترکمنستان  در خاک  کیلومتر  از 147  بعد  گاز  لوله  این خط 
وارد افغانستان می شود و با عبور از والیت های هرات، فراه، 

قندهار و هلمند وارد پاکستان و بعد هند می شود.
انتظار می رود که این خط لوله گاز در داخل افغانستان برای 
ناامنی در  12 هزار نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند، اما 
مناطق غربی و جنوبی افغانستان از چالش های اصلی آن است.
بر اساس توافقنامه پروژه تاپی، ساالنه میلیون ها دالر از محل 
پرداخت حق عبور خط لوله گاز به دولت افغانستان پرداخت 
خواهد شد و بخشی از نیازمندی های افغانستان به گاز نیز رفع 

خواهد شد.

کرده  اعالم  بارسلونا  سرمربی 
 10 با  تیم ها  اینکه  به  تیمش 
کردن  دفاع  به  آنها  مقابل  بازیکن 

بپردازند عادت کرده است.
لوییس انریکه در مورد خط حمله 
تیم خودش هم گفت: بر این باور 
در  دفاع  خط  بهترین  که  هستم 
دنیا از آن تیم ما است. ما به اینکه 
بازیکن   10 با  ما  مقابل  در  تیم ها 
کرده ایم.  عادت  می کنند  دفاع 
نمی توانیم  بازی هایی  چنین  در 
ارائه  را  خودمان  اصلی  نمایش 
کنیم. البته تیم های زیادی در دنیا 
که  ندارند  وجود  بارسلونا  مانند 
داشته  را  ما  توانایی های  و  منابع 

باشند.
مورد  در  بارسلونا  پیشین  کاپیتان 
ستاره  مسی،  لیونل  فعلی  شرایط 
کرد:  عنوان  هم  تیمش  آرژانتینی 
از  او  »لئو« نشان می دهد که  آمار 
تنها  سیاره دیگری آمده است. نه 
گلزنی های او بلکه پاس های گل، 
تیمی  کارهای  فردی،  افتخارهای 
عالی  نیز  دیگر  چیزهای  خیلی  و 

است.

هفته های  در  بارسلونا  اینکه 
بارسلونا  از  پیش  همواره  اخیر 
که  است  نکته ای  رفته،  میدان  به 
داشته  پی  در  را  بسیاری  انتقاد 
خاطر  این باره  در  انریکه  است. 
نشان کرد: اهمیتی به این موضوع 
نمی دهم. هدف ما از ابتدای فصل 
رسیدن  هم  آن  و  نداشته  تغییری 
پیروزی در همه دیدارهای مان  به 
است. ما اکنون تیم بهتری نسبت 
آنها  اما  هستیم  مادرید  رئال  به 
همچنان صدر جدول را در اختیار 
است  این  ما  اصلی  هدف  دارند. 
لیگ  زودتر صدرنشین  هرچه  که 
شویم و در پایان فصل هم عنوان 

قهرمانی را کسب کنیم.

تیم ملی زیر 23 سال افغانستان برای راه یابی به بازی های 
برازیل تمرینات فشردۀ خود را در کابل  المپیک  مقدماتی 

آغاز کرد. 
این تیم تحت رهبری حسین صالح و الیاس منوچهر برای 

حضور در این بازی ها آماده می شود. 
المپیک  افغانستان در مسابقات مقدماتی  تیم ملی 23 سال 
2016 با تیم های ایران، عربستان، نیپال و فلسطین همگروه 

است.
برگزار  تهران  شهر  در  و  ایران  کشور  در  مسابقات  این 

می شود. 

سرمربی بارسا:

 بهترین خط دفاع دنیا را داریم
تمرینات فشردۀ تیم ملی 

فوتبال 23 سال افغانستان

ورزش
زیدان:

 گـواردیوال الـهام گـِر بـزرگ مـن است
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احمـــدعمران
اشاره  به وضعیتی  پاکستان،  پیشیِن  پرویز مشرف رییس جمهوری  اخیِر  اظهارات 
تعبیر  افغانستان  قبال  این کشور در  به عمِق سیاست های  از آن می توان  دارد که 
کرد. آقای مشرف به تازه گی گفته است که سازمان استخباراِت پاکستان یا همان 

آی اس آی، پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان از این گروه حمایت کرده و 
در احیای دوبارۀ آن به عنوان مخالفان مسلح دولت، نقش اصلی را داشته است. 

پیش از این، مقام های کشور همواره پاکستان را متهم به حمایت از طالبان می کردند؛ 
چیزی که نه در زماِن آقای مشرف و نه پس از آن، مورد پذیرش رهبران این کشور 
قرار نگرفت. مقام های ارشد پاکستانی، با دورویی و مغالطه فریاد می زدند که در 
مبارزه با تروریسم در کنار جامعۀ جهانی قرار دارند و هیچ حمایتی از گروه های 
تروریستی در دستور کارشان قرار ندارد. اما حاال آقای مشرف اعتراف می کند که 
به  و  است  داشته  قرار  افغانستان؛ آی اس آی  در  طالبان  برنامه های  در عقِب همۀ 

احتمال بسیار هم چنان قرار دارد. 
آقای مشرف برای چنین حمایتی، استدالل و منطِق خود را هم دارد. او می گوید 
افغانستان تمایل بیشتری به  از آن جایی که حامد کرزی رییس جمهوری پیشین 
هند نشان می داد و خواهان روابط عمیق با آن کشور بود؛ پاکستان چاره یی جز 
حمایت از گروه های مخالف دولِت افغانستان نداشت. این که این استدالل چه قدر 
می تواند توجیه کنندۀ کشتار بی رویۀ مردم افغانستان به وسیلۀ گروه های هراس افکن 
باشد، به شخص آقای مشرف و سیاست مداراِن پاکستانی مربوط می شود، اما هرگز 
نمی توان با سیاست »هدف وسیله را توجیه می کند«، در مناسبات جدید سیاسی 
با  بدون شک  امروز،  کرد. جهان  منطق تراشی  برای خشونت طلبی  میان دولت ها 
سیاست های یک سدۀ پیش و پس از آن فاصله دارد که دولت ها زیر نامِ »منافع 
ملی« دست به هرگونه جنایتی بزنند. سیاست امروز،...                ادامه صفحه 7

یک فیلم مستند راجع به زندگی سربازان افغان بعد 
از خروج نیروهای رزمی ناتو، در جشنوار بین المللی 
داوران  »هیئت  الملل  بین  عفو  جایزه  برلیناله،  فیلم 
»تصویر  از  داوران  هیئت  کرد.  دریافت  را  مستقل« 

قوی« این فیلم ستایش کردند.
در کنار جوایز اصلی جشنواره فیلم برلیناله، نهادها و 
تشکیالت مختلفی در بخش »هیئت داوران مستقل« 
به برخی فیلم ها جایزه می دهند. یکی از آن ها جایزه 
فیلم عفو بین الملل است که به گفته برگزارکنندگان 
و  مخاطبان  توجه  »جلب  تالش  در  جشنواره، 
نمایندگان صنعت فیلم سازی به موضوع حقوق بشر 
موضوع  این  به  پرداختن  به  را  فیلم سازان  و  است 

ترغیب می کند«.
این  الملل  بین  عفو  فیلم  جایزه   2015 سال  برنده 
نیاید«،  امسال  که  بگویید  بهار  »به  مستند  جشنواره، 
ایوی  مک  میشایل  و  فاروقی  تاجی  سعید  ساخته 
بریتانیایی است. این فیلم جنگ افغانستان را از نگاه 
از  بعد  که  است  کشیده  تصویر  به  افغان  سربازان 
امنیتی را در والیت  خروج نیروهای ناتو مسئولیت 

به شدت خطرناک هلمند به عهده می گیرند.

منظور این فیلم از بهار شاید اشاره به فصل جنگی 
باشد. زیرا همه ساله با گرم شدن آب و هوا در فصل 

بهار حمالت طالبان شدت می یابند.
سیبل  از  متشکل  بخش  این  مستقل  داوران  هیئت 
ککیلی که مخاطبان انگلیسی زبان او را از طریق سریال 

 )Game of Thrones( »بازی تاج و تخت«
مارکوس  و  فیتر،  مارکوس  کارگردان  می شناسند، 
اعطای  مورد  در  آن ها  بود.  الملل  بین  عفو  از  بیکو 

بگویید  بهار  »به  »مستند  گفتند:  فیلم  این  به  جایزه 
امسال نیاید« کشوری را به تصویر می کشد که در آن 
جنگ نسبت به صلح بیشتر عادی و روزمره است. 
به کمک تصویر قوی و دوربین جسور، ما بخشی از 
با تجهیزات  افغانستان شدیم که حاال  اردوی جوان 

خودش تنها گذاشته شده است.«
هیأت داوران در اعالمیه یی گفت: »این فیلم مردانی 
نومیدانه  که  می دهند  نشان  با جنگی  مواجهه  در  را 
به خاطری سربازی می کنند  آن ها  نظر می رسند.  به 
به  آن ها  دلیل که  این  به  آن  از  مهمتر  فقیرند، و  که 
مردم  از  می خواهند  و  می ورزند  عشق  خود  کشور 
از  خسته  مردم  میان  در  آن ها  کنند.  محافظت  خود 
هر  که  اند  مانده  گیر  وضعیتی  در  طالبان  و  جنگ 

کسی می تواند دشمن بالقوه شان باشد.«
بار  یازدهمین  برای  که  الملل  بین  عفو  فیلم  جایزه 
می شود،  داده  برلیناله  فیلم  المللی  بین  در جشنواره 
حاوی پنج هزار یورو پول نقد نیز است. برنده سال 
انقالب  به  راجع  »میدان«  مستند  جایزه  این  گذشته 
سال 2011 مصر بود که از میدان تحریر قاهره شروع 

شد.

اعترافاِت دیرهنگاِم مشرف

مستند »سربازان افغان« جایزۀ عفو بین الملل برلیناله را گرفت

برف کوچ در بدخشان 

جان پنج نفر را گرفت

مسووالن محلی در والیت بدخشان می گویند در 
نتیجه سرازیر شدن برف کوچ/بهمن دست کم پنج 

نفر هالک شده اند.
به  بدخشان  یمگان  ولسوال  حیدری  نوروز 
بودند  نفر که در راه  پنج  این   «  بی بی سی گفت:  
که زیر برف کوچ شدند، جایی که برف کوچ آمده 
100 متر از قریه فاصله دارد و هنوز اجساد شان 

پیدا نشده.«
روستای  در  برف کوچ  گزارش ها،  براساس 
سرازیر  والیت  این  یمگان  ولسوالی  »کلف زار« 

شده است.
برای  و  داده  تشکیل  نجات  گروه  محل  مردم 
کار  به  دست  برف  زیر  از  اجساد  آوردن  بیرون 
شده اند اما هنوز موفق به بیرون آوردن اجساد از 

زیر برف نشده اند.
بدخشان در شمال شرق از والیت های کوهستانی 
به  و  دارد  سختی  زمستان های  که  است  کشور 
ولسوالی  و  روستاها  گذار  دشوار  های  راه  دلیل 
های این والیت، کمک رسانی به آسیب دیدگان 
رویدادهای طبیعی نیز همه ساله مشکالتی در پی 

داشته است.
در قریه دیگر ولسوالی یمگان نیز ریزش برف و 
 20 کم  در 24 ساعت گذشته دست  کوچ  برف 

خانه زیر برف کوچ شده است.
تلفاتی  حادثه  این  می گویند  محلی  مسووالن 
نداشته اما خسارات مالی برای ساکنان محل بجا 

گذاشته است.


