
مسووالن امنيتی غزنی مي گويند كه نيروهاي 
از  را  ناوه  ولسوالي  سال    ۹ از  پس  امنيتي 

تصرف طالبان خارج ساخته اند.
پوليس  فرماندهی  امنيت  آمر  انصافی  اسداهلل 
نيروهای  ديروز  گفت:«  رسانه ها  به  غزنی 
ارتش، پوليس و امنيت ملی طی عمليات بدر 
ولسوالی ناوه را از كنترل طالبان خارج ساخته 

اند«.
آقاي انصافی افزود كه تا كنون معلوم نيست 
اين  در  امنيتی  نيروهاي  از  تعداد  چه  كه 

ولسوالی مستقر خواهند شد.
كه  است  كشور  آرام  نا  واليات  از  غزنی 
آن  ساحات  از  شماری  در  دولت  مخالفان 

حضور گسترده دارند.
مسووالن می گويند كه اين عمليات به رهبری نيروهای 
شرق  طرف  از  سو  اين  به  روز   ۱۳ از  امنيتی  ويژۀ 
وجنوب ولسوالی ناوه برای خارج ساختن طالبان ازاين 
صورت  به  ديروز  كه  بود  شده  اندازی  راه  ولسوالی 

كامل اين ولسوالی به كنترل دولت درآمد.
غزنی  واليت  معاون  احمدی  علی  محمد  همچنان، 
گفت:« عمليات بدر كه سوم ماه ثور سال جاری آغاز 
شده بود، دست آوردهای خوبی برای نيروهای امنيتی 
به  از ۱۶۶ مخالف دولت  بيش  آن  داشته كه درنتيجه 

اتباع پاكستانی كشته شده ۶۰ زخمی  شمول 
وده نفر آنان اسير شده اند«.

آقای احمدی می گويد كه درطی اين عمليات 
قريه جات  وده ها  امن  نا  راه های  از  شماری 
ولسوالی های اندر وگيالن نيز ازحضور طالبان  

درغزنی پاكسازی شده است.
اين  ساخت  خارج  غزنی  امنيتی  مسوولين 
خوانده  مهم  طالبان  كنترول  از  را  ولسوالی 
شدن  مستقر  با  غزنی  امنيت  كه  گويند  می 
بهبود  ولسوالی  دراين  افغان  امنيتی  نيروهای 

خواهد يافت.
      

به گفته مسوولين تا هنوز پالن دولت جهت 
فعال سازی اين ولسوالی وتشكيالت اداری آن معلوم 

نيست.
ولسوالی ناوه واليت غزني در طي ۱۳ سال گذشته از 
حاكميت دولت خارج بود. تا كنون طالبان در اين باره 

چيزی نگفته اند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ضرب  االجل یک هفته یی رییس مجلس سنا به حکومت:

خـود در برابر ظاهر قـدیر و اللی 
واکنش نشان می دهـم

رييس جمهوری  اقتصادي  مشاور  نماينده گان  مجلس 
اختالس در  مالي و  بزرگترين فساد  به سازماندهي  را 

افغانستان متهم كرد.
نمايندگان با متهم كردن عمر زاخيلوال، مشاور اقتصادي 
در  مالي  فساد  و  اختالس  به  غني  اشرف  محمد 
قراردادهاي وزارت دفاع و بحران مالي كابل  بانک، از 

دولت خواستند وي را ممنوع الخروج كند.
عرفان اهلل عرفان، معاون دبير مجلس از نهادهاي قضايي 
خواست تاپرونده فساد مقامات باالي حكومتي به طور 

دقيق بررسي شود و در ...                  ادامه صفحه ۶

رييس   با  كابل،  به  سفر  با  پاكستان  آی اس آی  رييس 
دولت وحدت ملی افغانستان به صورت پنهانی ديدار 

و در مورد روند صلح گفت وگو كرد.
يک مقام دولتی كه نخواست نامش فاش شود، گفت: 
چهارشنبه  روز  آی اس آی  رييس  اختر  رضوان  جنرال 
برای ديدار با رييس جمهور افغانستان به كابل سفر كرد.

افزود: رييس آی اس آی در  افغانستان  اين مقام دولتی 
ديدار با اشرف غنی بر حمايت كشورش برای متقاعد 
كردن طالبان به منظور پيوستن به روند صلح افغانستان 

تاكيد كرده است.
اين چندمين بار است كه مقام های نظامی و استخباراتی 
افغانستان  به  غنی  رييس جمهور  ديدار  به  پاكستان 

می آيند. 
با  پاكستان  استخبارات  جنراالن  ديدارهای  از  برخی 

رييس دولت وحدت ملی افغانستان، از ديد رسانه ها و 
حتا مقام های ارشد حكومتی پنهان مانده است.

به دنبال  اين سفرها  پاكستانی در  معلوم نيست طرف 
چه اهدافی هستند. با اين حال، اكثريت مردم و رهبران 
سياسی افغانستان به تعهدات پاكستان در قبال كشانيدن 

طالبان به پای ميز مذاكره خوش بين نيستند. 
نيز  افغانستان  ملی  امنيت  سابق  رييس  صالح  امراهلل 
و  كابل  به  آی اس آی  رييس  پنهانی  سفر  تأييد  ضمن 
ديدار با اشرف غنی، از آن به عنوان ديپلماسی غلط و 

اشتباه اسالم آباد ياد كرد.
آقای صالح در صفحۀ فيسبوكش نوشته است: دوكتور 
را  جاری  سال  فبروری   ۱5 پاكستانی ها  برای  غنی 
فبروری   ۱7 تاريخ  بود.  كرده  تعيين  ضرب االجل 
ترور  تهاجم  كه  گفت  و  آمد  كابل  به  اختر  رضوان 

و  صلح  برای  چوكات  و  شد  نخواهد  آغاز  تابستانی 
مذاكره ايجاد خواهد گرديد. اما تهاجم ترور تابستانی 
آغاز گرديد. سياست سنتی و كارای پاكستان استوار بر 
تداوم جنگ فرسايشی و...               ادامه صفحه ۶ 

زاخیلوال دادگاهی شود

ولسوالي ناوۀ غزنی پس از 9 سال از کنترل طالبان خارج شد
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هفتۀ گذشته وزارت داخلۀ افغانستان اعالم 
شماری  بر  شورشيان  حمالت  در  كه  كرد 
وردوج  ولسوالی  در  امنيتی  پوسته های  از 
تِن  هفده  و  كشته  پوليس  سيزده  بدخشان، 
آنان زخمی شده اند. اين در حالی است كه 
برخی از منابع، تعداد تلفات و مفقودشده گان 
حملۀ  اين  داده اند.  گزارش  اين  از  بيش  را 
 2۱ شبيخوِن  از  پس  دشمنان،  گروهی 
اين  جرم  ولسوالی  در  جاری  سال  حمِل 
واليت، دومين حملۀ خون بارِ تروريستان بر 
نيروهای امنيتِی  ما بوده كه به   صورت وقفه يی 
و به گونۀ غافل گيرانه در اين واليت به وقوع 

پيوسته است.
شرايط  اين  در  بدخشان  اما  اين ها  همۀ  با 
تنها واليت ناامن در كشور نيست؛ حمالت 
واليِت  ولسوالِی  بر چندين  گستردۀ دشمن 
كندوز و پيش آمدِن آن ها تا چندكيلومتری 
مركِز اين واليت هرچند تا حدی دفع شد، 
رويش  فصل  امسال،  بهار  كه  داد  نشان  اما 
دشمنان  سازمان يافتۀ  و  گسترده  حمالِت 
هزاران  شدِن  بی جا  و  كوچيدن  است.  هم 
واليت،  اين  ولسوالی های  از  روستانشين 
گواه مبرهنی بر ناامنی ها و هراس افكنی های 

جديد است.
كه  ديگری  نفرِی  يک هزار  گستردۀ  حملۀ 
صورت  فراه  واليِت  باالبلوِک  ولسوالی  به 
نيروهای  همِت  به  هرچند  هم،  بود  گرفته 
امنيتی كشور پس زده شد؛ اما تأييد ديگری 
بر نتيجه گيرِی باالست. ساير والياِت كشور 
در  ندارند؛  خوشی  روزگارِ  روزها  اين  هم 
والياتی كه جنگ و حمالِت روبه رو نباشد، 
انتحار و انفجار حداقل تهديد امنيتِی بالقوه 
در  ما  متأسفانه  يعنی  اين  می رود.  شمار  به 

وضعيت امنيتِی خوبی به سر نمی بريم!
علی رغم همۀ اين ناامنی ها، نيروهای امنيتِی 
كشور همچنان مصمم به نظر می رسند؛ حتا 
مصمم تر از پيش! مقامات بلندپايۀ امنيتی از 
جمله شخص وزير داخله با سفر به والياِت 
ناامن و ميدان های نبرد، نشان دادند كه مردانه 
در برابِر ددصفتاِن زمانه ايستاده گی می كنند. 
وزير داخله حتا در ميداِن حرف و نظر نيز با 
ناامنی های  نشانه رفتن به دستان داخلی در 
با  می خواهد  كه  داد  نشان  شمال،  اخير 
مردم صادقانه برخورد كند. پيش از اين هم 
گفته  بلخ  نور، سرپرست واليت  عطامحمد 
و  امروز  حكومِت  از  دست هايی  كه  بود 
سازمان يافته  ناامنی های  اين  پِس  در  ديروز 

كار می كنند. 
با اين وجود، پاسخ رييس جمهور غنی به اين 
ادعاها، چيزی جز طفره رفتن از انگشت های 
اتهام نبود؛ رييس جمهور غنی در بدخشان و 
را  بين المللی«  »تروريسم  بار  هر  جالل آباد، 
َعَلم كرد و به اين ترتيب، روی اتهام هايی كه 
به سمت حكومِت او و حكومِت سلفش بود، 
با  خاک ريخت. رييس جمهور غنی هرچند 
بی تفاوتی از كنار اين اتهام ها گذشت، اما در 
عرصۀ عمل، حداقل نشان داد كه به راستی تا 
جايی در صدد پناه بردن به دامن اجتهاد برای 
است.  تروريستاِن خدانشناس  اين  با  مقابله 
آدرس  از  گذشته  هفتۀ  كه  اعالميه يی  در 
كار  به  شد،  منتشر  رياست جمهوری  ارگ 
رفتِن يک آيۀ شريف از قرآن عظيم الشأن به 
منظور محكوم كردِن قاتالن مردم، از جمله 
اقداماتی بود كه نشان دهندۀ عزم و ارادۀ ارگ 

در راه مبارزه با هراس افكنی است.
اين در حالی است كه در كنار همۀ اين ها، 
روی  بر  همچنان  ملی  وحدت  حكومت 
مثلِث  طريق  از  طالبان  با  مصالحه  پروژۀ 
قطر  ميزبانِی  با  ـ چين  عربستان  ـ  پاكستان 
بسياری ها  چشم  هرچند  می كند.  حساب 
آب  دوحه  در  تازه  گفت وگوهای  اين  از 
نمی خورد، اما به هر حال اين همان روندی 
ملی  وحدت  حكومت  سراِن  كه  است 
آن  روی  خيلی  غنی  رييس جمهور  به ويژه 

سرمايه گذاری كرده است.
آغازين  روز  در  طالبان  گروه  نماينده گان 
خواسته های  طبِل  بر  ديگر  بار  روند،  اين 
حداكثری شان از دولت افغانستان كوبيده اند 
نيروهای  كامل  خروج  آن ها،  ميان  در  كه 
امريكايی از افغانستان، حذف نام سراِن اين 
گروه از ليسِت سياه و رفع فشارهای سياسی 
از اين گروه، از خواسته های اصلِی آن ها به 
شمار می رود. جدا از اين ها، در اين كه آن ها 
خواهاِن سهم چشم گيری در قدرِت سياسی 
هستند نيز شكی نيست. شرط تعديل قانون 
خواسته های  از  يكی  همواره  هم  اساسی 
اين  همۀ  به  توجه  با  كه  بوده  آن ها  جدِی 
موارد، به نظر می رسد كه راه دست يافتن به 
يک صلح پايدار، اگر نه امری محال، الاقل 

امری دشوار است. 
از سوی ديگر حمالت گسترده و ناامنی های 
اخير در اقصا  نقاط كشور، درست زمانی كه 
طالبان پذيرفته اند به پای ميز مذاكره بروند، 
زيرا  است.  نگران كننده  و  مشكوک  امری 

استوار  می تواند  فرض  دو  بر  ناامنی ها  اين 
باشد: فرض اول می تواند اين باشد كه اين 
ناامنی ها از سوی طالبان و با انگيزۀ باال بردِن 
دوحه  در  آن ها  نماينده گاِن  چانه زنِی  توان 
نيروهای  كه  معنا  اين  به  می گيرد.  صورت 
برای وارد شدن  تا  رزمِی طالبان می كوشند 
قدرت،  موضع  از  قطر  در  نماينده گان شان 
مناطق مختلِف كشور را تا حد ممكن ناامن 

كنند.
آن ها  دست  می تواند  هرچند  اقدامات  اين 
سوی  از  اما  ببرد،  باالتر  مذاكره  ميز  در  را 
در  بی اعتمادی  فضای  گسترش  ديگر، 
به  آن  منفِی  پيامدهای  از  ديپلماتيک  روند 
طالبان  اگر  ديگر،  بيان  به  می آيد.  حساب 
خود را عامل ناامنی های اخير می دانند، چه 
ضمانتی وجود دارد كه پس از دست يافتن 
به توافقات با حكومت كابل، همچنان به راه 

امروزِ خود نروند؟
فرض دوم می تواند اين باشد كه اصاًل گروه 
ندارد  دست  اخير  ناامنی های  در  طالبان 
ساير  يا  و  غنی  رييس جمهور  چنان كه  و 
مسووالن گفته، همه چيز زير سِر »تروريسم 
»قدرتمندان داخلی« است.  يا  بين المللی« و 
به  بازهم  باشد،  درست  هم  فرض  اين  اگر 
نظر می رسد كه مذاكره با طالبان هيچ گرهی 
كه  معنا  اين  به  نمی گشايد.  ناامنی ها  كارِ  از 
و  طالبان  با  از مصالحه  باشد پس  قرار  اگر 
پرداختن امتيازات كالن، بازهم ناامنی ها در 
همان  يابد،  تداوم  نفرين شده  سرزميِن  اين 
بهتر كه اين مذاكرات از همان آغاز بی نتيجه 

پايان يابد.
با مرور همۀ اين موارد، شايد هنوز هم پيدا 
كردِن يک راه حِل منطقی حتا در وادی نظر 
به  رسد  چه  باشد؛  دشوار  كاری  انديشه  و 
اين كه در عمل به رويای امنيت و ثبات در 
كشور دست يابيم. شكی نيست كه حتا سران 
دولت وحدت ملی هم نقشۀ راه درست و 
موفقی برای صلح ندارند. زيرا معادلۀ صلح 
و امنيت در افغانستان، پيچيده تر از آن چيزی 
است كه در مخيلۀ يک يا چند رهبر سياسی 
راه حل  بهترين  شايد  اين رو  از  می گنجد. 
از  استفاده  با  صلح  سوی  به  حمله  ممكن، 
است؛  مختلف  بُعِد  چند  در  و  نيرو  تمام 
مدبّر  عهدۀ يک حكومِت  از  تنها  كه  كاری 

و مردمی منسجم و با برنامه ساخته است!
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علی پارسـا

معادلۀ چندمجهولۀ صلح در افغانستان  

جدا از بحث های گسترده و پايان ناپذير بر سِر دوست و دشمن، 
اخيِر شمال دست كم در حاِل حاضر دو  ناامنی های  با  رابطه  در 
روايِت كالِن حكومتی وجود دارد. هرچند كه اين دو خوانش به 
هيچ وجه منافِی يكديگر و متناقض هم نيستند، اما بازهم به نوعی 
ملِی دوشاخه يی  نشانگِر دو خط مشخص در حكومت وحدت 

است. 
منابع  با  نخست،  خط  سردمدار  عنوان  به  غنی  رييس جمهور 
اطالعاتی يی كه دارد و با توجه به نگاه محافظه كارانه اش به عوامل 
داخلِی اين ناامنی ها، ريشۀ تهديدات امنيتی و سمارقِی شمال را 
در »تروريسم بين المللی« می داند؛ در حالی كه كسانی مانند عطا 
محمد نور سرپرست واليت بلخ، نورالحق علومی وزير داخله و 
جنرال بابه جان فرمانده پوليس بدخشان به عنوان نماينده گاِن خط 
ديگر، بيشتر دست های پنهاِن داخلی را در پِس پردۀ اين ناامنی ها 

می بينند.
دو  اين  مياِن  در  كه  آسيب شناسانه يی  اختالف نظرهای  وجود  با 
رويكرد وجود دارد، اما اين دو ديدگاه به هيچ وجه منافِی يكديگر 
نيستند و چه بسا اين كه مكمِل هم اند. به اين معنا كه اگر به پديدۀ 
ناامنی های اخيِر شمال با نگاهی جزم انديشانه با تأكيد صرف بر 
تک علتی بودِن آن ننگريم، می توان گفت كه اين آفت به عنواِن يک 
پديدۀ اجتماعی ـ سياسی می تواند به صورِت بالقوه علل و عوامِل 
متعددی از جمله ريشه های منطقه يی ـ  بين المللی و شالوده های 
داخلی داشته باشد. به اين ترتيب بايد گفت كه ناامنی های اخير 
آن ها  جملۀ  از  كه  است  مختلفی  عوامِل  و  علل  براينِد  شمال، 
می توان از يک سو به »تروريسم بين المللی و منطقه يی« اشاره كرد 
و از سوی ديگر، بر نقش گروه های مافيايی و شبكه های قاچاِق 

داخلی با البی های قدرتمند درون حكومتی انگشت گذاشت.
رييس جمهور غنی وقتی از تروريسم بين المللی ياد می كند، خبر از 
ريشه دوانيدِن نهضت های افراطِی كشورهای آسيای ميانه، روسيه، 
چين و پاكستان در صفحاِت شمال می دهد. برای چنين گروه هايی 
حضور و سلطه در واليت هايی مانند بدخشان و كندز به معنای 
دست يافتن به كليد دروازۀ كشورهای همسايه از جمله پاكستان، 
چين، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان و ساير كشورهای آسيای 

مركزی است. 
نيروهای  حضور  از  مستقيم  گونۀ  به  بسياری  گزارش های 
هراس افكِن خارجی در اين ناامنی های اخير خبر می دهند و اين 
به نحوی مؤيِد مدعای حضور تروريسم بين المللی در افغانستان 
است. از آن سوی ديگر، حمالت اخير ارتش پاكستان بر پايگاه های 
هراس افكنان در وزيرستان هم سبب شده كه سيل عظيمی از اين 
گروه های افراطی و هراس افكن به خاِک افغانستان سرازير شوند 
پاكستان در  اين دولت  از  استراتژيكی كه پيش  و سياست عمِق 
افغانستان پی گيری می كرد را تروريستان صادراتِی آن ها در كشورِ 
ما تحقق بخشند. حضور داعش در افغانستان هم كه حاال به عنوان 
تهديدی عينی در مقابل امنيت افغانستان قرار دارد را نيز می توان 

در داخِل همين مقولۀ »تروريسم بين المللی« گنجاند.
به اين ترتيب بايد پذيرفت كه آن چه رييس جمهور غنی از آن تحت 
عنوان »تروريسم بين المللی« ياد می كند، متأسفانه واقعيتی تلخ و 
چالشی جديد است كه حكومِت جديد بايد در صدد ارايۀ راهكار 
برای آن باشد. با اين وجود، تأكيد صرف بر اين روی سكه، چه از 
روی تعمد باشد و چه بر اساس سهل انگاری، حاصلی جز غافل 
وقتی  ندارد.  شمال  ناامنی های  ديگِر  تنومند  ريشه های  از  شدن 
بارها  و  بارها  داخله  وزير  و  محلی  حكومِت  بلندپايۀ  مسووالن 
تأكيد می كنند كه ريشه های ناامنی های اخير در شمال را بايد در 
درون حكومِت كنونی و يا در ميان دولت مردان حكومِت پيشين 
بين المللی«  »تروريسم  به  ماجرا  تمام  كه  معناست  اين  به  يافت، 
مقامات  از  بسياری  و  جان  بابه  جنرال  وقتی  نمی شود.  خالصه 
مجلس  نماينده گان  از  برخی  حتا  داشتِن  بر دست  ديگر،  محلی 
و اعضای حكومت در ناامنی های اخير به منظور تسهيل و تداوم 
كارِ شبكه های قاچاق مواد مخدر و معادن شمال تأكيد می كنند، 
می توان گفت كه تا كسی از درون عرصه را برای توطيۀ دشمن 

فراهم نكند، چنين ناامنی هايی تقريبًا محال است.
بر اين اساس بايد پذيرفت كه به رغم حضور گروه های تروريستِی 
داخلی  نامرئِی  دست های  نبايد  و  نمی توان  شمال،  در  خارجی 
اگر  اين رو  از  به آسانی گذشت.  آنان  كنار  از  و  ناديده گرفت  را 
وظيفۀ نيروهای فداكارِ امنيتی قلع وقمِع دشمناِن مسلح و متجاوزان 
بريدِن دست های  ملی هم  خارجی است، وظيفۀ دولت وحدت 
از  و  را می خورند  مردم  نمِک  نان و  از يک سو  كه  خاينانی ست 
سوی ديگر به خاطر منافع شخصی شان، زمينۀ حضور و فعاليت 

دشمنان در كشور را فراهم می كنند.

ناامنی های شمال؛ 
دو خــوانش و دو راهـکار
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یادبود از استاد خلیل اهلل خلیلی در دانشگاه کابل
استاد  درگذشت  سال روز  بيست وهشتمين  از 
پژوهش گر  و  نويسنده  شاعر،  خليلی  خليل اهلل 
نام آور ادبيات فارسی در دانشگاه كابل يادبود شد.
در اين برنامه كه از آدرس جريان »شعر دانشگاه« 
بود،  گرديده  برگزار  گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز 
دانشگاه،  استادان  دانشجويان،  از  زيادی  شمار 
استاد خليلی  خانوادۀ  اعضای  و  سياسی  نخبه گان 

اشتراک كرده بودند.
برنامه با خواندن شعر آغاز شد و نخستين سخنران 
ادبيات  محمدحسين يمين استاد دانشكدۀ زبان و 
شعر  و  شخصيت  او  بود.  كابل  دانشگاه  فارسی 
گفت:  دانسته  افغانستان  از  فراتر  را  خليلی  استاد 
در  افغانستان  شعر  اين كه  درک  با  خليلی  استاد 
سدۀ اخير به دورۀ فترت رسيده، با الهام و خوانش 
متن های پيش گامان زبان فارسی، شعر افغانستان را 
از اين حالت بيرون كشيد و روح تازه به آن دميد.
اين استاد دانشگاه هم چنان گفت كه استاد خليلی 
در  مقاومت  شعر  و  نو  شعر  پيشگامان  از  خود 
افغانستان است و در اين زمينه ها، كارهای فراوانی 

از او به يادگار مانده است.
استاد يمين، مشخصۀ ديگر كارهای استاد خليلی را 
جهان بينی او دانسته خاطر نشان كرد: »استاد خليلی 
سياست عصر را در داخل و خارج از كشور تحليل 
بود كه سياست  نتيجه رسيده  اين  به  و  بود  كرده 
تنها بهره كشی از مردم و رسيدن به مقصد خودی 

است.«
احمدضيا رفعت، شاعر و استاد دانشكدۀ ژورناليسم 
دانشگاه كابل و يكی ديگر از سخنرانان اين برنامه 
گفت: »خليلی شعر دردآلود دارد؛ او از كودكی تا 
يک  به  را  او  كه  كشيده  را  زيادی  دردهای  پيری 
شاعر واقع گرا تبديل كرده و او در سرودهايش به 

تصاوير ملموس پرداخته است.«
واژه های  پشت  در  گفت:  هم چنان  رفعت  استاد 
استاد خليلی انديشه نهفته كه او اين انديشه را از 

سال ها مطالعۀ ژرف و دقيق به دست آورده است.
استاد  نثری  كارهای  به  اشاره  با  رفعت  استاد 
خليل اهلل خليلی تأكيد كرد كه او در نثرهايش نيز از 
آگاهی ژرف زبانی برخوردار است كه اين آگاهی 

در كارهای او تأثير بسزايی داشته است.
يادآور شد  ادامۀ سخنانش  در  دانشگاه  استاد  اين 
كه استاد خليلی همواره تالش كرده تا شعرش را 
بكشد  بيرون  زده گی  مفهوم  و  جغرافيازده گی  از 
نگاه  او  بسرايد؛  انسانيت شعر  و  بشريت  برای  و 
عميق به فلسفۀ زنده گی نيز داشت كه در شعرهای 

او به فراوانی ديده می شود.
استاد رفت گفت كه استاد خليلی را می توان يک 

متفكر نيز به شمار آورد.
عمومی  رييس  مسعود  احمدولی  حال،  اين  در 
از  ستايش  با  مسعود  احمدشاه  شهيد  بنياد 
نبود  سال  بيست وهشتمين  برنامۀ  برگزاركننده گان 
استاد خليل اهلل خليلی گفت كه آرزو داريم تا اين 
برنامه را در سال های بعد با همكاری هم ديگر با 

شكوه تر برگزار كنيم.
آقای مسعود گفت كه استاد خليلی نام بزرگی ست 
كه در حوزۀ تمدنی ما حضور دارد و همه از او و 
كاركردهايش به نيكويی ياد می كنند و به او ارج 

می گذارند.
رييس عمومی بنياد شهيد احمدشاه مسعود در ادامۀ 
استاد خليل اهلل خليلی در جريان  افزود:  سخنانش 
برای فرهنگ و  را  ارزنده يی  زنده گی اش كارهای 
به  با سرودهايش  كه  بود  او  و  داد  انجام  ما  ادب 
مجاهدين و آزادی خواهان روحيه و انگيزه بخشيد 
برای  واحد  ديدگاه  در سراسر كشور  او  و سخن 

آزادی طلبی به ميان آورد.
را  استاد  سرودهای  از  بعضی  وقتی  گفت:  او 
می خوانم حس می كنم كه تالش می كند تا سخنش 
استاد  درون  در  دردی كه  اما،  برساند؛  اوج  به  را 
و  نمی كند  رها  كارش  اين  در  را  او  است،  نهفته 

دوباره سخن از درد بيرون می شود.
افغانستان  امروز  شرايط  به  اشاره  با  مسعود  آقای 
گفت كه ما امروزه در جهان ناآرام به سر می بريم 
ادبيات مان  بزرگ  استادان  از سروه های  الهام  با  و 
قومی،  ديوارهای  و  برسيم  آرامش  به  می توانيم 

سمتی و زبانی را بشكنيم.
مسعود خليلی سفير افغانستان در هسپانيا و يادگار 
برنامه  اين  استاد خليل اهلل خليلی آخرين سخنران 

بود كه سخنانش را با شعرهای استاد آغاز كرد.
پدرم  با  سال  از چهل  »بيشتر  گفت:  خليلی  آقای 
برايم  كه  بود  اين  دانستم  او  از  چيزی كه  بودم؛ 
و  باش  داشته  به خدا  اول عشق  پسرم!  می گفت: 
بعد از آن عشق به وطن؛ محتاط باش كه در عشق 
قربانی ست.  و  فداكاری  در عشق  و  نيست  منطق 
هرگاه منطق را با عشق يک جا كنيد در افغانستان 

زنده گی كرده نمی توانيد.«
خليل اهلل  استاد  گفت:  هم چنان  خليلی  استاد  پسر 
می كرد  تأكيد  اجتماعی  عدالت  به  همواره  خليلی 
و می گفت: پسرم! حرام خوار مباش. ماِل بيوه زن 
را دزدی مكن. خانۀ بلند براساس فقِر ملتت نساز. 
وطن  برای  می توانی  آنچه  و  بدان  را  ملتت  دردِ 

انجام بده و اگر نمی توانی ضرر نرسان.
استاد  كه  كرد  نشان  خاطر  خليلی  استاد  فرزند 
وطنش  برای  دلش  زنده گی  دمِ  آخرين  تا  خليلی 
شهامت  با  مردمان  و  چشمه ساران  از  و  می تپيد 
سرزمينش ياد می كرد و ميگفت: آه! آزادی وطنم 
مجاهدين  همت  به  كه  دارم  باور  اما،  نديدم؛  را 

افغانستان آزاد می شود.
استاد خليل اهلل خليلی در سال ۱2۸۴خورشيدی، در 
باغ جهان آرای كابل چشم به جهان گشود. مادرش 
از كوهستان كاپيسا و پدرش از جبل السراج واليت 
داد  دست  از  را  مادر  هفت سالگی  در  بود.  پروان 
خان،  امان اهلل  دست  به  پدرش  يازده سالگی  در  و 
مشكالت روزگار  با  او  شد.  كشته  وقت  پادشاه 
اثر استعداد و همت  دست و پنجه نرم كرد و به 
از هر خرمن، توشه يی   از هنر و  بلندش توانست 

ادب فراهم آورد. او ادبيات فارسی و علوم ديگر 
از قبيل منطق، تفسير و حديث را به نحو خجسته 

نزد استاتيد زمان خود فرا گرفت.
بود، در مكتب  استاد خليلی زمانی كه شانزده ساله 
آموزگاری  شغل  به  كابل  واليت  ميربچه كوت 
پرداخت. به اثر لياقتی كه داشت، در وزارت ماليه 
به صفت منشی مخصوص و بعداً به حيث مستوفی 
به  برای مدتی  بلخ مقر گرديد و همچنان  واليت 
كرد.  وظيفه  اجرای  شريف  مزار  حاكم  صفت 
دفتر  در  سال  سيزده  مدت  خليلی  استادخليل اهلل 
سياسی،  مخالفت های  اثر  به  و  كرد  كار  صدارت 
چهار سال از عمرش را در تبعيد و حبس سپری 
كرد و بعد از رهايی به صفت معاون دانشگاه كابل 
جمله  از  متعدد  مناصب  به  بعداً  و  شد  منصوب 
مشاور  و  افغانستان  مطبوعات  مستقل  رييس 
پارلمان و  مطبوعاتی محمد ظاهر شاه و وكيل در 
برای مدتی هم به عنوان سفير افغانستان در عراق 

و عربستان انجام وظيفه كرد.
خان،  داوود  محمد   حكومت  سرنگونی  از  پس 
به دست كمونيست ها به اجبار ترک وطن كرد و 
مدتی كوتاه در نيوجرسی اياالت متحدۀ امريكا به 

سر برد و در سال های آخر عمر به پاكستان آمد.
استاد خليلی در مجموع ۶2 اثر منظوم و منثور در 
عرصه های مختلف هنر، ادب، سياست، فلسفه و 

عرفان دارد.
 سرانجام در چهاردهم ثور سال ۱۳۶۶خورشيدی، 
پاكستان  اسالم آباد  شفاخانه های  از  يكی  در 
جسدش  اما  شد،  دفن  پيشاور  در  و  درگذشت 
پس از 25 سال به كابل انتقال داده شد و در سال 
۱۳۹۱خورشيدی، در دانشگاه كابل در جوار مقبرۀ 

سيد جمال الدين دوباره دفن گرديد.
 برنامۀ يادبود از بيست و هشتمين سال نبودِ استاد 
خليلی با گذاشتن اكليل ُگل بر آرام گاهش به پايان 

رسيد.
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.
***

- نيازمندی نيروهای امنيتی به حمايت های 
جهانی؛

مواد  قاچاق  و  توليد  كشت،  با  مبارزه   -
مخدر، در حالی كه به نظر می رسد مقامات 
بلندرتبۀ دولتی در اين قاچاق شريک اند و 
بر نيروهای نظامی خارجی نيز اتهام دست 

داشتن در اين معامله وجود دارد؛
- مبارزه با فساد اداری، در حالی كه تقريبًا 
از باال تا پاييِن نظام در اين فساد غرق است؛
- مبارزه با فقر و مشكل بی كاری، به ويژه در 
ميان جوانان كه عدم توجه به آن می تواند 

اين نيروی عظيم را در جهت اخالل نظام 
به شيوه های مختلف )اعتياد به مواد مخدر، 
جرايم جنايی، مهاجرت به بيرون از كشور، 
افراطی  و  تروريستی  گروه های  دسِت  آلۀ 

قرار گرفتن و ...( سوق دهد؛
- تبعيض و خشونت عليه زنان به شيوه های 
محيط  متعدد خانواده،  ابعاد  در  و  مختلف 

كار، حضور در اجتماع و ...؛
سياسی-  زنده گی  مختلف  ابعاد  در   -
كمبود  با  ميانه  نسل  افغانستان،  اجتماعی 
ساختارهای  است.  مواجه  كادر  شديد 
دولتی هم از اين كمبود رنج خواهند برد؛ 
چون به گونۀ طبيعی، نسل سالخورده بايد 
از ميدان كنار برود و نسل جوان هم هرچند 
دانش جديد را با خود دارد، از تجربۀ كافی 
برخوردار نيست. اين شكاف سنی، نياز به 
پُر شدن  برای  رسيده گی سريع و گسترده 

دارد.

در  كه  ازمواردی  بسياری  یادداشت:  
وحدت  دولت  امتيازهای  عنوان  به  باال 
نبود  صورت  در  شد،  اشاره  آن ها  به  ملی 
برنامه ريزی های دقيق و پاسخگو، می توانند 
برعكس، به عنوان چالش ها و موانع بزرگی 

در برابر اين دولت قد علم كنند.

3-1 پیچیده گی اجتماعی
در  افغانستان  نفوس  اين كه  وجود  با 
با  )ما  نيست  زياد  آن  مساحت  به  تناسب 
كمبود نفوس مواجه هستيم درحالی كه در 
آيندۀ نزديک، نفوس كشورها در معادالت 
جهانی، از عوامل تعيين كننده خواهد بود( 
اجتماعی  ساختارهای  پيچيده گی های  ولی 
در افغانستان، به اندازه يی ست كه در برخی 
قابل  افغانستانی ها  خود  برای  حتا  موارد 

فهم، درک و تحمل نمی باشد.

1-3-1 عنصر قوم و زبان
تعداد  افغانستان،  كم  نفوس  به  مقايسه  در 
اين  در  است.  زياد  كشور  اين  در  اقوام 
)ازبک،   قومی  گروه  چهار  دست كم  ميان، 
حاضر  حال  در  هزاره(  و  پشتون  تاجيک، 
قدرت  ساختارهای  در  را  سهم  بيشترين 
دارند. اقوام ديگر نيز به ميزان های مختلف 
واضحًا  ولی  دارند؛  سهم  ساختار  اين  در 

سهم شان كمتر از آن چه بايد، است.
اين اقوام هرچند حاال در درون يک ساختار 
را  شديدی  تنش های  می كنند،  كار  هم  با 
پشت سر گذاشته اند و بحران اعتماد ميان 

آن ها، در حد مزمن است.
از نگاه سير تحول تاريخی، گريزپذير نبوده 
چون  نشود؛  ايجاد  تنش هايی  چنين  كه 
حاكميت طوالنِی يک قوم بر كشور سبب 
اقوام  ميان  در  فراوانی  عقده های  بود  شده 

ديگر به وجود بيايد.
از اين جا بود كه در دهۀ هفتاد خورشيدی، 
درگيری های  سبب  عقده ها  اين  انفجار 
سال های  در  شد.  افغانستان  در  خونين 
بعد هم نه تنها اين تنش های قومی كاهش 
نيافت؛ بلكه به انواع مختلف به تشديد آن 

پرداخته شد.
يک بار  اخير،  رياست جمهوری  انتخابات 
ديگر عمق و پهنای اين تنش ها را به نمايش 
قومی  تنش های  اين كه  وجود  با  گذاشت. 
ولی  نبود،  خشونت بار  انتخابات  دوران 
نشانه های واضحی از وجود شكاف عميق 

ميان اين اقوام داشت.
مختلف،  اقوام  ميان  قدرت  تقسيم  با  حاال 
آمده  ميان  به  اختالفات  اين  كاهش  زمينۀ 
است و در پنج تا ده سال آينده، اين تنش 

ها سير نزولِی سريعی را خواهد پيمود.
در اين ميان، نقش نسل جوان قابل مالحظه 
خواهد بود. هرچند نسل جوان نيز به دليل 
خود،  اسالف  قوم گرايانۀ  سياست های 
در  به ويژه  شده اند،  قومی  تعصباِت  درگير 
جريان انتخابات و اين تعصب را در رفتار 
و گفتار آنان می شود ديد؛ ولی در حقيقت 
اين نسل با شيوۀ برخورد متفاوت، راهش 
را به سوی ساختارهای قدرت باز خواهد 

كرد. 
سياست های  اين،  از  پس  كه  است  واضح 
قومی نمی تواند پاسخ گوی نيازهای جامعۀ 
در  دليل  همين  به  باشد،  افغانستان  جديد 
موفق  سياست مدارانی  تنها  آينده  سال های 
اين  از  بسازند  ثابت  كه  بود  خواهند 
كنش های  در  اقل  يا حد  استند  دور  افكار 

سياسی شان از آن پرهيز می كنند. 
نو،  نسل  جديد  افكار  كنار  در  حالت  اين 
از عوامل عمدۀ كاهش تنش های قومی در 

سال های آينده خواهد بود.
اين هم درست است كه داليل فراوانی برای 
افغانستان  در  قوميت زده گی  ادامۀ  احتمال 
ميان  مقايسه  يک  در  ولی  دارد؛  وجود 
تنش های  و  تعصب  از  مملو  گذشته های 
آن  به  نوشته  اين  در  كه  آينده يی  و  قومی 
مناسبی  زمينه های  شد،  خواهد  پرداخته 
افكار  و  قومی  تنش های  كاهش  برای 

قوم گرايانه به وجود خواهد آمد.

احسان امینایی چترودی
با چند گلداِن كوچک طراوت را به محيط كار اضافه كنيم. همان طور كه 
گفته شد، بخش عمدۀ زماِن ما در محل كار می گذرد، پس اندكی هزينه 
كردن برای آن ارزشش را دارد. از آن مهم تر اين كه اين ايده می تواند به 
عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی)organization culture(  درآيد و 
ديگران را هم به تقليد از ما تشويق كند. در نهايت به صورت خودكار محل 
كارِی »سبز« و دل پذير خواهيم داشت. ايدۀ دوم ترغيب دوستان به تفكيک 

زباله ها به ويژه كاغذباطله ها برای بازيافِت دوباره است. 
نقش موسيقی های ماليم در كاهش تنش و ناهنجاری های اجتماعی بر كسی 
پوشيده نيست. از وجود معجزه آسای آن در محيط كاری غافل نباشيم. با 
در  نباشد  ديگران  كار  ميزان صدايی كه مخِل  با  و  با همكاران  هماهنگی 

محيط كار به ويژه در ساعات پايان كار می توانيم از آن بهره بگيريم.
از هر مناسبتی برای با هم بودن، بهره گيريم. جشن تولد، ازدواج، افتتاح و 
اتمام پروژه ها همه گی می توانند بهانۀ خوبی برای جشن گرفتن و شاد بودن 
باشند. گاهی همكاران را به خوردنی يا نوشيدنی هرچند مختصر دعوت 
كنيم و از نظرات و خلق وخوی آن ها آگاه شويم. خيلی از تنش ها به خاطر 
عدم شناخِت كافی از يكديگر روی می دهد و در شوک هايی كه در زنده گی 
همچون از دست دادن نزديكان روی می دهد، در كنار يكديگر باشيم. از سه 
نيروی مخرب و ويران گر چه در محل كار چه در زنده گی شخصی برحذر 
باشيم و آن ها را به حداقل ممكن برسانيم. اين سه نيروی اهريمنی، خشم و 
كينه و نفرت است. در كوتاه ترين زمان ممكن كدورت ها را برطرف كنيم.

در انتقال تجربيات و دانِش خود به ديگران تعلل نكنيم. اين كار عالوه بر 
ايجاد دوستی بيشتر در سازمان، سازمان را به يک مدرسه و محيط يادگيری 
تبديل می كند كه در آن افراد احساس پوچی نمی كنند. منابع گوناگون و 
كار  مورد  در  به خصوص  اگر  بياموزيم،  يكديگر  به  را  فناوری  تازه های 
مشترک مان به مطلبی در وب سايت يا روزنامه و مجله  يی برخورديم، آن را 

برای همكاران ايميل كنيم.
و  آن ها فرصت  به  نكنيم،  پيش داوری  به سازمان  تازه وارد  افراد  مورد  در 
ياری دهيم تا خود را با شرايط وفق دهند. هم سازمان و هم خود ما به 
ايده های جديد نيازمنديم و بدانيم كه آشنايی با يكی از اين افراد می تواند 
آينده در پيش  بهتری در  ما را عوض كند و موقعيت های  مسير زنده گی 
دوستان  را  تحصيلی  و  از فرصت های شغلی  بسياری  دهد.  قرار  ما  روی 
جديد ايجاد می كنند، پس اين اصل كليدی مديريت را به خاطر بسپاريم 

»از تغييرات نهراسيم.«
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پیتر بردشاو 
برگردان: صوفیا نصرالهي

به  را  كارش  جذاب،  و  باهوش  سخت،  باكال،  لورن 
عنوان يكی از مخلوقات ساخته شده توسط استوديوها 
شروع كرد و شمايل نماديِن او از سرسختی، پارادوكسی 
نقش های  به خاطر  داد.  شكل  را  كارنامه اش  كه  بود 
با  اوليه اش  درخشان  فلم های  در  كه  فوق العاد ه يی 
بوگارت به او می دادند، لقِب سرسخت به او اعطا شد. 
برابر  در  را  واقعی  سرسختِی  شد  مجبور  او  بعدها  و 
استوديوها از خودش نشان دهد. نقش های احمقانه را 
رد كرد، كارش را به حالِت تعليق درآوردند و بعد هم 

در دهۀ 5۰ با مک كارتيسم دچار چالش شد. 
ازدواج افسانه يِی او با همفری بوگارِت خودش باعث 
شد درجۀ سختی اش چه در داستان ها و چه در واقعيت 
استراتژيک  پيوسته گی  يک نوع  بشود.  هم  گداخته تر 
از  بخشی  عموم،  نظر  از  او  بود.  برقرار  بين شان 
سرسختِی بوگارت را به خودش جذب می كرد)اگرچه 
بوگارت واقعی نسبت به آن چه كه به مخاطبان اجازه 
می داد از طريق فلم هايش از او درک كنند، روح خيلی 
حساس تری داشت(. در آن ازدواِج مهيج و شورانگيز 
كه استوديوها عاشقش بودند و از آن می ترسيدند، يک 
بمب تبليغاتی وجود داشت كه تهديد بزرگی برای شان 
محسوب می شد: اين كه باعث شود ستارۀ شان سخت يا 

غيرقابل همكاری بشود.
امروز اگر به باكال نگاه كنيـم، آن قدر منحصربه فرد به 
اصل  در  او  كنيم  فكر  است  عجيب  كه  می رسد  نظر 
كار  تجارت  بازار  در  ليک  ويكتوريا  مدل  عنوان  به 
زيبا،  داشت:  يكه  و  قابل تشخيص  پرسونايی  می كرد. 
با موهای مجعد درخشان و درشت هيكل، و صدايی با 
تُِن آرام كه جذابيِت خاصی به او می بخشيد، در حالی 
كه لباس های شيكش او را تبديل به چيزی می كرد كه 
سينما  مد  راهنمای  هاليوود  خود  اهالی  و  كارمندان 
را  فلم ها  زن  تماشاگران  كه  كسی  می كردند.  صدايش 
ترغيب می كرد تا ستايشش كنند، از او تقليد كنند و با 

او حس همدلی داشته باشند.
اغلب اوقات با نگاه كردن به كارنامه اش به نظر می رسد 
كه او از نقش يک دختر جواِن رمانتيِک مستقيم تبديل 
اين  حدودی  تا  راستش  و  شد  بزرگ  بانوی  يک  به 
تأثير  سنی  هر  در  او  افتاد.  كه  بود  اتفاقی  همان  دقيقًا 
دوباره يی روی زنده گی اش در هاليوود می گذاشت، در 
ايرنه دان و لورتا يانگ در  حالی كه چهره هايی مانند 
گمنامی از سينما محو شدند. باور نكردنی است وقتی 
به اين فكر می كنيم كه او فقط نوزده سال داشت وقتی 

اولين حضور خارق العاده اش در سينما را با فلم داشتن 
يا نداشتن )۱۹۴۴( تجربه كرد. بازی در مقابل همفری 
پيرتر  او ۱۰ سال  باعث شود  كه  به شيوه يی  بوگارت 
به نظر برسد، يعنی حدوداً خودش  از سن واقعی اش 
نظر  به  طوری  او  داد.  نشان  بوگارت  هم سن وسال  را 
می رسيد كه انگار به بوگارت می گويد نيمۀ گم شده اش 
را پيدا كرده با اين كه در آن سن و سال به نظر می رسيد 
پيشنهاد  يک  است  ممكن  بوگارت،  با  مقايسه  در 
متفاوت به زنی سبک سر و بوالهوس باشد كه بوگارت 

می خواهد فقط با او وقتش را بگذراند. 
محصول  يک  باكال  كه  می رسيم  نكته  اين  به  دوباره 
كه  داشت  مدی  و  شيوه  و  سبک  بود:  استوديويی 
به  حق  طور  به  پرده  روی  را  نوجوانان  می توانست 
جانب و موجهی تبديل به زنی جهان ديده بكند؛ چيزی 
كه در موارد مشابه عماًل غيرممكن است. اگر چه اين 
روی  بر  را  خودش  عوارض  فريب كارانه  كمی  روند 
انسان باقی می گذاشت كه بايد تحملش می كرد. باكال 
و  خون سرد  فلم ها  در  چه قدر  هر  كه  می كرد  اعتراف 
حسابی  صحنه  روی  اعصابش  است،  عاقل  به ظاهر 
متشنج بود و هر بار تا آخر عمرش از وحشت صحنه 

رنج می كشيد.
اين دليل  به  بركينريج رمان طعنه آميز گور ويدال  ميرا 
مشهور شد كه ادعا می كند: در دهۀ بين ۱۹۳5 تا ۱۹۴5 
هيچ فلم بی ربطی در اياالت متحدۀ امريكا ساخته نشد. 
بوگارت  همفری  و  باكال  لورن  ميان  صحنه  آن  قطعًا 
هاكس  هاوارد  جنگی  رمانس  نداشتن،  يا  داشتن  )در 
طرز  به  مترجم(  ـ  همينگوی  ارنست  رمان  از  اقتباس 
مقاومت ناپذيری مربوط و مناسب بود: بوگارت هری 
كه  ماهی گيری  قايق  يک  كاپيتان  بود.  مورگان  استيو 
اما  به نظر می رسيد،  از دنيا  از زنده گی و خسته  بيزار 
ويشی  در  محجوب  و  نجيب  امريكايی  يک  اصل  در 
فرانسه بود. مرد الهام بخشی كه به گروه مقاومت كمک 
می كرد تا اين كه با زن امريكايی جذاب منحصربه فردی 
برخورد می كند كه نامش ماری برونينگ است و باكال 
نقشش را بازی می كند. ديالوگ ميان آن ها با نشانه های 
ظاهری مشخصی بارور می شود كه اشاره به همۀ معانی 
پنهان دربارۀ رابطه و جنسيت امريكايی و توان مداخله 
از  تصويری  می تواند  زن  يک  چه طور  اين كه  و  دارد 
به  را  جنگ  از  بعد  امريكای  در  موجود  مستقل ترين 
می دانی  می گويد:  بوگارت  به  باكال  بكشد.  تصوير 

نيستی  مجبور  استيو.  كنی  بازی  من  با  نيست  نيازی 
چيزی بگويی و مجبور نيستی هيچ كاری انجام بدهی. 
هيچ كاری. اوه شايد فقط بايد سوت بزنی. تو می دانی 

چه طوری سوت بزنی، نه استيو؟
به  كه  است  مسن تر  مرد  ويژۀ  امتياز  و  حق  اين  البته 
را  ورزيدن  مهر  راه های  فروتن،  و  مطيع  جوان تر  زن 
بياموزد. باكال )به كمک فلم نامه نويسان جولز فورتمن 
و ويليام فاكنر( اين فرضيه را باطل می كند. فلم مشهور 
است كه از سگرت كشيدن استفاده كرده تا به ارتباط 
كنايۀ  كند. سوت زدن هم يک  اشاره  مرد  و  ميان زن 
جديد و شوخ طبعانه از زاويۀ ديگر بود. ديويد تامسون 
هوشمندانه اشاره می كند كه ديالوگ سوت زدِن باكال 
شبيه يک  نوع خودارضايی است. و خيلی هم ظالمانه و 
ويران گر است، چون باكال نه تنها ديالوگ را می گويد، 
انجام  را  كار  اين  چه طور  می دهد  ياد  بوگارت  به  كه 

دهد.
 حضور خارق العادۀ باكال روی پرده می بايست تبديل 
اما  می شد،  كمدی  برای ساخت  عظيم  نيروی  يک  به 
زوركِی  و  بی جا  خنده های  به  دوران  آن  در  احتماالً 
در  او  داشتند.  نياز  بيشتر  زن  كمدين های  در  شكننده 
فلم »چه گونه با يک ميليونر ازدواج كنيد؟« نقش يک 
مريلين  كنار  در  می كرد،  بازی  را  خون سرد  مشتری 
كه  بود  نفری  سه  آن  از  يكی  گريبل،  بتی  و  مونرو 
چشمش پی طال بود. اما او در تمام طول فلم طوری 
به نظر می رسيد كه انگار كل ايدۀ به دام انداختن يک 

شوهر ثروتمند، خيلی پست تر از شخصيت اوست و در 
حقيقت نقش يک زن مطلقه را بازی می كرد)من يكی از 
آن طالق هايی داشتم كه شما هيچ جا چيزی درباره اش 
نمی خوانيد(. لورن باكال شبيه يكی از آن مدل زن هايی 
بود كه به صورت مستقل خودشان ثروتمند هستند و 
ثروت شان را از راه شكار فيل يا معامله با خارجی ها به 
دست آورده اند. مردها بايد برای ازدواج با چنين زنی 

صف بكشند.
به  هم  تياتر  آن روی صحنۀ  در  كه  كارنامه يی  از  بعد 
اندازۀ سينما تحسين شد، باكال سراغ نقش های مكملی 
رفت كه اعتبار سنگينی برايش به ارمغان آوردند، مثل 
 The Mirror( نقشی كه در فلم آينه ها دو چهره دارند
مادر  فلم  آن  در  كرد.  بازی   )Has Two Faces
غيرقابل تحمِل باربارا استرايسند بود. قبل تر از آن در فلم 
پرستارۀ قتل در قطار سريع السير شرق سيدنی لومت، 
نقش خانم هوبارد را داشت. زن ثروتمند امريكايی در 
خارج كه مظنون به قتل بود. داد و هوار راه می انداخت 
و آمرانه دستور می داد درحالی كه آلبرت فينی در نقش 
به نظر می رسيد ادب و  بود و  مقابلش  پوآرو  هركول 
متانت و قانون مداری او در سايۀ عصبانيت و كج خلقی 
حضور باكال،  محو می شود. اين جا ديگر هيچ ماجرای 
با  مدعی  و  ثروتمند  او  نداشت.  وجود  عاشقانه يی 

رفتاری مردانه بود.
لورن باكال ويژه گی ستاره ها را داشت كه بخشی از اين 
ويژه گی توسط استوديوها به آن ها آموزش داده می شد: 
آشاميدن،  شيوۀ  و  كشيدن  سگرت  چه طور  رفتن،  راه 
او  اما  بگويد.  بود  قرار  كه  ديالوگی  كردِن  موج دار 
عالوه بر اين ها، يک غرور و بزرگ منشی ذاتی داشت. 
را  بزرگش  فلم های  ملكه وار.  يک نوع جذابيت طبيعِی 
 to have and( امروز نگاه كنيد: داشتن يا نداشتن
 ،)the big sleep( يا خواب بزرگ )to have not
می تواند  هميشه  قدرت  با  می شويد  متوجه  آن گاه 

مجذوب تان كند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1531      شنبه           19 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    20رجب  ا لمرجب     y 1436   9  می        2015

تو می دانی چه طور سوت بزنی!
به یاد لورن باکال 
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امروز اگر به باكال نگاه كنیـم، آن قدر 
منحصربه فرد به نظر می رسد كه عجیب 
است فکر كنیم او در اصل به عنوان 
مدل ویکتوریا لیک در بازار تجارت كار 
می كرد. پرسونایی قابل تشخیص و یکه 
داشت: زیبا، با موهای مجعد درخشان و 
درشت هیکل، و صدایی با تُِن آرام كه 
جذابیِت خاصی به او می بخشید، در حالی 
كه لباس های شیکش او را تبدیل به 
چیزی می كرد كه كارمندان و اهالی خود 
هالیوود راهنمای مد سینما صدایش 
می كردند. كسی كه تماشاگران زن فلم ها 
را ترغیب می كرد تا ستایشش كنند، از 
او تقلید كنند و با او حس همدلی داشته 
باشند
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شهید ثاقب
مختلف،  بهانه های  به  همه ساله  معلوم الحال،  عده يی  كه  است  سالی  چند 
نزديک سفارِت ايران در كابل گرد می آيند و با راه اندازی راهپيمايی، ايران 

را متهم به تهاجم فرهنگی در افغانستان می كنند.
فرض كنيم كه اين اتهام واقعيت دارد، پرسش اين است: »چه چيزی در اين 
تهاجم آن قدر خطرناک است كه اين عده را به وحشت انداخته است؟ آن 

»چيِز خطرناک« چيست؟«
سال ها پيش وقتی شيلی دموكراتيک سقوط كرد و جای خود را به استبداد 
خالی نمود، مأموران پوليس به خانۀ پابلو نرودا، شاعر و نويسندۀ معروف 
شيلی، هجوم بردند و به بازرسی شروع كردند. وقتی سرگردِ مسووِل عمليات 
چيزی نيافت، از شاعر كه در بستر بيماری افتاده بود معذرت خواست و 
گفت: »ببخشيد عالی جناب، ولی به ما خبر داده بودند كه چيِز خطرناكی در 

اين جا وجود دارد.«
حكايت می كنند كه شاعر در پاسخ گفت: »بله، يک چيز خيلی خطرناک. 

اسمش شعر است.«
به نظر می رسد آن  چيِز خطرناكی كه برخی ها را در افغانستان نيز نگران و 
خشمگين ساخته است، اسمش »فرهنگ« است. اين ها از چيزی كه هراس 
دارند، رشد ادبيات فارسی و فرهنِگ مطالعه در افغانستان است كه ارتباط 

مستقيم با محصوالت فرهنگی و كتاب های ناشراِن ايرانی دارد.
 بايد هم بترسند، آن هم به دو دليل:

يک: فاشيسم و تماميت خواهِی قومی ممكن نيست در سرزمينی به اقتدار 
برسد و حرف نخست را بزند مگر هنگامی كه ملت های ستم ديده، فرهنگ 
و حافظۀ خود را از دست بدهند. ميالن كوندرا می گويد: »ملت ها اين گونه 
نابود می شوند كه نخست حافظه های شان را از آن ها می دزدند، كتاب های شان 
را تباه می كنند، دانِش شان را تباه می كنند، و تاريخ شان را نيز. و بعد كِس 
ديگری می آيد و كتاب های ديگری می نويسد، و دانش و آموزِش ديگری به 

آن ها می دهد، و تاريِخ ديگری را جعل می كند.«

با درِک اين مسأله است كه فاشيسم و تماميت خواهِی قومی در افغانستان، 
از زمان امير امان اهلل خان و محمود طرزی تا به امروز، همواره در ستيز با 
فرهنِگ فارسی بوده و كوشيده  با استفاده از ابزارهای مختلف ـ از اجبارِ 
يادگيرِی زبان پشتو گرفته تا تأسيس پشتوتولنه و جعل تاريخ ـ فرهنگ و 
هويت فارسی زبان های افغانستان را تضعيف و حتا ـ در صورت امكان ـ 
ميان فارسی و دری  امروزه  نابود بسازد. مرزكشی موهوم و خيالی يی كه 
صورت می گيرد و بر بنياد آن از تهاجم فرهنگِی ايران صحبت می شود، در 
حقيقت ادامۀ همان پروسه يی است كه با محمود طرزی آغاز شد و تا امروز 

ادامه دارد. 
ميوۀ  همان  را  دانش  گروه گرايی،  انواع  از  يكی  مثابۀ  به  قوم گرايی  دو: 
باعث عصيان مردم عليه آموزه های تماميت خواهی  ممنوعه يی می داند كه 
باعث  مردم،  ميان  در  برابری  و  عدالت طلبی  روحيۀ  احيای  با  و  می شود 

فروپاشِی بهشت عدِن تماميت خواهان می گردد. 
نگرانِی به جايی است! اين واقعيت است كه اگر عزت اهلل فوالدوند ايرانی 
نمی بود، من با »جامعۀ باز«ِ كارل پوپر آشنا نمی شدم، و اگر رامين جهانبگلوی 
ايرانی نمی بود، از انديشه های خشونت پرهيزِی گاندی آگاه نمی گرديدم. من 
همين لحظه كتابی را می خوانم كه »فوكو و گفت وگوی اجتماعی« نام دارد. 
اين كتاب از كريستوفر فلزن است كه توسط يک مترجم ايرانی به فارسی 
ترجمه گرديده است. اين كتاب برای من سخن از »گفت وگو« و مبارزه عليه 

سلطه می گويد. 
فرهيخته گان ايرانی، جوانانِ  ما را از طريق آشناسازی با افكار و انديشه های 
بزرگ ترين متفكران عصر، عدالت خواه و خشونت پرهيز و ضدطالبانی بار 
آورده اند. جرمِ آن ها اين است كه با ترجمۀ آثار بزرگ ترين انديشمندان، ما را 
عليه استبداد طالبانی بسيج نموده اند. امروزه اگر مشاهده می كنيد كه عده يی 
زير نام »فعاالن جامعۀ مدنی« عليه تماميت خواهی ارگ رياست جمهوری 
و خشونت گرايی طالبان می ايستند و مبارزه می كنند، به علت آشنايی شان 
برای مان  ايرانی  مترجمان  توسط  كه  متفكرانی ست  همين  انديشه هايی  با 

گروه های  برای  آيا  كه  است  اين  پرسشم  بنابراين،  است.  گرديده  معرفی 
تماميت خواه، جرمی بزرگ تر از عدالت طلبی و خطری بزرگ تر از كتاب، 
قابل تصور است؟ آن ها اگر دم درِ سفارِت ايران رفته و از تهاجم فرهنگی 

آن كشور ننالند، از چه بنالند؟ از انتحار پرورِی پاكستان؟!!

سخن پایانی
روزی كه عبدالباری جهانی به عنوان وزير اطالعات و فرهنگ معرفی گرديد، 
شايعاتی در ميان مردم پخش گرديد مبنی بر اين كه او فرموده است كوشش 
خواهد كرد تا آثار فارسی را به دری ترجمه كند. در جمعی نشسته بوديم، 
يكی از دوستان از اين سخناِن منتسب به آقای جهانی اظهار نگرانی كرد 
و از شكل گيری موج جديِد فارسی ستيزی توسط دولت افغانستان صحبت 
نمود. يكی از بزرگان نيز كه در اين جمع وجود داشت، نگرانی او را بی بنياد 
سرزمين  اين  در  تماميت خواهی  و  فاشيست  كه  هرباری  گفت  و  خوانده 
عليه زبان شيرين فارسی موضع گرفته، فرهنگيان افغانستان بيشتر از پيش 
متوجه حساسيِت موضوع گرديده و به حمايت از قند پارسی برخاسته اند. 
ديروز هم يكی از اعضای مجلس نماينده گان در جايی می گفت كه آن قدر 
به داعيۀ عدالت خواهی كرده  خدمتی را كه نويسندۀ كتاب »سقاوی دوم« 
است، هيچ كِس ديگری انجام نداده است؛ آخر، كتاِب او باعث شد كه مردم 
افغانستان آگاه شوند و مبارزات  از عمق و ژرفای برنامه های فاشيسم در 

عدالت طلبانۀشان را شدت بخشند. 
از البه الی گفته های اين بزرگان چيزی را كه می توان دريافت اين است كه 
راهپيمايی های كذايی، نه تنها به زيان مان تمام نمی شود، بل باعث وحدت و 
يک پارچه گِی صفوِف عدالت طلبان شده و عامل توجه بيشتِر فارسی زبان ها 
به فرهنِگ واالی شان می گردد. يک چيز را تجربۀ تاريخی ثابت ساخته است: 
از فرهنگ شان  اما  از قدرت سياسی بگذرند،  فارسی زبان ها حاضر هستند 

هرگز! 
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... دادگاهی  زاخیل وال 
پيگرد  اين عده مورد  اثبات جرم  صورت 

قانوني قرار گيرند.
اعضاي  از  يكي  زاده،  ابراهيم  عباس 
به  زاخيلوال  گفت،  نيز  افغانستان  پارلمان 
افغانستان،  دولت  سابق  ماليۀ  وزير  عنوان 
نيم ميليارد دالر از افغانستان خارج كرده...   
اختالس  داخلي  قراردادهاي  عقد  در  و 

گسترده يي را سازماندهي كرده است.
زاخيلوال  كه  كرد  خاطرنشان  ابراهيم زاده 
افغانستان  در  را  مالي  فساد  بزرگترين 
مرتكب شده و بايد حكومت وحدت ملي، 

وي را به مقامات قضايي معرفي كند.
شماری از اعضای مجلس، از رييس  دولت 
وحدت ملی به دليل حمايت از اين مقام 

فاسد به شدت انتقاد كرده اند. 
مالی  حمايت  دليل  به  كه  گفته اند  آنان 
پول  از  زاخيل وال  آقای  گستردۀ  پولی  و 
آقای  انتخاباتی  كمپاين های  در  بيت المال 
دادگاه  به  را  او  رييس جمهوری  غنی، 

نمی كشاند.
آنان از نهادهای عدلی و قضايی خواستند 
بانک های  به  زاخيل وال  كه  را  پولی 
داد  داده و خانه و جای  انتقال  بين المللی 

خريده بر گردانند. 

میـوۀ ممـنوعـۀ دانـش و فـرهنـگ

 IsI از ارگ چه ...
مذاكرات فريبنده با طرف افغانستان بوده است. شايد در زمستان پيشرو 
نمايشی  كارهای  پاكستانی ها  ميكند  فروكش  در هرحال جنگ  كه  وقتی 
مانند زمستان گذشته انجام دهند. به خاطر بيرون رفت از اين دايره باطل 
و »فكر داخل قوطی« هر آنچه را كه نتيجه نداده دولت بايد متوقف سازد 
و طرح نو بريزد. پاكستان و طالبان را بايد خلع ابتكار كرد و اين روال نياز 

به ديد متفاوت و روش متفاوت دارد.«
اين در حالی است كه چند روز قبل نيز مذاكرات غير رسمی دو روزه 

هيأت افغانستانی و طالبان در قطر انجام شده بود.

به  اشاره  با  گذشته  هفتۀ  سنا،  مجلس  رييس  مسلم يار  هادی  فضل 
گفت وگوی غير رسمی ميان هيأت افغانستانی و طالبان اين كشور گفته 

بود: در مورد صلحی كه بانی آن پاكستان باشد، خوش بين نيستم.
مسلم يار افزود: با روند صلحی كه گرداننده آن پاكستان باشد، مخالفم زيرا 

انگيزه اصلی اسالم آباد در اين خصوص هنوز مشخص نيست.
رييس مجلس سنا اظهار داشت: دولت  پاكستان بايد دست از حمايت و 
تأمين مالی گروه های افراطی بكشد و اگر خواهان برقراری ثبات و امنيت 
در منطقه است، با دولت افغانستان همكاری كند تا اقدامات اساسی برای 

از بين بردن اين گروه ها صورت گيرد.
عقيده  به  كه  است  شده  انجام  حالی  در  كابل  به  آی اس آی  رييس  سفر 

برخی از كارشناسان، سفر چندی قبل اشرف غنی به هند نشان دهنده نتيجه 
نگرفتن وی از بهبود روابط با اسالم آباد بوده است.

حال پس از گذشت چندی از تعهدات پاكستان در مورد بر سر ميز مذاكره 
كشاندن گروه طالبان افغانستان و آغاز نشدن اين مذاكرات، سفر مقامات 
ارشد نظامی پاكستان از جمله رضوان اختر رييس سازمان اطالعاتی اين 
كشور به كابل حاكی از آن است اسالم آباد به دنبال فعال نشان دادن خود 
در خصوص روند صلح افغانستان است و اشرف غنی نيز به اين كشور در 

خصوص گفت وگوهای صلح اميدوار است.

روشن شدن  خواهان  سنا  مجلس  رييس 
اتهاماتی است كه از سوی برخی اعضای  

مجلس بر وی وارد شد است.
فضل الهادی مسلميار می گويد كه مقامات 
حميدزی  اللی  اظهارات  بايد  حكومت 
عضو مجلس را كه گفته طراحان حمالت 
نگهداری  وی  برادر  منزل  در  انتحاری 

می شوند را به گونۀ جدی بررسی كند. 
به  كابل  در  جمعه  روز  مسلميار  آقای 
اتهامات  اين  هرگاه  گفت:  خبرنگاران 
درست ثابت نگردد، اين عضو مجلس بايد 

محاكمه شود.
ظاهر  حاجی  و  اللی  گفته های  گفت:  او 
از  من  تقاضای  می كنم؛  تقبيح  را  قدير 
است  اين  اجرايی  رييس  و  رييس جمهور 
هرگاه  كنند.  بررسی  را  موضوع  اين  كه 
كرده،  رد  ملی  امنيت  كه  طوری  موضوع 
حقيقت نداشته باشد، من از مجلس برای 
حيثيت  اعاده  خواهان  خانواده ام  و  خود 
حكومت  به  وقت  هفته  يک  من  هستم. 
می دهم و پس از آن از خود در برابر اين ها 

عكس العمل نشان خواهم داد.«

آقای مسلميار گفت: خانواده اش هيچگاه از 
مخالفان مسلح حمايت نكرده و برعكس 
در جنگ های جاری قربانی های زيادی را 

نيز متحمل شده است.
پيشتر امنيت ملی افغانستان اتهامات اين دو 

عضو مجلس را به شدت رد كرد. 
قندهار  مردم  نماينده  حميدزی  اللی  اما 
به  مردم  نماينده  يک  حيث  به  می گويد، 
می گويد  و  است  ايستاده  خود  موقف 
حكومت بايد اين قضيه را به گونۀ جدی 

بررسی كند.

هيأت اداری مجلس نماينده  گان نيز گفته 
است كه بايد به گونۀ جدی اتهامات اين 

دو عضو مجلس بررسی شود.
حق  كس  هيچ  كه  گفته  مجلس  معاون 
بر  را  اتهامی  و شواهد  اسناد  بدون  ندارد 

كسی وارد كند. 
جلسۀ  در  چهارشنبه  روز  حميدزی  اللی 
برادر  منزل  از  كه  گفت  مجلس  عمومی 
حمالت  طراح  مسلميار  الهادی  فضل 

انتحاری بيرون آورده شده است.

ضرب  االجل یک هفته یی رییس مجلس سنا به حکومت:

خود در برابر ظاهر قدیر و اللی واکنش نشان می دهم
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ورزش
              پیکه:    

 پپ گواردیوال به خوبی 
ما را می شناسد!

اين فصل  تيمش در  تأكيد كرد  كاتالونيا  آبی و اناری پوشان  برزيلی  مهاجم 
روی كسب هر دو جام داخلی فوتبال اسپانيا و قهرمانی در ليگ قهرمانان 

اروپا حساب می كند.
به نظر نيمار او و هم تيمی هايش در اين فصل شانس زيادی برای تكرار 
افتخاری كه بارسای پپ گوارديوال در سال 2۰۰۹ با كسب تمامی جام ها 

رقم زد، دارند.
بايرن مونيخ در  بارسلونا مقابل  از پيروزی ۳ بر صفر  نيمار كه گل سوم 
با  رساند،  ثمر  به  را  اروپا  قهرمانان  ليگ  نيمه نهايی  مرحله  از  رفت  دور 
بود.  عالی  فوتبال  ما و هواداران  برای  بازی  آن  بازی گفت:  آن  به  اشاره 
هواداران بارسلونا از تماشايش لذت بردند چون واقعًا خوب بازی كرديم 
و همه چيز بر وفق مراد مان پيش رفت. ۹۰ دقيقه ديگر بايد بازی كنيم تا 
رؤيای مان كامل شود. حريف مان تيم سرسختی است و در بازی برگشت 

هم بايد آن را شكست دهيم.
در  كه  الليگا  قهرمانی  گانه  سه  برای كسب  كاتاالن ها  شانس  درباره  وی 
جدول رده بندی آن صدرنشين است، جام حذفی اسپانيا كه به فينال آن راه 
پيدا كرده و ليگ قهرمانان اروپا كه در آستانه صعود به فينال قرار گرفته 
است، تأكيد كرد: هدف ما امسال كسب هر سه جام است. از ابتدای فصل 
تاكنون هدف ما رسيدن به هر سه جام بوده و هر چه می گذرد به اين هدف 
اين  بايد در  بازی ديگر در الليگا داريم و  نزديک تر می شويم. شنبه يک 

بازی بجنگيم تا به هدف مان نزديک تر شويم.
ستاره برزيلی كاتاالن ها درباره جو دوستانه يی كه در حال حاضر بر رختكن 
بارسلونا  بازی  )در  من هرگز حركت مسی  كرد:  تأكيد  است،  تيم حاكم 
برابر كوردوبا( برای تقديم ضربه پنالتی اش به من را فراموش نمی كنم. او 
می توانست با زدن آن گل هت تريک كند اما گذاشت من آن ضربه را بزنم. 
او بهترين بازيكن دنياست و من قدردان كاری كه انجام داد هستم. از مسی 

درس های زيادی می آموزم و چنين  حركاتی برايم آموزنده است.
نيمار درباره فينال ليگ قهرمانان اروپای فصل جاری در برلين و شانس 
تيمش برای رسيدن به اين بازی عنوان كرد: پيش بينی  درباره اين بازی 
مونيخ  بايرن  به  نسبت  است.  ميان  در  تيم  پای چهار  است چون  سخت 
شانس بيشتری برای صعود داريم اما يوونتوس، رئال مادريد و بايرن مونيخ 
همگی بازيكنانی دارند كه می توانند همه را غافلگير كنند. مطمئنًا بارسلونا 
هرآنچه در توان داشته باشد انجام می دهد. در ۹۰ دقيقه بازی برگشت در 

آليانتس آره نا هر اتفاقی ممكن است رخ دهد.

پاری سن ژرمن قرار  ليورپول و  ممفيس دی پای كه مورد توجه 
ونگر  آرسن  درآورد.  سر  منچستريونايتد  از  سرانجام  داشت، 
تاكيد كرد سران تيمش به هيچ وجه به دنبال خريد د ی پای نرفته 
بودند، زيرا توپچی ها در پُست او بازيكنان خوب زيادی را در 

اختيار دارند.
بازی  كه  را  فوتبالی  نوع  و  دی پای  گفت:  زمينه  اين  در  ونگر 
بازيكنانی  من  تيم  در  كنم  تاكيد  بايد  اما  دارم  دوست  می كند، 
كه مانند او بازی می كنند، زياد است. نمی خواستم او را به لندن 
بياورم چون بازيكنانی كه خودم در اختيار دارم به اندازه كافی 
خوب هستند. اگر به بازيكنانی كه در اختيار دارم نگاهی بيندازيد، 
اگر  باالست.  تا چه حد  تيمم  متوجه می شويد سطح و كيفيت 
بخواهيم تيم را قوی تر از اين هم بكنيم، باز هم به دنبال خريد 
يک بازيكن مانند دی پای نخواهم رفت. هدف اصلی ما در فصل 

نقل و انتقال های تابستانی خريد يک هافبک تهاجمی است.
آرسنال كه اكنون در رده سوم جدول رده بندی ليگ برتر انگليس 
قرار گرفته است، در اين هفته از رقابت ها در ورزشگاه امارات 

ميزبان سوانسی خواهد بود.

باشد  اوج  در  مسی  وقتی  كرد:  تأكيد  كاتاالن ها  ساله   2۸ مدافع 
كسی قادر به مهار او نيست.

بر  بارسلونا  صفر  بر   ۳ پيروزی  خصوص  در  پيكه  جرارد 
بايرن مونيخ در دور رفت از مرحله نيمه نهايی ليگ قهرمانان اروپا 
گفت: بازی حساسی بود. بارسلونا در دفاع خيلی خوب كار كرد 
چون اجازه نداديم حتی بايرنی ها به سمت دروازه ما شوت بزنند. 
وقتی به تيمی همچون بارسلونا اجازه زدن شوتی به سمت دروازه 
را نمی دهيد خيلی هيجان انگيز است. ما از موقعيت های خود به 
نحواحسن استفاده كرديم و در ضدحمالت به بايرن لطمه زديم.

وی افزود: می دانستيم كه در اين بازی به طور يک طرفه مالک 
توپ و ميدان نخواهيم بود و آنها هم سعی در اين كار خواهند 
داشت. نمی دانم كه آيا مانوئل نوير بهترين دروازه بان جهان است 
يا خير ولی ما مارک آندره تراشتگن و كلوديو براوو را داريم. نوير 
دروازه بان خوبی است ولی ما هم گل های كمی دريافت كرده ايم 

كه اين نشان از كيفيت دروازه بان های ما دارد.
پپ  كرد:  عنوان  ادامه  در  پوشان  آبی واناری  ملی پوش  مدافع 
اگر مسی در  را می شناسد و می داند كه  ما  به خوبی  گوارديوال 
اوج باشد كسی قادر به مهار او نيست. ليونل دو گل فوق العاده 
به ثمر رساند. به هر حال در فوتبال نمی توان حدس زد كه چه 
اتفاقی خواهد افتاد. بايرن مونيخ تيم خيلی خوبی است، ولی ما در 
بازی برگشت هم به دنبال گلزنی خواهيم بود و آنها بايد حداقل 

پنج گل به ما بزنند.

نیمار: 
از مسی درس های زیادی می آموزم

ونگر: 

نیازی به دی پای نداشتیم

یحیی توره منچسترسیتی 
را ترک می کند

برنامه های هافبک منچسترسيتی خبر داد به احتمال خيلی  مدير 
زياد اين بازيكن ۳۱ ساله در تابستان پيش رو ورزشگاه اتحاد را به 

مقصد تيم ديگری ترک خواهد كرد.
در حالی كه دو سال از مدت زمان قرارداد فعلی يحيی توره با 
باشگاه منچسترسيتی باقی مانده اين بازيكن از ماه گذشته ميالدی 
مذاكرات خود را برای تمديد قرارداد احتمالی اش با اين باشگاه 
خيلی  طرفين  بين  مذاكرات  ظاهراً  ولی  گرفته  سر  از  انگليسی 
اين  جدايی  بر  مبنی  زمزمه هايی  همين  و  نمی رود  پيش  خوب 
هافبک ۳۱ ساله را از جمع آبی های شهر منچستر بر سر زبان ها 

انداخته است.
يحيی توره ساحل عاجی كه در حال حاضر دستمزد هفتگی 2۶5 
هزار پوندی از منچسترسيتی دريافت می كند به شدت مورد توجه 
مانچينی، سرمربی  اينتر است كه هدايتش را روبرتو  تيم فوتبال 

پيشين من سيتی بر عهده دارد.
شبكه  با  گفت و گو  در  توره  يحيی  مديربرنامه  سلوک،  ديميتری 
تلويزيونی »اسكای اسپورت« در خصوص آينده حرفه ای هافبک 
اين  در  يحيی  درصد   ۹۰ احتمال  به  گفت:  من سيتی  سيه چرده 
البته هنوز هيچ چيز  تابستان منچسترسيتی را ترک خواهد كرد. 

قطعی نيست و بايد تا آخرين لحظه فصل جاری منتظر بمانيم.
يحی توره كه در تاريخ ۱۳ می 2۰۱5 )2۳ ارديبهشت( ۳2 ساله 
می شود در سال 2۰۱۰ از بارسلونا به منچسترسيتی ملحق شد و 
با اين تيم دو قهرمانی در ليگ برتر و يک قهرمانی در جام حذفی 

انگليس را تجربه كرد.
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و  سفرا  حامل  بالگرد  مرگبار  سقوط  مسووليت  پاكستان  طالبان  تحريک 
ديپلمات های خارجی در شمال غرب پاكستان را برعهده گرفت.

گروه تحريک طالبان پاكستان جمعه حدود يک ساعت بعد از سانحه كه در 
منطقه گلگيت درشمال پاكستان رخ داد، با صدور بيانيه يی به زبان اردو، مدعی 

شد كه حمله عوامل طالبان موجب سقوط اين بالگرد شده است.
هنوز منابع دولتی و رسمی پاكستان صحت ادعای طالبان را تاييد نكرده اند.

درصورتی كه ادعای طالبان مبنی بر هدف قراردادن اين بالگرد صحت داشته 
طالبان  عوامل  به دست  تروريستی  ترين حادثه  مهم  را  اين حادثه  بايد  باشد، 
بعد از حمله مرگبار اين گروه به مدرسه پيشاور در سال گذشته دانست كه در 

جريان آن حدود ۱5۰ دانش آموز كشته شدند.
بر اثر سقوط ظهر جمعه يک فروند بالگرد حامل ۱۱ ديپلمات خارجی در شمال 
پاكستان، ›ليف الرسن‹ سفير ناروی و ›دومينگو دی لوسناريو‹ سفير فيليپين در 

پاكستان و نيز همسران سفرای مالزی و اندونزی كشته شدند.
منطقه گلگيت در  اين سانحه كه در  نيز در  هالند  لهستان و  همچنين سفرای 
شمال پاكستان رخ داد، به شدت مجروح شدند. حال برخی از مجروحان وخيم 

گزارش شده است.
همچنين دست كم دو نفر از خدمه اين بالگرد نيز كشته شده اند. اين بالگر حامل 

۱۱ تبعه خارجی و شش تبعه پاكستانی بود.
بنا به دعوت رسمی نخست وزير پاكستان، سه فرود بالگرد درحال حمل سفرا، 
كشور   ۳7 از  آباد  اسالم  مقيم  خارجی  نمايندگی های  اعضای  و  ديپلمات ها 
گردشگری  بزرگ  طرح  يک  افتتاح  مراسم  در  شركت  برای  جهان  مختلف 

)تله كابين( در نواحی كوهستانی منطقه گلگيت بودند كه يک فروند آن روی 
ساختمان يک مدرسه سقوط كرد و باعث آتش سوزی در مدرسه شد. هنوز 

اخباری از احتمال تلفات در ميان دانش آموزان مدرسه منتشر نشده است.
بعد از اين سانحه، نخست وزير پاكستان با لغو برنامه افتتاح طرح عمرانی، سفر 

خود را به گلگيت نيمه تمام گذاشت و به اسالم آباد بازگشت.
محمد نواز شريف ضمن ابراز تاسف از رويداد اين سانحه، به خانواده های جان 

باختگان تسليت گفت.

اد ميليبند، رهبر حزب كارگر انگليس روز جمعه پس از اعالم 
شكست حزبش در انتخابات پارلمانی از سمت خود استعفا داد.

مشخص  آنكه  از  پس  نيوز،  اسكای  خبری  پايگاه  گزارش  به 
محافظه كاران  از  تنگاتنگ  رقابتی  در  انگليس  كارگر  شد حزب 
به رهبری ديويد كامرون، نخست وزير انگليس شكست خورده 

است، رهبر حزب كارگر از سمتش كناره گيری كرد.
رهبر  كلگ،  نيک  داد،  گزارش  گاردين  روزنامه  حال  همين  در 
حزب ليبرال دموكرات انگليس در پی نتايج ضعيف حزبش در 
انتخابات پارلمانی استعفا داد. نيک كلگ هم اكنون معاون ديويد 
كامرون، نخست وزير انگليس است و حزبش توانست تنها هشت 

كرسی در پارلمان بدست آورد.
در همين حال نايجل فاراژ، رهبر حزب استقالل بريتانيا )يوكيپ( 
نيز استعفای خود را از اين مقام اعالم كرد. حزب وی توانست در 
جريان انتخابات پارلمانی هفتم می، تنها يک كرسی در پارلمان 

بريتانيا بدست آورد.

طالبان پاکستانی چرخبال دیپلمات ها را سقوط دادند

سفیر فلیپین و ناروی در اسالم آباد کشته شدند

استعفای رهبران 3 حزب بریتانیا در پی شکست در انتخابات

دیدار رائول کاسترو با 
پوتین در مسکو

ديدار  مسكو  در  يكديگر  با  روسيه  و  كوبا  روسای جمهور 
كردند.

رييس   كاسترو،  رائول  نيوز،  يورو  خبری  شبكه  گزارش  به 
از معدود مقام های خارجی است كه در  جمهور كوبا يكی 
مراسم هفتادمين سالگرد پايان جنگ جهانی دوم در مسكو 

روسيه شركت می كند.
وی با والديمير پوتين، همتای روس خود در مسكو ديدار 
كرد و اين ديدار در حالی صورت گرفته كه كوبا و امريكا 
روابط نه چندان مناسب خود را اخيراً بهبود بخشيده و روسيه 
نيز به دنبال به دست آوردن متحدانی در امريكای التين است.
پايان جنگ جهانی  هفتادمين سالگرد  مراسم  در  است  قرار 
شنبه  روز  كه   ۱۹۴5 در  نازی  نيروهای  بر  پيروزی  و  دوم 
برگزار می شود ۱۶ هزار سرباز ارتش روسيه در ميدان سرخ 

مسكو به رژه بپردازند.
بحبوحه  در  جهان  به  روسيه  نظامی  قدرت  نمايش  اين 
انتقادهای غرب به اقدامات كرملين در قبال اوكراين صورت 

می گيرد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7


