گزینه صفری
و بازی با آیندهی افغانستان

دیوید پتریوس ،جنرال بازنشسته ارتش امریکا ،که از سال  2010تا
 2011فرماندهی نیروهای ائتالف در افغانستان را برعهده داشت،
رییس انستیتوت جهانی  KKRاست و میکایل اوهالن عضو ارشد
انستیتوت بروکینگ است.
رییس جمهور اوباما ،به عنوان رهبری که بخاطر عجله در پایان دادن
به جنگها برای برآورده کردن وعدههای انتخاباتیاش مورد انتقاد قرار
گرفته است ،در افغانستان تا اندازهای مصمم بوده است .مطمئنا او
تعداد نیروهای امریکایی را در آنجا سریعتر از آنچه...
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تحقیر پروژه "قدس" در کابل
آخرین جمعه ماه رمضان هر سال ،مراکز فرهنگی ،سیاسی و جاسوسی ایران در کابل،
ِ
جمعیت تقریب ًا صد نفری ،که
روز قدس را به باور خودشان تجلیل میکنند .دیروز نیز
اکثریت آنان کودکان زیر  14سال بود ،با یک تجمع کوتاه از این روز تجلیل کردند.
تجمع کنندگان از کوته سنگی تا پارک کابل آریانا راه پیمایی کردند...
صفحه 4

رییس جمهور غنی در نشست بریکس
روی همکاریهای منطقهیی تأکید کرد

صفحه 2

درخواست غنی از رییس جمهور ایران
برای همکاری در روند صلح

احتمال تعدیل در قانون اساسی
برای مذاکره با طالبان

اطالعات روز :رییس جمهور غنی ،در دیداری با حسن روحانی ،رییس جمهور ایران ،در
حاشیه نشست پانزدهمین نشست سران بریکس در شهر اوفای روسیه از ایران خواسته که از
روند صلح افغانستان حمایت کند؛ زیرا افغانستان میخواهد که حلقهی کشورهای حمایت
صفحه2
کننده صلح را گسترش دهد .اشرف غنی افزود...

اطالعات روز :یک هیأت به نمایندگی از افغانستان که در روزهای اخیر برای مذاکره
با طلبان رفته بود ،گفته است که به استثنای فصل اول و دوم قانون اساسی کشور ،احتمال
تعدیل در این قانون برای مذاکره با طالبان میتواند مورد بحث باشد.
صفحه2
اعضای این هیأت پس از بازگذشت از پاکستان ،یک نشست...

ناسیونالیسم استوار بر هیچ
ِ
ناسیونالیسم از ابداعات عهد جدید است؛ ابداعی که برای مردمان ساکن در جغرافیای
واحد ،گذشته ،اکنون و آیندهی مشترک تعریف کرد .دولتـملتها برای ملتشدن و
ِ
دست کم خلق فضای اجتماعی کاذبی بهنام مردم ،عناصر تاریخیـ خیالی را که بتواند
ساکنان یک سرزمین را گرد هم بیاورند برجسته کردند...
صفحه 5

رسمقاله

چرا باید عضو
سازمان همکاریهای شانگهای شویم؟

Flying 2 times
weekly to

نشست سران کشورهای عضو و کشورهای ناظر سازمان شانگهای در شهر یوفای
روسیه به تاریخ  9جوالی برگزار گردید .امسال ،همزمان با نشست سران کشورهای
عضو و کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای ،نشست رهبران کشورهای
بریکس نیز در همین شهر برگزار گردید.
نشست امسال سران کشورهای عضو سازمان همکاری...
صفحه 2
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چرا باید عضو سازمان همکاریهای
شانگهای شویم؟
نشست رسان کشورهای عضو و کشورهای ناظر سازمان شانگهای
در شهر یوفای روسیه به تاریخ  9جوالی برگزار گردید .امسال،
همزمان با نشست رسان کشورهای عضو و کشورهای ناظر
سازمان همکاری شانگهای ،نشست رهربان کشورهای بریکس
نیز در همین شهر برگزار گردید.
نشست امسال رسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
از آنجا مهم که این سازمان نگرانیهای جدی را در خصوص
پیامدهای خروج نیروهای بیناملللی از افغانستان مطرح کرده
است .گفته میشود که قرار است امسال یک نشست ویژه از
طرف این سازمان در مورد افغانستان در روسیه برگزار گردد.
رهربان کشورهای عضو سازمان در مالقاتها و جلسات متعدد،
نگرانیهای خویش را از بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان و
بویژه ،گسرتش ناامنیها در والیات شاملی افغانستان مطرح کرده
اند.
احتامل میرود که همزمان با خروج نیروهای غربی از افغانستان،
نقش سازمان همکاریهای شانگهای در منطقه ،بویژه در
افغانستان تقویت یابد .افغانستان از یک سال بدین سو تالش
ورزیده است با وارد شدن در این سازمان به عنوان عضو اصلی از
پتانسیالهای این سازمان در منطقه بهره جوید .افغانستان فعال
به عنوان عضو ناظر در کنار پاکستان ،ایران ،هند و منگولیا در
جلسات این سازمان رشکت میکند.
عضویت افغانستان در سازمان شانگهای به چهار دلیل میتواند
بسیار مهم باشد:
اول :از سال گذشته بدین سو ،پاکستان به حامیت چین البی
گسرتدهای را برای عضویت در سازمان شانگهای انجام داده
است .انتظار میرفت که در نشست یوفا ،عضویت هند و پاکستان
به عنوان اعضای اصلی شانگهای نهایی گردد .اگر پاکستان و
هند بتواند عضویت کامل این سازمان را بدست بیاورند ،حضور
افغانستان دراین سازمان به عنوان عضو اصلی از اهمیت سیاسی
مهمی برخوردار است.
دوم :با در نظرداشت اینکه سازمان شانگهای تالش میکند در
کنار مسایل امنیتی ،همکاریهای اقتصادی در منطقه را به عنوان
یکی از فعالیتهای عمدهاش برگزیند ،عضویت افغانستان دراین
سازمان به افغانستان فرصت استفاده از برنامههای اقتصادی
زیربنایی منطقهای مانند ،کمر بند راه ابریشم جدید چین و اتحادیه
اوروایشیا بدست میآورد .در صورت بیرون ماندن ازین سازمان،
افغانستان به حاشیه قرار خواهد گرفت .راه زمینی طرح اقتصادی
کمربند راه ابریشم جدید که از طریق کشورهای اسیای میانه به
ایران و ترکیه و بعد مسکو وصل میشود و تا اروپا ادامه مییابد،
افغانستان را بصورت عملی دور زده و پتانسیالهای ترانزیتی
افغانستان را نابود میکند .همزمان با آن ،طرح دهلیز اقتصادی
چین و پاکستان که به پروژه اقتصادی بندر گوادر مشهور است ،نیز
افغانستان را دور میزند .بنابراین ،عضویت افغانستان در سازمان
شانگهای ممکن است به تحقق خطوط مواصالتی شامل-جنوب
که چین و کشورهای آسیای میانه و حوزه اتحادیه اوروایشیا را از
طریق افغانستان به جنوب اسیا وصل کند.
سوم :با خروج کامل نیروهای خارجی ،میزان عالقمندی
کشورهای غربی به افغانستان در حال کاهش است .خروج غرب
از افغانستان نگرانیهای جدی را در خصوص آینده افغانستان
مطرح کرده است و بسیاری ترس از آن دارند که مبادا غرب
افغانستان را دوباره به حالت خودش رها کند .بیرون شدن نیروهای
غربی از کشور به شکلی از اشکال ،افغانستان را به منطقه رها
میکند .دراین حالت ،عضویت افغانستان در سازمان شانگهای
که متشکل از همسایههای شاملی آن به استثنای ترکمنستان ،و
چین و روسیه است میتواند به امنیت و اقتصاد افغانستان کمک
کند .در صورت عضویت کامل افغانستان ،سازمان شانگهای باید
مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به عنوان بخش از جغرافیای
این سازمان به عهده بگیرد .گرچند ،روسیه آمادهای گرفنت چنین
مسئولیتی نیست و مقامات چینی نیز بصورت اشکار بیان داشته اند
که چین منیتواند بجای غرب مسئولیت تامین امنیت افغانستان
را به عهده گیرد.
چهارم :اگر پاکستان بتواند عضویت سازمان همکاری شانگهای
را بدست اورد ،عضویت افغانستان دراین سازمان میتواند به حل
منازعه میان افغانستان و پاکستان کمک مناید ،چنانچه انتظار
میرود عضویت هند بتواند مشکالت مرزی میان این کشور و چین
را حل کند .چین تجربه حل منازعات مرزی خویش را از طریق
این سازمان با کشورهای آسیای میانه دارد.
با در نظرداشت نکات فوق ،رابطه افغانستان و سازمان
همکاریهای شانگهای اهمیت روزافزون دارد و توقع میرود
نقش این سازمان در افغانستان در سالهای آینده افزایش یابد.
گرچند ،این سازمان تا حال به شکل عینی وارد قضایای افغانستان
نیست.

رییس جمهور غنی در نشست بریکس
روی همکاریهای منطقهیی تأکید کرد
اطالعات روز :رییس جمهور غنی
که روز پنج شنبه در رأس یک هیأت
بلند پایه دولتی برای حضور در نشست
رسان سازمان همکاریهای شانگهای و
همچنان اجالس رسان بریکس به شهر
اوفای روسیه رفته بود ،در نشست رسان
بریکس روی همکاریهای منطقهیی
تأکید کرد.
رییس جمهور غنی ،افغانستان را مرکز
همکاریهای منطقهیی میداند ،نه
جایی برای رقابت.
آقای غنی در سخرنانی خود در نشست
رسان بریکس در شهر اوفای روسیه
گفت که جنگ در افغانستان ،امنیت و
نظام دولت داری را در منطقه تهدید
میکند.
ارشف غنی اعالم کرد که ریشه کن
ساخنت تهدیدهای کنونی بشمول هراس
افگنی در منطقه ،نیاز به همکاریهای
مشرتک کشورهای منطقه دارد.
از سویی هم رییس جمهور غنی در

حاشیه نشست بریکس در دیداری با امام
علی رحامن ،رییس جمهور تاجیکستان
در شهر اوفای روسیه گفته است که او
میخواهد رسحد افغانستان و تاجیکستان
به مناد همکاریها و دوستی مبدل شود.
آقای غنی با تأکید و بیان این موضوع،
بر گسرتش روابط افغانستان و تاجیکستان
تأکید میکند.
از سویی هم رییس جمهور غنی در
نشست رسان سازمان همکاریهای

شانگهای بر آغاز گفتوگوهای صلح
تأکید کرده و گفته است که تأمین روابط
با طالبان به منفعت افغانستان است.
آقای غنی افزود« :ما باید در این
گفتوگوها داخل شویم و میخواهیم
که آن را هم ادامه دهیم ».
رییس جمهور در سخرنانی خود از
امریکا ،چین و پاکستان به خاطر زمینه
سازی برای مذاکرات مستقیم با طالبان
تشکری کرد.

از سوی دیگر رییس جمهور روسیه
در این نشست گفت که وضعیت رو به
وخامت افغانستان ،که گسرتش قاچاق
مواد مخدر و فعالیت گروه داعش عوامل
عمدهی آن است ،بسیار نگران کننده
میباشد.
والدیمیر پوتین افزود « :وضعیت ناگوار
باعث نگرانی جدی است .حضور ده
سالهی نیروهای بین املللی کدام بهبود
قابل مالحظهی را در وضعیت این کشور
ببار نیاورده است».
پوتین گفت که رهربان کشورهای عضو
این سازمان در اجالس اوفای باهم توافق
کردند که برای مقابله با تهدیدهای
مشرتک و نظارت موثر همکاری
وزارتهای دفاع خود را بیشرت هامهنگ
سازند.
در سازمان همکاریهای شانگهای
کشورهای روسیه ،چین ،قزاقستان،
قرغزستان ،تاجکستان و اوزبیکستان
شامل اند.

درخواست غنی از رییس جمهور ایران
برای همکاری در روند صلح
اطالعات روز :رییس جمهور غنی ،در دیداری با
حسن روحانی ،رییس جمهور ایران ،در حاشیه نشست
پانزدهمین نشست رسان بریکس در شهر اوفای روسیه
از ایران خواسته که از روند صلح افغانستان حامیت
کند؛ زیرا افغانستان میخواهد که حلقهی کشورهای
حامیت کننده صلح را گسرتش دهد.
ارشف غنی افزود که از زمان سفر اخريش به تهران شاهد
پيرشفتها در مناسبات دو کشور بوده و ارادهی قوی
وجود دارد تا اين روابط بيشرت از پيش تقويت گردد.
رییس جمهور ،جنگ افغانستان را تحمیل شده خواند
و گفت که صلح و جنگ همزمان به پيش ميرود و به
همني دليل دولت افغانستان برای نخستني بار با گروه
طالبان در پاکستان مذاکرات را انجام داد.
از سویی هم ،حسن روحانی در این دیدار گفت که
ايران متام افراد و گروههایی را که باعث ايجاد دهشت
میشوند ،تروريست تلقی میکند ،زيرا اساس فعاليت
اين گروهها بر پايه ظلم ،تجاوز و حاميت خارجی
استوار است.

آقای روحانی افزود که پاليسی حاميوی آن کشور در
قبال دولت افغانستان تغيري نکرده و در آينده نيز تغيري
نخواهد کرد و ايران میخواهد روابط تجارتی را با
افغانستان تقويت بخشد.
روحانی در این مورد گفت که رشکتهای ايرانی آماده
اند تا در بخش استخراج معادن در افغانستان رسمايه
گذاری کنند و از حکومت افغانستان خواست تا فرصت
اين رسمايه گذاری را فراهم منايد.
رییس جمهو ایران در ادامهی صحبتهایش از
مهاجران افغانی در ایران یادآوردی کرد و گفت که
برگشت مهاجران افغان زمان گري است .ايران میخواهد
افغانهای مقيم آن کشور در چارچوب قانونی اقامت
داشته باشند.
همچنان در این دیدار هر دو طرف در مورد راه حلی
برای مشکالت ناشی از مواد مخدر ،قراردادهای مربوط
به منابع آبی و راههای ترانزیتی منطقوی به ویژه بندر
چاه بهار نیز گفتوگو کردند.
از سویی هم رییس جمهور غنی در دیدار دیگر با

نورسلطان نظربايوف ،رييس جمهور قزاقستان با اشاره
به آغاز گفتوگوهای صلح با طالبان در پاکستان ،هدف
این مذاکرات را مبدل کردن نشست به پروسه ،ترتيب
فهرست موضوعات عمده و ايجاد فضای اعتامد خواند.
رییس جمهور غنی به ابعاد منطقوی جنگ در افغانستان
اشاره کرده و گفت که فعاليت تروريستان خارجی در
افغانستان راه حل سياسی ندارد و نياز است تا برای مهار
منودن تهديد مذکور ،اجامع منطقهیی صورت گريد.
در مقابل رييس جمهور قزاقستان از تداوم کمکهای
کشورش به افغانستان اطمينان داد و با رییس جمهور
غنی موافقت کرد تا يک کميته بنيالحکومتی توظيف
گردد که پيشنهادات مشخص را در ساحات اقتصادی،
امنيتی و فرهنگی تشخيص منايد.
در اخري اين ديدار ارشف غنی برای تشکری از رییس
جمهور قزاقستان و کمکهای این کشور در زمینهی
اعطای بورسهای تحصيلی و کمکهای دیگر آن
کشور به افغانستان ،مدال عالی دولتی غازی امان الله
خان را به وی تفويض کرد.

احتمال تعدیل در قانون اساسی برای مذاکره با طالبان
اطالعات روز :یک هیأت به منایندگی از
افغانستان که در روزهای اخیر برای مذاکره
با طلبان رفته بود ،گفته است که به استثنای
فصل اول و دوم قانون اساسی کشور،
احتامل تعدیل در این قانون برای مذاکره با
طالبان میتواند مورد بحث باشد.
اعضای این هیأت پس از بازگذشت از
پاکستان ،یک نشست خربی را در کابل
برگزار کرد .آنها در این نشست گفتند
که در میز مذاکره با طالبان در پاکستان
منایندگان با صالحیتی از گروه طالبان و
شبکه حقانی حضور داشتند .منایندگان
کشورهای امریکا و چین نیز ناظر این
مذاکرات بودند.
حاجی دین محمد ،از اعضای این هیأت
گفت ،در این نشست دو طرف روی
خواستهای شان بحث و تبادل نظر
کردند.
اما او با اشاره به اینکه «آغاز گفتوگوهای
صلح با طالبان به معنای پایان جنگ در
افغانستان نیست» افزود ،با هم به توافق
رسیدیم تا گفتوگوهای صلح به یک

روند دوامدار تبدیل شود.
حکمت خلیل کرزی ،معاون سیاسی
وزارت خارجه و یک از اعضای این هیأت
گفت که طرفهای گفتوگوهای صلح،
فهرستی را از درخواستهایشان ترتیب
میکنند که در روند گفتوگوها روی آنها
بحث خواهد شد.
قرار است نشست بعدی گفتوگوهای
صلح بعد از عید سید فطر برگزار شود.
به گفتهی فیض الله ذکی ،عضو دیگر
این هیأت ،احتامل دارد نشست بعدی در
کشور چین برگزار شود.
آقای ذکی گفت« :به هیأت دولت
افغانستان از سوی رییس جمهوری اکیدا ً
هدایت داده شد که مسایل مورد اختالف
همه قابل بحث است .همینطور تعدیالت
در قانون اساسی مورد بحث است به
استثنای مواد فصل اول و فصل دوم که
مربوط به نظام و حقوق اساسی اتباع
است».
این در حالیست که در حکومت پیشین،
پذیرش قانون اساسی از پیشرشطهای

اصلی مذاکره صلح بود.
ظاهرا ً اعضای این هیأت ،از نتیجه دادن
این مذاکره خوشبین به نظر میرسند.
محمد ناطقی ،از مذاکره کنندگان هیأت
دولت گفت که تالشهای  13ساله برای
متقاعد کردن پاکستان به منظور کشاندن
طالبان بر رس میز مذاکره نتیجه داده است.
او از همکاری پاکستان در مورد فراهم
منودن زمینهی گفتوگوی مستقیم بین
دولت با طالبان یاد کرد و افزود ،این مذاکره
با مذاکرات قبلی خیلی فرق داشت.
فیض الله ذکی نیز گفت که طالبان همیشه
تأکید داشتند حارض به گفتوگو با دولت
افغانستان نیستند؛ اما اینبار مستقیامً با
منایندگان رسمی دولت وارد مذاکره
شدند.
پیش از این شورای عالی صلح و
منایندگان دولت نشستهایی را با
منایندگان رسمی و غیر رسمی گروه
طالبان در قطر و به دنبال آن در امارات
متحده عربی ،عربستان ،چین ،ناروی و
ترکیه برگزار کردهاند که تا کنون نتیجهای

به دنبال نداشته است.
از سویی هم حکومت همواره از پاکستان
خواسته تا این کشور را در گفتوگوهای
صلح با طالبان همکاری کند .پس از روی
کار آمدن حکومت وحدت ملی و بهبود
روابط دو کشور ،پاکستان وعده همکاری
داد.
مقامهای حکومت پیشین تأکید داشتند
که النههای تروریستی در پاکستان است
و از آنجا علیه افغانستان تجهیز و متویل
میشوند .اما این ادعاها همواره از سوی
پاکستان رد شد و برخالف مقامهای
پاکستان تأکید داشتند ،تروریستان از
خاک افغانستان عملیات را علیه این کشور
راهاندازی میکنند.
پس از روی کار آمدن حکومت جدید،
رسان دو کشور برای مبارزه با تروریزم بارها
در کابل و اسال مآباد دیدار کردند .اخیرا ً
رییس جمهور غنی نامهای به مقامهای
دولتی پاکستان فرستاد و در بخشی از
آن آمده بود ،دولت پاکستان از حامیت
طوالنی خود از طالبان دست بردارد.
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دیوید پتریوس ،جنرال بازنشسته ارتش امریکا ،که از سال
 2010تا  2011فرماندهی نیروهای ائتالف در افغانستان را
برعهده داشت ،رییس انستیتوت جهانی  KKRاست و میکایل
اوهالن عضو ارشد انستیتوت بروکینگ است.
رییس جمهور اوباما ،به عنوان رهبری که بخاطر عجله در پایان
دادن به جنگها برای برآورده کردن وعدههای انتخاباتیاش
مورد انتقاد قرار گرفته است ،در افغانستان تا اندازهای مصمم
بوده است .مطمئنا او تعداد نیروهای امریکایی را در آنجا
سریعتر از آنچه که برخیها (به شمول ما) آغاز بهینه [خروج]
در ماه جوالی  2011فکر میکردیم ،کاهش داد؛ اما صرف
زمانی این کار را انجام داد که تعداد نیروها در این کشور را در
جریان دو سال اول ریاست جمهوریاش سه برابر کرده بود.
خروج [نیروها از افغانستان] تا زمانی آغاز نشد که او با شریکان
ائتالف در نشست ناتو ،در لیسبون ،برای تمدید ماموریت از
 2011تا  2014کار نکرد؛ چیزی که سال گذشته دوباره تمدید
شد .فراتر از آن ،باوجودی که او در اواخر سال گذشته پایان
ماموریت جنگی ناتو در افغانستان را اعالن کرد ،به آمریکاییها
نیز اجازه داد تا در عملیاتهای مشکل و خطرناک بیشمار،
از جمله فعالیتهای مبارزه با تروریزم در حمایت از نیروهای
افغانستان در هنگام نیاز ،هم چنان شرکت کنند .حدود 10
هزار نیرو هم چنان به جنگ شان در حمایت از آنچه که اصوال
اکنون یک ماموریت به رهبری افغانها و مربوط به افغانها
است ،ادامه میدهند.
متاسفانه ،رییس جمهور که از خودش چنان شکیبایی نشان
داده است ،اکنون فرض میکند که نه رییس جمهور بعد از
او و نه مردم آمریکا اشتیاق یا تمایل ادامهی حتا یک تالش
ناچیز ایاالت متحده در افغانستان پس از  2016را دارد .برنامه
فعلی اوباما این است که تا اواخر دوره ریاست جمهوریاش
تمام نیروهای جنگی عملیاتی را از این کشور خارج کند .تنها
یک ماموریت کوچک آموزشی و عملیات محافظت از سفارت
ادامه خواهد یافت .این برنامه پرسشهای قابل توجهی را
مطرح میکند.
رویکرد درست برای اوباما این است که از سرمایه گذاری
ما (آمریکا) در افغانستان محافظت کند و نیروهای ارتش و
تجهیزاتی را به رییس جمهور بعد از خودش واگذار کند که
در سال  2017و فراتر از آن به شدت مورد نیاز خواهند بود.
ما میتوانیم برای پایان دادن به نقش ما در جنگ این کشور
برنامه ریزی کنیم؛ اما نمیتوانیم برای پایان دادن به جنگ در
آنجا یا پایان دادن به تهدید از سوی القاعده ،داعش یا دیگر
عناصر تروریستی جهاد جهانی برنامه ریزی کنیم .عالوه برآن،
رهبری سیاسی و مردم افغانستان به شدت از ما میخواهند در
افغانستان بمانیم.
ما بخاطر یک دلیل الزام آوری به افغانستان رفتیم :تا اطمینان
حاصل کنیم که افغانستان دیگر هرگز پناهگاهی برای القاعده
نخواهد بود؛ مانند سال  2001که حمالت یازدهم سپتامبر در
زمان حکومت طالبان برنامه ریزی شدند .اهمیت این ماموریت

همچنان پابرجاست.
هرچند رهبری ارشد القاعده در جریان سالهای گذشته
به شدت خوار و ذلیل شده است؛ اما رهبران باقیمانده و
سازمانهای همانند آن در کمربند مناطق قبایلی پشتون نشین
پاکستان و در میان برخی از گروههای مردم افغانستان مخفی
شده اند .ما بدون داشتن پایگاهها در شرق افغانستان ،هیچ
چاره واقع بینانهای برای برخورد با تهدیدات در این منطقه
نداریم .اقیانوس هند بسیار دور است و ما هیچ گزینهی خوبی
برای پایگاههای زمینی جاگزین نداریم .تکرار اقدامات ایاالت
متحده علیه بنیادگراها در این منطقه شاید تاحدودی کاهش
یابد؛ در واقع ،همین اکنون کاهش یافته است .اما از ضرورت
نظارت نزدیک و ماموریتهای پویای گاه و بیگاه نمیتوان
چشم پوشی کرد .در واقع ،اگر بنیادگراها میدانستند ما خود را
از چنین قابلیتها محروم کردهایم ،آنها حتا به احتمال بیشتر به
دنبال پناهگاه در این منطقه استراتیژیک میبودند.
خارج از حاالت اضطرار ما در مبارزه جهانی علیه تروریزم،
افغانستان هنوز به کمک ما نیاز دارد .اوضاع در آنجا درمانده
نیست؛ اما جدی است .والیت هلمند در جنوب در معرض خطر
قرار دارد؛ همانگونه که قندوز و دیگر مناطق در شمال کشور
در معرض خطر قرار دارند .شرق کشور ،که همیشه آشوب زده
بوده است و مدام توسط شبکه حقانی مستقر در مناطق قبایلی
پاکستان تهدید شده است ،هنوز وضع آشفته دارد .کابل هنوز
حمالت دورانی ،از قبیل حمله اخیر بر پارلمان ،را متحمل
میشود.
اما تمام دستاورها از دست نرفته اند .کابل در مقایسه با اکثریت
شهرها در مناطق جنگی به مراتب امنتر است .در واقع،
نیروهای امنیتی افغانستان موفقانه حمله بر پارلمان را دفع
کردند و تمام حمله کنندگان را کشتند .قندهار ،پناهگاه اولیه
طالبان در کنترول حکومت است .مزار شریف در شمال و هرات
در غرب وضع قابل قبولی دارند .جادههای حلقوی کشور و دیگر
شاهراههای کالن به صورت عمومی امن هستند« .گزارشی در
مورد تقویت امنیت و ثبات افغانستان» که در ماه جون توسط
پنتاگون نشر شد ،گفت که «شورشگری ارتجاعی به رهبری
طالبان هم چنان یک تهدید دوامدار باقیمانده است» ،اما
«هرچند طالبان فعالیتهایش را در سرتاسر افغانستان گسترش
میدهد ،این گروه در حالی تلفات قابل توجهی را متحمل شد
که به هیچ یک از اهداف کالن استراتیژیکی و عملیاتی شان
در سال  2014دست نیافت» .سربازان و پولیس افغانستان،
حتا پس از این که حدود  90درصد نیروهای ناتو این کشور
را ترک کرده اند ،همچنان بسیاری از دستاوردهای سالهای
اخیر شان را حفظ میکنند.
اما نیروهای افغانستان با از دست دادن چندین هزار پرسونل
در یک سال ،هزینهای سنگینی را پرداخته اند .نظر به گفته
مقامهای امریکایی در افغانستان ،تلفات سال جاری حد اقل
 50درصد از تلفات سال گذشته بیشتر است .طالبان شریکان
افغان ما را آزمایش میکنند .آنها تاکنون دوام آورده اند؛ اما

رویکرد درست برای ایاالت
متحده ،خروج [از افغانستان]
در سال آینده نخواهد بود؛ بلکه
این خواهد بود که چندین پایگاه
و چند هزار سرباز ایاالت متحده
و ائتالف به رهبری ناتو را برای
یک آینده قابل پیش بینی در
افغانستان نگهدارد و نشست
ناتو در پولند ،در تابستان آینده،
میتواند وسیله بدست آوردن
موافقت ائتالف در مورد تمدید
بیشتر این ماموریت باشد .در
واقع ،نشست ناتو میتواند
به رونق مفکورهای کمک کند
که بهجای اندیشیدن به چنین
تعهدی به عنوان یک اقدام
ماللتآور و طوالنی در راستای ملت
سازی ،راه درست اندیشیدن به
آن همکاری دوامدار با افغانستان
به عنوان دولتی خواهد بود که در
خط مقدم مبارزه علیه بنیادگرایان
اسالمی قرار دارد.

وضع پریشان کننده است.
در چنین شرایطی ،ما باید در زمینه برداشتن قابلیتهای
کلیدی – به شکل قوای هوایی ،استخبارات ،مشاوران جنگی و
نیروهای عملیاتهای ویژه ایاالت متحده ،که افغانستان هنوز
به آنها ضرورت دارد – محتاط باشیم .در واقع ،گزارش پنتاگون
توانایی نیروهای افغانستان در مهار کردن طالبان ،بدون
حمایت نیروهای ائتالف را زیر سوال برد .ما باور داریم این
نگرانیها موجه اند .رفتن به «گزینه صفری» در سال آینده،
بازی با آیندهی افغانستان خواهد بود.
رویکرد درست برای ایاالت متحده ،خروج [از افغانستان] در
سال آینده نخواهد بود؛ بلکه این خواهد بود که چندین پایگاه
و چند هزار سرباز ایاالت متحده و ائتالف به رهبری ناتو را
برای یک آینده قابل پیش بینی در افغانستان نگهدارد و نشست
ناتو در پولند ،در تابستان آینده ،میتواند وسیله بدست آوردن
موافقت ائتالف در مورد تمدید بیشتر این ماموریت باشد .در
واقع ،نشست ناتو میتواند به رونق مفکورهای کمک کند که
بهجای اندیشیدن به چنین تعهدی به عنوان یک اقدام ماللتآور
و طوالنی در راستای ملت سازی ،راه درست اندیشیدن به آن
همکاری دوامدار با افغانستان به عنوان دولتی خواهد بود که در
خط مقدم مبارزه علیه بنیادگرایان اسالمی قرار دارد.
بلی ،چنین عملیاتی برای امریکاییان هزینههای واقعی خواهد
داشت – شاید عالوه بر  2تا  3میلیارد دالر به منظور کمک به
حفظ تعداد کنونی نیروهای امنیتی افغانستان 5 ،تا  10میلیارد
دالر در سال هزینهی نظامی ایاالت متحده و بدون شک،
تلفات نیروهای امریکایی را باال ببرد .اما در مقایسه با هزینهای
که تاکنون شده است – بیش از  2000امریکاییان جان باخته
اند و نزدیک به یک تریلیون دالر مصرف شده است – و در
مقایسه با شبح حمله تروریستی کالن دیگر بر خاک ایاالت
متحده که در یک پناهگاه تروریستی در آسیای جنوبی طرح
شده و از آنجا راه اندازی شود؛ چنین هزینههایی قابل تحمل
است و برای کشور نیز تصمیم درست است.

از فاجعهی جلریز بیشرت از یک هفته میگذرد .رییس جمهور که
اول قصد داشت و خیلی تالش کرد از آن بیخرب باشد اما نشد،
باآلخره این فاجعه را محکوم کرد و برای رسیدهگی به عوامل این
فاجعه یک کمیسیون شکل داد و به آنها سه روز مهلت داد تا
حدود اربعه و وسعت داخلی این فاجعه را بررسی کرده و گزارش
خویش را به ریاست جمهوری تقدیم کنند.
کمیسیون مذکور شکل گرفت .سه روز مهلت تعیین شدهی رییس
جمهور گذشته است .حاال سوال اینجاست که کمیسیون مذکور
چه کار کرده؟ حقیقت را یافته یا نه؟ هامنگونه که اوضاع حکومت
در کابل گدود است و معلوم نیست که خر کیست و صاحب
آنکجاست؟ وضعیت کمیسیون حقیقتیاب نیز گدود است و
اصالً معلوم نیست که این کمیسیون خر دارد یا نه؟ اگر دارد ،چند
تا است و صاحبانش کیها اند.
اینکه این کمیسیون تا حاال نتوانسته حقیقت را بیابد ،برای من
نگرانی خلق کرده در حد تیم ملی .فاصلهی جلریز تا کابل زیاد
نیست .اعضای کمیسیون هم که پیاده به این ولسوالی منیروند،
حتامً با هیلیکوپرت میروند .پس در نهایت دو ساعت (دو ساعت
به خاطری گفتم که ماه مبارک رمضان یعنی ماه برکت است)
وقت خواهند گرفت تا این کمیسیون به جلریز برسند .بعدش،
پرچمهای حقیقت برافراشته اند و نیازی به دوربینهای شببین
نیست ،مخصوصاً که آقای اندرابی قوماندان امنیه میدان وردک
اینهمه از خود فداکاری نشان داده و به متاس رسداران اربکی
پاسخ نداده است .فراتر از آن ،اگر این کمیسیون برای یافنت
حقیقت شکل گرفته باشد ،باید یخن وزارت داخله و دفاع را
بگیرند ،البته قبل از اینکه این دو وزارت مثل صدیق چکری از
افغانستان فرار کنند.
اما گزارشها حاکی از آن است که میدان وردک یک کان بسیار
غنی از عقیق دارد .احتامل اینکه کمیسیون حقیقتیاب رییس
جمهور در میدان وردک مرصوف یافنت عقیق شده باشند ،زیاد
است .سابقهی افرادی که در این کمیسیون شامل اند ،چندان
درخشان نیست .گفته میشود که این مردم ذاتاً دنبال اشیای
گرانبها و دالرافروز اند .گزارشهای تایید ناشده میرساند که
شخص وزیر داخله و لویدرستیز وزارت دفاع مکان کان عقیق
را به این کمیسیون داده و از فرماندهی امنیهی میدان وردک
خواهش کرده ،یعنی اول خواهش کرده و در ضمن خواهش دستور
هم صادر شده که امنیت این کمیسیون را جدی بگیرند ،مبادا
خشم طالبان جلریز منجر به فاجعهی دیگری شود .فرماندهی
امنیهی جلریز طی یک بیانیه گفته که قوماندان هوشیار ،شش
بار از یک سوراخ گزیده منیشود و همهگی قسم کرده اند که
مبایلهای خویش را خاموش نکنند.
اما یکی از منابع موثق به ما گفت که متام اینها دروغ است.
رییس جمهور با آنکه پایش این روزها افکار است ،اما مغزش کام
فیالسابق فعال و ستایشانگیزناک است .کمیسیون را شکل داده
اما به کمیسیون گفته بچه ....باشم اگر ببینم واقعیت را پیدا کنید
و به مردم بدهید و من شام را چنان نکنم که تا آخر عمر  5افغانی
را مبلغ بگویید! گفته میشود که در اثر یک اشتباه تایپی ،رییس
جمهور فرمان صادر کرده که کمیسیون عزیز! عقیقات یاب و
زیاد چونگ چونگ و تیس تیس نکن! فوس فوس هم خط قرمز
است و هیچ تونگ تونگی بدون جواب نخواهد ماند!
این مقام هشدار داد که اگر به داد اعضای این کمیسیون نرسیم،
فاجعهی دیگری در راه است و اعضای این کمیسیون در نهایت
دست به خودکشی خواهند زد .چرا که این کمیسیون مانده که
چهگونه از خیانتهای که از سوی وزارتهای دفاع و داخله و
مقامات امنیتی والیت میدان وردک صورت گرفته ،سخن بگویند؟
همه میدانیم که در نهایت مقرصان درجه یک این فاجعه ،به
رییس جمهور و رییس اجرائیه وصل اند و یافنت حقیقت از این
مجموعه به هامن اندازه دشوار است که مورچه در یک مسابقهی
رسارس خشن ،فیل را شکست بدهد!
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زبان و جایگاه زنان
نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی

تحقیر پروژه " قدس" در کابل
نسیم مبارز

بخش ششم

همچنین مشکل اینجاست که با استفاده از
اینگونه سواالت ،ممکن است گوینده این معنا
را برساند که او اعتماد به نفس نسبت به نظر
خود نداشته و از مخاطب انتظار تایید دارد ،یا
حتا میتواند نشان دهندۀ این باشد که او هیچ
دیدگاهی از آنِ خود ندارد .انتقاد آخر اغلب
گروه زنان را هدف قرار میدهد .جالب توجه
است که این مسئله چگونه انعکاس دهندۀ
(تاثیرات) استفادۀ زبانی خاص است که از
همان سالهای اول زندگی زنان به آنها تحمیل
میشود.
با توجه این نوع استفاده ویژه نحوی ،تفاوتهای
گستردهای که در طرز بیان زنان وجود دارد قابل
درک است .این جمله خاص با الگوی خاص
بیان (در انگلیسی) تا آنجا که من میدانم تنها
میان زنان استفاده میشود که نوعی از پاسخ
مثبت به سوال است و در همان موقعیت استفاده
میشود اما انعطاف پذیری سواالت بله-خیر را
دارد ،همچنانکه نشاندهندۀ تردید است .مفهوم
آن این است که گوینده انتظار دارد تأیید شود
گرچه او تنها کسی است که اطالعات الزم را
دارد.
		
الف) شام کی آماده میشود؟
ب)  ...حدودا ساعت شش...؟
جمله ب میگوید :ساعت شش ،اگر تو موافق
باشی« .الف» در موقعیتی قرار میگیرد که باید
تصدیق کند و «ب» مردد به نظر میرسد .این
نشاندهندۀ عدم تمایل به اظهار نظر قطعی و
نهایی است .نتیجه احتمالی این خواهد بود که
این نوع الگوی گفتاری انعکاس دهندۀ واقعیتی
راجع به شخصیت زنان و یکی از دالیلی است
که باعث میشود زنان جدی گرفته نشده یا
برای عهدهدار شدن مسئولیت مسایل مهم
مورد اعتماد قرار نمیگیرند؛ چرا که او خودش
نمیتواند افکار خود را سازماندهی کرده و به
خود اطمینان داشته باشد.
و اینجا باز هم میبینیم که افراد چگونه
قضاوتهایشان را راجع به دیگران براساس
رفتارهای زبانی ظاهری که ممکن است ربطی
به شخصیت اصلی آنها نداشته اما به گوینده
تحمیل شده باشد ،به صورت بدترین مجازات
که جدی گرفته نشدن است ،شکل میدهند.
چنین ویژگیهایی احتماال بخشی از این واقعیت
است که گفتوگوی زنان بیشتر از مردان
«مودبانه» به نظر میرسد .یک نمو ِد از ادب
همان است که تشریح کردیم :قابل تعدیل بودن
تصمیمات ،نه اینکه نظر یا عقیده یا ادعای
خود بر کسی دیگر تحمیل کنید .بنابراین سوال
استفهامی نوعی از حالت بیان مودبانه است که
در آن مخاطب مجبور به باور و موافقت با آن
نمیشود .یک درخواست میتواند به همان معنا
یک فرمان مودبانه باشد که صراحتا اطاعت از
آن نیاز نیست ،اما اشاره بر این دارد که کاری
به عنوان لطفی به گوینده انجام شود .یک
دستور صریح( ،همانند یک جمله امری) غرور
گوینده را (معموال) از برتربودن مقامش نسبت
به مخاطب نشان میدهد ،که اجبار در اطاعت

را همراه دارد ،در حالیکه در یک درخواست
تصمیم به قبول آن به مخاطب واگذار شده
است ...الفاظ بیشتر در جمله این مسئله را که این
یک درخواست است نه یک دستور ،تقویت
میکند و در نتیجه مودبانهتر است .جمالت زیر
این نکات را نشان میدهد( :الف) یک دستور
مستقیم است( ،ب) و (ج) درخواستهای
ساده هستند و (د) و (ه) درخواستهای ترکیبی
(چندجزئی) هستند.
الف) در را ببند.
ب) لطفا در را ببند.
ج) ممکن است در را ببندی؟
د) ممکن است لطفا در را ببندی؟
ه) امکانش نیست در را ببندی؟
اجازه بدهید ابتدا توضیح بدهم که چرا (ه)
در گروه درخواستهای ترکیبی جای گرفت.
(پس جملهای مانند امکانش نیست لطفا در
را ببندی؟ به عنوان درخواست ترکیبی مضاعف
به شمار میآید) .جملهای مانند (ج) به این معنا
که «تو مایل هستی که در را ببندی؟» نزدیک
است .با توجه به قوانین طبیعی گفتوگوهای
مودبانه ،موافقت با اینکه شما مایل هستید ،همان
موافقت با انجام کاری است که از شما خواسته
شده است .از این رو کارکرد این پرسش مشخصا
همانند یک درخواست است ،که تصمیم را به
تمایل مخاطب واگذار میکند .عبارتبندی آن
به عنوان یک سوال مثبت( ،به طور ضمنی) این
فرض را میرساند که جواب «مثبت» خواهد بود.
جمله (د) مودبانهتر از (ب) و (ج) است چرا
که ترکیبی از این دو است :لطفا ،نشان میدهد
که موافقت کردن یعنی انجام دادن کاری برای
گوینده ،ممکن است ،چنانکه گفته شد ،نشان
میدهد که مخاطب تصمیم نهایی را میگیرد.
حاال اگر جمله به شکل منفی ساخته شود،
مانند (ه)  ،به نظر میآید گوینده بیشتر امکان
پاسخ منفی از طرف مخاطب را به او میدهد.
از آنجایی که فرض اینکه مخاطب برای قبول
نکردن آزادتر است( ،ه) درخواست مودبانهتری
را نسبت به (ج) و (د) نشان میدهد( :ج) و (د)
مخاطب را تحت فشار قرار میدهند در حالی که
جمله (ه) چنین حالتی را نشان نمیدهد.
با ارائه این حقایق میتوان ارتباط میان سواالت
استفهامی و درخواستهای استفهامی و انواع
دیگر درخواستها را متوجه شد .در هیچ کدام
این نمونهها گوینده به حالت تصدیقی یا بیانی
صحبت نمیکند .هرچه اجزای جمله درخواستی
بیشتر باشد ،بیشتر نزدیک به شخصیت زنان است
و هرچه کمتر باشد ،متعلق به مردان .جملهای که
با «امکانش نیست لطفا» (بدون تأکید بر روی
لطفا) حداقل به نظر من به وضوح آهنگی
غیرمردانه دارد .درحقیقت دختربچهها یاد
میگیرند که مانند بانوان کوچک صحبت کنند
که در این حالت گفتار آنها نسبت به پسران و
مردان به شیوهای مودبانهتر است ،و یک دلیل
برای آن این است که گفتار مودبانه مانع از بیانی
قدرتمند است و گفتار زنان به گونهای شکل
گرفته است تا مانع از بیانی قدرتمند باشد.

آخرین جمعه ماه رمضان هر سال ،مراکز فرهنگی،
سیاسی و جاسوسی ایران در کابل ،روز قدس را به
ِ
جمعیت
باور خودشان تجلیل میکنند .دیروز نیز
تقریباً صد نفری ،که اکثریت آنان کودکان زیر 14
سال بود ،با یک تجمع کوتاه از این روز تجلیل
کردند.
تجمع کنندگان از کوته سنگی تا پارک کابل آریانا
راه پیمایی کردند و با شعارهای مرگ بر اسراییل و
مرگ بر آمریکا ،خواهان بسیج مردم در کنار مردم
فلسطین شدند.
این گردهمآیی توسط مرکز فرهنگی "تبییان"
سازماندهی شده بود و در رأس آن سیدعیسی
حسینی مزاری ،یکی از وابستگان نظام جمهوری
اسالمی ایران ،قرار داشت .عیسی مزاری ،دانش
آموختهی ایران است و سالهاست که در کابل به
نفع ایران فعالیت میکند .او تنها فردی است که در
افغانستان خامنهی را لقب "امام" میدهد و با چند
مرکز فرهنگی و رسانهیی خود در پی پروژه گرفتن و
پول به جیب زدن از ایرانیهاست.
عیسی حسینی مزاری ،تحت نام مراکز فرهنگی،
آموزشی ،علمی ،مذهبی و رسانهیی؛ علم بردار
اجرای دستور ایرانیها در افغانستان است و از
این مراکز عمدتاً برای برگزاری همایشهای روز
قدس ،مراسم بزرگداشت از ارتحال خمینی ،مراسم
عاشورا ،بیست و دوم بهمن و سایر روزهای که برای
ایرانیها خاص است ،استفاده میکند.
صبح دیروز سید عیسی حسینی مزاری یک بار
دیگر با راه اندازی یک تجمع بسیار محدود و
تحقیر آمیز ،با استفاده از کودکان خردسال ،مراسم
گرامی داشت و تجلیل از "روز قدس" را در کابل
برگزار کرد که در آن کمتر از صد نفر جمع شده

بودند .مراسم دیروز ،روز قدس نشان میدهد که
این پروژه ایرانی شکست خورده است و هیچ کسی
در افغانستان به آن اعتنا و باور ندارد .مردم افغانستان
میداند که از برگزاری همایش و تجمع "روز قدس"
فقط چند مال و روحانی وابسته به نهادهای مذهبی
یزنند و تأمین رزق
و سیاسی ایران ،پول به جیب م 
و روزی میکنند .از این رو هر سال با وجود تبلیغ
و مصرف پول توسط نهادهای وابسته به سیدعیسی
حسینی مزاری و انجنیر احمد شاه احمدزی ،تعداد
کسانی که در تجمع روز قدس گردهم میآیند،
کاسته میشوند.
از این رو حقیقت این است که روز قدس به عنوان
یک پروژه فرهنگی و تبلیغاتی – سیاسی ایران در
اکثریت نقاط جهان شکست خورده است و در
افغانستان به نقطه پایان تحقیر آمیز بودنش رسیده
است .نهادهای تبلیغاتی و دینی ایران باید بپذیرند
که مداخالت منفی این نهادها و نظام ایران در امور
افغانستان نتیجهی نخواهد داشت و فقط منابع مالی
شان میان چند نفر که مدام اطالعات و گزارشهای
جعل به آنها میفرستند ،به مصرف میرسد و بس.
مثالً خبرگزاری صدای افغان ،تعداد اشتراک
کنندگان در مراسم دیروز را هزاران نفر گزارش
داده که یک دروغ محض است .مردم با چشم شان
دیدند که حدود صد نفر در این تجمع اشتراک
نکرده بودند و عوامل ایرانی برای اینکه رضایت
تمویل کنندگان شان را بگیرند ،شاگردان مراکز
فرهنگی شان را جمع آوری کرده بودند تا بر اساس
آن خاک به چشم تمویل کنندگان شان بزنند.
اما بیگمان روز قدس پایانش رسیده و افغانیها
آگاهانه به یک پروژهی ایرانی "نه" میگویند و
میدانند که هیچ الزامی برای دفاع از فلسطین

ندارند .و مهمتر از همه مردم افغانستان نتیجه
مداخالت و سیاستهای بد و تخریب کننده ایران
را در افغانستان دیده اند و هیچ گاه به ساز ایران
نخواهد رقصید.

از این رو حقیقت این است که روز
قدس به عنوان یک پروژه فرهنگی و
تبلیغاتی  -سیاسی ایران در اکثریت
نقاط جهان شکست خورده است و
در افغانستان به نقطه پایان تحقیر
آمیز بودنش رسیده است .نهادهای
تبلیغاتی و دینی ایران باید بپذیرند
که مداخالت منفی این نهادها و نظام
ایران در امور افغانستان نتیجهی
نخواهد داشت و فقط منابع مالی شان
میان چند نفر که مدام اطالعات و
گزارشهای جعل به آنها میفرستند،
به مصرف میرسد و بس.
مث ً
ال خبرگزاری صدای افغان ،تعداد
اشتراک کنندگان در مراسم دیروز را
هزاران نفر گزارش داده که یک دروغ
محض است .مردم با چشم شان
دیدند که حدود صد نفر در این تجمع
اشتراک نکرده بودند و عوامل ایرانی
برای اینکه رضایت تمویل کنندگان
شان را بگیرند ،شاگردان مراکز
فرهنگی شان را جمع آوری کرده
بودند تا بر اساس آن خاک به چشم
تمویل کنندگان شان بزنند.

هشدار رییس جمهور غنی
از افزایش حملههای گروههای شورشی
اطالعات روز :در حالی که در روزهای اخیر ،دور
اول نشست گفتوگوهای رسمی و مستقیم هیأت
افغانستان با طالبان در پاکستان برگزار شد و قرار
است نشست بعدی ،بعد از ماه رمضان برگزار شود،
رییس جمهور غنی از افزایش حملههای گروههای
تروریستی در کشور هشدار داده است.
رییس جمهور غنی در حاشیه نشست سران بریکس
در شهر اوفای روسیه با نواز شریف ،نخست وزیر
پاکستان دیدار کرد .غنی در این دیدار گفته در
صورت که حملههای دهشت افگنی در افغانستان
کاهش نیابد ،اقدامات بیشتری برای سرکوب
ترورییستان صورت خواهد گرفت.
او از داعش به عنوان یک تهدید جدی در منطقه یاد
کرد و گفت که گروههای دیگری تروریستی نیز در

منطقه جای گرفته اند.
در اعالمیهای که از سوی ارگ به نشر رسیده از قول
غنی آمده است« :هر دو کشور در مهمترین مقطع
روابط قرار دارند و نیاز است تا به رهبری با درایت
شما بر این مشکالت فایق آییم».
همچنان رییس جمهوری غنی از نواز شریف
خواسته است که در زمینهی عملی شدن توافقنامهها
میان دو کشور گامهای عملی برداشته شود.
به گفتهی غنی ،با عملی شدن پروژههای منطقوی،
افغانستان یکبار دیگر به مرکز تقاطع منطقه مبدل
خواهد شد.
از سویی هم در این دیدار دو جانبه ،هر دو طرف
به مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت افغانستان
و گروه طالبان به شکل محتاطانه برخورد کرده اند.

در اعالمیهی ارگ آمده است که محمد اشرف
غنی ،عالوه بر اینکه از نقش پاکستان در راه اندازی
مذاکرات با طالبان قدردانی کرده ،اما همزمان گفته
است که جنگ باالی افغانستان تحمیل شده.
غنی به نخست وزیر پاکستان گفته که جانب
افغانستان خواهان تأمین صلح پایدار است و
نمیگذارد که روند مذاکرات صلح صدمه بببیند.
نواز شریف از اینکه نمایندگان دولت افغانستان و
طالبان باهم به شکل مستقیم مذاکره کرده اند اظهار
خرسندی کرده است.
او همچنان گفته که پاکستان عالقهمند بهبود و
گسترش روابط با افغانستان است و با تشکیل
حکومت وحدت ملی تعهد این کشور در این راستا
تجدید شده است.
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اسد بودا

 ناسیونالیسم از ابداعات عهد جدید است؛ ابداعی که برایمردمان ساکن در جغرافیای واحد ،گذشته ،اکنون و آیندهی
ِ
دست
مشترک تعریف کرد .دولتـملتها برای ملتشدن و
کم خلق فضای اجتماعی کاذبی بهنام مردم ،عناصر تاریخیـ
خیالی را که بتواند ساکنان یک سرزمین را گرد هم بیاورند
برجسته کردند .ناسیونالیسم اروپایی ،عقلیگری یونانی و
حقوق رومی را با تاریخ محلی و ساختار اجتماعیـاقتصادی
فئودالی گره زد و افسانهی ناسیونالیسم را واقعیت بخشید.
ِ
واقعیت تاریخی ندارد ولی تفکر شهرگرای
اروپا افسانه است،
یونانی ،نظام حقوقی رومی و ساختار اجتماعی فئودالی
واقعیتاند.
 -۲گسترش ساختار سیاسی دولتـملت در جهان اسالم ،نیز
با ظهور جنبشهای ناسیونالیستی همراه بود .جهان عرب،
اسالم را به عنوان تاریخ ناسیونالیسم عرب قرائت و آن را
با گذشتهی تاریخی قبایل و طوایف پیوند زد .این هردو،
تجربهي واقعی بود و میتوانستند به عنوان گذشتهي تاریخی و
زبانی ناسیونالسم عرب را سر پا نگهدارند ،زیرا اغلب متون مهم
ادبی ،اجتماعی و فلسفی به زبان عربی نگاشته شده بودند .از
نظر آنها «عربیت» چتر فرهنگی بود که امکان حل منازعات
را از طریق گفتوگو ممکن میساخت .برخی از کشورهای
آفریقایی تالش کردند میان اسالم و گذشتهي تاریخی خود
پیوند ایجاد کنند .برای مصریها فرعون همان قدر اهمیت
تاریخی و هویتی داشت که محمد و خلفاء .ایجاد این پیوند
اما آسان نبود .مصریها ،نه تنها گذشتهی تاریخی خو را
بازخوانی کردند ،بلکه آثار مهم فکری غربِ ساختهشده و
افسانهای را نیز ترجمه و به زمان حال خود بدل کردند.
 -۳ناسیونالیسم ترکیه ،قید اسالم را زدند و فتوحات اسالمی
عثمانیها را گذشتهی ترک تفسیر کردند .آتاترک ،باسازی
ناسیونالیسم ترکی را از زبان آغاز و الفبای عربی را به التینی
تبدیل کرد .تاریخ درخشان عثمانیها ،آثار تاریخی و باستانی
بهجا مانده از قدیم در ترکیه که بخش زیادی از آنها ربطی به
ترکها ندارد ،تاریخ شکوهمند ترکها تفسیر شد و معماری
و آثار تاریخی خالء زبانی را ترمیم کردند .ناسیونالیسم ایرانی
خود را بر مبنای مذهب شیعه ـ میر ِ
اث ایلخانان مغولـ و زبان
فارسی تعریف کرد .هرچند مناسک جمعی چون جشن
مهرگان و غیره را ابداع کرد ،اما بعد اجتماعی این ناسیونالیسم
را شیعهگری تشکیل میداد و زبان فارسی در حد یک فرم

یادداشتهایسخیدادهاتف

و حد اکثر میانجی انتقال ایدهها محدود ماند .در یک طرف
مقتلخوانی بود که با تجربهي جمعی و همبستگی عاطفی
همره بود ،در سوی دیگر برنامههای زبانی و شعری که از
سطح نخبگان فراتر نمیرفت .صدای روضهخوانی کافی در
شهر تهران بهمراتب بلندتر از صدای لیال فروهر و گوگوش و
آوازخونان دیگر بود و کتاب مفاتیحالجنان و نهجالبالغه پر
فروشتر از شاهنامه و کافکای هدایت و اشعار نیما و فروغ.
این زنجیرهی ناهمخوان در نهایت با انقالب اسالمی پاره و
مذهب بر زبان پیروز گردید .ایدهی کشور اما تا حدی در ایران
پا گرفت و دروغهای ناسیونالیسم ایرانی و مدنیت دو هزار و
پنجصد ساله را توجیه میکرد.
 -۴ناسیونالیسم پاکستانی از ریشه بر اسالم استوار است.
اگر پاکستان در حال حاضر بیش از آنکه کشور باشد یک
اردوگاه نظامیـاعتقادی و «صنعت ترور» است ،بدین دلیل
است که اسالمگرایی گذشته ،اکنون و آیندهی مشترک این
مردم تعریف میشود .پاکستان نه تاریخ مشخص دارد ،نه زبان
مشخص .به همین دلیل چارهی جز اتکا به اسالم و باوهای
انتزاعی و غیر قابل تعریف ندارد .ناسیونالیسم افغانی اما،
ناسیونالیسم بر حذف و مبتنی بر هیچ است .نه جایگاه دین و
مذهب در این ناسیونالیسم مشخص است ،نه جایگاه فرهنگ
و زبان و تاریخ .هنوز مشخص نیست که با اسالم چه نسبتی
داریم؟ میدانیم که فردوسی ،ناصر خسرو ،ابن سینا ،فارابی،
بیرونی ،موالنا ،خیام ،سنایی و دیگر متفکران و ادبیانی که
ناسیونالیسم ایرانی آنها را گذشتهی خود تعریف میکنند ،در
جغرافیای کنونی ما متولد شده اند ،اما هنوز معلوم نیست که
آیا اینها گذشتهی تاریخی ماست یا خیر؟ اگر هستند چرا با
تاریخ رسمی ما با آنها دشمنی دارد و کاربرد آن را نفاق ملی
می پندارد و اگر نیستند چرا؟ چرا وزارت فرهنگ ما با آنها
دشمنی دارد؟ بامیان چهطور؟ اگر گذشته تاریخی ما نیست
چرا و اگر هست چرا ویرانگران آن از سوی تاریخ رسمی
حمایت میشوند؟ آن امر امر مشترکی که ما را به عنوان یک
ملت گرد هم آورد چیست؟ معرف گذشته ،اکنون و آیندهی
مشترک
ما چیست؟
 -۵این ناسیونالیسم استوار برهیچ جز جنگ و خشونت
فرجامی ندارد .بنیادهای فرهنگی و سرمایههای مشترک
معنایی و سمبلیک از سوی دولت نادیده گرفته میشود .در
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 این ناسیونالیسم استوار برهیچجز جنگ و خشونت فرجامی ندارد.
بنیادهای فرهنگی و سرمایههای
مشترک معنایی و سمبلیک از
سوی دولت نادیده گرفته میشود.
در برابر عوامل نفاق و خشونت
برجسته میگردد و کتابهای
مجعول و بیمحتوای چون پتهخزانه
و تذکرهاالولیای سلیمان ماکو و
تواریخ خورشید جهان ،فرهنگ و ادب
تاریخی ما تعریف میشود .اساسا
بحث بر سر مجعولبودن این کتابها
نیست ،هرکتابی را کسی نوشته است
ولی آیا این متون ظرفیت آن را دارند
که بنیاد حیات مشترک قرار گیرد؟
ناسیونالیسم افغانی نه تنها برای
حفظ گذشته نکوشید ،بلکه دار و ندار
گذشته را از بین برد .نامهای تاریخی،
حتا نام زادگاه موالنا را پاک کرد .آثار
باستانی را ویران کرد .هیچ سرمایهی
معنایی در ناسیونالیسم افغانی وجود
ندارد .طرفداران زبان پشتون
ملیونها دالر در جیب میزند و گوشت
و خون آنها از مالیات مردم است،
اما نه تنها کتابی به زبان پشتون
نمینویسند ،بلکه به رغم سالها
زندگی در غرب ،انگیزهی ترجمهي
یک کتاب را هم ندارند .نمیشود ملتی
را بر بنیاد هیچ ساخت.
برابر عوامل نفاق و خشونت برجسته میگردد و کتابهای
مجعول و بیمحتوای چون پتهخزانه و تذکرهاالولیای سلیمان
ماکو و تواریخ خورشید جهان ،فرهنگ و ادب تاریخی ما
تعریف میشود .اساسا بحث بر سر مجعولبودن این کتابها
نیست ،هرکتابی را کسی نوشته است ولی آیا این متون ظرفیت
آن را دارند که بنیاد حیات مشترک قرار گیرد؟ ناسیونالیسم
افغانی نه تنها برای حفظ گذشته نکوشید ،بلکه دار و ندار
گذشته را از بین برد .نامهای تاریخی ،حتا نام زادگاه موالنا را
پاک کرد .آثار باستانی را ویران کرد .هیچ سرمایهی معنایی
در ناسیونالیسم افغانی وجود ندارد .طرفداران زبان پشتون
یزند و گوشت و خون آنها از
ملیونها دالر در جیب م 
مالیات مردم است ،اما نه تنها کتابی به زبان پشتون نمینویسند،
بلکه به رغم سالها زندگی در غرب ،انگیزهی ترجمهي یک
کتاب را هم ندارند .نمیشود ملتی را بر بنیاد هیچ ساخت.
در حال حاضر نه هدف جنگ ما مشخص است ،نه هدف
صلح ما .مجاهدین برای هیچ جهاد و ویرانگری کردند.
طالبان برای هیچ کشتار راهاندازی کردند و آدمها و تاکها
و آثار باستانی را درو کردند .برای پاکستان میجنگیم ،تصور
میکنیم برای آزادی خود میجنگیم .آن طالبی که در جلریز
هزاره میکشد ،بخشی از دست گاه صنعتترور پاکستان
است ولی بر جنازهی هزاره میخندد و خوشحال میشود که
بر دشمن پیروز شده است .هر ناسیونالیسم با جعل و تحریف
و ابداع همراه است ولی ناسیونالیسم استوار بر هیچ ،فرجامش
هیچ است و جز تباهی و ویرانی و آدمکشی پیآیندی ندارد.

بیایید
خود را دار بزنیم

حتماً در کتاب دری صنف پنج زمان ما ،یعنی دوران
بابای ملت ،آن قصهی «بود بازرگان و او را طوطیای» را
خوانده اید .قصه از این قرار است که یک نفر تجار افغان،
طبع لطیفی داشته و در ضمن نگه داری شش تا تمساح
در خانهی خود یک دانه طوطی هم پرورش میداده .آرزو
داشته که روزی طوطیاش لنگویج یاد بگیرد و شب و روز
خطاب به او بگوید «اال من صدقهات شوم» .خالصه،
این طوطی پس از سالها تمرین زبان دری را میآموزد.
یک روز تجار مذکور تصمیم میگیرد به هندوستان برود و
از شاهرخ خان به خاطر مسلمان بودناش شخصا تشکر
نماید .این است که پیش قفس طوطی خود مینشیند و
میگوید «:او زنکه تو کدام مسیج پسیج برای اندیوالهایت
در هند نداری؟» .البته معلوم نیست چرا آن تجار طوطی
خود را زنکه خطاب میکرده .طوطی که اصال هندوباور
بوده ،وقتی نام وطن خود را میشنود ،گریه میکند و
میگوید:
«به یاران من بگو که من ده سال است در گفتمان قفس
گیر ماندهام و در جامعهی متکشکش افغانستان غم فراق
مرا میکند طوطوطوطو».
تجار مذکور خیلی منقلب میشود و از میدان هوایی
دهلی نو مستقیما به جنگلهای گوا میرود و خواهر
خواندههای طوطی خود را پیدا میکند و ماجرا را به کمک
پاورپوینت مو به مو تشریح میکند .طوطیهای هندی که
شرح ماجرا را میشنوند ،یکی دو بار اچه اچه میگویند و
از سر شاخ میافتند .تجار افغان خیلی منحوس و پریشان
میشود .وقتی که به وطن بر میگردد ،اول سراغ طوطی
خود میرود و قصهی وفات ناگهانی پنجها تن از خواهر
خواندههای او را به او میگوید .طوطی از او میپرسد
که آیا خواهر خواندههایش سابقهی بیماری داشتند؟ تجار
پاسخ منفی میدهد ،چون میفهمیده که طوطی نمیتواند
سابقهی بیماری داشته باشد .طوطی با خود میگوید« آها
فهمیدم» و چپه میشود .تجار هرچه دهان خود را به زیر
دم او میچسپاند و پف میکند ،نتیجهیی نمیدهد و چون
مطمئن میشود که تنها طریقهی افغانی زنده کردن طیور
مرده کار نمیدهد ،با چشمان گریان در قفس را باز میکند
و جسد طوطی را بیرون میاندازد .طوطی از زیر پیشانی
خود نظری به چارسو میاندازد و ناگهان پرررررررر
میپرد و از افق نیلگون سر طویلهی تاجر فرا میگذرد و بر
شاخهی توت مینشیند و میگوید:
«ای بر پدرت لعنت!».
تجار مذکور امنیت ملی را خبر میکند ،اما کسی بذل
توجه نمینماید ،چون همه رفته بوده اند به ختم قرآن کریم.
حاال قصهی ماست و روز قدس .چه طور است در روز
قدس چند هزار نفر مان خود را سر چهار راه دار بزنیم؟
حماس خیلها که در غزه این را بشنوند ،پیام را میگیرند
و خود را تیرباران میکنند .منتها فرق داستان ما با قصهی
طوطی و بازرگان این است که ما واقعا میمیریم ،چون
سر دار رفتن هر چه باشد ،شوخی نیست .ولی چه باک؟
مهم این است که ما در کابل سعی مان را بکنیم .نتیجهاش
مهم نیست.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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شش درسی که نوابغ به ما یاد دادهاند

بگو مگو از
Kabul Taxi
كارها به سامان ميشود
صبح وقت گويش به لرزه افتاد و مثل مار به خود ميپيچيد.
برداشتم.
 هلو تاكيس! مشاور حقوقي رييس هستم .بيا مرا ارگ برب.رفتم .مشاور سوار شد و تاكيس حركت كرد.
گفتم چطور است وضعيت كشور؟
گفت همه چيز به سامان است .ميگان به سامان شد و جلريز عبدالرحمني.
گفت كمي رسعت بگري ،بايد زود بروم دفرت .رييس صاحب راشا رفته و تا آمدن ايشان بايد
كارها رس و سامان گرفته باشد.
گفت ما آنچه را به مردم وعده داده بوديم بهش عمل ميكنيم .اوايل آرزويم اين بود كه
"عبدالرحمن آيد تا كارها به سامان آيد" ويل حاال كه به رييس غني مي بينم هيچ نياز
نيست تا شاهان مستبد را از گور بريون بكشيم .كارهاي غني را ديده به روح عزيز و ملكويت
عبدالرحمن دعا مي فرستم.
ميگويم چطور؟
ميگه خود تان شاهد بوديد كه رييس غني ميگان بدخشان و جلريز ميدان را به سامان
كرد .انشاالله در بخشهاي شامل كشور برنامه عبدالرحمني در حال تطبيق شدن است و
اميد داريم شامل كشور هرچه زودتر به سامان شود.
گفتم شام نسبت به رويداد جلريز اظهار نظر نكرديد؟
گفت من در اين مورد با رييس غني هيچ اختالف نظر ندارم.
گفت رييس مطابق وعده مناطق مركزي را از زندان طبيعي بريون ميكشد .گفت كوچيها
از طرف رييس غني موظف شده اند تا اول مردم ولسوايل بهسود را از منطقه شان بريون
بكشند و بعدا اگر كوچي جواب نداد توسط داعش ساير مردم از مناطق شان با زور اسلحه
مجبور به ترك خانه و كاشانه شان ميشود.
گفت :يكبار عبدالرحمن مردم هزاره را از زندان طبيعي نجات داد و از ارزگان بريون كشيد.
خانههاي شان را ويران كرد تا آنها ديگر به اين زندان بر نگردند.
مشاور جلو دفرتش پياده شد گفت كرايهات باشد بعدا حساب ميكنم.

ذهن نابغ های را فرض کنید که در حال ط راحی یک وسیله مافوق صوت
است؛ دانشمندی را فرض کنید که تاریخ فضا را م ینویسد یا بینایی را به
اف راد نابینا بازم یگرداند .اف راد نابغه چه درسهایی به ما م یدهند؟
به نقل از ب یب یسی ،اف راد نابغه در طول تاریخ کارهای بزرگی انجام دادهاند
و برش وامدار تالشها و ش ببیداریهای آنها است .در واقع این اف راد موفق
شدند کاری که دیگ ران من یت وانستند انجام دهند را تکمیل کنند .از ذهن
ن وابغ چه درسهایی م یت وانیم بگیریم؟ آلربت انیشتین ،گالیله ،موت زارت،
کپل ر ،استیون هاوکینگ ،توماس ادیسون و زکریای رازی از جمله ن وابغ تاریخ
هستند و زندگی آنها درسهای بزرگی را به ما م یدهد.
درس اول :چال شهای جدید به طرز فکر جدید نیاز دارد
پروژه «بالد هاوند اس اس سی» قصد داشت اولین وسیله مافوق صوت باشد
که از مرز  1609کیلومرت بر ساعت عبور م یکند .این وسیله هم یک خودرو
بود و هم جت و هم یک سفینه فضایی ،اما جدیترین مشکل ساخت آن
ط راحی چرخهایش بود .چگ ونه م یت وان رسی عترین چرخهای تاریخ وسایل
نقلیه را ساخت؟ چرخهایی مقاوم و قابل اعتامد ،آن هم با منابعی محدود؟
مارک چاپمن مهندس اصلی پروژه بالد هاوند پس از کلی تفکر و پیادهسازی
ایدههای جدید اعالم کرد که تیمش باید یک قدم به عقب بردارند تا به
راهحلی بهرت برسند« :ما به چیز زیادی نرسیدیم .فقط ای نکه به شیوه منحرص
به فردی ب رای استفاده از تکن ولوژی دست پیدا کردهایم».



Sakhidad Hatif
سید عیسی را بگذار ،من از یک چیز دیگر متعجبام:
توجه کرده اید که وقتی میخواهیم با چیزی یا کسی
مخالفت کنیم ،هر چه سعی میکنیم آخر ذهن مان مفهومی
قویتر و پیچیدهتر از «مرگ بر/لعنت بر» تولید منیکند؟
مهم نیست مرگ بر آمریکا میگوییم یا مرگ بر ایران و
پاکستان یا مرگ بر طالبان .مهم این است که وقتی به پس خانهی ذهن مان میرویم تا
از آن جا سالحی برای مقابله با حریف برداریم ،تنها چیزی که در این پس خانه به دست
مان میآید «مرگ بر/لعنت بر» است.
این وضع تولید فکر مان بی شباهت به وضع تولید غذای مان هم نیست .چند هزار سال
پیش ،اجداد ما آهن پاره یی را به چوب میبستند و با آن زمین را قلبه میکردند .اگر زرد
موهای چشم آبی اروپایی منیبودند ،ما امروز هم از آن یوغ و اسپار فراتر منیرفتیم .پس
خانهی ابزار مان هنوز فقط داس میدهد و یوغ و اسپار و پاالن« .مرگ بر /لعنت بر» هم
از ابزارهای متعلق به هامن عرص قلبه با اسپار اند.

رویکردی که در نهایت به آن رسیدند «ط راحی آزمای شها» نام داشت .در این
رویکرد ،آنها با استفاده از تکنی کهای ریاضی به رساغ حل مسئله رفتند .به
عبارت به رت ،تعداد بیشرتی آزمایش کوچک انجام شده و سپس دادههای
هر یک در کنار هم ق رار گرفته تا حاصل کار مشخص شود .مارک م یگوید:
«سه چهار ماه بود که ما فقط رسمان را به دی وار م یک وبیدیم تا فکری به
رسمان ب زند .به ناگهان چیزی به ذهنامن رسید :ط راحی چرخی که به اندازه
کافی قوی و مناسب بود».
درس دوم :اجازه دهید مدارک و شواهد به نظر شام شکل دهد
همه فکر م یکردند که شهابسن گها آب را به زمین آوردهاند .استیون
یاک وبسون نیز در ابتدا از این قاعده مستثنی نبود .او بر روی سن گها مطالعه
آب داخل سنگ معدنی «رینگ
کرد تا گذشته زمین را کاوش کند .استیون ِ
وودیت» در پوسته زمین را کشف کرد و فهمید که اقیانوسهای زیرین سیاره
ما به تدریج راه خود را به سطح سیاره پیدا کردهاند.



Mehdi Saqib
یکی از خوبیهای افغانستان این است که اصال مشکل
سیاسی ،اقتصادی ،عاطفی و غیره ندارد به همین خاطر
تعدادی میآیند و تالش میکنند مشکالت کشورهای دیگر را
حل کنند و در حامیت از مردم مظلوم فلسطین و دفاع از مردم
مظلوم سوریه و پشتیبانی از محمد مرسی در مرص و تحوالت
پاکستان و دفاع از ارزشهای اسالمی در ایران و حامیت قاطع از بحران یونان و موافقت با
نظریات عاملانۀ رابرت موگابه و غیره صدایشان را تا آنطرف دنیا برسانند.
به همین خاطر چون ما مشکل جدی نداریم و همه مردم رشیف افغانستان در صلح و
صمیمیت و صفا در کنار هم زندگی میکنند ترجیح دادیم عزرائیل در فلسطین برود و
جربیئل و میکائیل و ارسافیل را در همین افغانستان نگه داریم.
امروز هم یک تعداد تازه نفس فلسطین را آوردند افغانستان و افغانستان را هم بردند برای
موقت در یکی از کرات ناشناختۀ منظومۀ شمسی و خودشان زحمت کشیدن چند مرگ
جانانه به ارسائیل را کشیدند .حاال اینها خوبند؛ یک نفرین و دعای بد میکنند و موضوع را
زیاد جدی منیگیرند اما تعدادی هم هستند که ارسائیل را تهدید کردند که اگر یکبار دیگر
فقط یکبار دیگر فلسطین مظلوم را اذیتت کنند ،ارسائیل را با متام آدمهایش از نقشۀ جهان
حذف میکنند بعد همین بندههای خدا چنان احساساتی میشوند که اگر به اندازۀ نیم سانتی
رهایشان کنی از همین کابل مستقیم کلۀ شان را میکوبند به دیوار نوار غزه و خواهر و مادر
ارسائیلیها را به باد فنا میدهند و بعد هم با هامن عصبانیت دوباره میآید در افغانستان و
با یک نیروی چند اسپ بخار شورنخودش را در بازار پل خشتی میفروشد.
در مجموع میخواهم بگویم اینکه وقتی رهرب ایران از قیافۀ بنیامین نتانیاهو خوشش
منیآید حتام دالیلی دارد و یا اینکه روغن اختالفات سیاسیاش باالتر از اختالفات مذهبی
و دفاع از بیت املقدس بوده است در غیر آن یادمان هست که ایران از این طرف با ارسائیل
مشکل داشت و از آنطرف روی پروندۀ مک فارلین و فروش سالح ارسائیل به ایران در
جنگ عراق بهصورت محرمانه کار میکردند.
حاال مشکلی ندارد؛ ما قبول میکنیم و میآییم خودمان درستش میکنیم؛ و ما هم رشوطی
داریم ؛ فلسطینیها بیایند حداقل یک تظاهرات به حامیت از مردم مظلوم هلمند و بادغیس
و قندوز و کرن و قندهار برگزار کنند و ما هم دیگه از قیافۀ بینامین نتانیاهو خوشمان منیآید
در غیر آن دلیلی وجود ندارد که دخرت فلسطینی عشقش را با پرس ارسائیلی کند باز ما بیاییم
در بین خون و آتش و کشتار مردم مان حامیت از مردم فلسطین را یکی از ارکان دینی و
مذهبی خودمان قرار بدهیم.

او م یگوید« :متقاعد کردن دیگ ران واقعا کار سختی بود ».با این حال،
دو مدرک دیگر نیز در ماههای اخیر کشف شد که ادعای او را تقویت
م یکند .زمان خ واهد گفت که آیا نظری ههای جدید درست هستند یا داستان
پیچیدهتر از این حرفها است .استیون در ادامه م یگوید« :این مسئله که
شام اولین نفری باشید که یک چیز جدید را مشاهده م یکنید خیلی اتفاق
من یافتد ،اما وقتی هم رخ دهد هیجانانگیز است».
درس سوم 99 :درصد موفقی تها با عرق ریخنت به دست م یآید

شیال نی رنربگ در دانشگاه کورنل درس م یخ واند .او قصد دارد با کمک یک
دستگاه پروستتیک نابینایی را درمان کند .مه مترین مانعی که در این میان
ب رای او وجود داشت پیدا کردن کدهای اطالعات ارسالی از چشم به مغز
بود .نی رنربگ م یگوید« :وقتی آن را فهمیدم ،اصال من یت وانستم غذا بخورم یا
حتا بخ وابم؛ تنها کاری که دوست داشتم انجام دهم این بود که کار را پیش
بربم .یک وق تهایی خیلی خسته م یشدم .اما وقتی از شخصی که به شدت
در بح ران گیر افتاده و حتی من یت وان صورت بچه خود را ببیند یک ایمیل
دریافت م یکنم ،بسیار مشتاق م یشوم که بیشرت تالش کنم».
درس چهارم :جواب همیشه مطابق انتظار شام نیست
ده هها است که سیلویا ایرل تالش م یکند اقیانوس را با چشامن جدید ببیند!
«ماشین رویایی» او یک زیردریایی است که م یت واند به اعامق اقیانوسها
برود .آنقدر که انسان در مورد فضا م یداند در مورد اعامق اقیانوسها
من یداند .اما کدام وسیله تاب مقاومت در ب رابر فشار سهمگین آب در
کیلومرتها زیر سطح آب را دارد؟
سیاویا م یگوید« :جنس آن م یت واند از فوالد باشد یا تیتانیوم .حتا نوعی
رسامیک یا آلومینیوم هم م یت واند باشد .اما شیشه گزینه نهایی است ».با
توجه به محاسبات او ،یک گوی شیش های با  10تا  15سانت یمرت ضخامت
م یت واند با ایمنی کامل اعامق اقیانوسها را کاوش کند .شیشه نخستین
مادهای است که برش با آن آشنا شد ،اما هی چگاه ماهیت آن را به درستی درک
نکرده است .ساختار م ولک ولی شیشه کمی شبیه مایعات است .بناب راین با
اف زایش فشار در اعامق آب ،م ولکولهای آن کمی به هم نزدی کتر م یش وند
و ساختاری جدید را شکل م یدهند.
درس پنجم :کمی شانس هم خوب است
م یخ واهیم در مورد یکی از بزرگترین موفقی تهای تاریخ کاوشهای
فضایی صحبت کنیم 20 .سال ب رنام هریزی و تالش دانشمندان باالخره
در سال گذشته میالدی ج واب داد .فیله ( )Philaeربات کاوشگر سازمان
فضایی اروپا است که موفق شد  480میلیون کیلومرت آنطرفتر بر روی
سطح «دنبال هدار  ۶۷پی» بنشیند .فرود نرم این کاوشگر بر روی ستاره
دنبال هدار  ۶۷پی به عن وان برترین دستاورد علمی  ۲۰۱۴از سوی مجله معترب

ساینس برگزیده شد.
بزرگترین مانعی که در ط راحی و ساخت آن وجود داشت این بود که
اطالعات بسیار کمی از محل ورود وجود داشت .استفان اوالمک ،مدیر ب رنامه
فیله ،م یگوید« :هیچ اطالعی در مورد سایز و سیکل شب و روز آن نداشتیم
و این اطالعات بر روی ط راحی آن از نظر تامین انرژی اثر م یگذارد .هیچ
اطالعی در مورد جاذبه آن دنبال هدار هم در اختیار نداشتیم و من یدانستیم
رسعت برخورد فیله با آن چقدر خ واهد بود .حتا سطح دنبال هدار  65پی هم

ب رایامن ناشناخته بود».
بناب راین آنها باید چیزی را ط راحی م یکردند که با ساختارهای متفاوت
دنبال هدارها سازگاری داشته باشد .آنها حدس زده بودند که این دنبال هدار
مانند یک سی بزمینی باشد و سطح مسطح کافی ب رای فرود فیله را داشته
باشد .حتا در زمان فرود فیله نیز همه چیز آنگ ونه که م یخ واستند پیش
نرفت و ممکن بود حاصل  20سال تالش به هدر رود .نیزههای لنگری فیله
به موقع باز نشد .همین اتفاق باعث شد پیش از آنکه فیله بر روی سطح
منجمد دنبال هدار  65پی بنشیند ،کمی در جای خود بازی کند .هر چند در
نهایت ت وانست اطالعات را به زمین ارسال کند.
درس ششم :نبوغ تعری فپذیر نیست
نی رنربگ م یگوید« :نبوغ واژه جالبی است .من معموال از آن چش مپوشی
م یکنم و به زندگی عادیام ادامه م یدهم .باید کاری را انجام دهی که
یزنند .من
م یخ واهی و به این فکر نکنی که دیگ ران چه برچسبی به تو م 
واقعا من یدانم این واژه را چگ ونه توضیح دهم».
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دارمیان :از پیوستن
به منچستریونایتدهیجان زده ام

متیو دارمیان ،ستاره باشگاه تورینو ،در
آستانه پیوسنت به منچسرتیونایتد قرار
دارد.
مدافع راست ملی پوش ایتالیایی ،تنها
یک قدم دیگر برای پیوسنت به یونایتد
فاصله دارد .به گزارش برخی منابع ،او
حتی تس تهای پزشکی شیاطین رسخ را
نیز با موفقیت پشت رس گذاشته است.
این ستاره  25ساله که دو پیشنهاد خوب
دیگر نیز دریافت کرده بود ،در نهایت
یونایتد را به عنوان مقصد بعدی خود
انتخاب کرده است .دارمیان که محصول
آکادمی فوتبال میالن است ،با قراردادی

به ارزش  18میلیون یورو به یونایتد خواهد
پیوست.
او در مصاحبه با اسکای اسپورت گفت :از
پیشنهاد یونایتد و این چالش جذابی که
در انتظارم است ،خیلی هیجان زده ام.
مثل یک رویا م یماند .من کمی خرافاتی
هستم؛ به همین خاطر من یخواهم تا
رسمی شدن این انتقال و امضای قرارداد،
حرف دیگری بزنم .اجازه بدهید کمی
دیگر هم صرب کنیم .با این حال م یخواهم
از هواداران تورینو ،در این چند سالی که در
خدم تشان بودم تشکر کنم .آنها همواره
حامی و مشوق من بودند.



کندوگبیا:
هرگز به میالن پاسخ مثبت نداده بودم

جفری کندوگبیا دو هفته پیش در حالیکه
بسیاری از رسان هها خرب از توافق او با میالن
داده بودند ،در چرخشی  180درج های با اینرت
قرارداد امضا کرد.
کندوگبیا در رشایطی به اینرت پیوست که
این باشگاه در ابتدا قصد جذب یحیی توره
را داشت اما با پاسخ منفی توره ،اقدام به
جذب کندوگبیا با رقم  40میلیون یورو کرد.
این ستاره سابق باشگاههای سویا و موناکو،
در مورد علت انتخاب اینرت با وجود ای نکه از
میالن نیز پیشنهاد خوبی داشت گفت :چرا
اینرت را به میالن ترجیح دادم؟ به این دلیل
که باور دارم اینرت برای من تیم مناس بتری
است و سبک بازی من نیز به سیستم این
تیم نزدی کتر است .با مانچینی صحبت
کردم و او مرا متقاعد کرد که اینرت برای من

بهرتین انتخاب خواهد بود.
مربی با من در مورد خیلی مسائل صحبت
کرد و زمان یکه شخصی ه مچون مانچینی
به شام زنگ م یزند ،دادن پاسخ منفی به
او کار آسانی نیست .با این وجود تاکید
م یکنم که هرگز به میالن یها پاسخ مثبت
نداده بودم.
کندوگبیا معتقد است که اینرت رشایط رقابت
با یوونتوس برای کسب عنوان قهرمانی را
دارد :فوتبال ایتالیا را بدین دلیل انتخاب
کردم؛ چون فکر م یکنم بهرتین قدم در
حرفه من محسوب م یشود .بهرتین زمان
برای پیوسنت به لیگی بود که معتقدم باعث
پیرشفت من خواهد شد .کسب اسکودتو
برای اینرت غیرممکن نیست و با تالش زیاد
م یتوانیم بهرتین نتایج را بگیریم.



توافق اولیه ریال مادرید با دروازهبان
اسپانیول

در حال یکه ایکر کاسیاس به زودی از ریال
جدا شده و راهی پورتو خواهد شد ،ریال
مادرید روند مذاکراتش برای جذب "کیکو
کاسیا" ،دروازهبان اسپانیول را رسعت
بخشیده است.
پس از ای نکه پیشنهاد  3میلیون یورویی
ریال برای جذب کاسیا ،از سوی مدیران
اسپانیول با قاطعیت رد شد ،به ادعای ،AS
ریال یها رقم پیشنهادی خود را دو برابر
کردند و بر رس قرارداد  6میلیونی با کاسیا به
توافق رسیدند اما باشگاه اسپانیول خواهان
دریافت  10میلیون یورو برای صادر کردن
اجازه جدایی دروازهبان خود است.
کاسیا سال  2007در تی مهای پای های ریال

حضور داشت و سپس راهی اسپانیول شد.
ریال مادرید ه مچنان نیمی از مالکیت
کاسیا را در اختیار دارد و با توجه به ای نکه
رقم فسخ قرارداد این دروازهبان  20میلیون
یورو است ،م یتواند با پرداخت تنها 10
میلیون یورو و بدون مذاکره ،کاسیا را
بازگرداند اما این رقمی نیست که باشگاه
ریال حارض باشد برای بازگرداندن کاسیا
بپردازد و مذاکرات دو طرف ه مچنان
درجریان است.
اسپانیول هفته آینده باید  10میلیون یورو
به عنوان مالیات به اداره دارایی بپردازد و به
همین دلیل بر انتقال  10میلیونی کاسیا
ارصار دارد.



مارسلو با ریال تمدید کرد

باشگاه ریال مادرید که سه روز پیش با دنی
کارواخال متدید قرارداد کرده بود ،دیروز نیز
قرارداد مارسلو را تا سال  2020متدید کرد.
مارسلو فصل  2007-2006زمانیکه تنها 18
سال سن داشت به ریال مادرید پیوست
و اولین بازی خود برای این باشگاه را 7
جنوری در ورزشگاه ریازور ،مقابل دپورتیوو
الکرونیا انجام داد.

او تاکنون  320بازی برای ریال انجام داده
و  23گول نیز به مثر رسانده است .مارسلو
یکی از کاپیتانهای ریال مادرید در 27
سالگی به شامر م یآید و با این باشگاه،
متام افتخارات ممکن را کسب کرده است:
 1لیگ قهرمانان 2 ،کوپا دل ری 3 ،اللیگا،
 1جام جهانی باشگاه ها 2 ،سوپرجام
اسپانیا و  1سوپرجام اروپا.

توماس مولر؛ گزینه قطعی
جانشینی فن پرسی
در باشگاه منچسرتیونایتد روی جذب توماس مولر به عنوان
جایگزین روبین فن پرسی به جم عبندی نهایی رسیده اند.
روبین فن پرسی که تنها یک فصل دیگر از قراردادش با
منچسرتیونایتد باقی مانده ،در یک قدمی فرنباغچه قرار
دارد و به گزارش برخی منابع انگلیسی ،روز پنج شنبه هفته
گذشته در منچسرت ،تس تهای پزشکی باشگاه ترکی را نیز
پشت رس گذاشت.
طبق همین گزارشات ،ستاره هلندی یونایتد ،روز
یکشنبه(فردا) برای امضای قرارداد نهایی وارد استانبول
خواهد شد .لوئیس فان خال و تیم فنی او ،برای جانشینی
فن پرسی روی توماس مولر ،مهاجم ارزشمند بایرن نظر
مثبت دارند و طبق ادعای دیلی استار ،به محض نهای یشدن
انتقال فن پرسی به فرنباغچه ،پیشنهاد اولیه خود را برای
بایرن مونیخ ارسال خواهند کرد .شایعات حاکی از آنند که
این پیشنهاد کمرت از  70میلیون یورو نخواهد بود.
مولر با فان خال از زمان حضور این مربی در بایرن ،رابطه
بسیار خوبی دارد و این احتامل که برای پیوسنت به جمع
شیاطین رسخ ،رضایت خود را اعالم کند کم نخواهد بود.



ال مرکوریو :موافقت ویدال
با پیشنهاد ریال
التررسا اولین منبع شیلیایی بود که خرب از توافق ریال
مادرید و آرتورو ویدال داده بود و حاال یک نرشیه معترب
دیگر این کشور نیز این خرب را تایید کرده است.
پیش از برگزاری بازی فینال کوپا آمریکا بود که خرب توافق
ویدال ،هافبک ارزشمند باشگاه یوونتوس با ریال ،مثل
یک مبب خربی در سطح رسان ههای دنیا منفجر شد و البته
هنوز هی چکدام از دو طرف نیز این خرب را تکذیب نکرده
اند .تنها باشگاه یوونتوس بود که ادعا کرد هیچ پیشنهاد
رسمی از سوی ریال مادرید برای ویدال به دس تشان
نرسیده است.
با این وجود روز پن جشنبه هفته گذشته خربها حاکی از آن
بود که مدیران این باشگاه برای ویدال تا انتهای جوالی
مهلت تعیین کرده اند تا در صورت متایل ،تیم بعدی خود
را معرفی کند .نرشیه ال مرکوری نیز دیروز در گزارشی
ویژه ادعا کرد که ویدال ،پیشنهاد قرارداد  5ساله با حقوق
سالیانه  13میلیون یوروی ریال مادرید را پذیرفته و در
صورت موافقت یوونتوس ،رسام به جمع کهکشان یها
خواهد پیوست.
یوونتوس برای ویدال مبلغی بین  30تا  35میلیون یورو
تعیین کرده است .این در حالی است که رقم فسخ قرارداد
این بازیکن نیز  55میلیون یورو عنوان شده.


مخالفت کاسیاس با برگزاری
مراسم خداحافظی
لحظه به لحظه به جدایی کاسیاس از ریال نزدیک و
نزدی کتر م یشویم و به احتامل فراوان ،طی ساعات آینده،
کار انتقال این دروازهبان اسطورهای به پورتوی پرتگال نهایی
خواهد شد.
در سه روز گذشته ،احبار مربوط به جدایی کاسیاس از ریال
مادرید بیشرت از همیشه منترش شده اند .ای نگونه تصور
م یشد که او روز پن جشنبه گذشته رسام به عضویت پورتو در
بیاید اما به دلیل بعضی مشکالت مالی و مالیاتی بین او و
ریال ،امضای قرارداد نهایی به تاخیر افتاد.
طی خربی که اوندا رسو دیروز منترش کرد ،این مشکالت
برطرف شده و کاسیاس بار دیگر در یک قدمی پیوسنت به
پورتو قرار دارد.
این منبع ه مچنین گزارش داد که کاسیاس با پیشنهاد مدیران
ریال مبنی بر برگزاری یک مراسم وداع باشکوه با هواداران در
برنابئو ،مخالفت کرده و عنوان داشته که تنها با برگزاری یک
نشست خربی ،از هواداران خداحافظی خواهد کرد.
باشگاه ریال مادرید پس از جدایی هیه رو و رائول ،دو بازیکن
اسطورهای این باشگاه ،به دلیل برگزار نکردن یک مراسم
خداحافظی در شان این دو بازیکن ،مورد انتقادات وسیع
رسان های قرار گرفته بود و به همین دلیل در مورد کاسیاس
قصد داشت رویه سابق را تکرار نکند.

اولتیماتوم فان خال
به مدیران منچستریونایتد

داوید دخیا و فن پرسی ،دو بازیکنی
هستند که احتامل جدایی آنها از
منچسرتیونایتد در همین تابستان بسیار
باالست.
دخیا مدتهاست که مورد توجه ریال
مادرید قرار دارد و مذاکرات بین یونایتد و
ریال ه مچنان در جریان است .پیش بینی
م یشود که با وجود به نتیجه نرسیدن
این مذاکرات ،پس از نهایی شدن انتقال
کاسیاس از ریال به پورتو ،پروسه پیوسنت
دخیا به باشگاه مادریدی نیز رسعت گرفته
و در نهایت این دروازهبان به ریال مادرید
بپیوندد.
در سوی دیگر ،فن پرسی نیز که ه مچون

دخیا تنها یک فصل دیگر با یونایتد
قرارداد دارد ،در یک قدمی پیوسنت به
فرنباغچه ترکیه قرار دارد؛ هرچند که
جدیدا دو پیشنهاد از اتلتیکو و والنسیا نیز
دریافت کرده است.
میرور به نقل از منابع نزیک به باشگاه
منچسرتیونایتد ،دیروز گزارش داد که فان
خال به مدیریت باشگاه اولتیامتوم داده
است که تا پیش از روز دوشنبه که تور
آمریکای یونایتد رشوع خواهد شد ،پرونده
انتقال دخیا و فن پرسی را نهایی کند؛ چرا
که دوست ندارد این دو بازیکن با مشغله
فکری در مترینات پیش فصل یونایتد
حضور داشته باشند.



آردا:
برای جانشینی ژاوی به بارسا نیامده ام

آردا توران ،خرید جدید بارسلونا عنوان کرد
که برای جانشینی ژاوی به جمع آبی اناری
پوشان اضافه نشده است.
هافبک ترکی با  41میلیون یورو از اتلتیکو
به جمع روخی بالنکوس پیوست و دیروز در
نوکمپ رس امً معرفی شد .او در مصاحبه با
سایت باشگاه بارسلونا عنوان کرد که برای
جانشینی ژاوی به جمع کاتاالنها اضافه
نشده است.
او گفت :هی چکس من یتواند جای ژاوی را
بگیرد زیرا او بازیکن خاص و ویژهای بود.
او همیشه سمبل بارسا بود .همیشه دوست

داشتم بجنگم تا پیروز شوم و فکر م یکنم
مردم اینجا بهرتین آردا را خواهند دید .فکر
من یکنم هیچ بازیکنی تا به حال مثل مسی
بوده و خواهد بود.
آردا ادامه داد :پیشنتهادات زیادی دریافت
کردم ولی وقتی شنیدم بارسا پیشنهاد ارائه
کرده ،همه را کنار گذاشتم .آنهایی که من
را م یشناسند ،م یدانند از کودکی رویای
بازی کردن برای بارسا را داشتم .برایم
شامرهی پیراهنم مهم نیست .پس از ای نکه
باقی ه متیم یها شامرهها را انتخاب کردند،
من هم انتخاب م یکنم.



پیشنهادریال
برای کاسیا توهین آمیز بود

رئیس باشگاه اسپانیول مدعی شد که
پیشنهاد  5میلیونی ریال برای جذب
کاسیا ،توهین آمیز بوده است.
با جدایی ایکر کاسیاس از ریال ،دیوید دخیا
به جمع سپیدپوشان اضافه خواهد شد و
دروازهبان اول ریال خواهد بود .سپیدپوشان
قصد داشتند کاسیا که در اکادمی ریال رشد
و منو کرده را جذب کنند ولی رئیس باشگاه
اسپانیول عنوان کرد که این انتقال با رقم
پیشنهادی ریال رخ نخواهد داد.
او گفت :همه چیز دروغ است .چیزی مطرح
نیست .من یدانم بگویم به من توهین شده
یا نه ولی متعجبم .در چند روز اخیر با

خوزه آنخل سانچز(یکی از مدیران ارشد
ریال) صحبت کرده ام و او متایل باشگاه
به جذب کاسیا را تایید کرد ولی هیچ
مذاکرهای صورت نگرفت .من یدانم فردا
چه اتفاقی خواهد اتفاد ولی چیزهایی که
تا به حال گزارش شده حقیقت ندارد .ابتدا
باید پیشنهادی دریافت کنیم و سپس از
بازیکن مطلع شویم که آیا قصد جدایی
دارد یا نه و سپس با کادر فنی صحبت
کنیم .ولی صحبت کردن درباره چنین
پیشنهادی برای کاسیا ،توهین آمیز است.
من یدانم این پیشنهادات از کجا آمده
است.



یوونتوس به دنبال مسوت اوزیل

یوونتوس قصد دارد مسوت اوزیل ،هافبک
خالق آرسنال را به خدمت بگیرد.
کارلوس ت هوز و آندرهآ پیرلو از جمع
بیانکونریها جدا شدند و آنها تا به حال،
ماریو مانژوکیچ ،دیباال ،زازا  ،روگانی و خدیرا
را به خدمت گرفته اند .توتو اسپورت در
گزارش دیروز خود مدعی شد که بانوی پیر
پس از خرید  5بازیکن ،حال به دنبال جذب
مسوت اوزیل خواهد بود .اوزیل که دو فصل
پیش با  50میلیون یورو از ریال به آرسنال

پیوست ،در طول این دو فصل نتوانسته
درخشش خود در ریال را تکرار کند ،هر چند
که در مقاطع پایانی فصل گذشته عم لکرد
خوبی داشت.
یووه قصد دارد از رابط هی صمیمی خدیرا
با اوزیل که در زمان حضور این دو در ریال
مادرید شکل گرفت ،برای جذب ستارهی
آملانی استفاده کند .اوزیل فصل گذشته در
 32بازی برای آرسنال 5 ،پاس گول برای
ه متیم یهایش ارسال کرد.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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وزیر داخله در سفری به والیتهای شمال وضعیت امنیتی
این والیتها را بررسی کرد

اطالعات روز :به دنبال وخیم شدن
اوضاع امنیتی والیتهای شامل و افزایش
حملههای شورشیان مسلح در ماههای اخیر
در این والیتها ،نورالحق علومی ،وزیر
داخله ،به روز پنج شنبه برای بررسی وضعیت
امنیتی به والیتهای شامل سفر کرد.
آقای علومی در جریان این سفر دو روزه از
والیات فاریاب ،رسپل و بلخ بازدید کرده
و با مقامهای محلی ،ملکی و نظامی این
والیتها دیدار و گفتوگو کرده است.
علومی در سفر دیروزش در والیت بلخ
در یک نشست خربی گفت که برخی از
کشورهای همسایه در ناامنی والیتهای
شاملی دست دارند.
هرچند او از کدام کشور خاص نام نربد ولی
تأکید کرد که اکنون در مبارزه با تروریزم
با کمبود تجهیزات نظامی مواجه هستیم،
اما برای حل این مشکل با رسان حکومت
همسایهگان شاملی گفتوگو صورت گرفته
است.
معاون قول اردوی شاهین ،منایندگان
والیت فاریاب در مجلس و شامری از
جرناالن وزارت داخله ،علومی را در این سفر
همراهی میکردند.
در جریان این سفر ،منایندگان و بزرگان
قومی والیت فاریاب به وزیر داخله گفتند که
باید از خیزشهای مردمی در برابر شورشیان

در این والیتها حامیت شود.
همچنان آنها پیشنهاد کردند که یک واحد
هوایی در تشکیل ارتش در این والیتها
ایجاد شود و همچنان عملیات وسیع برای
رسکوب شورشیان در فاریاب راه اندازی
شود.
وزیر داخله گفت که این پیشنهادها را بررسی
کرده و برای تأمین امنیت در فاریاب تالش
میکند به این پیشنهادها رسیدگی شود.
در همین حال وزیر داخله در سفر خود
به والیت رسپل گفته است که بررسی
چالشهای امنیتی در این والیت و همچنان
تأمین امنیت آن در اولویت برنامههای کاری

وزارت داخله قرار دارد.
این درحالیست که در جریان سال
جاری جغرافیای جنگ از جنوب به سوی
والیتهای شاملی کشور تغییر کرده است.
اکنون نیروهای امنیتی و طالبان در برخی
از مناطق والیات قندوز ،رسپل ،فاریاب و
بدخشان باهم در نربد قرار دارند.
چندی پیش حزب جنبش اسالمی و جمعیت
اسالمی برای مبارزه با تروریزم در والیات
شاملی کشور روی تشکیل یک ائتالف به
توافق رسیدند .وزیر داخله از این ائتالف
حامیت کرد و گفت که آن برای تأمني امنيت
شامل كشور مفید است.
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دهها خانواده از اثر درگیریها
در والیت پکتیا آواره شدهاند

اطالعات روز :خبرها از والیت پکتیا حاکی
از آن است که درگیریهای اخیر در ولسوالی
سمکنی این والیت ،دهها خانواده را مجبور به
ترک خانههای شان کردهاند.
بیشتر این خانوداهها به مرکز والیت پکتیا کوچ
کردهاند .از یک ماه بدین سو ،درگیری میان
شورشیان طالب و نیروهای امنیتی کشور در
این ولسوالی افزایش یافته است .در روزهای
اخیر این درگیریها بیشتر از پیش شدت گرفته
است.
باشندگانی که خانههای شان را ترک کرده گفته
اند ،از وجود مشکالت که از این درگیری ناشی
شده است ،به شدت شکایت دارند.
یکی از باشندگان سمکنی که خانهاش را ترک
کرده گفته« :مردم با مشکالت زیادی رو به رو
شدند .زنان و کودکان مشکل دارند .ناامنی بسیار
زیاد است .بزرگان محل میگفتند از جنگهای
سالهای گذشته وضعیت بدتر است .اکثر اهالی
خانههایشان را ترک کردند .در بعضی خانهها
یک نفر باقی مانده .بعضی خانهها هم که در

جنگ آتش گرفتند».
نیروهای امنیتی این روزها عملیات مشترک
پاکسازی را در این ولسوالی به راه انداخته اند.
اما سربازان که در این عملیات سهم دارند از
عدم حمایت نیروهای هوایی و زمینی برای
پیشروی در محل شکایت دارند .یکی از
سرباران که نخواسته نامش فاش شود ،گفته که
فرماندهها به آنها اجازه پیشروی را نمیدهند.
با این حال فرمانده پولیس پکتیا گفته که
آنها مطابق به یک برنامه ،این عملیات را به
پیش میبرند .او افزود که با وجود روحیه قوی
سربازان ،آنها مجبور هستند که به آهستگی
عملیات را به پیش ببرند.
فرمانده پولیس پکتیا تلفات نیروهای امنیتی
در درگیریهای سمکنی را تأیید کرده؛ اما آمار
دقیق از این تلفات ارائه نکرده است.
ولسوالی سمکنی در چهارده سال گذشته
از ولسوالیهای امن والیت پکتیا به شمار
میرفت؛ اما امسال جنگ از دیگر مناطق این
والیت به این ولسوالی نیز رسید است.

