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فرمان  5دی(  )شنبه،  دیروز  نماینده گان  مجلس 
تقنينى ریيس جمهور در مورد قانون انتخابات را 

به اکثریت آراء رد کرد.
امور  کميسيون  سوی  از  دیروز  که  فرمان  این 
تقنين مجلس نماینده گان به نشست عمومى این 
مجلس پيشکش شده بود، هشتمين فرمان ریيس 

جمهوری است که رد مى شود.  
ریيس  فرمان  این  بنياد  بر  که  است  شده  گفته 
قانون  مواد  از  برخى  در  تعدیالتى  غنى،  جمهور 

انتخابات به ميان مى آمد.
مجلس  تقنين  کميسيون  ریيس  حنفى  نذیراحمد 
فرمان  مورد  در  جزیيات  دادن  بدون  نماینده گان 
برخى  در  باید  فرمان  این  اساس  به  که  گفت 

ماده های قانون انتخابات تعدیل مى آمد.
ریيس کميسيون تقنين مجلس نماینده گان گفت: 
گانۀ  هژده  کميسيون های  سوی  از  فرمان  این 

مجلس پذیرفته نشده  است.
به گفتۀ آقای حنفى، مجلس نماینده گان به اساس 
قانون نمى تواند در اجالس اخير سال پنجم بحث 
روی قانون انتخابات را در اجندا شامل کند و در 
انتخابات موجود باشد، ریيس  صورتى که قانون 
جمهور صالحيت ندارد تا در مورد، فرمان تقنينى 

صادر کند.
اساسى  قانون  نهم  و  صد  یک  مادۀ  بنياد  بر 
در  انتخابات،  قانون  تعدیل  پيشنهاد   « افغانستان، 
یک سال اخير دورۀ تقنينيه، نمىتواند در فهرست 

کار شورای ملى قرار گيرد.«
برخى اعضای دیگر مجلس نماینده گان نيز گفتند 
که با در نظرداشت مادۀ یاد شده، این فرمان نباشد 

شامل آجندای مجلس مى شد.

از جمع ١٢٨ عضو حاضر مجلس در  انجام  سر 
رای  شده  یاد  فرمان  به  تن   ١١٣ دیروز،  نشست 

رد دادند.    
فرمان  قوس   ٣٠ تاریخ  به  نماینده گان  مجلس 
ریيس جمهور در مورد هفت ماده بسته پيشنهادی 

کميسيون اصالحات انتخاباتى را نيز رد کرد.
است:  آمده  اساسى  قانون  نهم  و  هفتاد  ماده  در 
مجلس  تعطيل  درحالت  مى تواند  »حکومت 
نماینده گان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای 
امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى 

را ترتيب کند؛
فرامين تقنينى بعد از توشيح ریيس جمهور، حکم 
در  باید  تقنينى  فرامين  مى شود.  حایز  را  قانون 
جلسه  نخستين  انعقاد  تاریخ  از  روز  سى  خالل 
شورای ملى، به آن تقدیم شود و در صورتى که 
از طرف شورای ملى رد شود، از اعتبارساقط مى 

گردد.«

نهادهای امنيتى و دفاعى کشور اعالم 
کردند که طالبان و دیگر گروه های 
متحمل  هلمند،  در  تروریستى 

شکست سنگينى شده اند.
وزارت  سخنگوی  صدیقى  صدیق 
وزیری  دولت  و  داخله  امور 
در  دیروز  دفاع  وزارت  سخنگوی 
از  مشترک  خبری  نشست  یک 
دفاعى  و  امنيتى  نيروهای  پيشروی 
والیت  در  طالبان  برابر  در  افغان 

هلمند خبر دادند.
آقای صدیقى بيان داشت که نيروهای 
طالبان  عليه  بيشتری شامل عمليات 
در هلمند شده اند و عمليات نابودی 
تروریستان در ولسوالى های سنگين، 
والیت  گرشک  خانشين،  نادعلى، 

هلمند با جدیت جریان دارد.
اساسى  هدف  که  نمود  تاکيد  وی 
کشور  دفاعى  و  امنيتى  نيروهای 
از  سنگين  ولسوالى  کامل  پاکسازی 
طالبان  و  تروریستى  عناصر  وجود 

مى باشد.
این  در جریان  طالبان  گفته وی،  به 

ولسوالى  در  ویژه  به  ها  عمليات 
شکست  متحل  هلمند  سنگين 

سنگينى شده اند.
که  گفت  داخله  وزارت  سخنگوی 
چند  در  تنها  طالب   5٠ دست کم 
به  روز گذشته در ولسوالى سنگين 

هالکت رسيده اند.
در  که  داشت  اظهار  صدیقى  آقای 
از  کشور  مناطق  از  دیگر  برخى 
تخار  والیت  درقد  ولسوالى  جمله 
به هدف  نيز عمليات های مشابهى 
سرکوب تروریستان راه اندازی شده 

است.
وزیری  دولت  حال،  همين  در 
خاطر  نيز  دفاع  وزارت  سخنگوی 
نشان ساخت که وضعيت امنيتى در 
هلمند روبه بهبودی است و نيروهای 
امنيتى در برابر مخالفان مسلح دست 

باالیى دارند.
گذشته،  هفته  از  که  است  گفتنى 
نيروهای  بين  شدید  درگيری های 
امنيتى و طالبان در ولسوالى سنگين 

والیت هلمند آغاز شده است.
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آسان ترین راه برای از بین بردن افتخارات، خودستایی 
است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

را  پاكستان  در  بد  طالباِن  و  افغانستان  در  خوب  طالباِن  استراتژی  فقط  شریف،  قای 
در دستور كاِر خود قرار داده و این راهبرد به ساده گی تغییر نمی خورد. اما احتماِل 
قوی یی كه در سفر آقای شریف نهفته است، این كه: او می خواهد روی عملیاِت مشترک 
نابودی آن طالباِن پاكستانی كه ضد  یا جداگانۀ پاكستان در خاِک افغانستان به هدف 
منافع شان شمرده می شوند، صحبت كند و به اجرایی شدِن تفاهماتی كه آقای غنی در 

سفر اخیرش به پاكستان با نوازشریف داشت، اقدام نماید

دولت  داخلى  عواید  که  کرد  اعالم  ماليه  وزارت 
افغانستان در سال مالى ١٣94 به بيش از ١٢٠ ميليارد 

افغانى رسيده است.
ماليه روز  شنبه در یک نشست  اکليل حکيمى، وزیر 
خبری در کابل جمع آوری این مقدار ماليات را در ١٣ 
سال گذشته بى پيشينه خواند. بيشترین درآمد داخلى 
بوده   ١٣9٢ سال  در  افغانى  ميليارد   ١٠9 افغانستان 

است.
آقای حکيمى مى گوید که امسال بيش از ٢٠ ميليارد 
جمع آوری  بيشتر   ١٣9٣ مالى  سال  به  نسبت  افغانى 

شده که ٢١ درصد افزایش را نشان مى دهد.
سپرده  تعهد  پول  بين المللى  صندوق  به  افغانستان 
را  داخلى اش  درآمد   ،94 مالى  سال  پایان  تا  که  بود 
به ١١4.٢ ميليارد افغانى برساند؛ اما این وزارت شش 
افغانى بيشتر از هدف تعيين شده جمع آوری  ميليارد 

کرده است.
آقای حکيمى مى گوید که افزایش درآمد دولت سبب 
شده تا صندوق بين المللى پول ١75 ميليون دالر بودجۀ 

تشویقى به افغانستان بدهد.
سوی  از  پول  این  درصد   55 که  مى گوید  حکيمى 
درصد   ١٣ وزارت خانه ها،  درصد   ٢٠ گمرک ها، 
بزرگ،  ماليه دهنده گان  از  مستوفيت ها و ١٨.6 درصد 
درصد   ٢.٨ و   متوسط  ماليه دهنده گان  درصد   ١٠

ماليه دهنده گان کوچک جمع آوری شده است.
آمارهای وزارت ماليه نشان مى دهند که در سال مالى 
افزایش  بخش ها  این  تمام  از  ماليات  جمع آوری   94

داشته است.
افزایش درآمد  از دالیل  ماليه مى گوید که یکى  وزیر 
ماليات  جمع آوری   ،94 مالى  سال  در  دولت  داخلى 
مأموران  او،  گفتۀ  به  است.  بوده  بدهکار  شرکت های 
شده  مذاکره  وارد  ماليه دهنده گان  این  با  وزارت  این 
دریافت  را  آن ها  مالياتى  بدهى های  قانون،  بنياد  بر  و 

کرده اند.
عواید،  جمع آوری  برای  مشخص  حساب  ایجاد  او 
وضع تعرفه های صنعتى و زراعتى، جمع آوری ماليات 
موبایل،  اعتباری  کارت های  کننده گان  مصرف  از 
حریم  از  هواپيماها  پروازهای  بر  ماليات  افزایش 
افغانستان از 4٠٠ به 5٠٠ دالر و ایجاد سيستم مدرن و 
نظارت بر گمرگ ها را از عوامل دیگر افزایش درآمد 

داخلى دولت عنوان مى کند.
این در حالى است که به گفتۀ وزیر ماليه، این وزارت 
به دليل ناامنى در سال مالى 94 از گمرک های کندز و 
شمار دیگری از والیت درآمدی حاصل نکرده است.

درآمـد دولت
 رکـورد زد
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در  مى توانند  اخالق،  نامِ  زیر  ارزش هایى  آیا 

سياست وجود داشته باشند؟
 این پرسش از دیرزمانى توجه اندیشمندان را در 
حوزۀ سياست و فلسفۀ سياسى به خود معطوف 
پایگاه فکری و نظرِی خود  از  کرده و هر یک 
تالش ورزیده به آن پاسخ دهد. ماکياولى که این 
روزها دیدگاه هایش تعبير و تفسيرهای متفاوتى 
سياسى  اندیشمندان  جمله  آن  از  برانگيخته،  را 
است که به واقعيِت سياست ها توجه نشان داده 
و گفته است که حاکمان هم باید خصلِت روباه 
در  یعنى  باشند.  داشته  را  شير  خصلِت  هم  و 
جایى که نياز است، درنده خویى پيشه کنند و در 
جایى که نياز نيست، با توسل به ابزارهای فریب 
وادار  خود  از  اطاعت  به  را  دیگران  خدعه،  و 
دارد  سياست  در  نيز  دیگری  سخِن  او  سازند. 
که بسيار زبان زد شده و آن این که: در سياست 
بر  بسياری ها  مى کند«.  توجيه  را  وسيله  »هدف 
این نظر، با توجه به دیدگاه های اخالق محورانۀ 
تعهداِت  آشکار  نقض  را  آن  و  تاخته  خود، 

انسانى گفته اند. 
وقتى  آلمانى تبار  سياسِى  اندیشمند  آرنت  هانا 
معروِف  کتاب  کرد،  شرکت  آیشمن  دادگاه  در 
»آیشمن در اورشليم« را نوشت و در آن مدعى 
شد که افراد در همه حال مى توانند تصميم گيری 
کنند و آنانى که به جنایت دست مى زنند، دقيقًا 
سياست گرای  آرنت،  کشته اند.  در خود  را  فکر 
اخالقى بود و مى خواست که انسان ها مسووليت 
اعماِل خود را هرگز به گردِن دیگران نيندازند؛ 
آن گونه که آیشمن در دادگاه خود مى گفت که 

او تابع دستوراِت باال بوده است. 
از  طالبان  با  را  تماِس روس ها  وقتى خبر  حاال 
طریق رسانه ها مى خوانيم، چه برداشتى مى توانيم 
نمایندۀ  کابلوف  ضمير  باشيم؟  داشته  آن  از 
است  به تازه گى گفته  افغانستان  امور  در  روسيه 
که کشورش برای مقابله با داعش به عنوان خطر 
بزرگ تر، وارد یک رشته گفت وگوهای پنهانى با 
طالبان شده است. آقای کابلوف از این تصميِم 
و  روسيه  فعاًل  که  مى کند  دفاع  چنين  روسيه 
دارند و  داعش موضِع مشترک  برابر  در  طالبان 
ميان  همکاری  به  مى تواند  مشترک  موضِع  این 

آن ها بينجامد. 
تا هنوز طالبان در مورد اظهاراِت آقای کابلوف 
چيزی نگفته اند، اما خاموشِى آن ها نشان مى دهد 
روس ها  ميان  پرده  پشِت  در  مسایلى  حتمًا  که 
و طالبان جریان دارد. سوالى که مطرح مى شود 
دليل  به  آیا روس ها فکر مى کنند  این است که 
به  طالبان  با  مى توانند  مشترک  دشمن  داشتِن 
عنوان گروهى که عماًل در برابر دولت افغانستان 
و  گفت وگو  وارد  مى جنگد،  جهانى  جامعۀ  و 
روس ها  که  مى رسد  نظر  به  شوند؟  معامله  یا 
را  طالبان  که  تاریخى شده اند  اشتباه  یک  دچار 
با خطر  مبارزه  در  استراتژیک  عنوان همکار  به 
داعش مى خواهند برگزینند. این اشتباه تاریخى، 
شاید بهای سنگين تری را به دوش روسيه که در 
منطقه دارای منافع خاِص خود است، نسبت به 
افغانستان،  تهاجم زمان شوروی سابق به خاک 

بار کند.  
تقسيم تروریسم به بد و بدتر و از مياِن آن دو یکى 
ریشه کن  به  نمى تواند  هرگز  کردن،  انتخاب  را 
کردِن این پدیده در جهان و منطقه منجر شود. 
از جانب دیگر، تصميم روسيه برای ایجاد رابطه 
با طالبان، حرف ریيس جمهوری افغانستان را که 
چندی پيش در روسيه گفته بود، ثابت مى کند که 
در افغانستان جنگ نيابتِى چندین کشور وجود 
دارد و کسانى که افغانستان را ميدان نبرد برای 
خود ساخته، جنگجویانى از کشورهای روسيه، 
و  عرب ها  ترکمنستان،  تاجيکستان،  ازبکستان، 
پاکستانى ها استند و برای مقابله با این افراد نياز 

به همگرایى منطقه یى است. 
ثمربخش  مى تواند  زمانى  تروریسم  با  مبارزه 
باشد که همۀ کشورهای منطقه دست به دسِت 
امتيازدهى  بدون  آن،  برابر  در  و  بدهند  هم 
چندان  روسيه  حاضر،  حال  در  شاید  بجنگند. 
خطری را از جانب طالبان احساس نکند، ولى 
همين کشور در زمانى که طالبان در افغانستان بر 
سِر قدرت بودند، بيش از همۀ کشورها از سوی 
طالبان با تهدید روبه رو بود. زمانى یادم هست 
با  گفت وگو  برای  که  طالبان  سراِن  از  یکى  که 
کرده  سفر  کشور  این  به  ازبکستانى  مقام های 
داشت  اصرار  سفرش  از  برگشت  از  پس  بود، 
که مردم ازبکستان، نظامى چون نظام طالبان را 

مى خواهند و طالبان باید به آن ها کمک کنند!
افغانستان،  در  خود  حاکميِت  زمان  در  طالبان 
باز  را  روسى  زبان  به  ترجمه  بنگاه های 
ميانه  آسيای  کشورهای  برای  و  بودند  کرده 

بعداً  و  مى کردند  نشر  و  ترجمه  را  کتاب هایى 
مبارزه  درد  به  که  مى فرستادند  کشورها  این  به 
با حکومت های شان بخورد. طالبان در آن زمان، 
سودای گرفتِن کشورهای آسيای ميانه را داشتند 
این تهدید به صورِت مستقيم و آشکار منافع  و 
روسيه را هدف قرار مى داد. آیا بازهم روس ها 

مى خواهند به همان سال ها برگردند؟ 
در این که در استراتژی مبارزۀ غرب با تروریسم 
اشکاالِت جدی وجود دارد، جای شک نيست؛ 
را  زمينه  نباید  کاستى ها  و  اشکاالت  این  ولى 
برای تقویِت یک گروه دیگر که مردم افغانستان 
را عماًل تهدید مى کند، مساعد سازد. روسيه در 
ریشه کن کردِن تروریسم مى تواند نقش موثری 
داد  وارد  بتواند  که  شرط  این  به  کند،  بازی  را 
نباید  شود.  افغانستان  مردم  با  سازنده  ستِد  و 
سياست های غرب باعث آن شوند که روس ها 
نيز طالبان را دیگر خطری برای خود و منطقه 

احساس نکنند. 
ميان  در  طالبان  با  همکاری  سياسِت  شاید 
باشد  ناشى شده  این جا  از  سياست گراِن روسى 
که آن ها مى بينند غربى ها در مبارزه با تروریسم، 
دگرگونى هایى را در سياست های خود به وجود 
برای  طالبان  با  در تالش گفت وگو  و  آورده اند 
حل قضایای افغانستان اند. اما سياسِت غرب در 
این عرصه هنوز کارآمدِی خود را نشان نداده و 
اگر روس ها نيز وارد چنين سياستى شوند، بدون 
تردید زیان های آن را در گام نخست، کشورهای 

آسيای ميانه و بعداً خودشان خواهند دید.   
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احمــد عمران

بازی روس ها
 در افغانستان 
چیست؟

 

قرار است امروز راحيل شریف، ریيس ستاد ارتِش پاکستان 
عبداهلل  داکتر  و  غنى  ریيس جمهور  با  و  شود  کابل  وارد 
مالقات کند. این سفر درست پس از آن صورت مى  گيرد که 
نخست وزیر هندوستان، نارندرا مودی وارد کابل شد و طى 
یک سخنرانى، ساختماِن جدیِد پارلماِن افغانستان را افتتاح 
کرد. مسلمًا سخناِن آقای مودی در آن مراسم، تب وتابى در 
مياِن سياست مداراِن پاکستانى به راه انداخته است. حاال شاید 
با سفِر  بنياد  از  کابل،  به  پاکستان  ارتش  آمدن ریيس ستاد 
بدون شک سفر  اما  باشد؛  نداشته  رابطه  آقای مودی  اخيِر 
مودی تأثيراتش را روی ادبياِت آقای شریف در مالقات با 

سران دولت وحدت ملى خواهد گذاشت. 
سفر آقای شریف به کابل، على الظاهر به هدِف از سرگيری 
گفت وگوهای صلح ميان دولت افغانستان و طالبان صورت 
مى گيرد، اما احتمال مى رود مسایِل دیگری از جمله برخى 
مطرح  سفر  این  در  نيز  افغانستان  کابينۀ  در  جابه حایى ها 
شوند. اما این که دولت افغانستان در این سفِر آقای شریف 
چه گِپ مهمى با جانِب پاکستان خواهد داشت، زیاد معلوم 
به ساِن سفرهای  نيز  این سفر  به گماِن غالب،  زیرا  نيست. 
با  و  دارد  سودمندی  پاکستان  جانِب  برای  فقط  گذشته، 

دستاوردهایى یک جانبه برای این کشور پایان مى یابد. 
در  آن هم  سفر،  این  در  طالبان  با  صلح  مذاکراِت  بحث   
چندان  شده،  اختالف  دچار  طالبان  رهبری  که  شرایطى 
منطقى به نظر نمى رسد و از طرف دیگر، زمانى که طالبان 
دارای رهبری واحد بودند نيز، مذاکراِت صلح منطق نيافت و 
عماًل آغاز نشد. اکنون اگر دولت افغانستان واقعًا مى خواهد 
پيراموِن مذاکراِت صلح با طالبان، با طرِف پاکستانى رای زنى 
ابزارهای  عنوان  به  طالبان  که  بداند  باید  را  کند، یک چيز 
نظامى پاکستان هيچ محلى از اعراب ندارند و اگر صلح و 
مذاکره یى باید صورت گيرد، تنها طرِف آن پاکستانى هاست. 
اما از سوی دیگر، نيک مى دانيم که گفت وگو با پاکستان نيز 
نمى تواند برای ما صلح و آرامش به بار آورد. زیرا ارتش 
و سازمان اطالعاتى پاکستان و در ُکل حکومِت نظامى این 
افغانستان سياست عمِق استراتژیک را  کشور، همچنان در 
دنبال مى کنند و در سال آینده، حتا قصد اجرای بازی های 

تازه تر و ایجاد ناامنى های بيشتر در کشور را دارند. 
سفر راحيل شریف به کابل، فقط نمایشى ست گمراه کننده 
در این راستا که ریيس ستاد ارتش پاکستان در نقِش مجرِی 
طالباِن  استراتژی  فقط  شریف،  آقای  است.  شده  ظاهر  آن 
خوب در افغانستان و طالباِن بد در پاکستان را در دستور کارِ 
خود قرار داده و این راهبرد به ساده گى تغيير نمى خورد. اما 
احتماِل قوی یى که در سفر آقای شریف نهفته است، این که: 
پاکستان  جداگانۀ  یا  مشترک  عملياِت  روی  مى خواهد  او 
در خاِک افغانستان به هدف نابودی آن طالباِن پاکستانى که 
ضد منافع شان شمرده مى شوند، صحبت کند و به اجرایى 
شدِن تفاهماتى که آقای غنى در سفر اخيرش به پاکستان با 

نوازشریف داشت، اقدام نماید. 
کشورش  طالباِن  رهبراِن  مى گوید  که  سال هاست  پاکستان 
در خاِک افغانستان است و آقای غنى هم در سفر اخيرش 
به پاکستان این مورد را قبول کرده است. اگر آقای شریف، 
بحث عملياِت نيروهایش را در خاِک افغانستان به هدف از 
مى کند،  مطرح  نظامش  مخالِف  پاکستانِى  طالبان  بردن  بين 
انتظار این است که آقای غنى هم به این جنرال بگوید که 
پاکستان  از خاک  نيز  افغانستان  دولِت  مخالِف  طالباِن  باید 
بيرون کشيده شوند و یا هم اجازۀ عملياِت مشابه به دولت 
چنين  این،  از  پيشتر  که  بود  شایسته  شود.  داده  افغانستان 
صورت  نوازشریف  و  غنى  آقای  ميان  دیدار  در  تفاهمى 
انجام  یافتِن یک جانبۀ پاکستان برای  مى گرفت. زیرا اجازۀ 
در  ما  عاجزانۀ  تمکيِن  نشانۀ  افغانستان،  در خاک  عمليات 
برابِر سلطۀ این کشور است و این کار هرگز با شأِن آزادۀ 

مردمِ ما موافق و برابر نيست! 

چرا راحیـل
 به کـابل مـی آیـد؟
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شاید سیاسِت همکاری با 
طالبان در میان سیاست گراِن روسی 

از این جا ناشی شده باشد كه 
آن ها می بینند غربی ها در مبارزه 

با تروریسم، دگرگونی هایی را در 
سیاست های خود به وجود آورده اند 
و در تالش گفت وگو با طالبان برای 
حل قضایای افغانستان اند. اما 

سیاسِت غرب در این عرصه هنوز 
كارآمدِی خود را نشان نداده و اگر 
روس ها نیز وارد چنین سیاستی 

شوند، بدون تردید زیان های آن را 
در گام نخست، كشورهای آسیای 

میانه و بعداً خودشان خواهند دید
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راهنمای  با  من  همکارِ  گفت وگوی  و  دعوا  سرانجام، 
به منزِل  چينى مان تمام شد و وارد آسانسور شدیم و 
را  خود  بود،  شده  تنظيم  مالقات  برای  که  چهارم 
رساندیم. متوجه شدم که هيأت تاجيکستانى وقت تر از 
ما به محِل مالقات رسيده است. من با برخى دوستان 
اما  کردم،  احوال پرسى  بودند  رسيده  ما  از  پيشتر  که 
بهم دست  گيچى  احساِس  و  دور خورد  ناگهان سرم 
داد. نمى دانم قهوه یى که دقایقى قبل صرف کرده بودم، 

چه بالیى در خودش داشت!
داخل اتاقى شدم که برای مالقاِت هر دو نخست وزیر 
ترتيب شده بود. دروازه باز بود. تشریفاِت زیادی هم 
نگرفته بودند. داخل شدم و روی یکى از صندلى ها به 
مشورۀ یکى از دوستان نشستم، تا از سرچرخِک بسيار 
از  حقمل  نامِ  به  دوست  یک  کنار  در  نيفتم.  زمين  بر 
تلویزیون ملى قرار گرفته بودم. ناگهان کسى از هيأت 
تاجيکستان سری به اتاِق مالقات زد و رفت. لحظاتى 
هيأِت  با  تاجيکستان  نخست وزیر  که  بود  نگذشته 
همراهش وارد شد و به سوی من آمد. درحالى که تازه 
حالم خوب تر مى شد، از جا بلند شدم و با ادِب تمام 
با او قول دارم. فکر کنم دستياران و همراهاِن او، جمِع 
ما را به جای هيأت اشتباه گرفته بودند و اشتباهِ دیگر 
هم این که من در کرسى یى نشسته بودم که باید یکى از 
اعضای هيأِت کشورمان در آن مى نشست. به هر رو، 
تاجيکستان  نخست وزیر  جناب  با  گرمى  احوال پرسى 
آقای رسول زاده داشتم و بعد، دیگر اعضای هيأت که 
سه  و  آمدند  بودند،  تاجيکستان  کشور  وزیران  عمدتًا 
نخست وزیر  کردند.  احوال پرسى  من  با  نيز  آن ها  تِن 
نظر  به  باهوش  و  باکرکتر  شخصى  که  تاجيکستان 
مى رسيد، همين که متوجه شد قبل از هيأت افغانستان 
به محل مالقات آمده، همراهانش را دورِ خود جمع کرد 
و با آنان گرمِ صحبت شد. سپس یکى از مياِن آن ها آمد 
و از من پرسيد که »اسم رسمى حکومت شما وحدت 
ملى است؟« گفتم: بلى، دولت وحدت ملى است. بعد 

گفتم:  مى گویند؟«  نخست وزیر شما چه  »به  که  گفت 
ریيس اجرایى که معادل نخست وزیر است. بعدتر من 
هم در مورد آقای رسول زاده توضيحاِت الزم را گرفتم 
و برخى خاطراِت شيرین مردم ِ افغانستان از تاجيکستان 
با  شنيدن  و  گفتن  سخن  که  به راستى  کردم.  قصه  را 

هم زباناِن تاجيکستانى  بسيار شيرین است!  
هيأت  و  عبداهلل  آقای  تا  شد  سپری  دیگر  دقيقۀ  ده 
همراهش وارد اتاق مالقات شدند. ما هم در گوشه یى 
ایستادیم و دقایِق آغازین و تشریفاتِى این مالقات را 
دیدیم و بعد، هيأت رسانه یِى هر دو کشور، از صحِن 
مالقاِت دو نخست وزیر بيرون شدیم. نيم ساعِت دیگر 

ماندیم تا این مالقات پایان یافت و از آن جا خودمان را 
به محلى رساندیم که باید مالقات با نخست وزیر چين 
صورت مى گرفت. از روی فرش سرخى که هموار کرده 
بودند، گذشتيم و به جای مشخِص دیگری راهنمایى 
شدیم. بعد از چک شدِن کارت و نام و مشخصات و 
یک بازرسى بدنى، وارد سالون شدیم. بعد از دقایقى، 

به محل مالقات رفتيم. 
دقایقى گذشت تا خبرنگاران و فيلم برداران وسایل شان 
گرفتن ها  عکس  شد.  وارد  هيأت  و  کردند  تنظيم  را 
و  نشستند  خود  جای  به  طرف  دو  هر  شد.  شروع 
افغانستان  اجرایى  ریيس  مقابل  در  چين  نخست وزیر 
از گذشت  بعد  آغاز شد.  تشریفات  مراسم  و  نشست 
دو دقيقه، از محل مالقات بيرون شدیم. ساعت 4 بود 
جایى  به  رفتن  برای  هم  وقتى  و  آمدیم  هوتل  به  که 
صاحب  داکتر  شام   6 ساعت  بود  قرار  زیرا  نداشتيم؛ 
عبداهلل با ما دیداری داشته باشد و جزیياِت دیدارهای 
دوشى  به ناچار  بگذارد.  ميان  در  ما  با  را  روزه اش  دو 
گرفتم تا غبار خسته گى را از تن بشویم. بسيار گرسنه 
یا  و  بودم  نخورده  چيزی  چاشت  و  صبح  بودم؛  هم 
اندک خورده بودم، مخصوصًا چاشت که برای صرف 

یک گيالس آب هم فرصت نيافتيم! 
شام به منزل هفتِم هوتل رفتيم و با جمعى از خبرنگاران 
شده  جابه جا  منزل  این  در  که  دیگر  فيلم برداراِن  و 
بودند، به اتاق داکتر صاحب عبداهلل رفتيم. همۀ اعضای 
بودند.  صحبت  گرم  و  نشسته  عبداهلل  آقای  با  هيأت 
احوال پرسى کردیم و رفتيم به اتاِق دیگر. آقای عبداهلل 
آمد و توضيحاِت مختصری داد. او گفت که در مالقات 
و  کمک ها  سرگيرِی  از  روی  روسيه،  نخست وزیر  با 
عملى شدِن تفاهم نامه هایى که در دوران حامد کرزی 
امضا شده بود، صحبت کردیم و بعد هم پيرامون این 
نگرانِى روس ها که گویا دولت وحدت ملى داعش را 
ناامن  را  روسيه  و  ميانه  آسيای  کشورهای  تا  داده  جا 
کند، صحبت کردیم و به آن ها اطمينان دادیم که هيچ 

کس در این دولت چنين اراده یى ندارد. 
اما این اطمينان بخشى، درست زمانى است که رسانه های 
دولتى روسيه، آقایان استانکزی سرپرست وزارت دفاع 
و اتمر مشاور امنيت ملى را متهم به حمایت از داعش 
 کرده بودند. آقای عبداهلل در برابر سواِل من گفت که 
نخست وزیر روسيه این مسأله را مطرح نکرد و از کسى 
هم نام  برده نشد و من فقط به خاطر این که چنين ذهنيِت 
اشتباهى را رد کرده باشم، این موضوع را مطرح کردم. 
کنفرانس و صحبت هایى که صورت گرفت  مورد  در 
پيشنهاد  که  کرد  اميدواری  ابراز  و  داد  توضيحاتى  نيز 
مورد  شانگهای  سازمان  در  افغانستان  شدِن  دایمى 
صحبتش  مورد  در  بعد  بگيرد.  قرار  پذیرش  و  توجه 
این  در  گفت  و  داد  توضيحات  چين  نخست وزیر  با 
دیدار در مورد مسایل صلِح افغانستان و همکاری چين 
چيزی گفته نشده است، اما چينایى ها آماده گى های شان 
مطرح  آموزشى  و  تخنيکى  همکاری های  زمينۀ  در  را 
کرده اند. آقای عبداهلل گفت که چينایى ها حاضرند حتا 
نيز  زیربنایى  پروژه های  برخى  تخنيکِى  زمينه های  در 
مورد  در  همين گونه  کنند.  همکاری  و  بدهند  مشوره 
و  تاجيکستان  کشورهای  نخست وزیران  با  مالقاتش 
معلوماِت مختصری  نيز  دیگر  قزاقستان و چند کشور 

و  کردند  مطرح  را  سواالت شان  هم  خبرنگارن  دارد. 
پاسخ گرفتند. بعد هم بالفاصله به صرِف طعام همراه 
با آقای عبداهلل  رفتيم. ميزی کالن و گرد گذاشته بودند 
و غذاهای چينى طبق فهرستى که قرار داشت، آورده 
مى شد و ما ميل مى کردیم. اما پيش از همه، چای سياه 
عمدتًا  که  ظرف هایى  در  آن هم  بودند  کرده  تعارف 
مى گویند.  آن  به  هم  پيک  و  مى نوشند  نوشابه  آن  با 
نباید  این ظرف ها  در  را  که چای  گفت  عبداهلل  داکتر 
مى آوردند. او تيز تيز چای را در همان پيک  نوشيد و 
به شوخى گفت که در این پيک ها باید به پریانى صاحب 
و  مزاح  از  پُر  فضا  و  خندیدیم  همه  بدهند.  چای 

صميميت شد! 
در جریان صرف غذا، یکى از غذاها بسيار تند بود که 
حتا فکر کنم چهرۀ مِن مرچ خور را تغيير دارد. زبانم 
به شدت سوخت، حتا احساس کردم بُریده شده است. 
به قاسانى و فرحناز که در کنارم بودند، آهسته مى گفتم 
این گونه  را  خود  مى خواستم  است...«.  تند  »خيلى  که 
که  شود  فراموشم  زبان  سوخته گِى  تا  بسازم  مشغول 
ناگهان داکتر عبداهلل که روبه رویم نشسته بود، صدا کرد: 
»پریانى صاحب کوک بنوش، تنـدی از بين ميره!« و بعد 

خندید. چيزی هم به آقای کرزی معين سياسى وزارت 
خارجه دربارۀ من گفت که دقيق نفهميدم؛ اما دانستم 

که حال و وضِع مرا خوب درک کرده است.
 راستش، این غذاها به عالوۀ ميوه و شيرینى، چنان به 
که  تناولش  کردیم  ما  و  ما  رسيد  به  ُکندی  و  حوصله 
حدود دو و نيم ساعت زمان را در بر گرفت. ساعت ده 
و نيم شب بود که آماده شدیم برویم به کدام فروشگاه 
همه  اما  بود  شده  ناوقت  واقعًا  کينم.  خرید  چيزی  و 
قصد خرید سوغات داشتند. من و دوستم آقای یورش 
برای  اندک،  فرصِت  همين  از  استفاده  با  مى خواستيم 
در  یا  بسته  فروشگاه ها  بخریم.  چيزی  کودکان مان 
به عجله دو موترک  به ناچار و  بودند.  حاِل بسته شدن 
صرف نظر  بيشتر  خریِد  و  گشت وگذار  از  و  خریدیم 
آمد  کسى  این که  تا  ـ  هم  خرید  مقدار  همين  کردیم. 
پوِل  به  و  را ضرب وتقسيم  آن  و  پول گرفت  ما  از  و 
خودشان محاسبه کرد و باقى آن را پس داد ـ 45 دقيقه 
را در بر گرفت. به همين خاطر بسيار ناوقت از مارکيت 
بيرون شدیم، پوليس ها با دیدِن ما متعجب شدند ولى 
بسيار لطف و احسان کردند و ما دو نفر خارجى را تا 
یادگاری  و عکس های  نمودند  همراهى  هوتل  دروازۀ 
نيز با ما گرفتند. بلى، به  راستى چينى ها را مردمى مهربان 

و صميمى یافتم!
نماز  و  گرفتم  دوش  برخاسته،  خواب  از  وقت  صبح 
خواندم. همراه با آقای قاسانى برای گرفتِن غذا پایين 
شدم و ساعت هفت، همه گى به سمِت فرودگاه حرکت 
کردیم. حدود یک ساعت در یک بخش منتظر ماندیم 
و با هم قصه کردیم و بعد از یک چِک مختصر وارد 
داکتر  تا  ماندیم  نيم ساعت  شدیم.  آریانا  هواپيمای 
فيلم برداران  اعضای هيأت رسيدند.  صاحب عبداهلل و 
و عکاسان برای گرفتن عکس و فيلم، از هواپيما پایين 
شدند و بعد، هواپيما به سمِت کابل پرواز کرد و ساعت 

دو و نيم به وقِت خودمان به کابل رسيدیم...

چینهبسفر
یادداشت هایی از سفر به چهاردهمین نشست شانگهای

بخش پنجم و پایانی/ نظری پریانی
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بخش نخست  ایمان بحران
بخش چهــارم

نيایش هست، دین  نيایش خاتمه مى یابد. جایى که  با  نيایش آغاز مى شود و  با  دین 
که  است  رویداد، خميرمایه یى  اکنون  نيایش هست.  دین هست،  که  جایى  و  هست 
نيایش ها و اشک ها از آن در وجود آمده؛ خميرمایه یى که هميشه از پيش، بر ما عرضه 
مى شود، ما را دعوت مى کند و به خود فرا مى خواند. رویداد هميشه جلوتر از ماست، 
همواره ما را تحریک مى کند و بر ما عرضه مى شود و جاودانه ما را با وعدۀ خویش 
اغوا مى کند. حقيقت رویداد وعدۀ او برای به حقيقت پيوستن است. رویداد وعده هایى 
حال  عين  در  این  و  نمى شود.  آن ها  از  مانع  هرگز  واقعى  فرصت  هيچ  که  مى دهد 
همان چيزی است که من فروکاست ناپذیری رویداد ناميده ام. رویداد هرگز نمى تواند 
به وسيلۀ نمونه های خاص رخداد، محبوس شود، هرگز به هيچ یک از مصداق ها یا 
شکل های حاضر تقليل نمى یابد. اگر نگویيم منتهای تکبر، این منتهای بى عدالتى است 
که بگویيم عدالت سرانجام در یک شکِل موجود، در یک شخِص حاضر یا در یک 
بى قيدوشرط تنها به گونه یى مشروط در هر زمان  دولت به وقوع مى پيوندد. رویدادِ 
یا مکان، هر کلمه یا مسأله یا صورت بندی استداللى، در هر واقعيت بخشى موجود یا 

فعليت پذیری به وقوع مى پيوندد. 
به  اشک ها،  به  را  ما  آمدنش  به خاطر  که  است  چيزی  آن  فروکاست ناپذیر  رویداد 
نيایش ها و اشک ها فرو مى کاهد. رویداد آن چيزی است که همۀ ساختارهای نسبتًا 
ثابتى را که مى کوشند بدان سکنا دهند، بى ثبات مى کند. آن ها را با آینده بى قرار مى کند، 
گذشته  وسيلۀ  به  چيزها  که  است  رویداد  دليل  به  گویى  تو  وعده.  و  اميد  از  مملو 
مضطرب مى شوند. رویداد موقعيتى برای خاطرات خطرناک فراهم مى کند که کم تر 
اعصاب خردکن و بى ثبات نيستند. حقيقت جاودانه رویداد چادرنشينى و کوچ گری آن 
است، سفر بى قرار در طول بيابان های بایر، یا شاید خطر کردن روی دریاهای ناشناخته، 
نارضایتى نسبت به صورت بندی های بى تحرک و رسوب کرده، تو گویى وظيفۀ کهنى 
که کوچ نشينى عهدۀ ما نهاده، ميهمان نوازی است، باز گذاشتن در و استقبال از آن چه 
که در حال آمدن است. نه تنها استقبال از آمدِن آن، بلکه استقبال از نيایش و گریه یى 

که به دليل رسيدِن آن سر مى دهيم. 
الهيات جایى است که انرژی های رویداد مى توانند پرورش یابند و به نمایش درآیند. 
شور و حرارِت آن رشد کند و مورد تأیيد قرار گيرد. متراکم شود و خالى شود، آزاد 
از همۀ اجبارها و اضطرارهای آن چه که وجود دارد. »آليس در سرزمين عجایب« و 
با موجودات  این نقطۀ ضعف مبتال هستند که  به  داستان های بورخس)١( خيلى کم 
در  دلوز  که  است  نکته یى  این  و  باشند  داشته  سروکار  ندارند،  وجود  که  موهومى 
سرتاسر »منطق معنا«)٢( بدان پرداخته. کتابى که در خوانش من، اندکى الهيات پنهان 
دعا  داشته،  وجود  قباًل  که  آن چه  برای  ما  که  نيایش،  چنان  نه  هست.  نيز   )٣( معنا 
باشد. در واقع  نداشته  ناپدید شود و دیگر وجود  این که دعا کنيم که  نمى کنيم مگر 
معناست.  نيایش است. شرِط خودِ  ادبيات و  ناوجودی شرِط حدود و قدرِت  چنين 
ادبيات و الهيات مکان هایى هستند که ما در آن ها رویای آن چه را در حال آمدن است، 
در سر مى پرورانيم. جایى که برای چيزی نيایش مى کنيم و اشک مى ریزیم که چشم 
نمى بيند و گوش نمى شنود. جایى که بر سطح آن چه که وجود ندارد، سوار مى شویم و 
خطر مى کنيم و تعجب مى کنيم که چرا نه؟ من فکر مى کنم که در کل، چنين ناوجودی 

گونه یى تعریف ایجابى بسيار خوش بينانه برای الهيات ارایه مى کند. 
هر گونه تأیيد خالص خدا باید از یک شب تاریک و یک خداناباوری الزامى عبور 
پيرامون آن چيزی است که  از رویداد، سخن مى گوید )که  کند. هر گاه ژاک دریدا 
ساختارشکن ناپذیر است(، عبارت احتياطى »اگر اصاًل چنين چيزی وجود داشته باشد« 
را نيز به آن مى افزاید! زیرا اگر هر چه که وجود دارد، ساختارشکن پذیر باشد، آن گاه 
رویداد ـ که ساختارشکن ناپذیر است ـ دقيقًا دور از دسترس و فراتر از مرزهای آن چه 

که وجود دارد، قرار مى گيرد؛ جایى که حوزۀ خاِص الهيات پسامدرن است. 
متناقض،  گونه یى  به  و  کالسيک  حلقۀ  گونه یى  حتا  صورت بندی  این  در  واقع،  در 
مایه یى از مفاهيم آنسلمى نيز وجود دارد. نام خدا، نام یک رویداد است که بزرگ تر 
از هر چيزی است که وجود دارد. اگر چيزی وجود داشته باشد، که آن چيزی نيست 
که با نام خدا نام گذاری شده یا برعکس، رویدادی نيست که در نام خدا پنهان شده 

یا شامل در نام اوست. 
www.sharghnewspaper.com :منـبع

آِن  از  پست مدرنيسم،  از  تعریف  مشهورترین 
»ژان فرانسواليوتار« است؛ پست مدرنيسم همانا 
ازا  ناباوری است دربارۀ فراداستان ها.  تردید و 
ین دیدگاه، پست مدرنيسم جنبشى چندمنظوره 
و  دانش  از  را  خود  نارضایتى  که  است 
مى انگارد،  جهانى  را  خویش  که  عقيده یى 
دیگر،  عبارت  به   .)١996 مى دارد)گود،  اظهار 
بى اعتقادی  وضعيت  نوعى  پست مدرنيسم، 
»ليوتار«  است.  فراروایت ها  به  ناباوری  و 
جهانى  ذهنى  تجسم  به  تمام  خوش بينى  با 
متکثر  اجتماعاِت  گيرندۀ  بر  در  مى پردازد 
خودمقياس که در آن هيچ یک از این اجتماعات 
پست  در یک سخن،  نيست.  دیگری چيره  بر 
رسالت  یا  پروژه  گونه یى  مى توان  را  مدرنيسم 
عنوان  به  پست مدرنيته  یک سو  از  دانست. 
پروژه یا رسالت تالش برای بازاندیشى دربارۀ 
روشن گری،  عصر  جهان گرایى  یا  کليت گرایى 
تحقق  هدف  و  جمعى  و  فردی  خرد  تحسين 
عبارت های  به  تاریخ،  در  عقل  به  بخشيدن 
 .)١٣٨6 است)خندقى،  کثرت گرا  کلى  غير 
پست مدرنيسم چالشى فکری در اروپاست که 
بعد از دوران روشن گری قرن هفدهم، پدیدار 
در  شهروندان  ميان  عمومى  گفتمانى  گشت، 
کليدی  عنصر  مهم ترین  غربى.  جامعه های 
عليه سنت  بر  »موضع گيری  نيز  پست مدرنيسم 

روشن گری« مى باشد.
ویژهگیهاوخصوصیاتپستمدرنیسم

نزد  در  پست مدرنيسم  ویژه گى های 
صاحب نظران متفاوت است و در این زمينه تا 
این حال،  با  کنون توافقى حاصل نشده است. 
به بعضى از ویژه گى های مشترک مى توان اشاره 

کرد:
ـ در روان شناسى منکر فاعِل عاقل و منطقى

ـ نفى دولت به عنوان سمبول هویت ملى
ـ نفى ساختارهای حزب و اعمال سياسى آن ها؛ 
به عنوان کانال های یگانه گى و تصورات جمعى

ـ ترفيع و ترویج نسبى بودن اخالقيات
ـ مخالفت با قدرت یا بى اساسى دولت متمرکز
ویرانى  بهای  به  اقتصادی  رشد  با  مخالفت  ـ 

محيط زیست
در  خرده فرهنگ ها  شدن  حل  با  مخالفت  ـ 

فرهنگى مسلط

نظارِت  با  مخالفت  و  نژادپرستى  با  مخالفت  ـ 
بوروکراتيک بر توليد

اساسى  برداشت های  همۀ  بردِن  سوال  زیر  ـ 
مورد قبول اجتماع

ـ شک نسبت به عقل انسان و رد عقل گرایى و 
طغيان همه جانبه عليه روشن گری

ـ مخالف برنامه ریزی سنجيده و متمرکز با تکيه 
بر متخصصان

ـ به رسميت شناختن نسبيت گرایى
و  کارگر  طبقۀ  مبارزۀ  یافتن  پایان  به  اعتقاد  ـ 

مستحيل شدِن آن در دل نظام سرمایه داری
ـ اعالم ورود به یک دورۀ جدید فراتاریخى؛ از 
نقطه نظر شناخت شناسى نگاه پست مدرنيست ها 

نگاهى هرمنوتيک و تفهمى است.
اطالعاتى  ریز  سر  انفجار  و  انبوه  ارتباطات  ـ 
جامعۀ پساصنعتى یا جامعه سرمایه داری صنعتى 

پيشرفته) دالوری، بى تا(.

کاربردبنیادیپستمدرنیسم
بنيادی  کاربرد   ،)١996( »موراوسکى«  زعِم  به 
آن که،  نخست  است:  چنين  پست مدرنيسم 
ظهور  چه گونه گى  شرح  به  پست مدرنيسم 
اجتماعى  اشکال جدید فرهنگ و سازمان های 
جنگ  پایانى  سال های  از  تقریبًا  اقتصادی،  ـ 
رشد  با  همراه  که  مى پردازد  دوم  جهانى 
ارتباطات  مختلف،  فرهنگ های  ظهور  صنایع، 
و انقالب در فرهنگ ها بوده است. دوم این که 
پست مدرنيسم نمایندۀ رده یى از تفکر هنری در 
ارجاع  نقطۀ  است.  بوده  بيستم  قرن  دوم  نيمۀ 
متنوع  اشکال  همانا  پست مدرنيسم  از  این گونه 
بيستم  قرن  اول  نيمۀ  در  که  است  مدرنيسم 
آن که  سوم  شد.  پدیدار  اروپا  هنر  عرصۀ  در 
نوشتن  از  نوعى خاص  نمایندۀ  پست مدرنيسم 
که  تأملى  و  نوشتن  است،  فلسفى  تأمالت  و 
معموالً نه انحصاراً حوزۀ نخست یا دوم را به 
مى کند.  انتخاب  خود  موضوع  و  هدف  عنوان 
البته رده بندی گونه های پست مدرنيسم به این، 
فقط برای سهولت کار انجام مى پذیرد، به لحاظ 
این که این سه حيطه به یک دیگر سخت پيوسته 

است.)خندقى، ١٣٨6(
نظریهپردازانپستمدرن

ژانفرانسوالیوتار

دربارۀ  فکری  مباحثاِت  آغاز  نقطه 
فيلسوف  نوشته های  در  اغلب  پست مدرنيسم، 
اجتماعى فرانسوی، »ژان فرانسوا ليوتار« است. 
وی اعتقاد دارد که جوامع نه صرفًا حول انواع 
و  زبان  بازی های  حول  بلکه  تکنولوژی ها، 
گفتارها نيز سازمان مى یابند. او به نقش گفتارها 
مى کند.  خاصى  توجه  اجتماعى  زنده گى  در 
اساطير و قصه ها واجد  در جوامع غيرصنعتى، 
کيفيتى دینى بوده و به باز توليد نظم اجتماعى 
یاری مى رساندند. با عصر روشن گری مجموعۀ 
به  قدم  علم  ظهور  با  همراه  گفتارها  از  نوینى 
عرصه نهادند. این ها بر اهميت پيشرفت، خرد، 
دانش و تکنولوژی در به ارمغان آوردِن آزادی 
اما  مى کردند.  تأکيد  سرکوب  و  نياز  جهل،  از 
وارد  پسامدرن  یعنى  جدید  عصر  به  اینک 
پيچيدۀ  نظام های  تکنولوژی  و  علم  شدیم. 
اداری و رایانه ها به چنان مرحله یى از پيشرفت 
رسيده اند که در آن »دانش« در طول چند دهۀ 
اخير به نيروی اصلى توليد بدل شده است. این 
که  مى کند  استدالل  چنين  فرانسوی  فيلسوف 
هم  به  متصل  مسير  دو  در  اطالعات  و  دانش 
عميقًا دگرگون شده اند. نخست آن که دانش و 
و  کارآیى  به دليل  که  جایى  در  فقط  اطالعات 
کارآمدی موّجه باشند یا با استفاده از واژه گان 
ليونار، در جایى که »کاربردپذیری« غالب باشد، 
اطالعات  و  دانش  این که  دوم  مى شوند.  توليد 
بيش از پيش در معرض تهدید کاال شدن است. 
و  اطالعات  که  است  این  وضعيت  این  پيامد 
دانشى که برحسب کارآیى و کارآمدی نتوانند 
خواهند  درجه  تنزل  گيرند،  قرار  تأیيد  مورد 
یافت یا حتا کنار گذارده خواهند شد.)دالوری، 

بى تا(
نظریاتواندیشۀسیاسیلیوتار

یا  تيوری  ساختِن  عصر  رسيدِن  پایان  به  ـ 
تيوری های کالن در باب سياست و جامعه

مطلق گرای  تيوری  یک  به  دسترسى  عدم  ـ 
اخالقى و ارزشى

ـ شکاکيت اخالقى نهایتًا به یک جهان اعتباری 
و اعتبارگرایى ختم خواهد شد

ـ اهميت فوق العاده به معنا و جهاِن معنان دادن 
و خصوصى و شخصى کردن معنا. )همان منبع(

ژانبودریار
نخستين  از  ليوتار  همچون  نيز  بودریار«  »ژان 
باب  در  نظریه  آوردِن  پدید  در  که  بود  کسانى 
مدعى  وی  بود.  اثرگذار  به شدت  پسامدرنيسم 
به سر  عصری  در   ١96٠ دهۀ  از  که  است 
مبتنى  دیگر  جامعه  اساس  آن  در  که  مى بریم 
استفاده  ارزش  دارای  مادی  کاالهای  مبادلۀ  بر 
به  نيست.  مى گوید(  مارکسيسم  که  )بدان گونه 
نظر وی، فرهنگ معاصر، فرهنِگ نشانه ها است. 
است،  داللت  صرفًا  چيزی  هر  تقریبًا  امروزه 
ما  بنگریم،  اطراف خویش  به  است  کافى  فقط 
داللت  شيوه های  و  نشانه ها  توسط  هرکجا  در 
احاطه شده ایم. با صدای رادیو بيدار مى شویم، 
روزنامه مى خوانيم و ... غذاهایى که مى خوریم 
بودریا،  دیدگاه  از  اند.  داللت  از  مملو  همه 
زنده گى امروزه در چرخش بى وقفۀ نشانه هایى 
دنيا  در  که  آن چه  دربارۀ  که  مى شود  هدایت 
به  تلویزیون  از  که  اخباری  مثاًل  اتفاق مى افتد، 
ما مى رسد، فقط روایتى از واقعيت اند؛ روایتى 
و  روزنامه نگاران  دسترسى  و  برخوردها  از  که 
که  کنيم  اثبات  مى توانيم  اما  مى گيرد.  ... شکل 
اخبار تلویزیون واقعيت ندارد، بلکه برداشتى از 
آن است. هر انتقادی هم از این نشانه ها روایتى 
اصيل تر از اخبار را ارایه نمى دهند، بلکه صرفًا 
مجموعه یى دیگر از نشانه ها را نمایش مى دهد 
که مى پندارند واقعيت ورای نشانه ها را توضيح 

مى دهند.

رویکردهای انتقادی 
و پست مدرن

وتونویسنده: فاطمه اسالمیه
كپی

ی. 
ده: جان د

سن
نوی

یمانی 
ضیه سل
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امیر چناری  
بخش دوم و پایانی

را  ما  که  است  ادبياتى  دیگر،  نوع  ادبيات  اما 
خودآگاهانه به خواندن و پيوستن به خود و آگاه شدن 
از هم بسته گى درونى نوشتن و خواندن دعوت مى کند 
و لذت همکاری و هم نویسى را به ما عرضه مى کند. 
در این گونه آثار بر ارتباط ازپيش مسلم فرض شدۀ دال 
و مدلول تکيه نمى شود و گذر از دال به مدلول، به 
آسانى ممکن نيست. در متن های گروه اول که بارت 
آن ها را »خواندنى« مى خواند، دال ها رژه مى روند و 
در متن های گروه دوم دال ها مى رقصند. در این  دسته 
از آثار، این خواننده است که به دال ها معنى مى دهد 
و در واقع با خواندن خود، اثر را متولد مى کند. از این 
اثر  از یک  معانى مختلفى  متعدد،  طریق خواننده گان 

کشف مى کنند.
 از ميان چهره های فرهنگ و ادب فارسى، امام محمد 
غزالى )45٠ – 5٠5 ه.ق( از قدیمى ترین کسانى است 
که به ویژه گى های چندمعنایى و رمزی بودِن شعر و 
نقش خواننده در معنى بخشيدن به شعر توجه کرده 
و  »وجد  کتاب  الدین،  علوم  احيای  در  وی  است. 
سماع« مى گوید: هيچ لفظى نيست که نه حمد آن بر 
معنى ها به طریق استعارت ممکن است. پس کسى که 
بر دِل او دوستى خدای تعالى غالب است، به سياهى 
نور  روشنى رخسار،  به  و  اندیشد  کفر  زلف ظلمت 
ایمان،... و در حمل کردن بر آن به استنباطى و تفکری 
و مهلتى حاجت نباشد، بل معنى هایى که بر دل غالب 

است، مقارن شنيدن لفظ بر دل غالب شود.
معنى  چندین  بر  استعاره  طریق  به  لفظ  یک  وقتى   
حمل شود، مشخص است که قرینه یى وجود نداشته 
است که سبب شود ما آن لفظ را تنها استعاره از یک 
گرفته  قرار  رمز  لفظ،  این  پس  بدانيم،  )معنى(  چيز 
است؛ زیرا رمز استعارۀ بدون قرینه است. خواننده با 
با متن و احوال خود، به  خواندِن این لفظ، متناسب 
آن معنى خاصى مى دهد. به عبارت دیگر، آن را رمز 
معنِى خاصى مى گيرد. خوانندۀ دیگر آن را رمز چيزی 
دیگر مى گيرد و به آن ترتيب، خواننده در معنى دادن 

به متن، شریک نویسنده مى گردد.
یکى از عللى که حافظ به لسان الغيب شهرت یافت 
چنين  وجود  گشت،  رایج  او  دیوان  به  زدن  تفال  و 
که  مى یابد  مجال  خواننده  اوست.  شعر  در  ویژه گى 
با شعر حافظ منطبق  همين معنِى مورد نظر خود را 

ببيند. غزالى نيز در کيميای سعادت مى نویسد:
 »اما صوفيان و کسانى که ایشان به دوستى حق تعالى 
مستغرق باشند و سماع بر آن کنند، این بيت ها )که در 
وی صفت زلف و خال و جمال بود( ایشان را زیان 
ندارد که ایشان از هر یک، معنى فهم کنند که در خور 

حال ایشان باشد ... چنان که شاعر گوید:
گفتم بشمارم سر یک حلقۀ زلفت 

تا بو که به تفصيل سر جمله بر آرم 
خندید به من بر سر زلفينک مشکين 
یک پيچ بپيچيد و غلط کرد شمارم 

که از این زلف، سلسلۀ اشکال فهم کنند. که کسى که 
خواهد که به تصرف عقل به وی یا سر یک موی از 
وی  در  پيچ  یک  بشناسد،  الوهيت  عجایب حضرت 
افتد، همۀ شماره ها غلط شود و همۀ عقل ها مدهوش 
گردد و چون حدیث شراب و مستى بود، در شعر نه 
آن ظاهر فرق کند. مثاًل چون گویند گر مى دو هزار 
رطل برپيمایى / تا خود نخوری نباشدت شيدایى، از 
این آن فهم کنند که کار دین به حدیث و علم راست 
نياید، به ذوق راست آید. اگر بسياری حدیث محبت 
اندر  و  بگویى  معانى  دیگر  و  توکل  و  و عشق زهد 
این معانى کتاب ها تصنيف کنى و کاغذ بسيار سياه 
کنى، هيچ سودت نکند تابدان صفت نگردی و آن چه 
از بيت های خرابات گویند، هم فهم دیگر کنند. مثاًل 

چون گویند:
هرکو به خرابات نشد بى دین است 

زیرا که خرابات اصول دین است 
ایشان از خرابات، خرابى صفات بشریت فهم کنند که 
اصول دین آن است که این صفات که آبادان است، 
پيدا  ناپيداست در گوهر آدمى،  تا آن که  خراب شود 

آید و آبادان شود.«
چنان که مى بينم، غزالى کاماًل واقف است که در برخى 
متعدد  مدلول های  رمِز  مى توان  را  لفظ  هر  اشعار  از 
دانست و خواننده با تاویل الفاظ به نحوی متناسب با 
احوال خود، یکى از مدلول های ممکن را برمى گزیند 

حدود  مى جوید.  شرکت  متن  به  دادن  معنى  در  و 
سى سال پس از تاليف احياء علوم الدین، عين القضاه 
همدانى )49٢- 5٢5 ه.ق( درنامه ها به:ویژگى های 
معنى  در  نقش خواننده  و  ابهام شعر  و  معنایى  چند 
نویسد:  مى  وی   . است  کرده  توجه  شعر  به  دادن 
»جوانمردا این شعر را چون آیينه دان،    آخر دانى که 
آیينه را صورتى نيست در خود، اما هرکه در او نگه 
کند، صورت خود تواند دیدن، که نقد روزگار او بود 
آن  معنى  را  شعر  گویى  اگر  و  اوست.  کار  کمال  و 
است که قایلش خواست و دیگران معنى دیگر وضع 
این هم چنان است که کسى گوید:  مى کنند از خود، 
اول  که  است  صيقل  روی  صورت  آیينه،  صورت 
القضات،  عين  نظر  از  که  مى بينيم  نمود.  آن صورت 
خواننده است که به شعر معنى مى بخشد. همان گونه 
که آیينه پذیرای صورت های گوناگون است، شعر نيز 
دارای چندین معنى است. دقت کنيد که مى گوید آیينه 
را صورتى نيست در خود«. مراد سمبوليست ها هم از 
»بى معنا بودن« شعر ناب، همان چندمعنایى در این جا 
نداشتن  منظور  بلکه  نيست،  بودن  مهمل  معنای  به 
تعيين شده یى است، آن چنان  از پيش  معنى مسلم و 
گزارشى  و  علمى  نثر  در  و  تعليمى  در شعرهای  که 
وجود دارد. پس »بى معنایى در سخن سمبوليست ها 
که عين القضات هم در قرن های پيش تر به آن توجه 
که  است  متعدد  معانى  داشتن  معنای  به  است،  کرده 
خواننده گان به شعر مى بخشند؛ چنان ویژه گى یى که 
عين القضات مى گوید. در بسياری از غزل های سنایى، 
این که چنين  با  عطار، مولوی و حافظ دیده مى شود 
نکات ارزشمندی در سخنان دانشمندان بزرگى چون 
بود،  آمده  همدانى  القضات  عين  و  غزالى  محمد 
قرن ها  هم چنان  ما،  مدرسى  ادیبان  و  بالغت دانان 

نسبت به این نظریه بى اعتنا ماندند. سبب این بود که 
از نظر آنان شعر کالمى »اندیشيده« بود. شعرهایى از 
مى داند،  »آیينه وار«  را  آن ها  عين القضات  که  نوع  آن 
کاماًل  »معنى«  القای  قصد  به  که  اندیشيده  شعرهایى 
مقيد و مشخص به خواننده سروده شده باشد نيست، 
تجربۀ  و  شهود  از  آمده  پدید  است  شعرهایى  بلکه 

درونى شاعر. قرن ها »المعجم فى معایير اشعار العجم« 
اثر شمس الدین محمد قيس  ه. ق.(  )تاليف در 6١4 
رازی، از مهم ترین کتب در زمينۀ عروض و قافيه و 
صناعات شعری بود. در این کتاب آمده است: بدان 
معانى  ادراک  و  است  دانش  لغت  اصل  در  شعر  که 
به حدس صایب و اندیشه و استدالل راست«، و از 
روی اصطالح، سخنى است اندیشيده، مرتب معنوی، 
به  آن  »آخرین  حروف.  متساوی،  متکرر،  موزون، 
المعجم در کتاب خود همه جا  مانند مولف  یکدیگر 
این تعریف را ملحوظ داشته است. مثاًل در این کتاب 
القا  را  »فکر«  یک  که  شده  ذکر  شاهد  برای  ابياتى 
نظایر  و  اندرز  و  وعظ  چه  باشد،  مدح  چه  مى کند 
این ها در کتاب او ابيات اندکى از عطار آمده است، از 
سنایى هم گرچه ابيات بيش تری آمده، اغلب ابيات از 
حدیقه الحقيقه است که در آن ها »معنى« روشن است 
از  ابيات  این  مثاًل  را تشکيل مى دهد،  و اساس شعر 

حدیقه نقل شده است:
 زخم تير بال سپر شگفتاست 

هيچ کس خود ز زخم او نبر است
و:

تا به حشر ا ای ار ثنا گفتى 
همه گفتى چو مصطفا گفتى 

و:
یک نادان در عصر نيکو نه 

بد دانا ز نيک نادان به 
در العجم ابياتى از این دست نمى بينم: 

از عشق روی دوست حدیثى به دست ماست 
صيدی ست بس شگرف نه در خورد شست ماست 

ای مسلمانان مرا در عشق آن بت غيرت است 
اندر حریرت  این خود حيرت  که  نيست  عشق بازی 

است 
عشق دریای محيط و آب دریا آتش است 
موج ها آید که گویى کوه های ظلمت است 

خنده گریاند همى الف زنان بر در تو 
گریه خندند همى سوخته گان در بر تو 

طوسى  نصير  خواجه  چون  بزرگى  دانشمندان  البته 
دیدگاه  شعر  به  نسبت  قمری  هجری   )67٢-597(
ژرفى داشته است که بيان اندیشه های او سبب درازی 
سخن و خارج از بحث ماست. سخنى را که افالکى از 
قول حسام الدین چلبى دربارۀ شعر مولوی نقل مى کند، 
مى توان دليلى محکمى دربارۀ تصور چندمعنایى بودن 
دانست.  او  خود  و  مولوی  مریدان  نزد  مولوی  شعر 
افالکى مى گوید: هم چنان روزی در بنده گى حضرت 
چلبى ـ رضى اهلل عنه ـ کرام اصحاب شروع کردند 
که فالنى سخن خداوندگار را نيکو تقریری مى کند و 
تفسير این را به مردم مى خوراند و در آن فن و مهارت 
عظيم دارد. حضرت چلبى فرمود که کالم خداوندگار 
ما به مثابه آیينه یى است؛ چه هر که معنى مى گوید و 
صورتى مى بندد، صورت معنى خود را مى گوید، آن 
معنى کالم موالنا نيست. و باز فرمود: دریا هزاران جو 

شود، اما هزاران جو دریا نشود و این بيت را گفت:
به گوش ها برسد حرف های ظاهر من
 به هيچ کس نرسد نعره های جانى من.

همان  مولوی  شعر  دربارۀ  چلبى  حسام الدین  سخن 
دربارۀ شعر هر دو سخن  است،  عين القضات  سخن 
از آیينه یى مى گویند که هر کس مى تواند تصویر خود 
را در آن ببيند و به عبارت دیگر، شعر را به اقتضای 
حال خود تاویل کند. آیا این نظریه مى تواند راهنمای 
علمى برای شاعران معاصر باشد؟ همان گونه که تى. 
اس. اليوت مى گوید: با همۀ دستاوردهای ارجمندی 
این  پاسخ  است،  داشته  نظریه  این  دربارۀ  بحث  که 
اساسًا  نظریه  این  که  دليل  این  به  است،  منفى  سوال 
شعر  چه گونه  شاعران  که  نيست  مطلب  این  بيانگر 
بگویند تا شاعران آن را اساس یا سرمشق کار خود 
نسبت  است  خاص  نگرشى  نظریه،  این  دهند.  قرار 
از  انتظار خواننده  و  نقد شعر  و  فهم  در  که  به شعر 
شعر موثر است و البته از این طریق مسلمًا آگاهى از 
آن برای شاعران سودمند است. شعر ناب، شعری از 
پيش اندیشيده نيست تا بتوان بر طبق روشى خاص 
آن را سرود. نکتۀ دیگری که در پایان یادآوری آن را 
الزم مى دانم این است که اگر شاعر از افکار اجتماعى 
استفادۀ ادبى کند، به گونه یى که مانند سایر مصالح اثر 

ادبى جزیى از آن باشد، شعر را نازل نمى کند. 

شــعِر
نـاب

سخن حسام الدین چلبی دربارة شعر مولوی 
همان سخن عین القضات است. دربارة شعر 

هر دو سخن از آیینه یی می گویند كه هر 
كس می تواند تصویر خود را در آن ببیند 
و به عبارت دیگر، شعر را به اقتضای حال 
خود تاویل كند. آیا این نظریه می تواند 

راهنمای علمی برای شاعران معاصر باشد؟ 
همان گونه كه تی. اس. الیوت می گوید: با 

همۀ دستاوردهای ارجمندی كه بحث دربارة 
این نظریه داشته است، پاسخ این سوال 
منفی است، به این دلیل كه این نظریه 

اساساً بیانگر این مطلب نیست كه شاعران 
چه گونه شعر بگویند تا شاعران آن را اساس 
یا سرمشق كار خود قرار دهند. این نظریه، 

نگرشی خاص است نسبت به شعر كه در فهم 
و نقد شعر و انتظار خواننده از شعر موثر 
است و البته از این طریق مسلماً آگاهی از 
آن برای شاعران سودمند است. شعر ناب، 

شعری از پیش اندیشیده نیست تا بتوان بر 
طبق روشی خاص آن را سرود. نکتۀ دیگری 
كه در پایان یادآوری آن را الزم می دانم این 
است كه اگر شاعر از افکار اجتماعی استفادة 
ادبی كند، به گونه یی كه مانند سایر مصالح 
اثر ادبی جزیی از آن باشد، شعر را نازل 

نمی كند
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با حوادث  مبارزه  اداره ملى  اسلم سياس، معاون  محمد 
افغانستان روز شنبه اعالم کرد که در زلزله جمعه شب 
کامال  منزل   ٢١ و  زخمى  افغانستان  سراسر  در  نفر   ١٣

تخریب شده است.
به گفته او، در این حادثه کسى کشته نشده و ١١ نفر از 
زخمى شده گان نيز مداوا و از بيمارستانها مرخص شده و 

دو نفر هنوز تحت درمان هستند.
تيزآب  روستای  زلزله  این  مرکز  که  افزود  ادامه  در  او 
ولسوالى زیباک والیت بدخشان در شمال شرق افغانستان 

بوده است.
والیت های  را  آسيب  بيشترین  که  افزود  سياس  آقای 

بدخشان، تخار، پروان، ننگرهار،کنر و بغالن دیده اند.
او شدت زلزله را 6.٣ درجه ریشتر اعالم کرد و گفت که 

مرکز آن در ١9٣ کيلومتری عمق زمين بوده است.
محلى  وقت  به  دقيقه   ١١:45 ساعت  حوالى  دیشب 

زلزله یى به بزرگى 6.٣ درجه ریشتر افغانستان را تکان داد.
پاکستان،  در  دورتر  کيلومتر  صدها  لرزه  زمين  این 

تاجيکستان و هند هم احساس شد.
به  زلزله یى  افغانستان  منطقه  همين  در  هم  پيش  ماه  دو 

بزرگى 7.7 رخ داد.

ضمير  اخير  سخنان  به  واکنش  در  مجلس  نماینده گان 
امور  در  روسيه  جمهور  ریيس  ویژۀ  نمایندۀ  کابلوف، 
غيرقابل  را  طالبان  با  کشور  این  رابطۀ  دربارۀ  افغانستان 

تحمل خواندند.
بود  گفته  انترفکس  خبرگزاری  به  گذشته  هفتۀ  کابلوف 
که کشورش برای مبارزه با گروه داعش، با طالبان منافع 
مشترک دارد. او گفته بود که روسيه با گروه طالبان تماس 
برقرار کرده و مصروف تبادل اطالعات با این گروه است.
این نخستين بار است که یک مقام رسمى دولت روسيه از 

روابط این کشور با طالبان سخن مى گوید.
این  شنبه  روز  افغانستان  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
اظهارات او را مداخلۀ آشکار در امور داخلى افغانستان 
خواندند و وزارت خارجه را به دليل سکوتش در برابر 
نکوهش  سخت  دیگر،  کشورهای  اظهارات  این گونه 

کردند.
جنگ  ميدان  به  افغانستان  که  مى گویند  نماینده گان  این 

این  تحمل  توان  دیگر  و  شده  تبدیل  بزرگ  قدرت های 
مى خواهند  افغانستان  از حکومت  آن ها  ندارد.  را  جنگ 
از  را  بيگانه ها  باشد و دست های  باره جدی  این  که در 

افغانستان کوتاه کند.
اظهارات  این  نماینده گان  این  از  یکى  شينکى کروخيل، 
آقای کابلوف را نتيجۀ اظهارات غيرمسؤوالنۀ شماری از 

اعضای مجلس مى داند.
اما  نمى برد؛  نام  مجلس  عضم  هيچ  از  کروخيل  خانم 
مى گوید که اظهارات غيرمسؤوالنۀ این نماینده گان زمينۀ 
دست اندازی خارجيان در امور داخلى افغانستان را فراهم 
نماینده گان  اظهارات  این گونه  او،  گفتۀ  به  است.  کرده 
افغانستان  بر  دیگر  کشورهای  باور  از  مى توانند  مجلس 

بکاهند.
سکوت  مجلس  ریيس  ابراهيمى،  عبدالرووف  هم چنان 
وزارت خارجۀ افغانستان در قبال اظهارات نمایندۀ ویژۀ 
روسيه در امور افغانستان را پرسش برانگيز مى داند. او به 
این  دليل  تا  سپرد  وظيفه  مجلس  مربوط  کميسيون های 

سکوت را از مقام های وزارت خارجه جویا شوند.
با وجود سکوت وزارت خارجه دربارۀ اظهارات کابلوف، 
وزارت دفاع افغانستان روابط روسيه با طالبان را غيرقابل 

قبول خوانده است.
ویژه  به  افغانستان،  در  داعش  گروه  فعاليت  گسترش 
همسود  کشورهای  و  روسيه  نگرانى های  کشور،  شمال 
)مشترک المنافع( را برانگيخته است. روسيه اخيراً پایگاه 
و حضور نظامى اش را در تاجيکستان تقویت کرده است.

به  سابق  شوروی  روز،  همين  در  قبل  سال   ٣6
لشکرکشى  این  پيشينۀ  کشيد.  لشکر  افغانستان 
نهفته  زمان  آن  در  منطقه  رویدادهای  عمق  در 
جدی  ششِم  تاریخ  در  که  حادثه یى  اما  است. 
زیر چيِن  را  افغانستان  و  افتاد  اتفاق  سال ١٣5٨ 
تانک های شوروی ُخرد کرد، در صفحات تاریخ 
شده  درج  خونين  و  شرم آور  بسيار  ما،  معاصر 
است؛ حادثه یى که با تبعاِت خون بار و ویران گِر 
آن مى تواند بزرگ ترین درس برای ما و نسل های 
انبوهى از اسناد  پس از ما باشد. چرا که مطالعۀ 
ما  رویداد ششم جدی،  از  مانده  به جا  و شواهد 
افغانستان،  جامعۀ  از  درست  کاماًل  درِک  به  را 
مشکالت و مختصاِت آن راهنمایى مى کند و به ما 
مى گوید هر قدرِت ولو پوالدین و مستحکم که از 
حمایِت مردمى برخوردار نباشد، محکوم به زوال 
و نابودی ست. چنان که از صبِح همان شش جدی 
در  شوروی  جماهير  اتحاد  بخت  ستارۀ  که  بود 

جهان رو به افول گذاشت.
و  جدی  ششم  رویداد  وقوِع  که  نيست  شکى 
پيامدهای فاجعه بار آن، بهترین کتاب برای مطالعه 
و شناخِت کشوری به نام افغانستان است که باید 
اندوخت.  تجربه ها  و  و  گرفت  درس ها  آن  از 
خلق  حزِب  دو  توسط  سرخ  حکومتى  ایجاد 
این  هدِف  اصلى ترین  افغانستان،  در  پرچم  و 
رویداد بود؛ رویدادی که مى توانست شوروی را 
جهان  و  منطقه  تمام  و  برساند  گرم  آب های  به 
را آبستِن حوادِث ویران گر سازد. اما خلقى ها و 
پرچمى ها و حکومت اتحاد جماهير شوروی که 
مردم آزاری  و  ظاهرِی خویش  پيروزی  سرمسِت 
بودند، نمى دانستند که همِت واالی مردم مجاهد 
افغانستان، تمام خواب های خوِش آن ها را به یأس 

و شکست تبدیل خواهد کرد.
متجاوز  ارتش  ستمگری های  برابر  در  به تدریج، 
شوروی و حکومت های دست نشاندۀ آن، از هر 
برزن صدای حق طلبى و عدالت خواهى  و  کوی 
صداها  این  و  شد  بلند  افغانستان  مجاهد  مردمِ 
یاری  به  و  خوردند  پيوند  به هم  اهلل اکبر  غریو  با 
خداوند، نصرت و پيروزی مظلومين فرا رسيد و 
جهان،  و  برداشت  شکاف  سرخ،  اردوگاه  قامِت 

فروپاشى آن را به نظاره نشسـت.
کردند  تالش ها  پرچمى ها  و  خلقى  هرچند 
را  افغانستان  مجاهد  مردم  قهرمانانۀ  مبارزۀ  تا 
امپریاليسِم  به  وابسته  و  ارتجاعى  حرکِت  یک 
حقيقِت  آفتاِب  همه گان  اما  کنند؛  معرفى  غرب 
مشاهده  سر  به چشِم  را  ما  ملِت  صادقانۀ  جهاد 
کردند و هيچ تهمتى نتوانست از شعاِع تابِش آن 
قدرت ها  تمام  که  نيست  هم  البته شکى  بکاهد. 
مجاهدِت  از  غرب،  جهان  سياست مداران  و 
سلحشورانۀ مردمِ ما بهره های وافر مى بردند و از 
این رهگذر، کمک هایى نيز به برخى از تنظيم های 
افغانستان  مردم  جهاد  اما  مى کردند؛  جهادی 
فقط  که  بود  بى االیش  و  پاک  آن چنان  فى نفسه 

از چشمۀ زالِل ایمان به خدا و وطن دوستى مایه 
کامِ  از  هرگز  افغانستان  این،  غير  در  مى گرفت. 
اژدهای سرخ نجات نمى یافت و فرهنگ و ثقافِت 
ذوب  متجاوزین  خصِم  آتش  در  آن،  درخشان 

مى گشت.
ارتش  تجاوز  از  بعد  سال  سى وچهار  اکنون 
مردم  افغانستان، عظمِت جهاد  به  سرخ شوروی 
تاریخ  مى شود.  آشکار  بيشتر  روز  هر  افغانستان 
روسيۀ  بعدها  و  تزاری  روسيۀ  که  است  گواه 
مى یافت،  استيال  که  کشوری  هر  بر  کمونيستى 
به سرعت تاریخ، فرهنگ و تمدِن آن ها را استحاله 
که  دیده ایم  همه  چنان که  مى کرد.  دگردیس  و 
کشورهای آسيای ميانه که همه پس از فروپاشى 
از  اندازه  چه  تا  شدند،  مستقل  سابق  شوروی 
افتاده اند.  ریشه های فرهنگى و هویتِى خود دور 
اما تجربۀ افغانستان و تجاوز ارتش سرخ به این 
کشور، این طلسم را برای هميشه درهم شکست 

و به این معادله، نتيجۀ معکوس بخشيد.
افتخارآفرینى که  اما اکنون به رغم چنين پيروزِی 
نصيب ما شد، اگر نگاهى عميق به اوضاع کشور 
بيندازیم، مى بينيم که ما بازهم در سایۀ آن روزها و 
حوادِث فاجعه بار قرار داریم. کشمکش های فعلِى 
جهانى بر سر مسالۀ افغانستان و منازعات داخلى 
ششم  رویداد  از  متأثر  به نحوی  همه  کشور،  در 
جدی است. واضح است که مردم افغانستان از آن 
امروز، قربانى سياسِت ششِم جدی ها  تا  روزگار 
شده اند؛ اما مردم پس از سقوط آخرین حکومت 
کمونيستى و ایجاد دولت اسالمى در افغانستان، با 
کمال متانت و بزرگواری همۀ آن ها را بخشيدند 
کشور  در  برادرانه  و  باز  کاماًل  فضای  یک  تا 
و  بخشش  این  به رغم  متأسفانه  اما  بگيرد.  شکل 
عطوفت، بسياری از آن ها بر مبنای قوميت و یا بر 
اساس نقشه های استخباراتى بيگانه گان، دست به 
تخریب و بدنام سازی دولت اسالمى و سامان دهى 
رویدادهای خونين دهۀ هفتاد در افغانستان یازیدند 
و بعدتر شماری از آن ها نيز به طالبان و آی اس آی 

پيوستند و خيانت ها و جنایت ها مرتکب شدند.
چهره های  از  شماری  نيز  هم اکنون  شوربختانه 
وابسته به رویداد ششم جدی، نظریه پرداز شده اند 
و در ميان مردم تخم نفاق مى پاشند و شب و روز 
یاوه مى بافند. حتا شماری از آن چهره های منفور 
از پشت رسانه های معلوم الحال، تيوری خشونت 
توهين  افغانستان  مردم  به  مى کنند،  ترویج  را 
مى خوانند.  »حرامى«  را  اقوام  برخى  و  مى کنند 
اما این اوباشان ناسپاس باید بدانند که اگر امروز 
از  مى اندازند،  غبغب  به  باد  و  مى کشند  نفسى 
مردمِ  این  ازخودگذری های  و  بخشش ها  برکِت 
بزرگوار و قهرمان است که به رغم آن که توانستند 
بينى ابرقدرت شرق را به خاک بمالند، ميکروبى 
شهروند  و  هموطن  یک  نام  به  را  آن ها  به ساِن 

افغانستان تحمل کردند. 

راحيل شریف ریيس ستاد مشترک ارتش پاکستان امروز 
یکشنبه به کابل مى آید تا دربارۀ ميکانيزم مذاکرات صلح 

با مقامات افغانستان گفت وگو کند.
روز  اجرایى  ریيس  سخنگوی  معاون  فيصل  جاوید 
با  شریف  آقای  که  گفت  خبرنگاران  به  کابل  در  شنبه 
محمد اشرف غنى ریيس جمهور و عبداهلل عبداهلل ریيس 
اجرایى روی مسایل مربوط به دو کشور و پروسه صلح 

گفت وگو مى کند.
را  خود  آماده گى های  افغانستان  »حکومت  گفت:  وی 
مهم  اما  دارد،  گفت وگوهای صلح  دوم  دور  آغاز  برای 
است که آغاز گفت وگوهای صلح پایان جنگ در کشور 
مخالفان  آدرس  از  گفت وگوها  این  در  کسانى که  باشد. 
نماینده های  و  تصميم گير  باید  مى کنند  اشتراک  مسلح 

اصلى آنان باشند.«
به  رسيدن  خاطر  به  که  مى کند  تأکيد  فيصل  آقای 
مرحله همکاری ميان دو کشور نياز است تا پاکستان به 

وعده هایش در قبال افغانستان عمل کند.
پيش از این سرتاج عزیز مشاور روابط خارجى صدراعظم 
پاکستان این سفر راحيل شریف را به کابل مهم خوانده و 
گفته است که در جریان این سفر بر عالوه مسایل امنيتى 

ميان دو کشور روی پروسه صلح نيز گفتگو مى شود.

به  چهارجانبه  کميتۀ  یک  که  گفته اند  پاکستانى  مقامات 
امریکا و چين  پاکستان،  افغانستان،  نماینده های  اشتراک 

برای نظارت از پيشبرد مذاکرات صلح ایجاد مى شود.
آینده  ماه  اول  هفته  در  کميته  این  که  است  شده  گفته 
گفت وگوهای  چه گونه گى  باره  در  را  نشستى  ميالدی 
صلح در کابل و یا اسالم آباد برگزار کرده و زمان و مکان 

مذاکرات با طالبان مسلح را نيز مشخص خواهد کرد.
اسالم آباد در جریان سفر اخير محمد اشرف غنى ریيس 
جمهور افغانستان به پاکستان و در اوج فشارهای منطقه یى 
و جهانى تعهد کرد که برای از سرگيری مذاکرات صلح 

ميان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تالش مى کند.

www.mandegardaily.com

شش جــدی
و روایت ناتمـاِم آن

در زلزله جمعه شب ۱3 نفر زخمی 
و ده ها منزل تخریب شدند

مجلس افغانستان:

حمایت روسیه از طالبان غیرقابل تحمل است

شریف در کابل

خط و نشان گفت وگوهای صلح را تعیین می کند
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ورزش

متحده  ایاالت  کرد،  اعالم  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگویان  از  یکى 
برنامه یى برای همکاری با روسيه در مقابله با رادیکال های داعش در 
سوریه ندارد و به تبادل اطالعات دربارۀ اهداف تروریستى نمى پردازد، 

مگر این که مسکو موضع خود را در قبال دولت دمشق تغيير دهد.
ميشل بالدانزا، سخنگوی وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( در مصاحبه یى 
با روسيه دربارۀ  دنبال همکاری  به  ما  اسپوتنيک گفت:  با خبرگزاری 
سوریه نيستيم، مگر آن که دولت مسکو استراتژی حمایت از بشار اسد 

را تغيير داده و بر مقابله با داعش تمرکز کند.
روسيه  خارجه  وزیر  معاون  گاتيلوف،  گنادی  که  است  درحالى  این 
امریکا درباره گروه های تروریستى اصلى در  اعالم کرد که روسيه و 

خاورميانه با هم تفاهم دارند.
گاتيلوف به اسپوتنيک گفت: ما با شرکای امریکایى مان دربارۀ گروه های 
تروریستى اصلى در خاورميانه تفاهم داریم، لذا در این زمينه نياز به 

گفت وگو داریم.
سوریه  از  حمایت  بين المللى  گروه   عضو  کشورهای  که  داد  ادامه  او 

دربارۀ گروه های تروریستى در خاورميانه باهم اختالف نظر دارند.
معاون وزیر خارجۀ روسيه تصریح کرد که این اقدام -هماهنگى کنونى 
ادامه  اردن  هماهنگى  با  تروریستى-  گروه های  ليست  تدوین  برای 

خواهد یافت.
روز جمعه سرگيى رادتسکوی، ریيس ستاد مشترک دپارتمان عملياتى 
تحت  ایتالف  با  اطالعات  تبادل  آمادۀ  مسکو  گفت:  روسيه  ارتش 
رهبری امریکا عليه داعش در سوریه است و اميدوار است که امریکا 

نيز چنين پيشنهادی را بپذیرد.
ایتالف بين المللى تحت رهبری امریکا ضد داعش تاکنون مواضع این 
گروه تروریستى در سوریه را از سپتامبر ٢٠١4 و بدون کسب مجوز 
از دولت دمشق و سازمان ملل هدف حمالت هوایى قرار داده است. 
نيز در سپتامبر ٢٠١5 حمالت هوایى خود را عليه داعش در  روسيه 

سوریه آغاز کرد.
در ١9 دسامبر ٢٠١5، سرگئى الوروف، وزیر امور خارجه روسيه در 
با جان کری،  وزیر خارجه امریکا اعالم  کنفرانس مشترک مطبوعاتى 
کرد: پيشنهاد مسکو در همکاری با امریکا دربارۀ انجام حمالت هوایى 
عليه داعش در سوریه به مدت دو ماه و نيم است که روی ميز مذاکره 

قرار دارد.

با  تبادل اطالعات مهم و مخفى مرکل  احتمال  از  انگليس  رسانه های 
مقامات انگليس در لندن خبر دادند.

لندن اطالعات  از  آلمان در دیدار اخير خود  آنگال مرکل، صدراعظم 
مهم و مخفى را با مقامات این کشور مبادله کرده است.

به  سفر  جریان  در  پاریس  تروریستى  حمالت  وقوع  از  پيش  مرکل 
MI5و  انگليس  مخفى  اطالعات  ادارۀ  ریيس  پارکر«  »اندریو  با  لندن 
الکس یانگر، ریيس اداره MI6و روبرت هانيگان ریيس اداره ارتباطات 
و  دیدار  کشور  این  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  حضور  با  انگليس 

گفت وگو کرده است.
گرچه این دیدار پيش از وقوع حمله تروریستى پاریس انجام شد، اما 
مبارزه با تروریسم از محورهای اصلى گفت وگوی صدراعظم آلمان با 

مقامات انگليس بود.
روزنامۀ تایمز در ادامۀ مطلب خود آورده است: مرکل در این دیدار 
و  روسيه  ریيس جمهوری  پوتين«  »والدیمير  درباره  خوبى  اطالعات 

موقعيت و اوضاع حاکم بر اوکراین ارایه داده است.
از سوی دیگر مقامات اطالعاتى انگليس نيز اطالعاتى دربارۀ خطرات 
احتمالى گروه تروریستى داعش در قبال اروپا و همچنين فعاليت آن ها 

در عراق و سوریه در اختيار صدراعظم آلمان قرار داده اند.
آیز، کالب  فایو  آلمان عضو گروه  ادامۀ مطلب مى خوانيم: گرچه  در 
و  استراليا،نيوزلند،کانادا  انگليس،  کشورهای  از  متشکل  جاسوسان، 
از مسایل  بسياری  دربارۀ  زیادی  اطالعات مخفيانه  اما  نيست،  امریکا 

دارد.
آیا  که  گرفت  نتيجه  مى توان  سختى  به  خيلى  است:  آمده  پایان  در 
مقامات در دیدارهای پى در پى خود حدس وقوع چنين حوادثى را 

مى زدند یا خير؟
آنچه مسلم است اروپا برای مبارزه با تروریسم راهکارهایى را مرور 
کرده که برخى از آن ها با وقوع حادثه پاریس به بن بست رسيده است.

5٠آورۀ  بازی های  جدید  رده بندی  در  افغانستان  کریکت  ملى  تيم 
ردۀ  از  نخستين بار  برای  امتياز   49 با کسب  کریکت،  جهانى  شورای 

دوازدهم به دهم صعود کرد.
این مقامى است که بيشتر ده عضو دایمى شورای جهانى کریکت در 
با درهم کوبيدن زمبابوی به این مقام دست  افغانستان  آن جا دارند و 

یافته است.
تيم کریکت افغانستان در بازی های پنج 5٠ آوره مقابل زمبابوی، با 49 
دوش این کشور را شکست داد و با این برد، تيم های زمبابوی و ایرلند 

را پشت سر گذاشت.
در رده بندی تازۀ بازی های 5٠ آورۀ شورای جهانى کریکت، تيم ملى 
کریکت ایرلند در ردۀ یازدهم و زمبابوی در ردۀ دوازدهم قرار گرفته اند.
افغانستان با شکست دادن زمبابوی در این بازی یک روزه، ٨ اميتاز به 

دست آورده است.
افغانستان در رده بندی بازی های ٢٠آورۀ شورای جهانى  تيم کریکت 

کریکت در ردۀ نهم قرار دارد.
تاکنون چهار بازی از مسابقات یک روزۀ جهانى باقى مانده و افغانستان 
با بردن این بازی های نيز نمى تواند، وست اندیز را پشت سر گذاشته 
و در ردۀ هشتم قرار گيرد؛ اما مى تواند با کسب امتيازهای بيشتر، مقام 

کنونى اش را حفظ کند.
جهانى  شورای  روزۀ  یک  بازی های  جدید  رده بندی  در  هم چنان 
سریالنکا،  زیالند،  نيو  جنوبى،  آفریقای  هند،  استراليا،  کریکت، 
ترتيب  به  غربى(  )هند  اندیز  وست  و  پاکستان  بنگالدش،  انگلستان، 

رده های اول تا نهم را از آن خود کرده اند.

کاپ  مسابقات  دوره  هفتمين  در  افغانستان  بوکسينگ  کيک  ملى  تيم 
آزاد کيک بوکسينگ ٢٠١5 )چى وان(، موفق به کسب مقام دومى تين 

مسابقات شد.
این مسابقات طى روزهای ٢6 و٢7 آذرماه در تهران برگزار شد و تيم 
افغانستان توانست با دو مدال طال، دومدال نقره و شش مدال برنز در 

مجموع مقام دوم تيمى را به دست آورد.
اساتيد  مربى گری  و  خادمى  محمد  استاد  سرپرستى  به  افغانستان  تيم 
عباس حسينى، هاشم على زاده، مصطفى سخى زاده، عارف ابراهيمى و 
استاد نوراهلل شاهرخى ریيس فدراسيون ورزش های رزمى افغانستان، 
ورزش های  فدراسيون  فنى  معاون  محمدی  فریدون  استاد  همچنين 

رزمى افغانستان در این مسابقات شرکت کردند.
در روز پایانى این مسابقات، استاد »خان على هدایت« ریيس شورای 
ورزش مهاجرین و جمعى از دست  اندرکاران ورزش افغانستان حضور 
یافتند و این موفقيت را به کاروان ورزشى و جامعه ورزش افغانستان 

تبریک گفتند.
ارمنستان،  افغانستان،  کشورهای  از  ورزشکار   ٣65 که  است  گفتنى 
آذربایجان، گرجستان، عراق، ایران، پاکستان، نپال، تاجيکستان، پرتغال 

و تونس، در این مسابقات شرکت داشتند.
قهرمان این مسابقات تيم ميزبان -ایران- بود که با ١7 مدال مختلف 

به این مقام نایل آمد.
سيد حسن هاشمى و فرهاد کریمى مدال طال، حميد تاجيک و على 
جليل  ابراهيمى،  حسن  محمد  رضایى،  على  و  نقره  مدال  حسنى 
به  موفق  نوروزی  افشار  و  رضایى  على رضا  اميری،  حامد  محمدی، 

کسب مدال برنز این مسابقات شدند.

پنتاگون پیشنهاد روسیه دربارۀ 
داعش را رد کرد

تبادل اطالعات محرمانۀ مرکل
 با MI6 انگلیس

تیم کریکت افغانستان 
دو پله صعود کرد

افغانستان نایب قهرمان مسابقات کاپ 
آزاد کیک بوکسینگ تهران شد

دكتر محی الدین مهدی

مودیوغنی-هردو-ازتاریخبیخبرند!
البته قصد من این نيست که سخنان این دو را، به طور 
مطلق نفى کنم؛ چون در جای دیگر -با اشاره به سخنان 
پرویز مشرف- گفته ام که گاهى حرف شيطان نيز قابل سمع است؛ حاال 

این دو را از بسياری جهات بر مشرف ترجيح مى نهم.
ناآگاهى فقط  از سِر  نکتۀ ظریف است که هردو  این  به  اشاره  قصدم 

»هندی ها« را ستودند.
»شيرخاِن« فيلم هندِی »زنجير«، یک هندوستانِى« افغان تبار« است. در 
آن فيلم، شيرخان خود را »پتهان« مى خواند. پتهان ها در هند، از موقعيت 
هنرمندان  از  مالحظه یى  قابل  تعداد  خوردارند؛  بر  شده یى  شناخته 
هندی  یک  کرکتر  از  مودی  این،  بنابر  پتهان تباراند.  باليود،  سينمای 
تمجيد کرده؛ جز این نيست که »شيرخان«، با بخشى از مردم افغانستان 

»هم تبار« و »همزبان« است.
»سور«  کنيد  )دقت  »سور«  نامۀ شيرشاه  کار  از  غنى  وقتى  همين گونه، 
هندِی  مسلماِن  پادشاه  یک  از  واقع  در  مى کند،  ستایش  سوری(  نه 
از بوميان هند محسوب  افغان ها،  »افغان تبار« تمجيد به عمل مى آورد. 
مى شوند. این حقييقت را ابتدا در کتاب »تواریخ هرودت« مى خوانيم؛ 

هرودت یونانى تواریخ را در حدود سال 45٠ق م نوشته است.
در خصوص هندی بودن دو قبيلۀ بسيار شناخته شدۀ »سور« و«لودی«، 
بيان  فرشته-  تاریخ  به  مشهور  خویش-  کتاب  در  فرشته،  ابوالقاسم 
روشنى دارد. سور و لودی نام دو برادر است، که پدرشان از افغان های 
کوهستان یا روهيله -یعنى نواحى کوه های سليمان- بود، که مسلمان 
شد؛ و مادرشان دختر عبداهلل بن خالد، والِى اموی کابل بود. این دو 
پيش  راه شمال هند در  اوایل،  یا اخالف شان- در همان  برادر -خود 
لودی«  نام های »خانوادۀ  به  بعد دیگری،  فرزندان شان یکى  تا  گرفتند، 
قلمرو حکمروایى  رسيدند.  سلطنت  به  دهلى-  در  سور-  »خانوادۀ  و 
هيچ کدام این دو، به حدود افغانستان کنونى نمى رسيده است؛ یعنى با 
تاریخ »افغانستان« پيوندی نداشته اند. مانند مورد قبل، در نهایت این دو 

خانواده نيز، با بخشى از مردم افغانستان »تبار و زبان« مشترک داشتند.
جا داشت هردو رهبر، در تاریخ مشترک دو سرزمين در بعد از اسالم، 
به جای این دو مورد »بى مورد«، از غزنویان، غوریان، و تيموریان یاد 
مى کردند. چه، اوال اینان اند که از این سرزمين به هند رفته اند، تاریخ 
و فرهنگ مشترک ميان دو مردم ساخته اند؛ ثانيًا، از اینان است که آثار 
بزرگ مادی و معنوی به جا مانده؛ از قبيل آثار منظوم و منثور به زبان های 
فارسى گفته اند:  بارۀ زبان  فارسى، ترکى، پشتو و عربى. چندان که در 
در  است.  هند  سرزمين  محصول  دری،  فارسى  زبان  ادبيات  از  نيمى 

خصوص آثار مادی، کافى است که نام دار تيموری ساخته شده است.
نتيجه و ثمرۀ قرن های متمادی همنشينى و  اردو،  القصه، زبان شيرین 
 ، فارس  از  -اعم  ایرانيان  سایر  و  خراسانيان،  هندیان،  ميان  همگویى 

ترک، تاجيک و افغان- است، که برخى از ادبا آن را
»دختر زیبا«ی فارسى خوانده اند.

کنيم،  نظر  اغماض  دیدۀ  با  رهبر،  هردو  گفته های  به  اگر  این،  بنابر 
مى گویم که: این دو از تاریخ آگاهى ندارند؛ واال: باید بگویم که: مودی، 
سهم تاریخى نفوس مسلمان کشور »هندوستان« )بهارت یا یا اندیای 
امروز( را، و غنى سهم تاریخى نفوس فارسى زبان و فارسى دان کشور 

»خراسان« )افغانستان امروز( را، نا دیده گرفته اند، چرا؟!

بشیر انصاری

ازاعماققلبمخجالتکشیدم:
با شنيدن سخنرانى نخست وزیر هند در زیر گنبد پارلمان 
نظاميان  سلوک  و  اظهارات  با  آن  مقایسۀ  و  افغانستان 

همسایۀ مسلمان، از اعماق قلب خجالت کشيدم.
یکى از آبادی حرف مى زند و دیگری از اسارت و ویرانى؛

یکى اعالم مى دارد که شما مى توانيد پشتون و تاجيک و هزاره و ازبک 
باشيد، ولى فراموش نکنيد که فرزندان یک ملت هستيد و دیگری بر 

سر نفاق و تفرقۀ قومى ما سرمایه گذاری مى کند؛
دانش  دیگری  و  مى زند  حرف  ارتباطات  سازندۀ  تکنالوژی  از  یکى 

کمپيوتر را برای انجام حمالت انتحاری به کار مى برد؛
دیگری،  و  مى سازد  را  کشور  بلند  پرچم  و  نماینده گان  خانۀ  یکى 
گروه های زنجيری را به جان ملت ما افگنده که آزادی را کفر مى شمارند؛
یکى با چهره یى خندان آمده و از موالنا مى گوید و شعر و هنر و دیگری 

ملبس با یونيفورم نظامى، بروت هایى شخ و چوبى در دست؛
یکى از اميد حرف مى زند و دیگری از مرگ و وحشت؛

یکى از منطق مى گوید و باران و ُگل و دیگری از زور و رعد و برق؛
و  دوستى  جهت  در  را  هند  در  ابدالى  احمدشاه  تجربۀ  حتا  یکى 
همزیستى به کار مى برد، و دیگری برای ملت مسلماِن کشوری همسایه 

جهنم مى آفریند؛
و  مى دهد  قرار  هدف  را  مردم  مغز  و  قلب  نرم،  قدرت  راه  از  یکى 
کسى  فيسبوک،  اقليم  سراسر  در  که  است  مانده  تنها  چنان  دیگرش 

جرأت دفاع از آن را ندارد؛ 
پس از این همه، مدلول و مفهوم این شعار چه خواهد بود:

»پاک افغان دوستى زنده باد!«

فیـسبـوک نـــامــه
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فیصلشایسته-کاپیتانتیمملیفوتبالافغانستان
خيلى از اعضای خانواده و دوستانم برایم مى گفتند 
به درس و تحصيالت خود  باشم و  بين  باید واقع 
تمرکز کنم. آنها چيز اشتباه هم نمى گفتند، تحصيالت 

خيلى حياتى است.
یک  که  بود  این  نوجوانى  سنين  از  من  آرزوی  اما 
بازیکن حرفه یى فوتبال باشم. فوتبال تنها حرفه یى 
باری  بود که من شب و روز رویایش را مى دیدم. 
خود  صنفى  هم  یک  از  فوتبال  کفش  جوره  یک 
آن  خرید  توانایى  مادرم  و  پدر  چون  کردم،  قرض 

را نداشتند.
هم  آن  کنم،  مى  بازی  حرفه یى  فوتبال  من  امروز 
در یکى از بهترین تيم های بين المللى. در دو سال 
گذشته، در کنار تيم ملى افغانستان هم بودم. اولين 
بود.  سختى  بازی  شد.  برگزار  دوبى  در  مسابقه 
مى گویند برای رسيدن به اهداف خود، باید بکوشى، 
و من دقيقًا همين کار را کردم. اما چيز مهم برای من، 
اتحادی بود که بچه ها از خود به نمایش گذاشتند. 
برای خود،  نه  پيروزی تالش مى کردند.  برای  همه 

نه برای یک شهر، نه برای یک والیت، خيلى ساده، 
همه برای افغانستان دوست داشتنى تالش مى کردند. 
بهترین خاطره ام از زمانى است که اولين گل ملى 
خود را مقابل تيم ملى کویت به ثمر رساندم. ورزشگاه 
پر بود از تماشاچيان هم وطن مان و من روی یک 
بود که درک کردم  آنجا  به گل رسيدم.  آزاد  ضربه 
به مقصد رسيدم. در آن چند ساعت کوتاه احساس 
کردم هر تالش و کوشش که در گذشته انجام دادم، 
روی یک هدف بوده و هست. وقتى ما بازیکنان به 
دور و بر ورزشگاه گشت مى زدیم، خوشحالى آنها 
از آن  بعد  آزادی.  را مى توانستيم حس کنيم، حس 
همه سختى ها، دیدن مردمم به طور زنده و بى واسطه 

برایم از هر چيز مهم تر بود.
هيچ  هست.  فرود  و  فراز  هميشه  زنده گى  در  البته 
اما  نمى آید.  بدست  سادگى  به  زنده گى  در  چيز 
روزهای  والدینم،  آماده ام.  بعدی  ماجرای  برای  من 
که  است  افغانستان  دلنواز  سخت گذشته و صدای 

برایم روحيه مى دهند.
وقتى از جنگ مى گریختم، شاید اینکه به کدام کشور 
بروم، برایم مهم نبود. اینکه چه کشوری برایم پول 

بيشتری بدهد تا به آن بازی کنم مهم نبود. من دوباره 
مى آیم و برای مردمم بازی خواهم کرد و تا جایى که 
توان دارم با آنها خواهم بود. وقت زیادی را صرف 
بودم،  گریبان  و  متعددی دست  مشکالت  با  کردم، 
اما حاال بر گشته ام، قوی تر از هميشه، تا اینکه به 
ملت خود کمک کنم و اميد را به آنها باز گردانم و 
منبع  ورزش  کنم.  زنده  آنها  در  را  فوتبال  به  عشق 
الهام بخش اميد برایم مردم ما بدل شده است. اگر 
ما مى خواهيم تغييری بياوریم، هيچ گزینۀ دیگری به 

جز روح ورزش نيست.
جوره  یک  خرید  توانایى  که  کوچکى  پسر  از  من 
کفش فوتبال را نداشت، به کاپيتانى تيم ملى فوتبال 
افغانستان در مسابقات قهرمانى ٢٠١5 جنوب آسيا 
دارم.  برای سرزمينم  آرزو  مليون  یک  اما  رسيده ام؛ 
و همان هدفم است. شاید نایل آمدن به آن مشکل 
باشد، اما هيچ گاه غير ممکن نيست. رویاهایت را 
به  رسيدن  تا  شاید  وقت ها  بعضى  دار.  نگه  زنده 
پيروزی یک دهه طول بکشد، اما این را به یاد داشته 
باش، سختکوشى هيچ گاه ترا ناکام نخواهد ساخت.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

یک تحليل گر ارشد مسائل بين المللى و استاد روابط 
سفر  است  معتقد  پاکستان  پنجاب  دانشگاه  الملل  بين 
روز جمعۀ نخست وزیر هند به پاکستان، ضمن اینکه 
مى تواند فضای مساعدی برای روابط دو همسایه ایجاد 
جنگ  کردن  فروکش  برای  مقدمه یى  تواند  مى  کند، 

نيابتى ميان هند و پاکستان در افغانستان باشد.
جمعه  روز  عصر  هند  وزیر  نخست  مودی  نارندرا 
درحالى از کابل عازم دهلى نو بود، توقفى چند ساعته 
همتای  شریف  نواز  محمد  و  داشت  الهور  شهر  در 
پاکستانى وی، شخصًا با حضور در فرودگاه الهور، با 
استقبال  از همتای هندی خود  به گرمى  فرش قرمز و 
اولين سفر نخست  به الهور،  نارندرا مودی  کرد. سفر 
وزیر هند به پاکستان در بيش از یک دهه گذشته است.
در  ایرنا،  با  گفت وگو  در  رضوی  عسگری  حسن 
خصوص آثار منطقه یى سفر اخير نارندرا مودی به ویژه 
تاثير این سفر بر تحوالت افغانستان به عنوان موضوع 
مورد توجه خاص هند و پاکستان، گفت: هند و پاکستان 
درحال جنگى نيابتى در افغانستان هستند و سفر مودی 
و  تنش ها  از  حدی  تا  است  ممکن  آباد،  اسالم  به 

اختالف های دو کشور در حوزه افغانستان بکاهد.
این تحليل گر ارشد پاکستان گفت: به هرحال هرگونه 
افغانستان،  بر سر مسأله  ميان دو کشور  تنش های  رفع 
بستگى به این دارد که دو طرف تا چه حد بتوانند از 
برسر  کشور  دو  وزیران  نخست  که  مذاکراتى  طریق 
را  تر  کوچک  اختالف های  اند،  کرده  توافق  آن  ادامه 
ميان خود حل و فصل کنند. حل اختالف های کوچک 
تر، مى تواند زمينه را برای ادامه گفت وگوها برای حل 

مسایل بزرگ تر هموار کند.
و  هند  که  اوليه یى  گام های  اگر  بنابراین  گفت:  وی 
حل  و  مذاکرات  ازسرگيری  برای  تازه گى  به  پاکستان 
آن  باشد،  جدی  کافى  حد  به  اند،  برداشته  اختالف ها 
نيابتى  جنگ  و  رقابت  که  بود  اميدوار  مى توان  وقت 

این  غير  در  کند.  فروکش  هم  افغانستان  در  کشور  دو 
رقيب  دو  ميان  دوجانبه  های  اعتمادی  بى  صورت، 
دیرینه منطقه یى ادامه خواهد یافت و این به معنای ادامه 

جنگ نيابتى آنها در افغانستان خواهد بود.
پاکستان  پنجاب  دانشگاه  الملل  بين  روابط  استاد  این 
درخصوص اینکه آیا ارتش پاکستان هم به اندازه دولت 
این کشور از سفر نارندرا مودی به پاکستان خوشحال 
در  ثبات  ایجاد  خواستار  پاکستان  ارتش  گفت:  است، 
روابط این کشور با هند است زیرا ارتش به دنبال آن 
است تا پس از حصول اطمينان از ثبات و آرامش در 
را  بيشتری  انرژی  و  توجه  هند،  با  پاکستان  مرزهای 
معطوف مرزهای پاکستان با افغانستان و همچنين مناطق 

قبایلى و سروسامان دادن به آن کند.
و  ثبات  از  پاکستان  ارتش  که  درصورتى  افزود:  وی 
آرامش در روابط ميان اسالم آباد و دهلى آسوده خاطر 

باشد، مى تواند در مبارزه با تروریسم به ویژه در مناطق 
قبایلى شمال غرب و نزدیک مرز افغانستان موفق تر و 

موثر عمل کند.
حسن عسگری رضوی گفت: بنابر این، ارتش پاکستان 
مخالفتى با بهبود روابط هند و پاکستان ندارد. با وجود 
و  هند  مقامات  دیدارهای  که  است  معتقد  ارتش  این، 
پاکستان و انجام مذاکرات، صرفا با این هدف که دیدار 
و مذاکره ای انجام شده باشد، فایده ای نخواهد داشت 
بلکه ارتش بدنبال نتایج و خروجى مثبت از این دیدارها 
و مذاکرات و پيشترفت ملموس و واقعى در روابط دو 

کشور است.
این تحليل گر مسایل روابط بين الملل درخصوص دالیل 
جمله  از  کشورها  برخى  مکرر  توصيه های  و  اصرار 
امریکا برای انجام مذاکرات ميان هند و پاکستان گفت: 
برخى کشورهایى که از روابط خوبى با هند و پاکستان 

این روابط دارند،  برخوردار هستند و منافع زیادی در 
همواره دو کشور را و به ویژه هند را توصيه به مذاکره 
کرده اند. پاکستان همواره آماده مذاکره همه جانبه با هند 
بوده است اما هندی ها گاهى بطور یکجانبه روند مذاکره 

را متوقف کرده اند.
به  با توجه  انگليس و حتى روسيه  امریکا،  افزود:  وی 
دارای  همسایه  کشور  دو  این  مى دانند  بخوبى  اینکه 
توان  افزایش  درحال  و  هستند  هسته یى   سالح های 
نظامى خود و توليد سالح های هسته یى بيشتر هستند، 
و  هند  ميان  های  تنش  تشدید  و  ادامه  نگران  بنابراین 
پاکستان و احتمال بروز جنگ خطرناک ميان دو کشور 
داشته  دنبال  به  خطرناک  تبعاتى  تواند  مى  که  هستند 
باشد ضمن اینکه امریکا، انگليس و روسيه منافع زیادی 
در روابط با هند و پاکستان دارند و با تشویق دو کشور 

به مذاکره و مصالحه، منافع خود را نيز دنبال مى کنند.
به دنبال  حسن عسگری رضوی گفت: کشورهایى که 
ترغيب هند و پاکستان به مذاکره برای حل اختالف ها 
بوده اند، با توجه به تحوالت و رفت و آمده های روزها 
وزیر  )سفر  کشور  دو  عالى  مقامات  اخير  هفته های  و 
خارجه و سپس نخست وزیر هند به پاکستان(، تا حد 
قابل توجهى در تالش برای متقاعد کردن دهلى نو و 

اسالم آباد برای مذاکره موفق بوده اند.
این استاد دانشگاه پنجاب پاکستان معتقد است که سفر 
پاکستان،  به  هند  وزیر  نخست  گذشته  روز  غيرمنتظره 
فضای مساعدی را برای بهبود روابط دو کشور و کاستن 

ازتنش ها ميان دو همسایه ایجاد خواهد کرد.
حسن عسگری رضوی گفت: سفر عالى ترین مقام هند 
ادامه  برای  را  راه  زیاد  بسيار  احتمال  به  پاکستان،  به 
مذاکرات ميان دو کشور به ویژه مذاکراتى که قرار است 
امور  وزارت  مقام های  قائم  ميان  ژانویه  ماه  اواسط  در 
خارجه هند و پاکستان برگزار شود، هموار کرده است 
و از این پس، بيش از گذشته مى توان نسبت به نتيجه 
بخش بودن روند مذاکرات ميان دو کشور اميدوار بود.

وزیر  نخست  حضور  کرد:  تاکيد  حال  عين  در  وی 
بخش  نتيجه  ›تضمين‹  معنای  به  پاکستان،  در  هند 
ميزان  فقط  بلکه  نيست  کشور  دو  ميان  مذاکرات  بود 
اميدواری به حصول نتایج از مذاکرات را افزایش داده 
است و شاید از این پس بتوان از طریق مذاکره، حداقل 
را  ناسازگار  همسایه  دو  ميان  های  اختالف  از  بخشى 

حل و فصل کرد.

فیصل شایسته؛
 از بی کفشی تا کاپیتانی تیم ملی فوتبال افغانستان

مقدمۀ پایان جنگ نیابتی
 هنـد و پاکستـان در افغانستـان
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