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مقام های محلی در والیت بدخشان تایید کردند که 
۱۰۷ سرباز پولیس محلی و پولیس مرزی افغانستان 
طالبان  گروه  به  وابسته  نیروهای  به  شنبه شب  که 

پیوسته  بودند، توسط افراد طالبان رها شده اند.
والیت  پولیس  سخنگوی  احمدزی،  محمد  لعل 
بدخشان گفت که این افراد بر اساس »یک معامله« 
ولسوالی  تیرگران  منطقه  در  طالبان  گروه  افراد  با 
ازای  در  و  بودند  شده  یکجا  بدخشان  وردوج 
تحویل دادن تمام امکانات نظامی شان آزاد شدند.

او گفت که ۱۹ سرباز پولیس محلی نیز به دستور 
فرماندهان خود به نیروهای مخالف دولت پیوسته 
بودند ولی دیروز توانستند با استفاده از فرصت به 

همراه سالح هایشان به نیروهای دولتی بپیوندند.
در  هم  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
حساب توییتری خود نوشته است که این سربازان 
شنبه به نیروهای وابسته به این گروه تسلیم شده 
بودند و دیروز با وساطت بزرگان قومی و گرفتن 

ضمانت آزاد شده اند.
نزدیک  که  بودند  داده  گزارش  رسانه ها  پیشتر 
وردوج  ولسوالی  در  افغان  امنیتی  سرباز   ۱۲۰ به 
طالبان  گروه  افراد  محاصره  در  بدخشان  والیت 
نیروها  این  به  فوری  کمک  اگر  و  گرفته اند  قرار 
نرسد امکان بروز یک »فاجعه انسانی« وجود دارد.
شنبه  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 

گفته بود که خبرهای...               ادامه صفحه 6

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1586   د    و     شنبه            5   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394  10شو ا  ل  المکرم    y 1436  27جو  ال  ی       2015

قول مرد، سند مردی و مردانه گی است. این سند را باطل نکنید.

جمال عبدالناصر

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اردوی  شهدای  وارثین  با  دیروز  غنی  رییس  جمهور 
ملی که اخیراً در اثر حمله هوایی نیروهای بین المللی 
باالی یک پوسته آنان در ولسوالی بره کی برک والیت 
لوگر شهید گردیدند، دیدار کرد و مراتب غمشریکی و 

تسلیت عمیق خویش را یکبار...          ادامه صفحه 6

بیرون  قبل  را ۱۲ سال  ملی  اولین نسخۀ مختصر آجندای  وقتی 
دادیم، به خط درشت آمده بود: » صلح نسبی که توسط خارجی ها 
سیاست شان،  در  تغییر  با  و  است  شکنند  است،  آمده  وجود  به 
وضعیت کشورما دوباره برجای اولش بر خواهد گشت. تازمانی که 
خودما دست به کار نشویم و صلح را ابتدا میان خود به وجود 
نیاوریم، ممکن نیست به...                            ادامه صفحه 6

نماینده های اصلی طالبان در مذاکرات صلح اسالم آباد 
نبوده و احتماالً در نشستی که در روزهای آتی برگزار 
می شود، هیچ نمایندۀ واقعی این گروه اشتراک نخواهد 

داشت. 
می گوید:  مطلب  این  بیان  با  جهادی  چهره  از  یکی 
چهره های  حضور  خصوص  در  باید  رییس جمهور 
اصلی گروه طالبان در مذاکرات بعدی دقت کند؛ زیرا 
از  کدام  هیچ  اسالم آباد  مذاکرات  کننده گان  گفت گو 
اعضای بلندپایۀ گروه طالبان و یا نمایندۀ شورای کویته 

و دفتر سیاسی قطر نبودند .
سیداسحاق گیالنی می گوید: طالبانی که چند پیش در 
مذاکرات اسالم آباد با دولت افغانستان وارد گفت گو 

شده بودند، هیچ کدام اعضای شورای کویته و اعضای 
کمیتۀ سیاسی طالبان درقطر نبودند.

و  طالبان  میان  پاکستان  در  زمانی که  کرد:  تاکید  وی 
سیاسی  دفتر  داشت،  جریان  مذاکره  افغانستان  دولت 
طالبان در قطر اعالم کرد که صالحیت تمام صحبت با 
دولت افغانستان و خارجی ها را تنها و تنها دفتر سیاسی 

طالبان مقیم قطر دارد.
نماینده  نام  به  که  ظاهری  حاجی  گیالنی،  گفته  به 
یک  داشت،  حضور  آباد  اسالم  مذاکرات  در  حقانی 
نظامی  و  مسایل سیاسی  در  وقتی  هیچ  و  است  تاجر 

دخیل نبوده است. 
برادرزادۀ  که  منصور  نام  به  نفر  یک  فقط  افزود:  او 

کویته  رهبری  و عضور شورای  است  منصور  مولوی 
می باشد، در مذاکره اسالم آباد شرکت کرده بود.

گیالنی حضور منصور...                   ادامه صفحه 6
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رخ  بدخشان  وردوج  ولسوالی  در  که  آن چه 
داده و می دهد، سوال های زیادی را مطرح کرده 
است. برخی مقام های والیتی در بدخشان اعالم 
کردند که پایگاه موسوم به تیرگران در ولسوالی 
وردوج به دسِت نیروهای طالبان افتاده است. به 
گفتۀ این مقام ها، از سرنوشت نزدیک به ۱۲۰ 
در  خبری  پایگاه  این  در  مستقر  امنیتی  نیروی 
دست نیست و احتمال دارد شماری از این افراد 
اسیر شده باشند و تعدادی هم در کوه ها آواره 

باشند. 
تیرگران  پایگاه  که  می گویند  محلی  مقام های 
طالبان  محاصرۀ  در  این طرف  به  روز  چهار  از 
برای  با وجود هشدارهای مکرر  داشته و  قرار 
حمایت هوایی و زمینی از این نیروها، مقام ها 

در کابل هیچ توجهی به وضعیت نکرده اند. 
در هفته های اخیر، وضعیت امنیتی در بخش های 
زیادی از کشور به صورِت مدهش رو به وخامت 
که  آورده  وجود  به  را  نگرانی  این  و  گذاشته 
جنگ های  از  خطرناکی  مرحلۀ  در  افغانستان 
داخلی قرار دارد. همین حاال جنرال عبدالرشید 
در شمال  ریاست جمهوری  اول  معاون  دوستم 
کشور به سر می برد و عملیات نظامی در فاریاب 

را رهبری می کند. 
فاریاب از والیت های استراتژیِک شمال کشور 
آن  امنیتِی  اوضاع  اخیر،  روزهای  در  که  است 
که  آمد  به وجود  شایعاتی  حتا  و  شد  دگرگون 
این والیت در آستانۀ سقوط قرار دارد. تشدید 
جنگ در کشور عالوه بر سوال هایی که در مورد 
توانایی های نیروهای امنیتی مطرح می سازد، در 
به  را  پرسش هایی  نیز  صلح  مذاکرات  مورد 
داده اند  نشان  آماده گی  طالبان  می آورد.  وجود 
صلح  گفت وگوهای  دیگِر  دورِ  به زودی  که 
یکی  در  افغانستان  دولت  نماینده گان  با  را 
هیأت  کنند.  برگزار  همسایه  کشورهای  از 
این  به  نسبت  افغانستان  دولت  گفت وگوکنندۀ 
گفت وگوها ابراز خوش بینی کرده و گفته است 
که در دور تازۀ گفت وگوها، موضوع آتش بس 
به  تا  اما  طرف  آن  از  شد.  خواهد  مطرح  نیز 
دولت  خواست های  به  مشخصی  واکنش  حال 
که  نیست  معلوم  و  است  نشده  داده  افغانستان 
واقعًا این گفت وگوها در چه سطحی و با چه 

اهدافی انجام می شوند. 
طالبان در حال حاضر نمی خواهند که در مورد 
گفت وگو های صلح ابراز نظر کنند و به همین 
به  وضعیت  ببینند  که  اوضاع اند  مترصد  دلیل 
کدام سو می رود. موضوع دیگر که سایۀ خود 
افکنده  سنگینی  به  صلح  گفت وگوهای  بر  را 
رهبر  مالعمر  مرگ  به  مربوط  شایعات  است، 
گروه طالبان است. اخیراً برخی رسانه ها از مرگ 
مالعمر رهبر طالبان سخن گفته اند. به گفتۀ این 
خبر  نزدیک  منابع  برخی  قول  از  که  رسانه ها 
یافته  وفات  پیش  سال  دو  عمر  مال  داده اند، 
را  خود  اثراِت  می تواند  نیز  مسأله  این  است. 
واقعًا  آیا  باشد.  داشته  صلح  گفت وگوهای  بر 
افغانستان  دولت  چرا  است؟  درست  خبر  این 
و نیروهای ائتالف بین المللی در مورد آن ابراز 
نظر نکرده اند؟... این در حالی است که برخی 
از منابع نزدیک به طالبان این خبر را شایعه و 
بی اساس دانسته اند. اما سوال اصلی این جاست 
که در چنین شرایطی چرا جنگ ها شدت یافته 
و به یک باره گی وضعیت امنیتی رو به وخامت 
گذاشته است، آن هم به گونه یی که در چهارده 
سال گذشته کم نظیر بوده است؟ آیا به این مسأله 
نیز فکر می شود که در آستانۀ خروج سربازان 
به  امنیتی  نیروهای  توانایی  کشور،  از  خارجی 

چالش کشیده می شود؟ 
آن چه که در هفته های پسین در راستای مسایل 
امنیتی اتفاق افتاد، بدون تردید توانایی نیروهای 
چهارده  در  است.  طلبیده  آزمون  به  را  امنیتی 
امنیتِی  نیروهای  توان مندی  برای  گذشته  سال 
اما حاال  زیادی صورت گرفته،  کارهای  کشور 
دیده می شود که آن چه انجام شده، با توجه به 
است.  نبوده  بسنده  کشور  شرایط  و  وضعیت 
شاید از نظر کمی نیروهای امنیتی در موقعیِت 
خوبی قرار داشته باشند، اما هنوز این نیروها از 

توانایی الزمِ رزمی برخوردار نیستند.
 افغانستان وقتی به خودکفایی امنیتی دست پیدا 
امنیتی توانایی های الزم را  می کند که نیروهای 
از  پس  وقتی  کنند.  پیدا  چالش ها  با  مقابله  در 
نیروی  هیچ  وردوج،  در  محاصره  روز  چهار 
محاصره  نیروهای  به  هوایی  و  زمینی  کمکِی 

به  نسبت  باید  شک  بدون  نمی رسد،  شده 
مشکوک  کشور  دفاعی  و  امنیتی  سیاست های 
که  می رفت  انتظار  سال  چهارده  از  پس  بود. 
جامعۀ جهانی با درک وضعیت افغانستان، این 
مقدار کمک ها را به نیروهای امنیتی انجام می داد 
تا به تنهایی قادر به پاسخ گفتن به نیازهای امنیتی 

و دفاعی کشور می بودند. 
بررسی  که  آن جایی  تا  کشور  سربازان  روحیۀ 
این  اما  می شود؛  ارزیابی  خوب  بسیار  شده، 
نیروها تجهیزات و جنگ افزارهای الزم را برای 

مقابله با چالش ها در اختیار ندارند.
هوایی  نیروهای  بحث  این سو  به  سال ها  از   
تجهیز  در  چندانی  کار  هنوز  اما  است،  مطرح 
و اکمال نیروهای هوایی صورت نگرفته است. 
مقام های محلی در بدخشان اذعان دارند که اگر 
نیروهای محاصره شده در وردوج از پشتیبانی 
تیرگران  پایگاه  می بودند،  برخوردار  هوایی 
نمی کرد.  سقوط  مخالف  نیروهای  دست  به 
مطرح  را  سوال  این  کشور  امنیتی  وضعیت 
می سازد که آیا زمان برگشِت نیروهای خارجی 

فرا رسیده است؟!
بر چنین  امنیتی کشور، هرگز  احوال  اوضاع و 
در  افغانستان  نمی گذارد.  تأیید  مهر  طرحی 
به چنان  هنوز  آستانۀ خروج سربازان خارجی 
که  نکرده  پیدا  دست  نظامی  توان مندی های 
به  خارجی،  نیروهای  همکاری های  بدون 
فکر می شود  باشد.  پاسخ گو  امنیتی  چالش های 
به  باید  این موضوع را  که دولت وحدت ملی 
مورد  گوناگون  زوایای  از  و  همه جانبه  گونۀ 

بررسی قرار دهد. 

می تواند  خارجی،  نیروهای  خروج  در  شتاب 
پیامدهای خطرناک و جدی بر وضعیت بگذارد. 
متأسفانه دولت فعلی موظف است میراث شومِ 
دولِت پیشین را هم چنان بر روی شانه های خود 
از  پیشین  دولت  که  را  کارهایی  و  کند  حمل 
عهدۀ انجام آن بیرون نشد، در دستور کار قرار 
دهد. یکی از این کارها، رسیده گی به وضعیت 
نیروهای امنیتی کشور است، اما تا آن زمان باید 
نیروهای  میان  همکاری ها  برای  جدی  تعهد 

امنیتی کشور و خارجی به وجود آید. 
نبرد،  صحنۀ  در  امنیتی  نیروهای  گذاشتن  تنها 
نتیجه یی جز وارد شدِن ضربه های مهلک به این 
نیروها ندارد. جامعۀ جهانی به عنوان اصلی ترین 
کمک دهندۀ مالی و نظامی به افغانستان، باید این 
از  را  کشور  نیروهای  که  باشد  داشته  را  تعهد 
همه جهات در سطح مناسبی قرار دهد تا بتوانند 
وضعیت  در  کنند.  غلبه  امنیتی  چالش های  بر 
فعلی آن چه که از دست می رود، پروژه یی به نام 

افغانستان خواهد بود!
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بدخشان، از والیت های امِن کشور این روزها چهره یی دیگر 
به خود گرفته و به ناامن ترین والیِت افغانستان تبدیل شده 
امنیتی در  است. در چند ماه پسین، چندین رویداد ناگوارِ 
این والیت رخ داده و سبب اسارت و کشته شدِن نیروهای 
پولیس و ارتش شده است. در تازه ترین رویداد، شماری از 
تسلیم شدِن بیش از ۱۰۷ نفر افسر و سرباز پولیِس سرحدي 
و محلي در منطقۀ تیرگران ولسوالی جرمِ والیت بدخشان 
به طالبان سخن می گویند و برخی دیگر هم از به اسارت 
گذشته  روز  عصر  اما  می دهند.  خبر  نیروها  این  درآمدِن 
نیز  طالبان  است.  رسیده  نشر  به  سربازان  این  رهایی  خبر 
در اعالمیه یی رهایی این سربازان را در پی ضمانت تایید 
این  این که  بر  مبنی  داشت  ادعایی وجود  اما  و  است.  کره 
روز  چهار  از  بعد  الزم،  کمک های  نرسیدِن  به دلیل  نیروها 
درگیری با طالبان، با قبول کشته و زخمی شدِن نزدیک به 
بیست نفرشان، به اسارِت طالبان درآمده اند. آن ها مدعی اند 
که مسووالِن ارتش و پولیس در مرکز و بدخشان، برای این 
نیروها مواد خوراکی و مهماِت نظامی نفرستاده اند. به باور 
این  عده، قصد و دسیسۀ سازمان یافته یی در کار بوده است 

تا این نیروها به طالبان تحویل داده شوند. 
خبر  نیروها  این  شدِن  اسیر  از  هم  طالبان  حال،  همین  در 
داده اند و گفته بودند که این تعداد از نیروهای پولیس، پس 
از جنگ و نبرد و کشته شدِن نزدیک به بیست تن شان، به 

اسارِت آن ها درآمده اند.
اما طرف دیگر، فرمانده پولیس والیت بدخشان جنرال بابه 
جان در صفحۀ فیس بوکش خبر داده که این یک صدوهفت 
پولیس به طالبان تسلیم شده اند و این کارِ آن ها مایۀ تأسف 

است..
پولیس های  این  میاِن  در  که  است  مدعی  جان  بابه  جنرال 
تسلیم شده، رییس ارکان کندک هفتِم زون سرحدي شمال 
حضور  محلي  پولیس  فرمانده  جالل  و  شاه  نذیراهلل  به نام 
دارند. به گفتۀ بابه جان، این دو فرمانده با وجود این که به 
تمامِ تجهیزات و مهمات اکمال شده بودند و از نگاه اعاشه 
و اباته هیچ نوع مشکلی نداشتند، به دشمن تسلیم شده اند. 
این  پولیس والیت بدخشان همچنین می گوید که  فرمانده 
به دلیل  ببینند،  تلفات  کوچک ترین  این که  بدون  نیروها 
طالبان  به  ناباب،  و  مشکوک  افراد  برخی  میانجی گری 
اعتبار  فاقد  را  والیت  این  محلِی  پولیس  او  پیوسته اند. 
لکۀ  بزدالنه،  عمل  این  با  آن ها  که  است  مدعی  و  خوانده 
بابه  جنرال  شده اند.  کشور  شجاِع  مسلح  قوای  در  ننگی 
امکانات  تمام  با  نیروها  این  که  می گوید  به صراحت  جان 
در ارتفاعات مستقر بوده اند و طی معامله یی ننگین، خود را 

تسلیِم دشمن کرده اند.  
از  هم  و  جان  بابه  جنرال  نوشتۀ  از  هم  حال،  عین  در 
نماینده  گاِن  و  بدخشان  والیت  در  مقام ها  برخی  اظهاراِت 
یا تسلیم  اسارت  بر می آید که قصۀ  این والیت در مجلس 
شدِن این نیروهای پولیس، پیچیده گی های فراوانی دارد و 
هر دو طرف اتهام هایی را مطرح می کنند که کاماًل جدی و 
خطرناک است. اتهام های فرمانده پولیس بدخشان به پولیس 
مردم  نماینده گان  ادعای  نیز  و  سرحدی  پولیس  و  محلی 
دشمن  فعالیت های  از  همه  قضیه،  این  به  نسبت  بدخشان 
در دروِن نهادهای امنیتی پرده برمی دارد. بنابراین، ضروری 

است که به این ادعاها به گونۀ جدی رسیده گی شود. 
نیز ولسوالی وردوج بدخشان شاهد به اسارت  در گذشته 
بریده  شمارشان  سرهای  که  بود  ارتش  سربازان  درامدن 
جرم  ولسوالی  در  بدخشان  در  ارتش  نیروهای  بود.  شده 
چند  از  بعد  الزم  کمک های  نرسیدن  دلیِل  به  والیت،  این 
روز مبارزه و گرسنه گی و تشنه گی، با شاجورهای خالی به 
دسِت طالبان افتاده بودند؛ اما متأسفانه هیچ کسی به عنوان 

مسووِل این کوتاهی ها بازداشت و محاکمه نشد.
مسلمًا اگر آن رویداد با قاطعیت مورد بررسی قرار می گرفت، 
انتظار  اکنون  به هر رو،  نمی افتاد.  اتفاق  این رویداد هرگز 
داریم که رویداد بدخشان مورد بررسِی همه جانبه در مرکز 
که چه کسانی خیانت و چه  بگیرد و مشخص شود  قرار 
به  پولیس  چنینی  این  تسلیم شدن  کرده اند.  غفلت  کسانی 
طالبان برای دولت نهادهای امنیتی یک افت است اما رها 

شدن آنان توسط طالبان هم خالی از خیر نیست.

از تسلیمی تا رهایی

اوضاع و احوال امنیتی 

كشور، هرگز بر چنین 

طرحی مهر تأیید نمی گذارد. 

افغانستان در آستانۀ خروج 

سربازان خارجی هنوز به 

چنان توان مندی های نظامی 

دست پیدا نکرده كه بدون 

همکاری های نیروهای 

خارجی، به چالش های 

امنیتی پاسخ گو باشد. فکر 

می شود كه دولت وحدت 

ملی این موضوع را باید به 

گونۀ همه جانبه و از زوایای 

گوناگون مورد بررسی قرار 

دهد
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هرات  در  هند  کنسول گری 
بند  آب گیری  که  کرده  اعالم 

سلما آغاز شده است.
کنسول گری هند در خبرنامه یی 
 ۲6 در  سلما  بند  که  نگاشته 
را  مهمی  مرحلۀ  جوالی ۲۰۱5 
برای آب گیری و بستن دروازۀ 
ذخیرۀ  جهت  انحرافی  تونل 

آب، سپری کرده است.
که  است  آمده  خبرنامه  این  در 
با  سلما،  بند  مخزن  آب گیری 
کیلومتر   3,۷ کیلومتر طول،   ۲۰
میلیون   64۰ ظرفیت  و  عرض 
متر مکعب آب، ۹ تا ۱۲ ماه را 

در بر خواهد گرفت.
بند  پروژۀ  خبرنامه،  بنیاد  بر 
سلما به ارزش 3۰۰ میلیون دالر 
برای تولید انرژی برق و آبیاری 
روی  کشاورزی  زمین های 

هرات  والیت  چشت  ولسوالی  در  هریرود  دریای 
ساخته شده است.

 4۲ تولید  گنجایش  پروژه  این  که  افزوده  خبرنامه 
میگاوات برق و آبیاری 8۰۰۰۰ هکتار زمین را دارا 

می باشد.
این بند ظرفیت تولید 4۰ میگاوات برق را دارد

در همین حال اصیل الدین جامی، معاون والی هرات 
می گوید که آب گیری بند سلما روز یک شنبه عماًل 

آغاز شده است.

چند  در  است  قرار  که  می گوید  او 
در  بزرگ  پروژۀ  این  آینده  روز 

مراسمی رسمی گشایش یابد.
نباید  مردم  که  افزود  جامی  آقای 
روزهای  در  برق  تولید  انتظار 
باشند  داشته  را  سلما  بند  از  آینده 
راه اندازی  و  کامل  آب گیری  تا  و 
طول  ماهی   ۷ تا   6 بند،  توربین های 

خواهد کشید.
معاون والی هرات افزود، با گشایش 
آبیاری  کنار  در  سلما،  بند  پروژۀ 
زمین های کشاورزی اطراف این بند 
و تولید 4۲ میگاوات برق، صدها تن 

صاحب شغل خواهند شد.
مهم ترین  از  سلما  بند  ساخت 
پروژه های زیربنایی برنامۀ کمک های 

توسعه یی هند در افغانستان است.
با  بار  چندین  سلما  بند  پروژۀ 
و  لوژستیکی  محدودیت های 
تأخیر  سبب  که  شد  روبه رو  امنیتی  چالش های 
همه،  این  با  گردید.  آن  کار  آغاز  در  ساله  چندین 
سال  اواسط  تا  بند  این  پروژۀ  کار  می رود  انتظار 

۲۰۱6 میالدی تکمیل گردد.
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کنفرانس »وضعیت زنان افغانستان« در آلمان برگزار شد
زنان  کنفرانس  در  زنان  حقوق  فعاالن  از  شماری 
دوباره  رشد  از  آلمان  هامبورگ  در شهر  افغانستان 
افراط گرایی دینی در این کشور ابراز نگرانی کردند 
و از دولت خواستند که در زمینه مشارکت گسترده 

زنان در سیاست و اجتماع متعهد بماند.
و  افغانستان  از  زنان  حقوق  فعاالن  از  شماری 
هامبورگ  شهر  در  شنبه  روز  اروپایی  کشورهای 
در  زنان  مورد وضعیت  در  تا  آمدند  گردهم  آلمان 
بیش  در  زنان  پیشرفت های  کنند.  گفتگو  افغانستان 
پیشرفت  فراروی  چالش های  اخیر،  دهه  یک  از 
زنان، رشد افراط گرایی و تروریسم، سهم زنان در 
حکومتداری و قانونگذاری در افغانستان از مسائل 

مهمی بودند که در این کنفرانس مطرح شد.
سیاسی  مشاور  و  زنان  حقوق  فعال  عالمه،  داکتر 
وزارت امور زنان افغانستان مهمان ویژه این برنامه 
تحوالت  و  افغانستان  در  زنان  وضعیت  از  او  بود. 
به  تاثیرگذارند  زنان  وضع  بر  که  امنیتی  و  سیاسی 

اشتراک کنندگان معلومات داد.
مهمترین مسأله یی که وی مطرح کرد، رشد سریع 
تروریستان داعش یا »دولت اسالمی« در افغانستان 
بود. وی گفت زنان و کودکان افغانستان بیش از هر 
و  اخیر  دهه  از جنگ های چند  دیگر جامعه  قشر 
افراط گرایی در این کشور آسیب دیده اند و نمی 
خواهند جنگ و مخصوصا »حکومت طالبان« را یک 

بار دیگر تجربه کنند.
او به دویچه وله گفت: »رشد افراط گرایی در منطقه 
باعث نگرانی زنان افغانستان هم هست. همان طور 
اسلحه  شان  وطن  از  دفاع  برای  کوبانی  زنان  که 
از  که  باشید  مطمئن  شما  شدند؛  حاضر  و  گرفتند 
را  نیرومندی  و  شجاع  زنان  ایدیولوژیکی  لحاظ 
داریم که در برابر این پدیده قدم علم خواهند کرد.«
داکتر عالمه افزود که زنان افغانستان با سهم گرفتن 
شان  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  صفوف  در 
این  مردان  دوشادوش  توانند  می  که  دادند  نشان 

کشور از وطن و مردم شان دفاع کنند.
گفتگوهای صلح با طالبان

نهادها  از  که  همایش  این  در  کننده  اشتراک  زنان 
نگرانی  ابراز  بودند،  آمده  گردهم  مختلفی  مراکز  و 
در  زنان  آمده  دست  به  حقوق  مبادا  که  کردند 
گفتند  آنها  بگیرد.  قرار  در مخاطره  مذاکرات صلح 
که مذاکرات صلح دولت با طالبان چنان می رساند 
که با تغییر در قانون اساسی این کشور، حقوق زنان 

محدود خواهد شد.
یکی از خواسته های مهم طالبان در مذاکرات صلح، 
تغییر قانون اساسی افغانستان است. اما زنانی که در 
شده  جمع  آلمان  هامبورگ  شهر  در  کنفرانس  این 
خواستند  افغانستان  ملی  وحدت  دولت  از  بودند، 
که تغییراتی که احتماال در قانون اساسی افغانستان 
کند.  محدود  را  شهروندان  حقوق  نباید  آید،  می 
مخصوصا آنان به ماده بیست و دوم قانون اساسی 
امتیازات  و  حقوق  به  که  داشتند  اشاره  کشور  این 

شهروندان می پردازد.
افغانستان وعده  محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
داده است که حقوق زنان در نتیجه مصالحه با طالبان 

همچنان  کنفرانس  این  در  زنان  شود.  نمی  محدود 
»آتش بس« را قبل از مذاکرات صلح یک امر اساسی 
خواندند و از رئیس جمهور این کشور خواستند تا 
بدون آتش بس از موضع ضعیف با طالبان مذاکرات 

را پیش نبرد.
کمبود نهادهای منجسم و مستقل زنان

اشتراک کنندگان در این کنفرانس با وجود این که 
مبارزه یی  اخیر  های  سال  در  را  زنان  های  فعالیت 
سودمند خواندند، اما از نحوه حمایت از زنان انتقاد 
کردند. آن ها به »ان جی او« زدگی اشاره کردند که 
منظور شان به دست آوردن امکانات مالی تحت نام 
حمایت از زنان است. آنها گفتند که بخش بزرگی 
از کمک های جامعه بین المللی برای زنان افغانستان 

مطابق با نیازمندی آنان به مصرف نرسیده است.
انسجام  و  از سوی دیگر شماری هم عدم تشکیل 
نهادهای مستقل و مردمی را میان زنان یک کمبود 
در  که  نهادهایی  بیشتر  که  کردند  تاکید  و  خوانده 
ارگان ها  اند،  برای زنان کار کرده  اخیر  سال های 
و نهادهای دولتی و نیمه دولتی بوده اند که شرایط 
زنان را بیشتر مطابق با اهداف دولت تنظیم کرده اند.
مینا یوسفی، یکی از فعاالن حقوق زن در آلمان و از 
افغانستان  برگزار کنندگان کنفرانس »وضعیت زنان 
و مبارزه دادخواهانه« در هامبورگ، نبودن نهادهای 
زنان در جایگاه اپوزیسیون و تشکیالت زنانه ای که 
از میان توده مردم ایجاد شده باشد را یکی از عوامل 

عمده پیشرفت بطی زنان این کشور خواند.
وی در مصاحبه با دویچه وله گفت: »من فکر می 
است.  زنان  متشکل  سازماندهی  عدم  دلیلش  کنم 
دارد؛  معلوم است که مشکالت وجود  اینکه چرا؟ 

اما می توان برایش راه حلی پیدا کرد.«
در  مشارکت  در  افغانستان  زنان  که  مشکالتی 
هم  هستند  روبرو  ها  آن  با  حکومتداری  و  قدرت 
بحث دیگر این همایش بود. رای ندادن به یک زن 
برای عضویت در شورای عالی ستره عالی و »ایجاد 
دایکندی  و  غور  در  زن  والی  دو  کار  برای  مانع« 
در  زنان  شد.  اشاره  آنها  به  که  بودند  هایی  نمونه 

این همایش از دولت وحدت ملی خواستند تا جلو 
تیلغات سِوء مالها را در مساجد علیه حکومتداری 

و مشارکت زنان در جامعه بگیرد.
سهم بیشتر زنان در سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه 
دولت یکی دیگر از خواست های این زنان در این 
برای  بیشتر  تالش  بر  همچنان  آنها  بود.  کنفرانس 
تاکید  هم  افغانستان  زنان  علمی  و  اقتصادی  رشد 

کردند.
زنانگی در شعر شاعران

عنوان  با  بود  شعری  همایش شب  این  دوم  بخش 
»گفتمان زنانه در شعر شاعران زن«. در این بخش 
کشورهای  از  که  شاعری  زنان  گردهمایی  این  از 
مختلف شرکت کرده بودند، تازه ترین شعرها و آثار 

ادبی شان را با خود آورده بودند.
بخش  این  در  زنان  ادبی  آثار  در  موضوعی  اتحاد 
از همایش توجه حاضران را جلب کرد. در اشعار 
و آثار ادبی زنان در افغانستان و همچنان زنانی که 
موضوع  کنند  می  زندگی  کشور  این  از  خارج  در 
بیشتر  و  است  متحد  تقریبًا  مسائل  به  پردازش  و 
این  زنان  و مشکالت  اجتماعی  های  ناهنجاری  به 

کشور می پردازد.
برگزارکنندگان  و  شاعران  از  یکی  اصرافیل،  زهرا 
بخش ادبی این کنفرانس گفت: »شاعرانی که آمده 
اند کسانی هستند که مدت زیادی است به سرودن 
شعر مشغول هستند و شعر آنان اکثراً زنانه است. در 
اجتماعی،  های  عدالتی  بی  موضوع  شان  شعرهای 
احقاق حقوق زن و روابط انسانی در جامعه اولویت 

دارد.«
این گردهمایی خواهان  کنندگان  اشتراک  از  برخی 
حمایت آثار ادبی و هنری زنان افغانستان از طریق 
نهادهای کمک کننده شدند تا از این طریق تصویر 
این کشور به جهان داده شود. ترجمه  واقعی زنان 
به  زنان  میان  در  نامدار  نویسندگان  و  شاعران  آثار 
زبان های بین المللی هم بحث دیگر این بخش از 

گردهمایی بود.

وزارت اطالعات و فرهنگ:

 فعالیت رسانه های اجتماعی را 
قانونمند می کنیم

آب گیـری بنـد سلـما آغـاز شـد

هفته  از  افغانستان«  آزاد  رسانه های  کننده  حمایت  »نی،  موسسه 
رسانه های اجتماعی در افغانستان تجلیل کرد. در همین حال، وزارت 
رسانه های  فعالیت  قانونمندشدن  افغانستان طرح  فرهنگ  و  اطالعات 

اجتماعی را روی دست دارد.
 هفته رسانه های اجتماعی زیر عنوان »اختالف نظرات در شبکه های 
موسسه  آمار  براساس  تجلیل شد.  نیست«  دشمنی  معنی  به  اجتماعی 
نی، یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر در افغانستان از رسانه های اجتماعی 

استفاده می کنند.
شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر حاال به رسانه های مهم و 
تاثیرگذار در افغانستان تبدیل شده اند. در بسیاری موارد کاربران افغان 
خبرها را زودتر از رسانه های سنتی مانند رادیو و تلویزیون به مخاطبان 

می رسانند.
تبدیل  حکومتی  مقام های  بر  فشار  منبع  به  حاال  اجتماعی  شبکه های 
شده است. کاربران این شبکه ها از اداره های فاسد حکومتی شکایت 
می کنند و گاهی با نشر عکس ها آن را مستند می سازند. این شبکه ها در 
اصالح رفتارهای اجتماعی نیز بسیار موثر بوده اند. مسئوالن موسه نی 
می گویند که شبکه های اجتماعی نقش برجسته ای در افشاسازی فساد 

اداری و مبارزه با ظلم و زورگویی دارند.
مجیب خلوتگر رییس موسسه نی روز یک شنبه در مراسم آغاز هفته 
رسانه های اجتماعی در کابل گفت: »رسانه های اجتماعی جایگاه خود را 
یافته اند و در زمینه های دادخواهی، آموزش و پرورش، تفریح، بازتاب 
قانون شکنی ، گزارش دهی شهروندی و  با فساد و  مبارزه  واقعیت ها، 

سایر مسایل تا حال نقش موثر داشته اند.«
هزینه  نیست.  ساده  افغان ها  برای  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  اما 
استفاده از این شبکه ها بسیار گران تر از کشورهای دیگر است. براساس 
آماری که نی ارایه کرد، سرعت انترنت در افغانستان در مقایسه با یک 
کشور اروپایی 5۰ برابر کمتر است، در حالی که قیمت انترنت نسبت 

به همان کشور، صد برابر بیشتر می باشد.
گران  بسیار  والیات  از  شماری  در  انترنت  از  استفاده  می گوید  نی 
است. آقای خلوتگر گفت قیمت هر دقیقه انترنت در والیت دورافتاده 

دایکندی از 6۰ تا 8۰ افغانی در هر دقیقه است.
جنبه های منفی

با وجود موثریت شبکه های اجتماعی، کاربران این شبکه ها گاهی وارد 
حریم شخصی زنده گی دیگران می شوند و دست به توهین و تحقیر 
می زنند. ایجاد صفحات مجازی تقلبی به نام افراد مشهور و بدنام سازی 
آن ها مورد دیگری است که دردسرهایی را به همراه داشته است. هتک 
حرمت دیگران نیز بخشی از سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی است.

وزارت اطالعات و فرهنگ می گوید طرحی برای قانونمند شدن فعالیت 
شبکه های اجتماعی روی  دست گرفته شده است. مژگان مصطفوی، 
هفته  از  تجلیل  مراسم  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
رسانه های اجتماعی گفت: »خوب است که ما با توجه به ارزش های 
شبکه های  شدن  قانونمند  داریم،  که  سنتی یی  و  اسالمی  جامعه  یک 
اجتماعی را داشته باشیم. این به معنای محدود کردن آزادی بیان نیست 

بلکه ما می خواهیم که به حقوق افراد دیگر صدمه وارد نشود.«
جدیدی  فصل  است  قرار  گفت  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  معین 
افزوده  اجتماعی  شبکه های  عنوان  زیر  همگانی  رسانه های  قانون  در 
شود. اما هنوز جزییات قانونمند شدن فعالیت در رسانه های اجتماعی 

مشخص نشده است.
اما آقای خلوتگر گفت که این قانون نباید منجر به محدودیت آزادی 
باشد که در  این  اساسی  قید  بیان شود: »هرگاه چنین کاری می شود، 
نهایت این اقدام منجر به محدودیت دسترسی به اطالعات و رسانه های 
انجام  مرتبط  نهادهای  با  همکاری  در  باید  کار  این  نشود.  اجتماعی 

شود.«
در همین حال موسسه نی تصمیم دارد در یک هفته جاری کمپاین هایی 
مختلف  اقشار  بین  در  اجتماعی  شبکه های  از  بهتر  استفاده  برای  را 

اجتماعی به راه اندازد.
ناظر بر عملکردهای حکومت

بر  ناظر  عنوان  به  این شبکه ها  اجتماعی می گویند  کاربران شبکه های 
عملکردهای مقام های دولتی عمل کرده و کارکردهای ناشایسته آن ها 
این  آن که  با  می گوید  خبرنگار  روستاپور،  جاوید  است.  کرده  نقد  را 

شبکه ها ضعف هایی دارند ولی تاثیرات مثبتی نیز به جا گذاشته اند.
روستاپور گفت: »در بعضی موارد این شبکه ها حکومت را بسیار زیاد 
نمی بودند،  شبکه ها  این  اگر  که  دیدیم  ما  است.  داده  قرار  فشار  زیر 
صدها پرونده و قضیه فساد را حکومت فراموش می کرد. رسانه های 
اجتماعی در راستای اصالح کردن مقام های حکومت بسیار نقش داشته 

است.«
نشر  و  پخش  با  اجتماعی  شبکه های  کاربران  موارد  برخی  در  اما 
خبرهای بی اساس و شایعه پراکنی ها تاثیرات سوء بر روان جامعه داشته 

و منجر به نفاق افکنی و فاصله دهی بین حلقات اجتماعی شده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1586   د    و     شنبه            5   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394  10شو ا  ل  المکرم    y 1436  27جو  ال  ی       2015 گزارش

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1586   د    و     شنبه            5   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394  10شو ا  ل  المکرم    y 1436  27جو  ال  ی       42015 www.mandegardaily.com

بخشبیستوپنجـم
بخش سوم

عبدالحفیظ منصور
امید مادر

از  با پسرعمه ام  ماه جوزای ۱36۱  میانۀ  در 
چمالورده به تاواخ جهت خریداری »ارزن« 
می رفتیم. چون از آرد گندم و جواری اثری 
تلخان  )سحری(  شبی  پس  مردم  نبود، 
می خوردند و افطار هم با تلخان می کردند؛ 
آن گاه که قوای شوروی ششمین حملۀ خود 
را در پنجشیر آغاز کرده و مردم از شِر آن ها 

از دهات به دامنۀ کوه ها کوچ کرده بودند.
هر روز بی وقفه طیارات شوروی بر سِر این 
و  آه  با خود  و  می ریختاندند  بمب  آواره ها 

نالۀ مادران و اشک کودکان را می بردند.
کنار  در  که  را  دره گک  پرخم وپیچ  راه های 

پایین می پیمودیم. پیرمردان، زنان و اطفال در گوشه های  دریاچۀ کوچکی بود، به سوی 
کوه و کمر دیده می شدند. ناگاه نظرم در گوشه یی به آلوچِک طفلی افتاد که بر شاخۀ بیدی 

آویزان بود و توسط مادری جنبانده می شد.
مادر در حالی که پسربچۀ چندماهه اش را می جنباند، با لهجۀ دهاتی خطاب به فرزندش 

می گفت:
بچه جان کال-آ-آن شوی

بچه جان جوا- آ- آن شوی
بچه جان دهشکه چی-ی-ی شوی

بچه جان زیکویک چی-ی-ی شوی، انتقام پدرت را بگیری.
با شنیدِن این کلمات، تعجب سراپایم را فرا گرفت و هرچه فکر و چرت داشتم فراموشم 
خواباندِن  برای  که  بود  نرفته  ذهنم  از  خودم  مادر  و  ما  دهِ  مادران  آواز  هنوز  زیرا  شد؛ 

اطفال شان می گفتند:
آللو ای بچه مادر للو
آللو ای بهرۀ مادر للو

آللو ای طفلک مادر للو
آللو للو- للو

در  انقالب  که  بودم  شنیده  تنها  نداشتم،  خود  حافظۀ  در  این جمالت  تفسیر  در  چیزی 
همه جوانِب یک جامعه تغییر می آورد و با خود می گفتم شاید در »آللو للو للو« هم، انقالب 

تاثیر کرده و عوض شده است، اما در دل به آن قانع نبودم.
در دل چیزهایی در آن مورد با خود می گفتم و می رفتم. نزدیک ظهر بود، نزد »میربچه خان« 

که در یک قاله گک سنگی با خانوادۀ خود زنده گی می کرد، رسیدیم.
بعد از احوال پرسی معمولی، همین که پرسیده شد:

بمباردها چه طور است؟
کسی شهید نشده...؟

مجاهدین در کجا هستند؟
میربچه خان صحبت را از فعالیت های مجاهدین آغاز نمود و من در پاسخ به حرف هایش، 
خو خو می گفتم و گاهی هم به رسم توجه، کله می جنباندم، اما هوش و فکرم را کلمات 
همان مادر به خود مشغول کرده بود، تا این که میربچه خان در خالل سخنانش گفت: چند 
اثر آن »سردارخان«  بمبارد کرد و در  را  این جا  از  باالتر  پیشتر طیارات روس کمی  روز 
بیچاره که بزغاله هایش را می چراند، شهید شد. و اکنون زنی با یگانه فرزند چندماهه اش 

در آن جا بی سرپرست مانده است.
بعد از یک پرس و پاِل مختصر معلوم گردید که همان مادر و همان کودک اند!

این جا بود که پاسخی کافی یافته بودم. اما من ارزن خریدم و با خود بردم. کرگسان روسی 
هرچه خواستند بر سر مردم مظلوم و بی دفاع آن جا آوردند؛ اما این سوال که فرزند آن مادر 

انتقام پدرش را می گیرد یا نه، هنوز برایم باقی ست!
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جریدۀ ندای جهاد، شماره ۲8 سال ۱36۰  .۱۲
جریدۀ ندای جهاد، شماره ۲۷ سال ۱36۰  .۱3

مجله آیینۀ جهاد به نقل از نامۀ احمدشاه مسعود، چاپ کمیتۀ سیاسی جمعیت   .۱4
اسالمی، جوالی و اگست ۱۹8۲ )انگلیسی(

همان مأخذ  .۱5
اسالم و مقاومت در افغانستان، الیویه روا- ص۱۹۲ )انگلیسی(  .۱6

به نقل از سخنرانی احمدشاه مسعود در حضور جمعی از علما و موسفیدان   .۱۷
پنجشیر، سال۱36۲، نوار آن در آرشیف دفتر سیاسی جمعیت اسالمی موجود است.

مجلۀ آیینۀ جهاد به نقل از نامۀ احمدشاه مسعود، چاپ کمیتۀ سیاسی جمعیت   .۱8
اسالمی، جوالی و اگست ۱۹8۲ )انگلیسی(

۱۹. سخنرانی مسعود در حضور جمعی از علما و موی سفیدان پنجشیر، سال ۱36۲
۲۰. مختصر زنده گی نامۀ گلزارخان شهید، چاپ نماینده گی پروان کاپیسا، سال ۱36۲

مجلۀ تایم، گزارش »ویلیام داویل«، سال ۱۹8۲  .۲۱
از مدرک شماره ۱۷  .۲۲

یادداشت های شخصِی انجنیر محمد اسحاق راجع به آتش بس )ناچاپ(.  .۲3

مســعودکـارنامـۀ
دین اسالم و تولد علوم جدید 

در  را  ما  که  پرسش هایی  مهم ترین  از  یکی 
فهم نگرش اقبال الهوری دربارۀ نسبت علم 
و دین یاری می بخشد، این است که برداشت 
و طرز تلقِی او از دین اسالم به ویژه قرآن 

چه گونه بوده است؟ 
پیچیده،  برداشتی  دین،  از  اقبال  »برداشت 
حدودی  تا  و  اخالقی  عقلی،  اندازه یی  تا 
تجربه یی معنوی است«.۹ او بر آن است که 
»دین چیزی نیست که بتوان آن را با یکی از 
مجرد  فکر  نه  کرد،  مقایسه  علم  شاخه های 
است و نه احساس مجرد و نه عمل مجرد، 
بیان و تعبیری از تمام وجود آدمی است«.۱۰ 
آدمی  وجود  تمام نمای  آیینۀ  دین  بنابراین 
است. آیینه یی که آدمی می تواند در آن ابعاد 
حقیقی و واقعِی حیات و معرفِت خویش را 
نظاره کند. به نظر اقبال، دین آمده تا آدمی را 
از محدودیت ها رها ساخته و دامنۀ محدود 
دید و نگرِش او را از عالم ظاهر و ماده و 
او  »توقع  که  طوری  به  ببرد،  فراتر  مادیات 
دیدار  از  به کمتر  که  زیاد می کند  را چندان 
نمی شود«.  قانع  چیزی  به  حقیقت،  مستقیم 
نزد  در  دین  که  مهم  است  نکته یی  این   ۱۱
ایشان، طریق و راهی جهت رسیدن به متن و 

ماهیت حقیقت و واقعیت است. 
به نظر اقبال، »گوهر دین ایمان است و ایمان 
بی مدد  را  خود  بی نشاِن  راه  مرغی  هم چون 
متصوف  شاعر  گفتۀ  به  که  عقلی  می بیند. 
آدمی  قلب  کمین  در  تنها  اسالم،  بزرگ 
در  که  را  زنده گی  نامرئی  ثروت  و  نشسته 
دروِن آن نهفته است، از آن می رباید«.۱۲ در 
این جا پرسش دیگری نیز قابل طرح است و 
پس  است،  ایمان  دین  گوهر  اگر  این که  آن 
و  معرفت  به  را  آدمی  می خواهد  چه گونه 
واصل  واقعیت  و  حقیقت  به  نسبت  نگرش 
نماید؟ یعنی آیا می تواند تجاربی را در اختیار 
از  ابعادی  آن  واسطۀ  به  او  تا  بگذارد  بشر 
حیات خود و حتا حیات پیراموِن خویش را 
تفسیر و تبیین نماید؟ پاسخ اقبال این است 
محض  احساس  از  بیش  چیزی  »ایمان  که 
است. چیزی شبیه یک جوهر معرفتی دارد، 
ـ  یکدیگر  با  متعارض  فرقه های  وجود  و 
دین  تاریخ  در  ـ  باطنی  عرفانی  و  مدرسی 

نشان می دهد که فکر و اندیشه عنصر حیاتی 
علم  به  نسبت  حتا  و  است«.۱3  دین  از 
مبانی  بر  نمودن  تکیه  در  بیشتری  دغدغۀ 
به  نسبت  است  ممکن  »علم  دارد.  عقالنی 
یک مابعدالطبیعۀ عقالنی جاهل بماند، و حق 
است.  بوده  هم  چنین  تاکنون  که  است  این 
برای  جست وجو  از  نمی تواند  دین  ]اما[ 
ایجاد سازشی میان تعارضات تجربه و پیدا 

کردِن دالیل وجودی محیطی 
که زنده گی آدمی در آن جریان دارد، غافل 

بماند«.۱4 
اکنون که روشن شد گوهر دین، ایمان است 
معرفت بخش  وجهه یی  و  سیما  نیز  ایمان  و 
به  ـ  قرآن  دربارۀ  چه گونه  دید  باید  دارد. 
عنوان یگانه ستون مقدس و حیاتی مسلمانان 
ـ اظهارنظر می کند؟ پاسخ به این پرسش بر 
الهوری  اقبال  که  نمود  خواهد  روشن  ما 
تفکر  و  روح  سازگاری  برای  توجیهی  چه 
ارایه  علمی  تفکر  روح  با  قرآنی  و  اسالمی 

می نماید. 
از  بیش  عمل  دربارۀ  که  است  کتابی  »قرآن 
دربارۀ  اندیشه  است...  کرده  تأکید  اندیشه 
امور عینی عادتی است که اسالم، الاقل در 
نخستین مراحل ماموریت فرهنگِی خود آن 
را تقویت می کرده و پرورش می داده است«. 
این  اقبال  فکری  شاخص های  از  یکی   ۱5
عمدۀ  توجه  قرآن  ایشان،  نظر  به  که  است 
به عینیت، و واقعیت و  خویش را معطوف 
دقیقًا  اقبال  نگرش  این  است.  نموده  عمل 
دربارۀ  که  است  رایجی  تصور  برخالف 
نظرپردازی  بیش تر  این که  بر  مبنی  ـ  قرآن 
زمینه  این  در  او  دارد.  وجود  ـ  است  کرده 
به  آن چه  که  است  آن  بر  نقادانه  نگرشی  با 
این تصور خطای رایج ـ که اسالم بیشتر به 
اندیشۀ صرف و نظر پرداخته است ـ دامن 
از  و  است  یونان  فلسفی  سنت  است،  زده 
فلسفی  سنت  نقد  همین  رهگذر  از  این رو، 
یونان است که اوالً تأثیر فرهنگ اسالمی را 
بر جهان جدید و علوم جدید نشان می دهد 
قرآنی،  معارف  که  می گیرد  نتیجه  ثانیًا  و 
معارفی علمی اند یا دست کم با معارف علمی 

ناسازگاری نداشته است. 
فرهنگ  روح  دربارۀ  که  نکته یی  »نخستین 
است  این  بسپاریم،  خاطر  به  باید  اسالمی 
معرفت،  به  یافتن  برای دست  اسالم  در  که 
است،  محدود  و  عینی  آن چه  متوجه  نظر 
تولد  که  است  آشکار  این که  دیگر  می شود. 
در  اسالم  دین  در  تجربه  و  مشاهده  روش 
صورت  یونانی  اندیشۀ  با  سازش  نتیجۀ 
نگرفته، بلکه نتیجۀ جدال ممتدی با آن بوده 

است«.۱6 
به  توجه  الهوری  اقبال  دیدگاه  از  پس 
مشاهده و تجربه در اسالم، امری است که از 
ذات و ماهیِت این دین برمی خیزد نه این که 
سنت فلسفی یونان آن را وارد تفکر اسالمی 
کرده باشد. او در این زمینه می گوید: در عین 
متفکران  دید  دامنۀ  به  یونانی  فلسفۀ  آن که 
بینش  به طور کلی  اسالمی وسعت بخشید، 
کرد.  تاریکی  دچار  قرآن  دربارۀ  را  ایشان 
سقراط تمام توجه خویش را به جهان آدمی 
بحث  موضوع  وی  برای  بود.  کرده  محدود 
شایستۀ آدمی، تنها خود آدمی بود نه جهان 
درست  ستاره گان.  و  حشرات  و  گیاهان  و 
در مقابل این تصور است روح قرآن که در 
وحی  برای  جایگاهی  ضعیفی،  عسل  زنبور 
این  خواننده گان  از  پیوسته  و  می بیند.  الهی 
بادها،  دایمی  تغییر  به  که  می خواهد  کتاب 
به توالی شب و روز، به ابرها و آسمان های 
فضای  در  شناور  سیارات  به  و  پرستاره 
همان  این  و  باشند...  داشته  توجه  نامتناهی 
چیزی است که دانشجویان قدیم اسالمی در 
نتیجۀ افسون تعلیمات و پژوهش های یونانی 
کاماًل فراموش کرده بودند. آنان قرآن را در 
مدت  می کردند.  تالوت  یونانی  فکر  پرتو 
۲۰۰ سال طول کشید تا دریافتند ـ و آن هم 
به صورتی کاماًل واضح ـ که روح قرآن ضد 
یونانی است«.۱۷ از همین زاویه، نقد سنت 
نتیجه می گیرد  اقبال  که  است  یونان  فلسفی 
اگر دانشمندان جدید غربی توانستند در سایۀ 
نهند،  بنیان  را  استقرایی علوم جدیدی  خرد 
فرهنگ  تأکید  و  توجه  حاصل  امری  چنین 
اسالمی بر امور عینی و خرد استقرایی بوده 
است. ایشان اصاًل روح تفکر و اندیشه های 

اسالمی را متعلق به جهان جدید می داند. 
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الهام نوبخت
یافته)آغاز  نگارش  پنجم  قرن  اواسط  در  بیهقي  تاریخ 
این  تاریخ سیستان.  از  کوتاهي پس  (؛ مدت  تصنیف 448 
جمله  از  آن  از  پس  دیگري  تاریخ هاي  که  حالي ست  در 
جهانگشا، تاریخ وصاف و ... نوشته شده اند که از بین آن ها، 
و  گرفته  قرار  مراجعه  مورد  سایرین  از  بیش  بیهقي  تاریخ 
مي گیرد. در یک بررسي اجمالي به نظر مي رسد که تفاوت 
اصلِي بیهقي و دیگران در این  است که او با استناد به واقعیت 
و شهود قابل اعتماد، روایت تاریخِي خود را به دست داده 
است. چیزي که در اکثر کتب تاریخي کم رنگ است یا وجود 
ندارد. در این جا قصد داریم به بررسي و مقایسه یي اجمالي 
یک  »گزارش  رمان  و  بیهقي  تاریخ  از  وزیر«  »حسنک  بین 

مرگ« اثر مارکز انجام دهیم. 
موضوع بحِث ما در فاصلۀ میان تاریخ و داستان است. تاریخ 
در ظاهر گزارش اتفاقاتي ست که در شرایط زماني و مکانِي 
با یک  تاریخ  مقایسۀ  اما  واقع(.  )امر  خاص رخ  داده  است 
گزارش و متن خبري، تفاوت تاریخ و خبر را نشان مي دهد.
 چرا تاریخ مي نویسیم؟ چرا اخبار روزنامه در خاطرمان ثبت 
به خاطر مي سپاریم؟  تاریخ را مي فهمیم و  نمي شوند؟ چرا 
یک  مي کند.  روشن تر  را  ما  توضیِح  سواالت  این  به  پاسخ 
خبر، نوشته نمي شود )ثبت نمي شود( ـ اگرچه آن را به روي 
صفحاِت روزنامه خوانده باشیم! ـ به همین دلیل نمي ماند. 
هر موضوعي براي ماندگار شدن باید ثبت شود. براي ثبت 
از  یعني  )نگاشت(.  نوشت  را  آن  باید  موضوع  یک  کردن 
کیفیتي با عنوان »زبان« استفاده کرد و آن را به ثبت رساند. 
پس زماني که یک رخ داد نوشته شد، ثبت شده و دیگر خبر 
یا تاریخ محض نیست. تاریخي است که ناخودآگاه داستاني 
شده؛ یعني در فاصله یي که عنوان کردیم، یک قدم یا بیش تر 

به سمت داستان و دنیاي آن برداشته است. 
در داستان نیز تاریخ هست. مادۀ اولیۀ داستان تاریخ است. 
اما بسته به این که داستان چه قدر از واقعیت دور و به تخیل 
نزدیک باشد، جوهر تاریخي آن کم یا زیاد مي شود. داستان 
بهره جویي  با  حال  و  داده اند  رخ  یا  که  اتفاقاتي ست  ثبت 
یا  بیان مي کنیم و  به شیوه یي خاص  را  از کیفیت زبان، آن 

اتفاقاتي که ممکن است رخ بدهند؛ یعني همان امر ممکن.
نکتۀ مهم، کیفیتي است که یک متن تاریخي را به یک متن 
داستاني نزدیک مي کند. موضوعات هیچ کدام في نفسه بهتر از 
دیگري نیستند، بلکه بحث بر سر کیفیت روایت و پرداخت 
این  ادبي  امتیاز  گرفته،  کار  به  بیهقي  که  زباني  آن هاست. 
متن را برجسته تر مي سازد. زباني که بسیار تأثیرگذار است؛ 
را  بودنش، کالم  بي طرف  و  غیر صریح  به سبب  که  زباني 
چندوجهي و قابل تعمق مي کند و دست نویسنده و خواننده 
را در انتقال و درک مفهوم باز مي گذارد. ویکتور شکلوفسکي 

ُفرمالیست برجستۀ روس مي گوید: 
ادبي  متن  که  تأثیري  هنري،  تأثیرپذیري هاي  تمام  میان 

مي گذارد، مهم تر است. 
بر این اساس شاید بي راه نگفته باشیم اگر ادعا کنیم که بیهقي 

در برگزیدن این شیوه تعمد داشته است. 
یک  و«گزارش  تاریخي  متن  یک  ظاهرا  وزیر«  »حسنک 
کیفیت  درک  براي  اول،  قدم  در  اما  است.  رمان  مرگ«، 

داستاني یک اثر، دو راه هست: 
۱. مطالعۀ اثر و نتیجه گیري

۲. تطبیق دادن تعاریف موجود از کیفیت داستاني و داستان 
بر متن مورد نظر. 

و در این جا ما تقریبًا از روش دوم استفاده کرده ایم. 
حسنک ــ وزیر سلطان محمود ــ میانه یي با مسعود فرزند 
محمود ندارد و در زمان حیات محمود کدورتي بین آن ها 
پدید آمده  است. در این بین هیزم بیار معرکه، بوسهل زوزني 
لشگرنویس مسعود است. زوزني در زمان پادشاهي مسعود، 
ظاهراً  اگرچه  مسعود  و  شورانده  حسنک  ضد  بر  را  او 
کدورت هاي گذشته را فراموش کرده است، تسلیم تحریک 

بوسهل شده  است.
وجود  محمود  زمان  از  که  حسنک  بودن  قرمطي  شایعۀ  و 
داشته و اکنون بوسهل براي تحریک بیش تر مسعود، از آن 
فریب  مسعود  که  مي شود  باعث  نهایت  در  مي جوید،  بهره 
قتل  دستور  و  بخورد  را  عباسي  خلیفۀ  دروغین  رسوالن 

حسنک را صادر  کند. 
اما در گزارش یک مرگ، سانتیاگو ناصر جوان بیست ویک 
مادرش  با  ثروتمندي که  ساله یی  ست که کشته شده. جوان 
فرداي  صبح  در  او  قتل  ماجراي  است.  مي کرده  زنده گي 
عروسي تازه واردي ثروتمند با یکي از دختران زیباي دهکده 
اتفاق مي افتد. به دلیل باکره نبودن دختر، داماد او را به خانۀ 
غیرت  روي  از  دختر  برادران  است.  فرستاده  پس  مادرش 
و  کنند  تصفیه حساب  آبروریزي  این  باعث  با  مي خواهند 
هنگامي که نام شخص را از دختر مي پرسند، او نام سانتیاگو 

ناصر را مي برد. نتیجه معلوم است. 
اتفاقي  چه  است:  مطرح  اصلي  پرسش  سه  متن  دو  هر  در 
افتاده؟ چه اتفاقي در حال وقوع است؟ چه اتفاقي قرار است 

بیفتد؟ 
در متن اول، خلیفۀ عباسي تهمت قرمطي بودن را پیش تر به 
حسنک زده، بوسهل مسعود را به این دلیل تحریک به قتل 

حسنک مي کند، منتظر وقوع قتل هستیم.
در متن دوم عروس را پس فرستاده اند، قرار است سانتیاگو 
را که متهم به هتک حرمت از عروس است بکشند، منتظر 

وقوع قتل هستیم. 
در حقیقت در هر دو متن پرسش دوم و سوم نقش مهم تري 
نظر  در  مي شود  آغاز  که  آن طور  را  داستان  اگر  نیز  دارند. 
بگیریم، کسي کشته  شده و ما به دنبال علت قتل و کشف 

انگیزه هاي آن هستیم. 
حال قدري به شباهت هاي بین دو متن مي پردازیم؛ در هر دو 
متن، نویسنده گان شخصیتي محوري را به ما معرفي مي کنند 
و براي این منظور، نقل هایي از منظر هاي گوناگون مي آورند. 
در هر دو متن، این معرفي پس از کشته شدن قهرمان اتفاق 
مي افتد. هر دو متن بر اساس منطق گفت و گویي ـ نقل هاي 
پیش  ـ  بوده اند  ارتباط  در  ماجرا  با  نحوي  به  که  آدم هایي 
مي روند. نحوۀ روایت استشهادي و استعالمي است. هر دو 
متن چندصدایي است و از بین صداها، برخي مورد اعتمادند 
و برخي نه. یعني شخصیت هاي ثقه و غیر قابل اعتماد دارند. 
نحوۀ روایت در هر دو متن ترکیبي است. یعني روایت خطي 
آن،  مصداق  مهم ترین  است.  )ذهني(  دوراني  بلکه  نیست، 
روایِت مرگ قهرمان متن پس از وقوع قتل است. یعني اکنون 

از اتفاقي که چند سال قبل افتاده، خبردار مي شویم. 
انگیزۀ قتل یا محور داستان در هر دو متن بر پایۀ تعصب و 
به  ـ  سیاسي  مذهبي   تعصب  اول  متن  در  است.  تنگ نظري 
ارتداد مذهبي و در متن دوم تعصب عرفي ـ سنتي  مسئلۀ 
یک  شاید  آخر  شباهت  البته  است.  باکره گي  و  به عصمت 
شباهت تصادفي باشد و در اصل بحث کمکي به ما نکند. 
باعث جریاني  اما قدر مسلم در هر دو متن همین تعصب 
خشونت آمیز و برخوردي غیرانساني با یک انسان مي شود. 
به خصوص که در رمان مارکز هدف نویسنده پُر رنگ کردن 
همین خشونت است و محکوم کردن کساني که به ایجاد این 
وضع تن داده اند. نیز هر دو متن جنبۀ تراژیک و روان شناختي 
دارند، یعني کیفیت احساسات در نتیجه گیري خواننده مؤثر 

چه  شده،  مطرح  داستان  درون  که  احساساتي  چه  است؛ 
احساساتي که در خواننده ایجاد مي شود. به طور مثال نقطۀ 
پایان هر دو روایت، تقریبًا تأثیري رمانتیک را منتقل مي کند. 
مي کند.  بازگو  مادر حسنک  دهان  از  را  پایاني  کالم  بیهقي 
مادري که تازه عالوه بر این که مادري داغ دیده است، کماکان 
زني شیردل هم هست! تا به این وسیله بیش ترین تأثیر را بر 

خواننده بگذارد و شاید حقانیت حسنک را ثابت کند. 
بین  در  مي دهد.   جان  مادري اش  خانۀ  در  سانتیاگو،  اما 
شاید  داستان  تلِخ  اوج  نقطۀ  مادرش.  تشویش  و  اضطراب 
همین لحظات پایاني است که سانتیاگو در حال فرار از دست 
قاتلین به طرف خانۀشان مي دود. مادر او که صداي هیاهوي 
این  با  مي شنود،  را  فرزندش  صداي  نیز  و  قاتل  جوان  دو 
تصور که فرزندش درون خانه است و آن ها به دنبال پسرش 
مي آیند، براي نجات جان فرزند در خانه را مي بندد؛ درست 
چند ثانیه قبل از آن که سانتیاگو داخل خانه شود. در نهایت 
سانتیاگو در حالي که زخمي و تکه پاره شده، از در پشتي خانۀ 

مادري اش داخل و در آشپزخانه نقش زمین مي شود.
و باز در جاهایي دو متن بسیار به هم نزدیک مي شوند؛ در 

متن بیهقي سلطان مسعود به عنوان کسي که مي تواند نتیجۀ 
کار را عکس کند و مانع کشته شدن حسنک بشود، علي رغم 
میل دروني به دلیل وسوسۀ بوسهل و نیز براي اثبات غیرت 
هم  مارکز  رمان  در  مي دهد.  کار  این  به  تن  خود،  مذهبي 
»برادران ویکاریو« تنها براي اثبات غیرت و مردانه گي خود 
و باز علي رغم میل دروني ـ با این توضیح که از خداي شان 
به قتل  بود کسي مانع کارشان بشود و نشد! ـ سانتیاگو را 

مي رسانند.
در هر دو متن نهایتًا تهمت وارده نه تنها به اثبات نمي رسد، 
بلکه تقریبًا نادرستي آن به صورت غیر مستقیم بیان مي شود. 
از زبان محمود مي شنویم که در دفاع از حسنک به خلیفۀ 
عباسي گفته: حسنک دست پروردۀ من است و اگر او قرمطي 
باشد، پس من هم قرمطي هستم. از آن طرف سانتیاگو )یعني 
بي گناهي  بر  دلیل  که  مي دهد  نشان  عکس العملي  مقتول( 
اوست. مثاًل شب عروسي زیر پنجرۀ خانۀ عروس و داماد 
ساز مي زند و آواز مي خواند که قاعدتًا اگر گناهي به گردن 
حداقل  یا  نمي شد  آفتابي  آن طرف ها  مي بایست  بود،  او 
عروسي  فرداي  صبح  نیز  نمي زد.  سر  او  از  رفتاري  چنین 
در خانۀ پدر نامزدش وقتي خبر را مي شنود که قرار است 
او را بکشند، مي گوید: »من که هیچ سر در نمي آورم« و تازه 
به جاي این که همان جا بماند، به طرف خانۀ خودشان مي رود! 
واکنش او گواه بي اطالعي اوست و این که حتا روحش هم 

از ماجرا خبر ندارد.  
بیان مي شوند که توالي  اتفاقات به صورتي   گفت وگوها و 
زماني آن ها رعایت نشده است، بلکه به نوعي کنار هم چیده 

و  داستان  بگوییم هدف  بهتر  یا  نویسنده  که هدف  شده اند 
روایت را محقق کنند. این کار خود یک شیوۀ عمل داستاني 

است که در هر دو متن مشهود است.  
 اما نکاتي هم هست که دو متن را از هم دور کرده است؛ از 
ویژه گي هاي نثر بیهقي یکي اطناب است. دوم این که براي 
استشهاد  نظر،  مورد  مفهوم  کردن  یا روشن  معني  در  تأکید 
شعري یا استشهاد و تمثیل از آیات و روایات آورده است. 

مثل: العفو عند القدره یا: وال تبدیل لخلق اهلل. 
هم چنین در پایان قضیۀ حسنک وزیر، حکایاتي مي آورد که 
مثل  شده اند.  آورده  بحث  مورد  موضوع  استشهاد  قصد  به 
حکایت عبداهلل زبیر و ... که به عنوان نتیجۀ بحث و براي 
عبرت آموزي آورده شده. البته مي توان گفت این مورد آخر، 
براي  را  حکایاتي  که  است  عربي  فني  نثر  از  تقلید  نوعي 

استشهاد از حکایات دیگر مي آورند. 
دیگر این که نثر بیهقي، خالي از مترادفات نیست. در اصل، 
کرده  میل  فني  نثر  مختصات  به سوي  کتاب  نثر  مختصات 
به شعر  گاهي  این رو  از  ...؛  و  موازنه  و  مثل جناس  است، 

نزدیک مي شود. 

است.  دیگر  هر خصیصۀ  از  پررنگ تر  ایجاز  مارکز  نثر  در 
جمالت عمومًا عاري از پیچیده گي و بي پیرایه بیان مي شوند 
که دلیل عمدۀ آن عنصر طنز، تخیل و داستان پردازي است. 

حال آن که بیهقي چنین قصدي نداشته. 
در  هم هست،  بیهقي  نثر  مختصات  البته جزِو  که  توصیف 
توصیفات  نوع  اما  مي خورد؛  چشم  به  کم وبیش  او  کتاب 
درونیات  تا  است  صحنه  و  فضا  توصیف  حول  بیش تر 
به عکس،  درست  مارکز  رمان  در  که  چیزي  شخصیت ها. 
بیش تر معطوف به روانیات و خلقیات و حتا تیپ ظاهري 

شخصیت هاست. 
تفاوت دیگر همان هدِف دو نویسنده از نگارش متن است. 
در«گزارش یک مرگ« مارکز تمام حوادث و جریانات را به 
همۀ  یعني  دهکده  تمام  نهایت  در  که  مي برد  پیش  گونه یي 
محکوم  سهل انگاري  و  خشونت  به  را  سانتیاگو  اطرافیاِن 
واقعه خبر  اصل  از  اهالي  همۀ  مارکز  متن  در  زیرا  مي کند. 
از  بیهقي  اما  نمي کنند.  جلوگیري  قتل  وقوع  از  ولي  دارند 
توضیح ماجراي اعدام چنین هدفي را دنبال نمي کند. گرچه 
تنگ  گاهي در بعضي صحنه ها مثل صحنه یي که کاله خود 
بر  او  پیکر  این که هفت سال  یا  بر سر حسنک مي گذارند، 
سر  که  صحنه یي  یا  مي فرساید،  و  مي ماند  آویزان  درخت 
بر  مي آورند،  سفره  سر  و  گذاشته اند  طبق  در  را  حسنک 
نمي توان  اما  دارد،  تکیه  بوسهل  به ویژه  اشخاص  خشونت 

گفت هدف او تنها به همین ختم مي شود. 
و اما در مقایسۀ زبان دو متن، از آن جا که کتاب بیهقي تصنیف 
مؤلف است و کتاب مارکز به فارسي درآمده، البته نمي توان 
مقایسه یي عادالنه بین آن ها به عمل آورد. اما بي شک زبان 

بیهقي در ادب فارسي ممتاز است. 
و  از هر کسي  نمي تواند  تاریخ نویس  که  داشت  توجه  باید 
با  است.  بازتر  نویسنده  اما دست  بگوید.  هر چیزي سخن 
این  همه، این حقیقت هست که بیهقي از شگرد قصه گویي 
استفاده کرده است. راه آسان تر براي او این بود که مثل دیگر 
مورخان، تنها به گزارش احوال و جریانات بپردازد، بي آن که 
خودش را به زحمِت پس و پیش کردن این جریانات هنگام 
بازگویي آن ها بیندازد. در حقیقت کاري که او کرده سخت تر 
است؛ به خصوص که محور کار او تاریخ است و تخیل در 
آن جایي ندارد. اما با این همه، او روش درست را انتخاب 

کرده؛ روشي که متضمن پژوهش و پرسش است. 
بیهقي در ذهن خواننده سؤاالتي را پدید مي آورد که شاید 
اگر روایت خطي بود، هرگز در ذهن او شکل نمي گرفت و 
در نهایت با استادي تمام، به قول معروف گره گشایي مي کند 
و تقریبًا به تمام پرسش ها پاسخ مي دهد. خواه پاسخ قطعي 

باشد یا این که جاي تفکر و تعمق داشته باشد!
بیهقي به عنوان یک نویسنده یا مورخ دانشمند، خوانندۀ خود 
به  خود  که  نمي خواهد  و  مي کند  فرض  آگاه  و  فاضل  را 
تنهایي مالک قضاوت باشد. بنابراین روشي را پیش مي گیرد 
که منصفانه است و البته با بهره گیري از آن روش، سطح و 

مرتبۀ کار خود را باال مي برد. 
حق  او  براي  و  مي دهد  تفکر  فرصت  خواننده  به  بیهقي 
انتخاب قایل مي شود؛ اتفاقي که در همۀ داستان هاي خوب 
مي افتد. این کار به نفع تاریخ و اثر اوست؛ به نفع تاریخ از 
آن جا که مي توان بدون کاستي آن را ثبت کرد و به نفع اثِر او 

از آن جا که ماندگار و اثرگذار مي شود. 
زبان قدرتي است که نباید با قدرت حاکم درافتد. از این رو 
از  مي گیرد.  را  حاکم  قدرت  جانب  همیشه  صرف  تاریخ 
طرفي همواره در معرض خطر نابودي است. اما در داستان 
و  نیست  تخیل  از  خالي  هرگز  داستان  مي کند.  فرق  وضع 
تخیل که وارد دنیاي داستان مي شود، آن را از این صراحت 
دور مي کند؛ و این در حالي ست  که کسي نویسنده را به ترس 

محکوم نمي کند. 
این همان چیزي است که بیهقي به آن نیاز داشته، و به این 
کرده  بیان  و  پیچیده  شگرد  این  لفاف  در  را  مطلبي  وسیله 
است. بنا بر این، با یک تیر دو نشان و بلکه سه نشان زده 
است. حرف هاي خودش را زده، کتاب را ماندگار کرده و 
سطح کتاب را تا مرتبۀ عالي ترین کتب ادبي باال آورده و آن 

را ارزشمند ساخته است. 
اگر ما مرجع نقل را از کتاب حذف کنیم و آن را تک صدایي 
کنیم، این کتاب به مراتب ارزش تاریخي خود را از دست 
احمد  خواجه  زوزني،  بوسهل  این که  به جاي  اگر  مي دهد. 
را  صداي شان  و  ببینیم  را  دیگران  و  سلطان مسعود  حسن، 
نه تنها  مي شنیدیم،  را  بیهقي  ابوالفضل  صداي  تنها  بشنویم، 
کتاب قدري از ارزش و جذابیت خود را از دست مي داد، چه 
بسا خواننده او را به تعصب و تنها به قاضي رفتن محکوم 

مي کرد. 
از مجموعۀ این مسایل، مي توان نتیجه گرفت که قصد بیهقي 

انتقال صرف خبر نیست، بلکه انتقال بینش است. 
نه  بوده است  نثر  بیهقي عمومًا بحث روي  تاریخ  در مورد 
بیهقي  که  چیزي  آن.  شخصیت پردازانۀ  و  روایي  جنبه هاي 
بسیار از آن بهره جسته و جاي جاي با آوردن خصوصیاِت 
شخصیت هاي خود خواننده را به شناخت و دریافتي عمیق 

برانگیخته است. 
و با مقایسۀ اجمالي یی که صورت گرفت، باید اعتراف کرد 
که این همه انطباق و شباهت انکارناپذیر است. با آگاهي به 
این مطلب که تاریخ بیهقي در حدود هشت صد سال پیش و 
رمان مارکز تنها حدود بیست سال پیش نوشته شده است. 
در حقیقت، بیهقي خیلي پیش تر از دیگران داستان را خلق 
کرده و رمان را در سطح اولیه و ابتدایِي آن تجربه کرده یا به 

آن نزدیک شده است.

ساختار  »بررسي  بر  يادداشتي 
وزير« روايي حسنک 
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قربانی نیروهای امنیتی... 
دیگر به آنان ابراز نمود.

در  که  دیدار  این  در  جمهوری،  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
ارگ انجام شد و در آن مجروحین این حادثه نیز حضور 
داشتند، ابتدا هیات موظف که اخیراً به منظور بررسی حادثه 
یافته های  بود، گزارش  اعزام گردیده  به آن والیت  مذکور 

خویش را به رییس جمهور کشور ارایه کرد.
به  برین،  جنت  حادثه  این  شهدای  برای  جمهور  رییس 
مجروحین شفای کامل و به خانواده های شهدا صبر جمیل 

از درگاه خداوند )ج( آرزو نمود.
رییس جمهور غنی گفت که کارکردهای نیروهای امنیتی و 
دفاعی کشور مورد تمجید مردم افغانستان، منطقه و جهان 

قرار گرفته است.
خاطر  به  امریکایی  مقامات  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
وقوع حادثه اخیر والیت لوگر اندوهگین بوده و ابراز تاسف 

کردند.
اوباما  بارک  که  گفت  افغانستان  اسالمی  جمهوری  رییس 
ویدیویی  در صحبت  امریکا  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
اخیرش با وی، از شجاعت و دلیری قوای امنیتی و دفاعی 

افغانستان، ستایش کرد. 
رییس جمهور افزود که قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی ما 
نام  به  مناطق شان  در  مهم  مکان های  و  نمی شود  فراموش 
آنان مسمی می گردد و از سوی حکومت برای مدت طوالنی 

از ورثهء آنان مواظبت صورت خواهد گرفت.
ملی  دفاع  وزارت  مسوولین  به  کشور  جمهور  رییس 
هدایت داد که از تمام امکانات دست داشته بخاطر تداوی 

مجروحین این حادثه، استفاده نمایند.
رییس جمهور غنی گفت که برای جلوگیری از تکرار این 
امنیتی  نیروهای  میان  بیشتر  هماهنگی  باید  حوادث  چنین 

کشور و نیروهای بین المللی صورت گیرد.
این حادثه  به شهدا و مجروحین  وی خاطر نشان کرد که 
یک رتبه ترفیع فوق العاده را منظور کرده است و حکومت 
با حمایت سکتور خصوصی در حال ایجاد نهادی است که 
زمینه تعلیم اوالد شهدا و کمک به خانواده های آنان را به 

شکل دوامدار مساعد سازد.
در اخیر این دیدار، کمک های نقدی از سوی هیات رهبری 
حادثه  مجروحین  و  شهدا  وارثین  به  ملی  دفاع  وزارت 

مذکور، سپرده شد.

علی پارسا
فاصله یی  هر  از  را  داعش  پاِی  می توان صدای  حاال 
ماه  همین چند  تا  که  سیاهی  اشباح  شنید؛  به گوش 
حکومت  سوی  از  افغانستان  در  حضورشان  پیش، 
بسیاری  در  سیاهی  کابوس  به  حاال  می شد،  تکذیب 
نه تنها  کابوس  این  شده اند.  بدل  کشور  والیاِت  از 
خواب دولت مردان و مردم افغانستان را خراب کرده، 
منطقه یی  در عرصۀ  انکاری  غیرقابل  نگرانِی  به  بلکه 
و جهانی بدل شده است؛ چنان که مسالۀ نفوذ داعش 
در افغانستان، چندی پیش از جمله محورهای عمدۀ 
تا  شد  این  بر  قرار  و  شد  عنوان  شانگهای  نشست 
روی  مشترک  تهدید  این  برای  مشترکی  برنامه های 

دست گرفته شود. 
فراه  صعب العبورِ  کوه های  در  نه تنها  داعش  حاال 

سربازگیری  به  و  برافراشته  سیاه  پرچم 
نزدیکی های  همین  در  بلکه  می پردازد، 
ولسوالی  در  نمونه  عنوان  به  پایتخت، 
کوت والیت ننگرهار، به گونۀ رسمی و 
مردم  از  و  می کند  پخش  بروشور  علنی 
بپیوندند. والیات  به آن ها  می خواهد که 
دیگر کشور هم کم و بیش از این قاعده 
مستثنا نیست و به نظر می رسد که حاال 
هر  در  را  سیاه  شبِح  این  پای  رد  دیگر 

والیتی می توان به تماشا نشست.
با همۀ این نگرانی ها اما هنوز هم به نظر 
در  برای  مشخصی  برنامۀ  که  می رسد 
نطفه خنثا کردِن این تهدیِد نوظهور روی 
ابراز  با وجود  دست گرفته نشده است. 
حکومتی  مسووالن  سوی  از  نگرانی ها 
رشِد  به  رو  از حضور  جهانی  جامعۀ  و 

عملِی  راهکار  از  کنون  تا  اما  افغانستان،  در  داعش 
موثری که بتواند ریشه های این علِف هرزِ تازه سر زده 
را بخشکاند، چیزی به گوش نمی رسد. مقامات محلِی 
گروه  یک  از حضور  یک سو  از  هرچند  فراه  والیت 
هشتاد نفری از جنگ جویاِن داعش در این والیت خبر 
استقرار آن ها در  به علت  از سوی دیگر  اما  داده اند، 
»کوه های صعب العبور«، از تاختن به آن ها اظهار عجز 
و ناتوانی کرده و فقط به آگاه کردِن مسووالن حکومت 

وحدت ملی در مرکز اکتفا کرده اند. 
داعش  جنگ جویان  که  می شود  دیده  ترتیب  این  به 
سربازگیری  برای  خوبی  اقبال  از  کنونی  شرایط  در 
علت  شاید  برخوردارند.  نیروهای شان  تجهیز  و 
شک  بدون  که  امنیتی  نهادهای  و  ارگ  سکوِت  این 

منجر به فراهم شدن بیش از پیِش زمینه های رشد و 
است،  شده  مختلف  والیات  در  داعش  سربازگیری 
درگیری گستردۀ نیروهای امنیتی در والیات مختلف 
کشور باشد که ابتکار عمل را به نسل جدیِد گروه های 
هر  به  است.  داده  داعش  پرچم  تحت  هراس افکِن 
آن چیزی جز رشد  نتیجۀ  باشد،  علت هرچه  روی، 
سرسام آور داعش در کشور نیست. با توجه به موارد 
مشخصی که تا کنون از حضور داعش در افغانستان 
به نشر رسیده، به نظر می رسد که روند تکامِل داعش 
حاال به حدی رسیده که به آن ها توان مانور علنی در 
برخی از ولسوالی ها از جمله ولسوالی کوت ننگرهار 

داده است.
در  داعش  نیروهای  که  می شود  دیده  اساس  این  بر 
حال حاضر وارد فاز دومِ حضور و سربازگیری خود 

شده اند.  می گیرد،  انجام  آشکارا  و  علنی  گونۀ  به  که 
در این فاز آن ها به جای پناه جستن به دل کوه های 
صعب العبور، به شکل علنی در میان شهرهای مختلف 
به تبلیغ و توزیع بروشورهای شان می پردازند. از سوی 
گروه  این  تنۀ  که  گسترده یی  مالی  امکانات  با  دیگر، 
در عراق و سوریه در اختیار دارد، روند سربازگیری 
آن ها در میان اقشار فقیر و کم بضاعِت کشور می تواند 
با اقبال بیشتری مواجه شود. برایند این وضعیت این 
می شود که حاال دیگر داعش با توان باالی سربازگیری 
خود رفته رفته به عمده ترین تهدید امنیتی در برابر نظام 

جامه بدل می کند.
پتانسیل باالی پولی و مالِی داعش در کنار ایدیولوژی 
رادیکاِل نوظهورِ آن به یقین می تواند همان گونه که دل 

بسیاری از افراطیاِن جهان را ربوده و پای آن ها را به 
عراق و سوریه کشانده، در میان پیروان اسالم سنتی 
در والیات مختلِف کشور هم دلبری کند و آن ها را 
شیفته و مفتوِن خود سازد. از آن جا که داعش در طول 
دورۀ حیاِت خود نشان داده که از توان بسیار باالیی 
در ترویج ایدیولوژی بنیادگرایانۀ منحصر به فرد خود 
برخوردار است و از دستگاه تبلیغاتی قدرتمندی در 
سراسر جهان سود می جوید، شکی نیست که در میان 
جوانان متدین و احساساتِی افغانستان هم از توان نفوذ 
روندی،  برخوردار خواهد شد. حاصل چنین  باالیی 
بازهم چیزی جز احتمال توفیِق غیرمنتظرۀ این گروه 
نخواهد  کشور  مختلف  نقاط  در  سربازگیری  امر  در 

بود.
به این ترتیب به نظر می رسد که حاال دیگر به پدیدۀ 
نگرانی  با  باید  افغانستان  در  داعش 
نشان  تجربه  شود.  پرداخته  بیشتری 
داده که مردم رنج دیدۀ این سرزمین، 
بیش از هر مردمِ دیگری به وعده های 
پُر زرق وبرِق ایدیولوژی های وارداتی 
و  ناامنی  تداوم  می آورند.  ایمان 
چالش های  سایر  کنار  در  بی نظمی 
سال  چهارده  در  کشوری  بی شمارِ 
نگاه  که  است  شده  سبب  گذشته 
و  سرد  نظام  این  آیندۀ  به  بسیاری ها 
مفرطی،  ناامیدی  چنین  شود.  تیره 
کشِت  برای  را  زمین  مناسب ترین 
وارداتی  کاغذپیِچ  ایدیولوژی های 
حس  نتیجه،  در  و  می کند  فراهم 
روندهایی  طریق  از  کشور  نجاِت 
مانند داعشی گری را بیش از پیش به 

جامعه القا می کند. 
مذاکره  پا گرفتن روند دست وپا شکستۀ  به  توجه  با 
و صلح با طالبان، به نظر می رسد که مهم ترین تهدید 
امنیتی پیش روی نظام در آینده، همین تهدید داعش 
است؛ داعشی که این روزها بی سروصدا سربازگیری 
می کند و احتماالً در آینده یی نزدیک، نیرویی منظم تر و 
مصمم تر را سامان می دهد. پس اگر قرار بر این است 
که حکومت و نهادهای مسوول کاری برای مقابله با 
این تهدیِد روبه رشد انجام دهند، بهتر است از همین 
حاال به جاِن ریشه های کم رمِق این آفت بیفتند؛ ورنه 
باید بی پرده گفت که در آینده چنین حکومِت ناتوان 
و پُرچالشی نخواهد توانست که در برابر جان به کفاِن 

ابوبکر بغدادی دوام بیاورد! 
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سربازان اسیرشده در...
مبنی بر محاصره شدن نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی 

وردوج والیت بدخشان واقعیت ندارد.
با سخنگوی وزارت  در نشست خبری مشترک  که  او 
دفاع افغانستان صحبت می کرد، تاکید کرد که نیروهای 
مستقر  کشور  این  دورافتاده  نقاط  در  افغانستان  امنیتی 
هیچ  در  نیروها  این  پایگاه  یا  پاسگاه  هیچ  و  هستند 
مخالف  نیروهای  محاصره  در  افغانستان  از  نقطه ای 

دولت نیست.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع نیز در این نشست 
خبری با رد محاصره نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی 
گروه  به  وابسته  نیروهای  که  گفت  بدخشان  وردوج 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  مراکز  به  بار  چندین  طالبان 

حمله کرده اند ولی حمله های آنها دفع شده است.
والیت  پولیس  فرمانده  جان،  بابه  جنرال  حال  این  با 
بدخشان به بی بی سی گفته که دلیل سقوط این پایگاه ها 
روحیه ضعیف سربازان بوده نه کم بودن مهمات جنگی.

آقای بابه جان گفته که در این پاسگاه ها برای سه ماه 
مهمات جنگی و آذوقه برای سربازان وجود داشته است.

بـرای...
 
الفبای صلح

مسوولیت  اول  قدم  در  این  و  برسیم  پایدار  صلح 
نخبه گان و رهبران کشور می باشد«.

آنچه پیش بین و نگرانش بودیم، متأسفانه امروز اتفاق 
افتاد. 

در  این رهبران  دراز  این همه سالیان  چرا؟ چون طی 
بزرگنمایی ها،  فروشی ها،  فخر  خودخواهی ها،  منگنۀ 
ثروت اندوزی و ندانم کاری ها با تکیه بر حضور جامعه 
عشرت کدۀ  در  دالر،  میلیاردها  سرازیرشدن  و  جهانی 
که  هم  کسانی  به  حتی  شدند.  خود  غرق  زنده گی 

حریف شان  این که  ترس  از  داشتند،  مملکت  سودای 
نشود، به شدت تاختند.

و  خود  طبیعت  اقتضای  همان  با  اصلی  دشمن  اما 
عصبیت تاریخی، همواره آماده گی می گرفت، تا این که 
سیاست منفعتی کشورها تغییر کرد و کشور در مقابل 

طوفان رها گردید.
حاال چه؟ کی برای ما چه دارد؟

به  را  ملت  این  سرنوشت  نیست  ممکن  این  از  بیش 
رها  دیگران  تعامل  یا  و  تصادف  سلیقه های شخصی، 
خط  گذشت  امروز  تا  آنچه  باالی  است  خوب  کرد. 
بطالن کشید، فقط باالی آنچه به خاطر حضور جامعۀ 

جهانی در کشور باقییست تعمیر کرد. اما با اندیشۀ نو، 
نقشۀ خودی، تفاهم و همدیگر پذیری و در این راستا 
صاحبان تعقل و تعهد و خردورزی ودلسوزی را باید 

چراغدار راه ساخت.
همه،  حق  همه،  مشترک  هویت  با  را  دولت  و  نظام 
برای  عدالت  محور  در  همه  اقناع  با  و  همه  اندیشۀ 
آن  به  ببینند،  آن  در  را  خود  همه  تا  بسازیم،  همگان 
پیوند و دلبستگی نشان دهند، حمایتش کنند تا این که 
میان خود به تعادل و توازن می رسیم و از همین موضع 
است که به صلح پایدار خواهیم رسید و باز از همین 

موضع است که با دیگران می توانیم تعامل کنیم. 

کرد، چون  عجله  داد،  شتاب  باید  ملی  پروسۀ  این  به 
اگر طوفان از سر ما گذشت، در گرداب ها گیر خواهیم 
ماند و دیگر  از شناخت یکدیگر عاجز خواهیم  کرد، 

هیچ.
به آنانی که به گذشته های تاریخی دل خوش کرده اند، 
از همین حاال باید هشدار داد که سلسلۀ گذشته های 
ناپایدار تا به امروز به دلیلی همچنان ناپایدار باقیست 
نبوده  همگانی  اندیشۀ  و  هویت  و  حق  محور  در  که 
است و از این پس لجاجت بر ادامۀ این روند، هر آنچه 
را که تا هنوز باقیست از بیخ برخواهد کند و افغانستان 

را برای همیش از دست خواهیم داد.

موتور سربازگیری داعش را خاموش کنید!

نمایندۀ حقانی در مذاکرات...
بیان گر  مذاکره  این  در  را  منصور  مولوی  برادرزاده 

اختالفات میان گروه طالبان می داند.
به گفته این چهره جهادی، جمله یی که به صراحت از 
سوی مولوی جلیل در این گفت گو تکرار شده بود، 
به رسمیت شناختن دولت امارات اسالمی طالبان بود.
گیالنی تصریح کرد: پس اگر وضعیت به این منوال به 
پیش برود، مذاکرات چین هم نتیجه نخواهد داشت؛ 
خصوص  در  رییس جمهور  که  است  بهتر  بنابراین 
دقت  بعدی  مذاکرات  در  اصلی  چهره های  حضور 

بیشتر کند.
می گوید:  نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  جنرال  اما 
داشتنند،  شرکت  اسالم آباد  مذاکرات  در  کسانی که 

وزیران دولت امارات اسالمی طالبان بودند.
مذاکرات  در  کسانیکه  کرد:  تاکید  نظامی  آگاه  این 
شناخته  شخصیت های  داشتنند؛  حضور  آباد  اسالم 
صاحب  طالبان  دولت  در  که  اند  معروفی  و  شده 

قدرت اند.
ای  اسی  ای  تاثیر  تحت  طالبان  تمامی  او،   گفته  به 

پاکستان اند، پاکستان تمامی طالبان را حمایت می کند 
و برنامه های آنان را پاکستانی ها طرح ریزی می کنند؛ 
بنابراین نمی توان گفت که آنان از طالبان نماینده گی 

نمی کند.
وی در خصوص اختالفات میان گروه طالبان گفت: 
ممکن میان طالبان اختالفاتی وجود داشته باشد؛ اما 
زمانیکه یک بخش از طالبان از جنگ دست بکشد، 
این  آنان ضعیف می شود و  بدون شک بخش دیگر 

مساله زمینۀ آوردن صلح را فراهم می کند.
یقینًا  از مذاکرات صلح گفت:  با خوش بینی  امرخیل 
که این مذاکرات ادامه یافته و جنگ ها شدت خواهد 
گرفت؛ اما آغاز مذاکرات به این معنی است که طرف 

مقابل عالقمند دست کشیدن از جنگ است.
احتمال  به  که  گفته  صلح  عالی  شورای  عضو  یک 
زیاد چین میزبان این دور از گفت وگوها خواهد بود 
و این کشور به همراه امریکا به عنوان ناظر در این 

گفت وگوها حضور خواهند داشت.
زیاد  احتمال  به  می گوید:  گیالنی  اسحاق  سید  اما 
میزبان  بار دوم گفت وگوهای صلح دولت افغانستان 
با گروه طالبان اسالم آباد خواهد بود نه کشور چین.

با این حال، عبدالحکیم مجاهد، معاون شورای عالی 
محل  که  گفته  اسوشیتدپرس  به  افغانستان  صلح 
و  نشده  نهایی  حال  به  تا  گفت وگوها  این  برگزاری 
افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در حال رایزنی در 

این باره هستند.
افغانستان  دولت  رسمی  گفت وگوهای  نخست  دور 
در  روان  سال  جوالی  ماه  آغاز  در  طالبان  گروه  با 

پاکستان برگزار شده بود.
ریاست  سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر  همچنان 
دوم  دور  مکان  و  زمان  افغانستان  جمهوری 
گفت وگو های رسمی صلح را تایید نکرده؛ اما گفته که 
رییس جمهوری می خواهد بخش های مختلف جامعه 
گفت وگو ها  بعدی  دور  در  زنان  ویژه  به  افغانستان 

حضور داشته باشند.
گفته  صلح  عالی  شورای  سخنگوی  شاهد،  شهزاده 
مذاکره کننده  هیات  اقل یک زن عضو  که حد  است 

خواهد بود.
افغانستان شدت  در  ماه گذشته  در چند  خشونت ها 
گرفته و نیروهای نظامی در چندین جبهه در شمال 

کشور با گروه طالبان درگیر جنگ است.

ACKU
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ورزش
بالتر در مراسم قره کشی جام جهانی:

به روسیه افتخار می کنم!

چلسی با انتقال فیلیپه 
لوییس موافقت کرد

رئال مادرید پیشنهاد گزاف پاری سن ژرمن برای خرید کریستیانو رونالدو را رد 
کرد.

یکی از نشریه های چاپ خاورمیانه ادعا کرد سران باشگاه رئال مادرید پیشنهاد 

را  رونالدو  کریستیانو  خرید  برای  پاری سن ژرمن  یورویی  میلیون   ۱۲۰ خرید 
نپذیرفته اند.

اگر انتقال رونالدو به پارک دو پرنس نهایی می شد، این مهاجم پرتغالی بار دیگر 
می توانست گرانقیمت ترین بازیکن دنیا نام بگیرد. او در سال ۲۰۰۹ با ۹4 میلیون 
یورویی  میلیون   ۱۰۱ انتقال  اما  رفت  مادرید  رئال  به  منچستریونایتد  از  یورو 
گرت بیل از تاتنهام به رئال مادرید موجب شد این هافبک ولزی در حال حاضر 

گرانقیمت ترین بازیکن حال حاضر فوتبال دنیا باشد.
بر اساس ادعای نشریه روتانا، مالکان قطری پاری سن ژرمن با فلورنتینو پرس، 
رییس رئال مادرید در دوحه دیدار داشتند. در آنجا بود که قطری ها برای خرید 
رئال  سرمربی  تغییر  می کردند  تصور  آنها  کردند.  ارائه  را  پیشنهادشان  رونالدو 
مادرید ممکن است به مشکالتی در این تیم بینجامد. توجه زیاد پرس به گرت 
بیل نیز یکی دیگر از دالیلی بود که پاریسی ها برای خرید رونالدو اقدام کردند.

این پیشنهاد توسط شرکت سرمایه گذاری قطر به رییس باشگاه رئال مادرید ارائه 
شد که مالکان این شرکت همان خانواده سلطنتی در قطر هستند. ناصر الخلیفی، 
رییس باشگاه پاری سن ژرمن که مدت هاست به دنبال خرید رونالدو است، بار 

دیگر شانس خود را برای خرید این بازیکن امتحان کرد.
درست پس از باخت چهار بر صفر رئال مادرید در داربی شهر مادرید بود که 
رونالدو جشن تولد 3۰ سالگی اش را بر پا کرد که با انتقادهای بسیاری از سوی 
رونالدو  بعد  به  زمان  آن  از  شد.  رو به رو  باشگاه  اعضای  از  برخی  و  هواداران 
احساس می کند زیاد از سوی سران باشگاه مورد حمایت قرار نمی گیرد. آوردن 
دیگر  نیز  است  پرس  نزدیک  دوستان  از  یکی  که  مادرید  رئال  به  اولمو  دکتر 
دلیل نارضایتی رونالدو است. توجه بیش از حد رییس رئال مادرید به حضور 
همیشگی گرت بیل در ترکیب نیز یکی دیگر از دالیل نارضایتی رونالدو است. 
کریستیانو چندی پیش هم حق پخش تصاویرش را به یکی از دوستانش در شرق 
آسیا فروخت که یکی از سهامداران باشگاه والنسیا است. همه اینها نشان می دهند 
می کرد،  راحتی  احساس  پیشترها  که  آنقدر  مادرید  رئال  در  دیگر  رونالدو  که 

احساس خوبی ندارد و شاید این بار پرس راضی به فروش ستاره تیمش شود.
رونالدو تا سال ۲۰۱8 با رئال مادرید قرارداد و ساالنه ۲۱ میلیون یورو درآمد 

دارد.

دو باشگاه پاری سن ژرمن و منچستریونایتد بر سر جابه جایی ستاره آرژانتینی به 
توافق دست یافته اند.

آنخل  برای خرید  است  مدتی  پاری سن ژرمن  باشگاه  اکیپ،  نشریه  گزارش  به 
دی ماریا ابراز عالقه کرده است. دی ماریا در دوران حضور در رئال مادرید هم 
با مبلغ  اما رئالی ها ترجیح دادند  باشگاه فرانسوی قرار داشت  این  مورد توجه 
بهتری او را به منچستریونایتد واگذار کنند. او سال گذشته با ۷5 میلیون یورو از 
اولدترافورد سر درآورد اما در ترکیب شیاطین سرخ نمایش درخور اعتنایی از 

خود نشان نداد.
همین مسأله موجب شد بار دیگر سران تیم پاریسی به دنبال آوردن دی ماریا به 
پارک دو پرنس باشند. نشریه اکیپ نوشت دو باشگاه بر سر مبلغ 63 میلیون یورو 
توافق کرده اند و به زودی دی ماریا به قهرمان فصل گذشته لو شامپیونه منتقل 
خواهد شد. تنها چند بخش جزیی از توافق باقی مانده است که آن هم به زودی 
انجام خواهد شد. قرار شده است قرارداد آنخل دی ماریا با پاری سن ژرمن پنج 

ساله ثبت شود.
پیش فصل  اردوی  به  بود  قرار  تابستانی است،  تعطیالت  دی ماریا که هنوز در 
فصل  پیش  اردوی  به  باید  گویا  اما  شود  ملحق  امریکا  در  منچستریونایتد 

پاری سن ژرمن در همین کشور برود.

قدرت  شاگردانش،  برابر  سرخ  شیاطین  تماشای  از  پس  بارسلونا  فوتبال  تیم  سرمربی 
حریف را در حدی دانست که تمام جام های داخلی و اروپایی را درو کند.

برابر منچستریونایتد که در آن  بارسلونا  بازی دوستانه روز شنبه  از  انریکه پس  لوئیس 
شاگردانش با نتیجه 3 بر یک برابر مردان لوئیز فن خال تن به شکست دادند، اعتراف کرد 
که پتانسیل کسب عنوان قهرمانی سه جام )لیگ برتر، جام حذفی انگلیس و لیگ قهرمانان 

اروپا( را در شیاطین سرخ می بیند.
انریکه 45 ساله که در دوران بازیگری اش در بارسلونا زیرنظر لوئیز فن خال، سرمربی حال 
حاضر منچستریونایتد کار کرده و شناخت خوبی از او دارد، می گوید این مربی هلندی 

می تواند افتخاراتی که در اسپانیا، آلمان و هلند کسب کرد را در انگلیس هم تکرار کند.
آنچه  نظیر  بازیکنانی  و  فن خال  مانند  مربی  داشتن  با  گفت:  خبرنگاران  به  انریکه 
منچستریونایتد دارد، این تیم می تواند همه جام ها را درو کند. در یک سال آینده برای این 
تیم هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. ما پس از سپری کردن یک فصل بدون جام، فصل 
گذشته همه جام ها را بردیم. منچستریونایتد هم که تیم بزرگی است می تواند همین کار 

را تکرار کند.
انریکه در ادامه به نارضایتی از وضعیت استادیوم لِویس شهر سانتاکالرا پرداخت و زمین 

نامناسب آن را در عملکرد نه چندان خوب شاگردانش تأثیرگذار دانست.
او اظهار داشت: باعث تأسف است که این زمین آن قدر خشک بود. چنین وضعیتی به 

هر دو تیم ضربه می زند.
بارسلونا سه بار تیر دروازه منچستریونایتد به لرزه درآورد و لوئیز سوارز و منیرالحدادی 
از  انریکه  حال  این  با  کنند.  گلزنی  نتوانستند  و  آوردند  بدشانسی  که  بودند  بازیکنانی 

بدشانسی تیمش گالیه نداشت.
سرمربی کاتاالن ها در این خصوص عنوان کرد: برخورد توپ با تیر دروازه هم بخشی از 
بازی است. در این بازی ما به اندازه همیشه در ضربات پایانی خود دقیق نبودیم. جدا از 

ضربه زدن به تیرک دروازه  ما موقعیت های فراوان دیگری هم داشتیم.

رییس در آستانه ترک پست فیفا از میزبانی روسیه درجام جهانی 
آینده هیجان زده شده است.

مقدماتی  قرعه کشی  مراسم  در  که   فیفا  رییس  بالتر،  سپ 
جام جهانی ۲۰۱8 کنار والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 

ایستاده بود از میزبانی کشور شرق اروپا حمایت کرد.
میزبانی  بازپس گیری  بر  مبنی  شایعات  تداوم  به  پاسخ  در  او 
جام جهانی از روسیه به دلیل تقلب و تبانی گفت: روز بزرگی 
هیجان  دیدیم.با  چشم  به   ۲۰۱8 جام جهانی  میزبانی  راه  در 
ویژه یی به یک جام جهانی جذاب نگاه خواهیم کرد؛ جامی که 

برای فوتبال، جهان و روسیه است!
بالتر در روزهای میزبانی روسیه دیگر رییس فیفا نیست چون 
دوران  رسما  فیفا  ریاست  جدید  انتخابات  با  آینده  فبروری 

امپراطوری اش در این نهاد به پایان می رسد.
او در ادامه حرف هایش از پوتین، رییس جمهوری روسیه تشکر 
پوتین  از  بود.  خواهد  الیق  میزبان  یک  روسیه  افزود:  و  کرد 
ممنونم که این فضای آرام و راحت را برای ما به وجود آورد. 
فوتبال، پل دوستی است. این ورزش، یک عامل محرک تلقی 

می شود و جام جهانی یک جشن عمومی به حساب می آید.
پوتین هم گفت: فوتبال روسیه تاریخی غنی دارد.روزی ویژه ای 
تدارک  برنامه ها  فوتبال رقم خورد.همه  میلیون ها هوادار  برای 
دیده شده تا در جریان میزبانی نمایی باز،آزاد و زیبا از روسیه 

به نمایش درآید.

به  لوییس  فیلیپه  انتقال  برای  مادرید  آتلتیکو  تیم چلسی و  دو 
توافق رسیدند.

چلسی پیشنهاد ۱6 میلیون یوریی آتلتیکو مادرید را در نهایت 
پذیرفت تا لوئیس به تیم سابق خود بازگردد. مدافع چپ برزیلی 

قرداد چهار ساله ای را با روخی بالنکو امضا خواهد کرد.
برای رسمی  مادرید  آتلتیکو  و  بازیکن  بین  قرداد  امضای  تنها 
شدن این انتقال باقی مانده است و پس از انجام آن این انتقال 

به صورت رسمی اعالم خواهد شد.
به نوشته مارکا در روزهای اخیر چلسی با مبلغ انتقال مخالفت 
قرار  فروش خود  فهرست  در  را  بازیکن  این  هر چند  داشت 
داده بود. سیمئونه به خرید این مدافع اصرار داشت. همچنین 
فیلیپه لوییس خواهان بازگشت به تیم سابق خود بود و همه این 
مسائل باعث شد تا دو تیم در نهایت به توافق برسند. چلسی 

هنوز برای بازیکن برزیلی جانشینی پیدا نکرده است.

رد پیشنهاد 120 میلیونی یورویی برای رونالدو

 PSG تـوافق یونایتـد و
بر سر دی ماریا

انریکه: 
منچستریونایتد می تواند سه گانه را 

درو کـــند
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ارتش ترکیه که عملیات گسترده یی را علیه داعش و شبه نظامیان پ.ک.ک آغاز 
کرده، شب گذشته نیز مواضع این دو گروه را در عراق و سوریه بمباران کرد. 
این در حالی است که اقدامات ترکیه باعث واکنش مسووالن عراقی شده است.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، جنگنده های ارتش ترکیه حمالت جدیدی 
را به مواضع داعش در سوریه و حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( در 
بنا به گفته مسووالن آنکارا در  انجام دادند که  مناطق کوهستانی شمال عراق 

راستای اجرای برنامه های »ضدتروریستی« آنکاراست.
از  هفته پس  آغاز شده یک  به شکل جدی  بامداد جمعه  از  که  این حمالت 
انفجارهای تروریستی در ترکیه است که به کشته شدن ده ها شهروند ترکیه به 

ویژه کردها انجامیده است.
پ.ک.ک نیز در واکنش به حمالت ترکیه توافق آتش بس سال ۲۰۱3 را بی معنی 
از  تلویحا اعالم کرده که حمالت علیه مواضع دولت ترکیه را  اعالم کرده و 
سر می گیرد؛ حمالتی که طی چهار دهه بیش از 4۰ هزار قربانی از دو طرف 

گرفته است.
مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق نیز در تماسی تلفنی با نخست وزیر 
ترکیه نگرانی خود را از اوضاع خطرناکی که منطقه شاهد آن است، به اطالع 

وی رساند.
ارتش ترکیه  با محکوم کردن حمالت  بیانیه ای  نیز در  اقلیم کردستان  پارلمان 
خواهان توقف فوری این حمالت شده است. این حمالت ترکیه به نوعی نقض 

حاکمیت عراق و سوریه محسوب می شود.

در همین حال منابع امنیتی ترکیه اعالم کردند که صبح امروز انفجار یک بمب 
در جنوب شرق این کشور باعث کشته شدن دو نظامی ارتش شده است. اقدامی 
که می تواند آغاز واکنش های کردها و یا داعش به حمالت هوایی ترکیه باشد.

این کشور  مقامات  با  تا  اتیوپی  شد  دیروز یکشنبه عازم  امریکا  رییس جمهور 
درباره نگرانی های امنیتی و حقوق بشری گفت وگو کند.

به  امریکا  رییس جمهور  اوباما  باراک  این سفر  فرانسه،   گزارش خبرگزاری  به 
اتیوپی که دومین کشور پرجمعیت قاره آفریقا محسوب می شود، برای نخستین 

بار از سوی یک رییس جمهور امریکا به این کشور انجام می شود.
اتیوپی است شد. وی همچنین  اوباما روز جمعه وارد کشور کنیا که همسایه 
نخستین رییس جمهور امریکا خواهد بود که در مقر اتحادیه آفریقا که 54 عضو 

دارد، سخنرانی خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اتیوپی گفت: این نخستین بار است که رییس 
جمهوری از سوی امریکا به اتیوپی سفر می کند. با این سفر روابط میان این دو 

کشور به سطحی جدید افزایش خواهد یافت.
بود،  با وضعیتی که در سال ۱۹84 داشت و دچار قحطی شده  بسیار  اتیوپی 
فاصله گرفته و اکنون رشد اقتصادی نزدیک به دو رقمی را تجربه می کند و 
شاهد سرمایه گذاری های عظیم در زیرساختهای خود است. این کشور اکنون 

جذب  قطب  و  شده  تبدیل  آفریقا  اقتصادهای  پیشروترین  از  یکی  به  تبدیل 
سرمایه گذاری خارجی است.

اتیوپی همچنین به رغم نگرانی هایی که در مورد وضعیت حقوق بشر در این 
کشور وجود دارد، مورد توجه حامیان مالی بین المللی به دلیل ثباتی که در آن 

به نسبت دیگر کشورهای درگیر آفریقا مشاهده می شود قرار دارد.
اوباما قرار است در جریان سفر به این کشور برای رهبران اتحادیه آفریقا که 
مقرش در شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپی قرار دارد، سخنرانی کند و روز سه 
شنبه با ترک این کشور به سفرش به قاره امریکا پایان خواهد داد. انتظار میرود 

این سخنرانی اوباما متمرکز بر کمبودهای دموکراتیک در قاره آفریقا باشد.
در همین حال رییس کمیسیون اتحادیه آفریقا اظهار کرد، این سفر اوباما یک 
سفر تاریخی خواهد بود و یک اقدام ملموس برای افزایش و تعمیق روابط میان 

اتحادیه آفریقا و امریکا است.
همچنین انتظار می رود که اوباما با میانجی گران ارشدی که تالشهای صلح را 
در کشور سودان جنوبی که همسایه اتیوپی است به پیش می برند نیز دیدار کند. 
مدت ۱۹ ماه است که سودان جنوبی دستخوش جنگی داخلی است و در جریان 

این جنگ اقدامات جنایتکارانه وحشتناکی به وقوع پیوسته است.
تروریستی  گروه  علیه  مقدم جنگ  در خط  کنیا  اتیوپی همچون کشور  کشور 
الشباب سومالی قرار داشته و هر دو کشور سربازان خود را در خاک سومالی 
تحت پوشش نیروی مورد پشتیبانی اتحادیه آفریقا و امریکا مستقر کرده اند و 

شرکای امنیتی کلیدی واشنگتن محسوب می شوند.
با این حال دو ماه پیش انتخابات سراسری در اتیوپی برگزار شد که در جریان 
ائتالف حاکم متعلق به هایله ماریام دسالگن، نخست وزیر این کشور همه 546 
کرسی پارلمان را کسب کرد و مخالفان نیز که تنها کرسی خود در پارلمان را 
در این انتخابات از دست دادند، گفتند که دولت اتیوپی از تاکتیکهای مستبدانه 

برای تضمین پیروزی خود استفاده کرده است.
وزارت امور خارجه امریکا اخیرا نسبت به محدودیتهای آزادی بیان در اتیوپی، 
و  مخالفان  ارعاب  و  آزار  همچنین  و  کشور  این  در  سیاسی  های  محاکمه 

خبرنگاران هشدار داد.

معاون نخست وزیر پاکستان گفت، هند و پاکستان 
باید به جای خصومت با کمک یکدیگر مکانیزمی 

را برای حل اختالفات دوجانبه ایجاد کنند.
به گزارش پی.تی.آی، طارق فاطمی، معاون ویژه 
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در امور خارجه 
اخیرا پس از دیدار با نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند گفته بود: اسالم آباد در حال حاضر به دنبال 
برای  به دهلی نو است.  ملی  امنیت  اعزام مشاور 
و  حل  را  اختالفات  که  دارد  اهمیت  کشور  دو 

فصل کرده و کنار بگذارند.
اندیشکده  در  در جریان سخنرانی  وی همچنین 

بنیاد میراث در امریکا گفت: هند و پاکستان هر 
در  نشستن  بهتر  گزینه  و  دارند  نگرانی هایی  دو 
اختالفات  حل  و  گذاشتن  کنار  و  میز  یک  کنار 
است. به جای اینکه ما یکدیگر را مورد تعرض 
مذاکره حاضر  میز  سر  باید  دهیم  قرار  خشونت 

شویم.
ما  داد:  ادامه  اسالم آباد  دولت  مسوول  مقام  این 
باید مکانیزمی را برای از میان بردن نگرانی های 

دوجانبه ایجاد کنیم.

ادامه حمالت ترکیه علیه داعش و پ. ک.ک

نگرانی های امنیتی و حقوق بشری محور سفر اوباما به اتیوپی

تأکید پاکستان بر حل اختالفات با هند

نشست اتحادی عرب برای پیشبرد 
طرح تشکیل نیروی مشترک عربی

قاهره روز چهارشنبه میزبان نشست مشترک وزرای دفاع و 
خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در خصوص طرح 

تشکیل نیروی مشترک دفاعی است.
به گزارش پایگاه خبری الوطن العربی، قرار است در این 
نشست، پروتکل تشکیل نیروی دفاع مشترک عربی امضا 

شود.
از امضا در نشست روز چهارشنبه  این پروتکل پس  متن 
به سران کشورهای عربی، شامل مصر )رییس کنونی این 
نشست سران(، کویت )رئیس دوره پیشین نشست سران( 
و مراکش )که ریاست دوره آتی را در مارس آتی بر عهده 

دارد( در نشست آتی شان ارجاع داده می شود.
منابع دیپلمات عالی رتبه در دبیرخانه اتحادیه عرب تصریح 
کردند که اعراب برای آغاز به کار نیروی مشترک دفاعی 
در چارچوب اهدافی که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری 
مصر در این خصوص تعیین کرده و نشست سران عرب 
در شرم الشیخ در روزهای ۲8 و ۲۹ مارس گذشته آنها را 

تصویب کرد، توافق نظر دارند.
تشکیل  مورد  در  اقدامات  تمامی  منابع  این  گفته  به 
نیروهای  تعداد  ساختار،  حیث  از  عربی  مشترک  نیروی 
شرکت  عربی  کشورهای  جایگاه  و  ماهیت  شرکت کننده، 
کننده، مقر فرماندهی ارتش جدید، چگونگی مسلح کردن 

نیروها و ماموریت هایشان صورت گرفته است.
شالوده  مورد  در  اختالفات  وجود  همچنین  مذکور  منابع 
آن  بودجه  و  مقر  و  عربی  مشترک  نیروی  فرماندهی 
راتکذیب کرده و گفتند که در نشست های پیشین روسای 
قبول  مورد  و  میانه  راه حل های  به  عربی  ارتش های  ستاد 

دست یافتند.
پیش نویس این پروتکل شامل ماموریت هایی برای نیروی 
مقابله  برای  نظامی سریع  مشترک عربی است که مداخله 
و  تروریستی  گروه های  جمله  از  تهدیدها  و  چالش ها  با 
انسانی  کمک های  و  امدادرسانی ها  امنیت  تامین  همچنین 
و حفاظت از غیرنظامیان در وضعیت های فوق العاده ناشی 
از درگیری های مسلحانه یا حوادث طبیعی با هدف حفظ 
امنیت ملی عربی، مبارزه با تروریسم و عملیات جستجو و 

نجات از جمله این ماموریت ها است.
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