
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما 
از  بیشتر  در  می  رود  گمان  کسانی که  از  افغانستان 
شده  بشری  ضد  جرایم  مرتکب  گذشته  دهۀ  سه 
اند، خواست تا به خاطر اعمال شان از مردم معذرت 

بخواهند.
اینکار نمی خواهد مردم را به  با  خانم سمر گفت که 
انتقام گیری تشویق کند، اما به گفتۀ وی این حق مردم 
افغانستان است که به خاطر رنج هایی که متحمل شده 

اند، از آنان ها عذر خواهی شود.
»انتقام دردی را دوا نمی کند« و   خانم سمر گفت که 
بازماندگان قربانیان جنگ های ۳۵ سال گذشته باید تا 

حد ممکن جرایم گذشته را ببخشند.
سیما سمر در مراسم افتتاح و نامگذاری جادۀ » قربانیان 
جنگ« ابراز امیدواری کرد تا جرأت انکار نکردن از 

واقعیت ها در میان دولتمردان افغانستان پیدا شود.
خانم سمر استدالل می کند که »اعتراف به واقعیت و 
و  است«  انسان  یک  شهامت  منتهای  معذرت خواهی 

که  افزود  او  نمی کند.  نفی  را  قربانی  حق  هیچگاهی 
به  را  جنایات  عاملین  می توانند  زمانی  هر  قربانیان 

عدالت بکشانند.
گفت،  خوانده  جنگ  قربانی  نیز  را  خود  سمر  سیما 
زمانی که فهرست ۵۰۰۰ هزار قربانی رژیم کمونستی 
جمهور  رییس  کرزی  کرزی،  حامد  از  شد،  نشر 
به  اما  بگوید،  تسلیت  مردم  به  تا  خواست  افغانستان 
گفتۀ او، آقای کرزی...                   ادامه صفحه 7
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خواسـته يي كه با شوخ طبعي، هوشمندي و انديشه همراه باشد، 
مي تواند درهاي بسته و هم چنين ذهن هاي بسته را بگشـايد.
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سومين نشست مشورتی طرح اجندای ملی در پنجشير برگزار شد
احمد ولی مسعود: 

هیچ کسی به تنهایی برنده نیست

نوراهلل دالوری رییس بانک مرکزی افغانستان می گوید 
نگرانی مردم نسبت به آینده سبب افزایش قمیت دالر 

در این کشور شده است.
کابل  بازارهای  در  امریکایی  دالر  یک  حاضر  حال  در 
افغانی   ۵۸.۵۰ تا   ۵۸.۳۰ بین  افغانستان  والیت های  و 
امریکایی در  دالر  مبادله می شود در حالی که نرخ هر 

این کشور تا یک ماه قبل ۵۶ افغانی بود.
در سال های گذشته...                     ادامه صفحه 7

رییس جمهور کرزی و مانموهان سینگ نخست وزیر هند 
یک روز پس از ورود کرزی به دهلی نو دیدار کردند.  

و  منطقه یی  جانبه،  دو  مسایل  سینگ  با  دیدار  در  کرزی 
بین المللی مورد عالقه دو طرف را بررسی کرد.

با سلمان خورشید  این دیدار،  از  قبل  رییس جمهور کرزی 
وزیر امور خارجه هند دیدار کرده بود.

در  پونه  شهر  به  سفر  با  شنبه  روز  است  قرار  کرزی  آقای 
ایالت ماهاراشترا در غرب هند با تجار برجسته هند دیدار 
و در یکی از دانشگاه های خصوصی این شهر نیز سخنرانی 

کند.
سخنرانی وی با موضوع دموکراسی در پارلمان هند نیز لغو 
قصد  هند  پارلمان  نماینده گان  از  کمی  تعداد  که  چرا  شد، 

داشتند در این سخنرانی شرکت کنند.

در این حال، آقای کرزی در گفت وگو با یک رسانۀ هندی 
گفته که تسلیم ارعاب ها و فشارها برای امضای موافقت نامۀ 
دوجانبۀ امنیتی با ایاالت متحده امریکا نمی شود. او در این 
را  هندوستان  نظامی  بیشتر  کمک های  دارد  تالش  سفرش 

جلب کند.
بتواند  هندوستان  که  است  امیدوار  امریکا  متحده  ایاالت 

کرزی را به امضای موافقت نامه امنیتی وادار کند.
کرزی که ماستری اش را در علوم سیاسی از هندوستان گرفته 
است، به تکرار به این کشور سفر می کند و روابط نزدیکی با 
دهلی جدید دارد. هندوستان مراقب این مساله است که بعد 
از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، دوباره طالبان در 

این کشور قدرت نگیرند.
کرزی در مصاحبه یی با تلویزیون هندوستان با بیان دوباره 

ایاالت  با  امنیتی  نامه  موافقت  امضای  برای  شرط هایش 
متحده امریکا، گفت که در این رابطه مرعوب نمی شود.

کرزی در این مصاحبه با »ان دی تی وی« گفت: »اظهارات 
تهاجمی کار نمی کند....                           ادامه صفحه 6

نگرانی از افزایش قیمت 
بی سابقۀ دالر در افغانستان

رییس  کمیسیون حقوق بشر به قربانیان جنگ ها:
انتقام گیری راه حل نیست، جنایت ها بخشیده شوند

د ژوندون 
تحريک 
كوونکي 

نشرات دوام 
لري

2
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7

5

 آيا 
 شاعـران

 اغـوا
 شــده اند؟

بازيکنی كه 
با نخستين 
حقوق خود 
پدرش را به 
مکه فرستاد

در برگ ها

دريدا در 
حيرِت امر 

بخشش

صفحه 6

دیدار کرزی با نخست وزیر هند

بی اعتنایی نماینده گان پارلمان هند به کرزی

هیچ گروهی در افغانستان نمیتواند به تنهایی كشور را از بحران نجات بدهد. ما بدین نظر هستیم تا با یک همگرایی نتیجۀ انتخابات 
پیشرو را موفق بگردانیم و در نتیجۀ آن بتوانیم دولت وحدت ملی و یا همه شمول را ایجاد كنیم. 



او  دی.  نوم  ورورګلوۍ  او  مینې  د  ژوند 

ژوندون بیا د محبت نامه ده؛ خو له بده مرغه 

چې اوس د ژوند تر نامه الندې د محبت پر 

ځای نفرت خپرېدل پیل شوي دي. ژوندون 

نوم دی، چې غواړي  ټلوېزون  داسې  یوه  د 

د کرکې او نفرت په خپرولو رسه شهرت تر 

السه کړي. 

حده  دې  تر  لوبه  دا  ګټلو  شهرت  د  مګر 

اوسه  له  ترې  وږم  وینو  د  چې  ده  خطرناکه 

ځي، ميل یووايل او د هېواد ځمکنۍ بشپړتیا 

اوسه  همدا  له  ګواښونه  متوجې  ترې  ته 

ښکاري.

ژوندون له تېرو څو ورځو راهیسې د افغان 

او اسالم تر عنوان الندې د قومونو جنګولو 

ته مال تړلې ده. په دې ښايي ټول وپوهېږي، 

ته  شخړو  او  ناندریو  ترمنځ  قومونو  د  چې 

دا دوو  ده.  لوبه  ملن وهل څومره خطرناکه 

په دې کې  بلکې  نه ده،  ترمنځ شخړه  وګړو 

د افغانستان د ميل وحدت مساله شامله ده. 

د یوه قوم پر وړاندې د بل قوم د ملسونې او 

مقامات  د ژوندون  نتایجو  په  تحریک کولو 

هم شاید خرب وي.

د لویې څارنوالۍ چارواکیو که څه هم چې 

دوسیه  او  دي  ځنډويل  نرشات  ژوندون  د 

یې د قومي تعصبونو ته د ملن وهلو له امله 

اوس هم  مګر  ده،  نیولی  بررسۍ الندې  تر 

پالیسۍ ته دوام  دغه تلویزون خپلې همدې 

ورکوي.

چې  کړي،  ورنه  اجازه  باید  څارنوالۍ  لویه 

صدمه  نه  احساساتو  خلکو  د  تلویزون  یاد 

ناوړه  احساساتو  له  خلکو  د  یا  ورسوي. 

استفاده وکړي. ژوندون همدا اوس یوشمېر 

پښتانه د افغانستان د نورو ورونو قومونو پر 

وېره  دې  د  ملسونه  دا  او  ملسوی  وړاندې 

رامنځته کوي، چې پښتانه په افغانستان کې 

او  وبويل  قومونه خپل دښمنان  ټول  میشت 

سبا یې په منځ کې یو سرت درز رامنځته يش. 

دا  نو  که خدای مکړه دغه درز رامنځته شو 

به د هېواد له تجزیې او ورور وژنې پرته بله 

نتیجه ونه لري. 

اوسنیو رشایطو ته په پام د دې وخت نه دی، 

چې کرکې او نفرتونه ووېشو، یا یو قوم د بل 

پر وړاندې تحریک يش. دا افغانستان دی او 

ورونه  رسه  قومونه  ټول  اوسېدونکي  کې  په 

دي. 

پلویان  نور  ځینې  او  ژوندون  چې  اوس 

شوه  دا  یې  پایله  کوي،  تبلیغات  قومي  یې 

را  هم  قومونه  نور  وړاندې  پر  ځان  د  چې 

کابل  په  وړاندې  ورځې  څو  کړي.  تحریک 

کې یوشمېر کسانو د یوه الریون په ترڅ کې 

ځینو خلکو د خراسان غوښتنه کوله او ویې 

ویل يې چې دوی خراسانیان دي نه افغانان. 

ته  او هیچا  ده  د غندنې  هغوی غوښتنه هم 

قومونو  د  چې  يش،  کړل  ورنه  اجازه  باید 

ترمنځ نفاق ته ملن ووهي. 

که ژوندون خپلو دې هڅونو ته دوام ورکړي 

ښايي نور قومونه هم تحریک کړي هغوی به 

بیا نورې غوښتنې کوي او په نتیجه کې به یا 

تجزیې ته ځو او یا هم جګړې ته. چې دواړه 

د افغانستان او افغانانو په ګټه نه دي.

که دوی د اسالم ژغورنې او یا افغان ژغورنې 

چغې وهي نو دا مساله خو حل ده. اسالم د 

افغانستان رسمي دین دی، او نه څوک ترې 

منکرېدای يش. نه د نړۍ په هېڅ اسالمي او 

دین  تذکرو کې  په  یا غیر اسالمي هېوادونو 

ذکر شوی دی. 

لومړي  په  تذکرو  الکرتونیکي  د  همدارنګه 

اسالمي  افغانستان  د   ( شوي  لیکل  مخ 

خپله  دا  چې   ) تذکره  تابعیت  د  جمهوریت 

هر څه روښانه کوي او هیڅوک نيش کوالی 

له افغانیت نه سرتګې پټې کړي. نو کله چې 

کولو  تحریک  قومي  ولې  بیا  ده  حل  مساله 

او یا تعصب خپرولو ته ملن ووهل يش؟ په 

دې د ژوندون مرشان پوهېږي چې اکرثیت 

پښتانه دا مساله حل ګڼي، ځکه هیچا له دې 

دا  خو  کړي  پټې  دي  نه  شیانو سرتګې  دوو 

خپلې  او  واچوي  تفرقه  خلک  ځینې  چې 

ګټې تر السه کړي، دغه ډول فعالیتونه کوي. 

پر  قانون  او  قومونو  نظام،  د  حتی  ژوندون 

تحریک  کې  ټلوېزون  په  او  درېږي  وړاندې 

کوونکي بحثونه مخ ته وړی.

له همدې امله ده چې حکومت باید د دغه 

ډول فعالیتونو مخنیوی وکړي. حتی پښتانه 

په دې پوهېږي چې ژوندون د ورونو قومونو 

ترمنځ نفاق ته ملن وهي. ژوندون که نن را 

قومونه  شته  دې خاوره  په  منځته شوی خو 

ییز  پينځو کلونو راهیسې دلته سوله  له تېرو 

ژوند کوي. په کار نه ده چې دا ژوند یې په 

اوږدمهالې دښمن بدل يش.

د قومونو ترمنځ په نفاق اچونه کې د رسنیو 

رول خورا مهم دی له همدې امله باید لویه 

څارنوالۍ دا مساله جدی ونیيس او پرېنږدي 

د  ورسېږي،  زیان  ته  احساساتو  چا  د  چې 

یا  او  ويش  استفاده  ناوړه  احساساتو  له  چا 

په بل عبارت پرېنږدي چې د قومونو ترمنځ 

دښمنۍ ته ملن وهي. 
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عرفان مومند

د ژوندون تحریک کوونکي نرشات 

دوام لري

 

هنوز نگرانی ها از به تعویق افتادن انتخابات، پایان نیافته 
انتخابات  به  پیوند  در  دیگری  نگرانی های  که  است 
اند  امید  این  به  مردم  اگرچه  است.  مردم شده  دامن گیر 
فضای  در  بتواند صفحۀ جدیدی  رو  پیش  انتخاباِت  که 
شگوفا  را  تازه  امیدهای  و  کند  باز  افغانستان  سیاسی 
سازد؛ اما وضعیت نشان می دهد که انتخابات همان سان 
که خوش بینی هایی را به همراه دارد، این نگرانی  را نیز 
برانگیخته که که انتخابات پیش رو خالی از تبعات منفی 

نخواهد بود.
این نگرانی، بعد از سخنان جناب رییس جمهور  بیشتر   
در باب امضا کردن یا نکردِن سند امنیتی با امریکا مطرح 
قضیۀ  در  دخیل  کشورهای  اخیراً  چنان که  است؛  شده 
با  امنیتی  افغانستان به نحوی تهدید کرده  اند که اگر سند 
امریکا تا قبل از انتخابات برگزار نشود، همۀ آن ها رخت 
افغانستان برمی بندند و کمک های شان را به این  سفر از 

کشور به حالت تعلیق درمی آورند. 
برگزاری  که  نیست  شکی  بیفتد،  اتفاقی  چنین  اگر  اما 
و  می شود  مواجه  کالن  مشکِل  و  مانع  یک  با  انتخابات 
کمیسون انتخابات و حکومت به بهانۀ نداشتن منابع مالی 
برگزاری  از  انتخابات شفاف،  برگزاری  برای  و حمایتی 
در  که  است  ممکن  یا  و  می کنند  خودداری  انتخابات 
نشود  برگزار  درست  انتخاباتی  وضعیت،  چنین  نتیجۀ 
زیرا  رود.  سوال  زیر  آینده  رییس جمهور  مشروعیِت  و 
که ضمانت  است  گفته  به صراحت  رییس جمهور کرزی 
انتخاباِت شفاف و حتا برگزاری دور دومِ انتخابات را باید 
امریکایی ها بدهند و این یکی از شرط های امضای سند 
امنیتی شناخته شده است. با این حساب دیده می شود که 
دولت به خصوص آقای کرزی، از هم اکنون واضح ساخته 
است که مسوولیتی در برابر برگزاری انتخاباِت شفاف یا 
اصِل انتخابات ندارد و همه چیز را به بود و نبودِ امریکا 
منوط کرده ؛ اگرچه این خالِف قانون اساسی و وظایف 

دولت و آقای کرزی است.
از این رو این نگرانی قوت گرفته است که امضا شدن یا 
نشدن سند امنیتی، تأثیری مستقیم بر وضعیت انتخابات 
)چه این تأثیر طبیعی باشد و چه سیاسی( خواهد گذاشت. 
الجرم نامزدان انتخاباتی، جریان های سیاسی، نخبه گان و 
وضعیت  این  باید  رسانه ها  به خصوص  مدنی  نهادهای 
شدِن  برگزار  بد  یا  نشدن  برگزار  از  و  بگیرند  را جدی 
متوجه  باید  دولت  کنند.  جلوگیری  رو  پیش  انتخابات 
شفاف،  انتخابات  یک  برگزارِی  راستای  در  مسوولیتش 
باشد و امضا شدن یا نشدِن سند امنیتی با امریکا، نباید 
تأثیـری بر برگزاری انتخابات در افغانستان بگذارد. یکی 
که  است  این  نیز  مورد  این  در  دست  دمِ  راه حل های  از 
باید  هم اکنون  از  سیاسی  جریان های  و  داخلی  نهادهای 
تمهیداتی را برای مقابله با حرکت هایی که سبب برگزار 
نشدن انتخابات می شوند، داشته باشند. کنار آمدِن نامزدان 
انتخاباتی و نیز جریان های سیاسی برای ایجاد یک دولِت 
وحدت ملی در افغانستان و توافق روی اجندای ملی که 
از مدتی به این سو مطرح شده است، این امکان را فراهم 
برگزاری  و  دموکراسی  از  دفاع  برای  قوتی  که  می آورد 
انتخابات در برابِر اقدام های خودسرانۀ حکومت به وجود 

بیاید.
 اگر نهادهای سیاسی و نامزدان انتخاباتی و شحصیت هایی 
مستقِل سیاسی بتوانند با حمایت نهادهای مدنی و رسانه ها، 
یک بستر سالم سیاسی در کشور را در محور اجندای ملی 
شکل دهند و یا از چنین پیشامدی حمایت کنند، بدون 
با معضالِت دم دست و چالش هایی که  شک می توانند 
مبارزه  می گیرند،  قرار  انتخابات  برگزاری  فراراهِ  احتماالً 
کنند. افغانستان با توجه به شرایط مبهمی که در پیش رو 
نیاز به تفاهم نخبه گان و سیاسیون روی برنامه یی  دارد، 
به  کشور  سقوط  از  کنونی،  مرحلۀ  در  بتواند  که  دارد 
یک  درازمدت  در  نیز  و  کند  جلوگیری  نابودی  گودال 
نسخۀ جدید و داخلی را برای پیشرفِت افغانستان ارایه 
دهد؛ همان چیزی که در طرح اجندای ملی و کنفرانس 

اجندای ملی مطرح و بر آن تأکید رفته است. 

نگرانی های تازه را جدی 
بگیرید!

حتی پښتانه په دې پوهېږي چې ژوندون د ورونو قومونو ترمنځ نفاق ته 

ملن وهي. ژوندون که نن را منځته شوی خو په دې خاوره شته قومونه له 

تېرو پينځو کلونو راهیسې دلته سوله ییز ژوند کوي. په کار نه ده چې دا 

ژوند یې په اوږدمهالې دښمن بدل يش.
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خبرگزاری رسمی کره شمالی )KCNA( روز جمعه اعالم کرد، 
جانگ سونگ تائک، یکی از بانفوذ ترین دولتمردان و شوهر عمه 
کیم جونگ اون، رهبر این کشور که اخیرا به اتهام اعمال مجرمانه 

از تمام مسئولیت های خود خلع شده بود، اعدام شده است.
کمونیست  حاکم  حزب  اخیر  نشست  در  تائک  سونگ  جانگ 
توسط مامورانی بازداشت و از سالن کنفرانس بیرون برده شده بود.

وی یکی از چهره های اصلی امور اقتصادی در کره شمالی بود و 
به طور مرتب مذاکرات با چین، نزدیک ترین متحد پیونگ یانگ را 

به عهده داشت.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اعالم کرد، جانگ سونگ تائک در 
براندازی حکومت خائن  برای  به جرم تالش  نظامی  دادگاه  یک 

شناخته شده و حکم اعدام او به اجرا گذاشته شده است.
در  سفید  کاخ  در  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  ونترل،  پاتریک 
واکنش به این اعدام گفت: »در صورتی که این خبر تایید شود، 
نمونه یی دیگر از وحشی گری افراطی در رژیم کره شمالی روی 

داده است.«
هیات مرکزی حزب کمونیست کارگری کره شمالی پیش تر جانگ 
سونگ تائک را به اتهام ارتکاب »اعمال ضدحزبی و ضدانقالبی« 

اخراج کرده بود.
برکناری و اعدام این مقام مهم ترین اتفاق سیاسی در کره شمالی 
پس از به قدرت رسیدن کیم جونگ اون بجای پدرش کیم جونگ 

ایل ارزیابی می شود.
رییس جمهوری کره جنوبی هشدار  پارک گئون-های،  هم زمان، 
داده است که حکومت کره شمالی با اعمال ارعاب تالش می کند 

که موقعیت رهبر جوان این کشور را تثبیت کند.
وی گفته است که روابط بی ثبات کره شمالی و کره جنوبی در پی 
کنار گذاشته شدن جانگ سونگ تائک به احتمال زیاد بی ثبات تر 

خواهد شد.
کره  اون، رهبر  کیم جونگ  کنار  در  معموالً  تائک  جانگ سونگ 
شمالی دیده می شد و بسیاری او را قدرت اصلی پشت سر رهبری 
مرکزی حزب  کمیته  به عضویت  از سال ۱۹۹۲  می دانستند. وی 
کمونیست کارگری درآمد و یکی از اعضای ارشد این حزب بود.

او از سال ۲۰۱۱ معاون کمیسیون دفاع ملی، باال ترین نهاد نظامی 
کره شمالی شده بود.

جانگ سونگ تائک که ۶۷ سال داشت در سال ۱۹۷۲ با خواهر 
کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی ازدواج کرده بود. آن ها از 
این ازدواج یک دختر داشتند که در پاریس دانشجو بود و در سال 

۲۰۰۶ خودکشی کرد.

فرانسه در افریقا به دنبال چیست؟
بر ضد جمهوری  از تحریم  ملل  امنیت سازمان  شورای 
افریقای مرکزی خبر داده و به فرانسوی ها برای استفاده 
از ارتش شان و نیز نیروهای پیشتاز اتحادیه افریقا چراغ 
سبز نشان داده؛ هدف این عملیات سرکوب خشونت ها و 
بازگرداندن »امنیت، قانون و نظم« در این مستعمره پیشین 

فرانسه عنوان شده است اما... .
سریع«  »اقدام  از  فرانسه  جمهور  رییس  اوالند،  فرانسوا 
به ۶۰۰  تا  داد  ارتش خبر  استقرار ۲۵۰ سرباز جدید  و 
هستند،  مستقر  مرکزی  افریقای  در  اکنون  که  سربازی 

محلق شوند.
شورای امنیت سازمان ملل همچنین یک تحریم تسلیحاتی 
علیه این کشور افریقایی محصور در خشکی و غنی از 
تا  خواسته  ملل  سازمان   از  و  کرده  تحمیل  معدنی  مواد 
برای یک ماموریت احتمالی حفاظت از صلح آماده شود؛ 
ماموریتی که هدف از آن احتماالً نجات کشور از هرج 
و مرج تحت لوای میشل جوتودیا، رهبر جدید مسلمان 
این کشور است؛ جوتودیا، در ماه مارچ با برکنار کردن 
افریقای  پیشین  جمهور  رییس  بوزیزه،  فرانسوا  خونتای 

مرکزی که تحت حمایت فرانسه بود، به قدرت رسید.
»آروا« و افریقا مرکزی

رسانه های فرانسوی تحت مالکیت دولت و همسو با آن 
به  روز  تمام  در  را  خود  تیتر  پوشش  دسمبر  پنج  روز 
فراخوان اوالند برای جنگ در افریقای مرکزی اختصاص 

دادند. بنابراین پیش زمینه این چیست؟
این مستعمره به شدت فقیر پیشین فرانسه در مرکز افریقا 
برای  بوکاسا-  »امپراطور«  پیشینش-  دیکتاتور  خاطر  به 
سرنگونی  از  پیش  وی  است؛  شده  شناخته  فرانسوی ها 
ژیسکار  دوستش،  برای  الماس  شامل  بزرگی  هدایای 
او  به  که  فرستاد  فرانسه  وقت  جمهوری  رییس  دستن، 
کمک کرده بود در سال ۱۹۷۷ به عنوان »امپراطور« با یک 
ردا و ۱۰۰ هزار تکه ظروف طال و نقره پیر کاردین در 

کاخ امپراطوری بر تخت بنشیند.
هر چند جمعیت سفید پوستان تبعیدی امروز فرانسه در 
افریقای مرکزی کم است و حداکثر ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تن را 
شامل می شود، اما در معرض خطر بودن این افراد »بعید« 
خواهد بود و آنها نمی توانند بهانه یی برای مداخله فرانسه 
باشند. مسالۀ در حقیقت مهم تر، جدای از مقادیر الماس و 
طالیی که افریقای مرکزی آن را تولید می کند، این است 
خصوص  به  بسیاری-  بازیگران  توسط  کشور  این  که 
مورد   - انگلیسی ها  و  چینی ها  کانادایی ها،  فرانسوی ها، 
توجه است به این خاطر که مقادیر چشمگیر و احتماال 

عظیم اورانیوم این کشور را در دست داشته باشند.
کنار  در   ،BRGM فرانسه،  دولتی  شناسی  زمین  اداره 
به  ویژه  )به  آلمان  و  سویس  معادن  استخراج  کارهای 
تاکنون   ۱۹۷۰ سال  از  جی(  ای  اورانیو  شرکت  وسیله 
منطقه »باکوما« در شمال جمهوری افریقای مرکزی را به 
عنوان محلی شناسایی کرده اند که در اعماق کم، به طور 
بالقوه مقادیر زیادی اورانیوم در خود جای داده است، که 
به راحتی توسط تکنیک های چاه باز استخراج می شوند.

در  معدنی  منابع  تاجر  و  حامی  چندین  حاضر  حال  در 
دنیا در میدان »باکوما« و دیگر میادین دارای اورانیوم در 

جنوب افریقا فعال اند.
برطبق گزارش ۱۳ جنوری سال ۲۰۱۲ روزنامه »لوموند« 
فرانسه، شرکت »اورا مین« )او یورا مین( که »استفن داتلز« 
و »جیمز ملون« آن را تاسیس کردند و در سال ۲۰۰۵ در 
در  را  »باکوما«  اورانیوم  میدان  شد،  ثبت  لندن  و  تورنتو 
میان مجموعه منابع اورانیوم افریقا برجسته توصیف کرد. 
جای تجعب نیست که »اورا مین« در جزایر »ویرجین« 
به  اما  شود،  جلوگیری  مالیات  پرداخت  از  تا  شد  ثبت 
گونه ای شگفت انگیز سهامش به وسیله مدیر اجرایی آن 
زمان شرکت »آروا« )Areva( یعنی خانم »آن لوورژون« 
خریداری شد؛ این معاهده در سال ۲۰۰۷ امضا شد، اما 
در پایان در سال ۲۰۱۱ به اجرا درآمد. مقادیر پرداخت 
شده توسط »آروا« متفاوت بود و از حدود 4۷۰ میلیون 
دالر که مبلغ نخست این معاهده در مطبوعات بود به ۵ 
مبلغ پایانی پرداختی توسط  / ۲ میلیارد دالر که احتماالً 

آروا بود، رسید.
اواخر  در  نهایتًا  مقادیر  این  اینکه  از  پس  کمی  مدت 
سال ۲۰۱۱ پرداخت شدند، آن لوورژون توسط »نیکوال 
روزهای  در  فرانسه،  وقت  جمهور  رییس  سارکوزی« 
آروا  اجرایی  پایانی حکومتش، در حالی که مدیر عامل 

بود، اخراج شد.
آن  که  بود  این  مدعی  پاریس  در  اساس  بی  شایعات 
لوورژون در پرداخت حق کمیسیون یا رشوه به »پاتریک 
بالکانی«، واسطه طوالنی مدت و دوست سیاسی نزدیک 

لوورژون  با  بالکانی  است؛  شده  خسیس  سارکوزی، 
توسط هواپیمای »آروا گلف استریم« در سال ۲۰۰۸ به 
چند سفر معامله ساز به بانگی، پایتخت افریقای مرکزی 
در مجاورت جمهوری دموکراتیک کنگو رفته بود؛ جایی 
»فرانسوا  یعنی  فرانسه  حمایت  تحت  خونتای  رهبر  که 
دیکتاتور  با  متعددی  مرزی  برون  تجارت های  بوزیزه« 
دسمبر  در  نیز  بالکانی  خود  بود.  داده  انجام  آن  محلی 
رشوه  دریافت  به  فرانسه  دادگستری  نظام  توسط   ۲۰۱۳
و فساد در امور غیر مرتبط با افریقای مرکزی متهم شده 

است.
فاجعه اتمی فوکوشیما در جاپان در سال ۲۰۱۱ نیز وجهه 
انرژی هسته ای به عنوان یک انرژی پاک، ارزان و سالم را 
از میان برد و به نوعی کلید خاموش را در بازار هسته یی 
را  گزافی  بهای  نیز   ۲۰۰۷ سال  در  حتی  لوورژون  زد. 
دارایی های  و  بود  کرده  پرداخت  درآمد  کم  امری  برای 
کنار  باید  او  نبود.  بهره برداری  قابل  نیز  باکوما  اورانیوم 

گذاشته می شد.
منابع آروا در جنوب افریقا

طرفدار  و  قدرت  در  آروا  در  هنوز  لوورژون  که  زمانی 
عنوان  به  باکوما«  جامع  انداز  »چشم  از  بود،  سارکوزی 
عنصری کلیدی در راهبردش برای توسعه منابع اورانیوم 
جنوب افریقا و منابع مرتبط انرژی به ویژه زغال سنگ 
راه  برای  ارزان  سنگ  زغال  وجود  با  می کرد.  استفاده 
سوخت  که   - اورانیوم  سازی  غنی  تاسیسات  اندازی 
اورانیوم »با کربن تقریبا صفر« تولید می کند- این می تواند 
باعث تجدید قوای راکتورهای هسته ای خطرناک و گران 
قیمت در کشورهایی مانند فرانسه شود. اعتقاد به اینکه 
افکار عمومی باید کامال احمق در نظر گرفته شوند کمک 
و  مطبوعات  که  راهبردی  بود؛  آروا  راهبرد  به  بزرگی 
رسانه های نوکرمآب فرانسه از آن با عنوان راهبرد »انرژی 

سبز« حمایت می کردند.
سال  همان  در  که  نامیبیا  در  آروا  »تروکوپژه«  معدن 
 ۲  /  ۵ مبلغ  به   ۲۰۰۷ یعنی  »باکوما«  شدن  خریداری 
میلیارد دالر از »اورا مین« خریداری شد، برپایه این باور 
آروا توسعه داده شد که حتی سنگ معدن با اورانیوم کم 
قیمت  می توانست  که  این  به  توجه  با  تروکوپژه  معدن 
جهانی اورانیوم را در هر پوند )حدود نیم کیلو( بیش از 
)در حال حاضر  داشت.  را  ارزشش  دارد،  نگاه  دالر   ۵۰
برای هر  دالر  قیمت حدود ۳۶  این  یعنی دسمبر ۲۰۱۳ 

پوند است(
این در حالی است که تا پایان سال ۲۰۱۱ آروا از کاهش 
۵ / ۱ میلیارد یورویی در تمام مجموعه عملیات معدنی 
جنوب افریقا به ویژه معدن تروکوپژه و نیز خسارت ۸۰۰ 
داد.  خبر  هسته ای اش  درعملیات های  یورویی  میلیون 
افریقای  در  فروشش  و  در چرخه خرید  آروا  خسارات 
مرکزی هیچ گاه فاش نشد، اما هیچ توسعه معدنی از هر 
در  وجود  این  با  نشد.  آغاز  مرکزی  افریقای  در  نوعش 
از  پیش  معدن  توسعه  ابتدایی  کارهای  برخی  تروکوپژه 
اینکه این پروژه ترک شده یا کنار گذاشته شود، آغاز شد.
شکل  امید  این  با  تنها  افریقا  جنوب  در  آروا  راهبرد 
یافتن  سرعت  با  می تواند  اورانیوم  قیمت  که  نگرفت 
سفارشات و پروژه های ساخت راکتور به ۷۵ دالر به ازای 
دو  در  امنیتی  نگرانی های  تشدید  بلکه  برسد،  پوند  هر 
افریقا  »ساحل«  منطقه  در  بزرگش  بسیار  اورانیوم  معدن 

)کشور مالی( و در نیجر نیز در شکل دهی به این راهبرد 
موثر بود. از سال ۲۰۰۹ تاکنون گروگان گیری و حمالت 
انتحاری به پرسنل و تاسیسات آروا هزینه ای حدود ۳۰ 
میلیون یورو برای »خرید مجدد« و آزادی گروگان ها به 
منکر  این شرکت تحمیل کرده است، هر چند که خود 
آن است؛ با وجود این مطبوعات فرانسه آن را گزارش 
موریتانی،  بورکینافاسو،   مالی،  به  پایش  که  آروا  داده اند. 
شبه  مخالفت  با  شده،  کشیده  نیز  چاد  و  لیبی  الجزایر، 
از طوارق های جدایی طلب  منطقه ای و محلی،  نظامیان 
راهزن  نظامیان  شبه  و  القاعده  تروریست های  تا  گرفته 
محلی مواجه است. روابط آروا با خونتاهای محلی تحت 
حمایت فرانسه که کنترل مالی و نیجر را در دست دارند، 
 ۲۰۱۳ اکتبر   ۲۷ در  امر  این  است.  شده  آشفتگی  دچار 
همکاری  تا  نشود  حاضر  نیجر  خونتای  تا  شد  باعث 
بیشتری با آروا داشته باشد و باعث تعطیلی معدن بزرگ 

»آرلیت« شد.
نجات افریقای مرکزی »برای فرانسه و جهان«

و  مفرط  فساد  و  مفرط  فقر  خاطر  به  مرکزی  افریقای 
دولت هایی  یا  دیکتاتورهایش  و  خونتاها  وحشی گری 
با  مقایسه  قابل  فرانسه حکومت می کنند،  با حمایت  که 
افریقای  است.  هائیتی-  فرانسه-  پیشین  مستعمره  دیگر 
مرکزی ممکن است پتانسیل کشاورزی قابل مالحظه ای 
داشته باشد،  منابع معدنی اش ممکن است از آنچه تاکنون 
نیازمند  کشور  این  نجات  اما  باشد،   بیشتر  شده  کشف 
سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ و به مدت طوالنی است 
که این در کشوری که فقر آن را ویران کرده و در معرض 
الوقوع است،  هرج و مرج،  شورش و نسل کشی قریب 

احتمال تحقق ندارد.
ادعای اوالند در رسانه های دولتی و طرف دولت فرانسه،  
مبنی بر اینکه دخالت مسلحانه فرانسه در افریقای مرکزی 
یعنی  آلمان،  حمایت و  اروپایی  توسط دیگر کشورهای 
ترغیب می شود،  بعید است چیزی بجز خودنمایی سیاسی 
به وسیله اوالند باشد. منافع در یک کشور کم جمعیت، 
اگر کشور بزرگ هم باشد، بدون هیچ زیرساختی و در 
حالی که در داخل قاره افریقا محصور شده، تنها می تواند 
کم باشد. احتمال آن خیلی کم است که دیگر کشورهای 
اروپایی سربازانی به افریقای مرکزی بفرستند و دخالت 
نظامی آمریکا هم خیلی غیرمحتمل است. این یک نمایش 
کامال فرانسوی است که با روی کار آمدن یک خونتای 
کشور  این  توسط  شده  حمایت  و  فرانسه  توسط  دیگر 

پایان می یابد.
یقینًا رسانه های »میهن پرست« فرانسه هنگامی که برای 
الماس هایی که در رودها و رودخانه های افریقای مرکزی 
ریخته است، مشتری پیدا نمی کنند، ذخایر وسیع اورانیوم 
باکوما را در بوق و کرنا می کنند. با این حال الماس ها کم 
پایینی  و دور از دسترس اند و ذخایر اورانیوم در درجه 
توسط  شده  فراهم  اطالعات  بیشتر  زمین شناسان  است. 
»اورانیو ای جی« و »اورا مین« را به باد انتقاد می گیرند و 
آن را »خیالبافی« می دانند؛ زمین شناسانی که نمی خواهند 
صرف  هزینه های  توصیف  برای  خشن تری  کلمات  از 
شده توسط آروا - ۲.۵ میلیارد دالر پول مالیات دهندگان 
الحق تلف شده  کنند؛ سرمایه یی که  استفاده  فرانسوی- 

است!

شوهر عمۀ رهبر کره شمالی 
اعدام شد

ادامه تظاهرات دانشجویان 
در مصر علیه کودتا

تظاهرات  برگزاری  شاهد  مصر  شهرهای  از  شماری  حالیکه  در 
دانشجویی گسترده علیه بازداشت دانشجویان و قانون منع تظاهرات 
دانشجویان  شماری  از  بازجویی  قاهره  در  شهری  دادستانی  است، 

زندانی دانشگاه االزهر را آغاز کرده است.
مناطق  در  گسترده  تظاهرات  برگزاری  با  مصری  دانشجویان 
کشور  استانهای  برخی  و  »الفیوم«  و  »الزقازیق«  و  »االسکندریه« 
را  امنیتی  نیروهای  توسط  آن ها  سرکوب  و  دانشجویان  بازداشت 

محکوم کردند.
در همین حال جنبش »۶ اپریل« خواستار تداوم تظاهرات علیه قانون 
منع تظاهرات شد. این در حالیست که ائتالف حمایت از مشروعیت 

نیز به برگزاری تظاهرات در روز جمعه فرا خواند.
کودتای  علیه  تظاهرات  ساختن  متفرق  برای  مصر  امنیتی  نیروهای 
استفاده  آور  اشک  گاز  از  مصر  دفاع  وزارت  مقر  درنزدیکی  نظامی 
تظاهرات  ساختن  متفرق  به  اقدام  همچنین  پولیس  نیروهای  کردند. 

صدها دانشجوی دانشگاه عین الشمس کردند.
براساس این گزارش ، برخی دانشگاه ها و شهرهای مصر نیز شاهد 
برگزاری تظاهراتی علیه کودتای نظامی واقدامات خشونت آمیز پلیس 

این کشور علیه تظاهرکنندگان بوده است.
دانشجویان  تظاهرات  گذشته  روز  چهار  طی  مصر  امنیتی  نیروهای 
دانشگاه های االزهر، القاهره، حلوان و عین الشمس را متفرق ساختند.
زخمی  و  االزهر  دانشگاه  دانشجوی  دو  شدن  کشته  به  که  اقدامی 
شدن عده ای دیگر انجامید. همین طور ده ها دانشجو از دانشگاههای 

مختلف بازداشت شدند.
جنبش »سبعۀ الصبح« نیز با برگزاری تظاهرات خواستار تبرئه شدن 

۱4 تن از زنان شرکت کننده در تظاهرات شد.
دادستان شهر نصر در قاهره صبح پنج شنبه بازجویی از ۲۲ دانشجوی 
تحصن،  اتهام  به  اخیر  تظاهرات  جریان  در  که  را  االزهر  دانشگاه  
شورش و اتالف دارایی های کشور بازداشت شده اند را آغاز کرده 

است.

                                                                                                                                                  گلوبال ريسرچ- برگردان: ايسنا
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بخش پنجــم و پایانی

همه چیـز دربارة 
»خودزشت پنداری زنانه«

تماشای فلم و سریال
زیرا  می کند،  افسرده  را  زنان  معموالً  مجالت  خواندن  و  تلویزیون  تماشای 
تعداد  دیده می شود. هرقدر  به وفور  اندام الغر  با  زیبا  زناِن  آن ها تصویر  در 
بازیگران زیبا و خوش اندام در یک فلم یا سریال بیشتر باشد، به همان اندازه 
بیشتر  در  دلیل  به همین  بیشتر می شود.  از ظاهر و چهره  نارضایتی  احساس 
در  هستند  مدل ها  عکس های  حاوی  که  مجالت  از  بسیاری  وجود  کشورها 
تغذیه  متخصص  پزشکاِن  معاینه خانه های  به خصوص  پزشکی  کلینیک های 
ممنوع شده است؛ زیرا این مجالت شدت احساسات منفی را در میان مردم 

بیشتر می کند.
  

افسرده گی
میزان  دارند،  افسرده گی  احساس  مردم  که  زمانی  می دهد  نشان  تحقیقات 
نارضایتی از ظاهرشان به بیشترین حد می رسد. در این مواقع، زنان اندام خود 

را بزرگ تر از مواقع دیگر می بینند و حس می کنند زشت تر شده اند.
 

مجرد بودن
معموالً افرادی که ازدواج کرده اند، دید مثبت تری نسبت به ظاهر و اندام خود 
روال  تقریبًا  مجرد  افراد  میان  در  منفی  احساسات  داشتن  برعکس  اما  دارند، 

همیشه گی و دایم پیدا می کند.
 

خرید لباس
تحقیقات نشان می دهد بسیاری از زنان بعد از رفتن به خرید، به شدت از شکل 
بدن خود احساس نارضایتی می کنند. دلیل این موضوع این است که آن ها در 
طول مدت خرید ممکن است لباس های مختفی را امتحان کنند که برای شان 
کوچک است و هم چنین مجبور استند مدت زیادی خود را در آینۀ مغازه های 
مختلف برانداز کنند که همان طور که در باال گفته شد، اثر منفی روی فرد دارد.

صرف غذای چاشت
زنانی که دچار BDD هستند، حتا با خوردن وعدۀ غذای ظهر هم ممکن است 
دچار افسرده گی شوند و اندام خود را در آینه بزرگ و زشت ببینند. به همین 
دلیل درصد زیادی از افراد مبتال به این بیماری، دچار ناهنجاری های تغذیه یی 

می شوند و حتی بی اشتهایی عصبی پیدا می کنند.
 

چرخة قاعده گی
معموال زنان در دورۀ قبل از شروع عادت ماهانه، بیشترین نارضایتی را نسبت 

به دوره های دیگر تجربه می کنند.
 

اشتباه مغز
دلیل  ببینند که  را چاق  آینه خود  مقابل  زنان هم ممکن است  حتا الغرترین 
آن هم اشتباه مغز در تخمین اندازۀ بدن است. تحقیقات نشان می دهد مغز انسان 
می تواند اندازۀ بدن را تا دوسوم بزرگ تر و پهن تر از اندازۀ واقعی و قد را تا 
یک  سوم کوتاه تر از آن چه هست، ببیند؛ به همین دلیل است که بعضی از زنان 

با وجود داشتن اندام الغر، بازهم به فکر کاهش وزن هستند.

منبع: سیب سبز

        زهره روحی

بودن  شخصی  کشیدن  پیش  با  دریدا 
مسالۀ بخشش، به نوعی به سابقۀ تاریخی 
تصمیم گیری های  و  هنجارسازی ها 
که  جایی  به  می کند.  اشاره  دولت مردان 
»حق رأفت« شکل گرفته است. حقی که 
در غرب بنا بر سنت مذهبی برساخته شد 
تا به »حاکم حق ویژه یی« اعطا کند )ص 
حکام  حق،  این  سایۀ  در  اکنون   .)۱۰۶
می توانند در امر بخشش دست کاری کنند 
هر  به  دهند.  اختصاص  خود  به  را  آن  و 
حال، دریدا معتقد است این حق همواره با 
بی عدالتی، حساب گری و تفسیر دل بخواه 
از شرایطی که بتواند منافع قدرت را تأمین 
کند، توأم بوده است )صص ۱۰۶، ۱۰۷(. 
می توان  رأفت«  »حق  بیشتر  توضیح  در 
گفت حقی است که از طریق سفسطه یی 
ورای  قدرت،  صاحبان  سوی  از  حقوقی 
بدون  حقیقت،  در  می گیرد.  قرار  قانون 
برای  صرفًا  حقوقی  ـ  قانونی  بنیادی 
قدرت  صاحبان  سیاسِی  سوءاستفاده های 
به صورت قانون، جعل و نهادینه می شود.

»حق  که  هنگامی  دریدا  باور  به  باری، 
رأفت«، از چنگ قدرت  خارج گردد و به 
قربانی و یا بازمانده گان قربانیان اعطا شود، 
)بخوانیم  بخشش  امر  در  نهفته  ناممکنِی 
غیرقابل بخشش بودن آن(، به هیأت »راز« 
تا  نیست  نیاز  که  سّری  و  راز  درمی آید. 
از  بیانی  )به  درآورند  سر  آن  از  همه گان 
کد گذارِی  به  ضرورتی  دیگر  که  آن جا 
همه گانی  درک  به  نیازی  نیست،  عقالنی 
یا  قربانی  که  همین  بلکه  نیست(،  هم 
احساس  از  چنان  قربانی  فرد  بازماندۀ 
بخشش و شفقت و یا به عکس چنان از 
احساس کینه و انزجار ماالمال باشد که به 
واسطۀ  آن بتواند از چارچوب های عقالنی 
ـ منطقِی متعارف فراتر رود، کافی است؛ 
زیرا این حِق فراتر رفته از چارچوب های 
و  او  به  متعلق  فقط  است  حقی  عرفی، 
چه  حال  احساسی اش.  و  عاطفی  تجربۀ 
ببخشد یا نبخشد، هیچ فرقی نمی کند؛ و 
از مدار عقالنی ـ حقوقی و  از آن جا که 
نیز قدرت های سیاسی حکام خارج شده 
پرسیدن  یارای  کس  هیچ  دیگر  است، 
دریدا  ندارد.  را  او  احساس  چرایِی  از 
سیاست  در  راز  این  به  “توجه  می گوید: 
ضروری ست؛ رازی که از امر سیاسی فراتر 
می رود یا رازی که دیگر در قلمرو حقوقی 

و قضایی قرار نمی گیرد. این همان چیزی 
در  »دموکراسِی  می گویم:  آن  به  که  است 

پیِش رو«”.)ص۱۱۹(
رو«ی  پیش ِ  در  »دموکراسِی  ایدۀ  بنابرین، 
بهتر  یا  دارد،  بسته گی  آینده  به  که  دریدا، 
است بگوییم در آینده می باید محقق شود، 
دموکراسی یی است که قوت و بنیاد خود 
موقعیت ها  بودن  خود  در  و  بسته  در  را 
منحصر  به  امید  چشم  بیانی،  به  می یابد. 
که  چنان  دارد.  تجربه ها  پنداشتن  فرد  به 
و  ترور  قربانی  فرزندش  که  زنی  دربارۀ 
می گوید:  است  شده  و…  نژادپرستی  یا 
چه  و  »می بخشم«  بگوید  زن  این  “چه 
بگوید »نمی بخشم«، در هر حال این مسأله 
که  مطمینم  حتا  نیست.  درک  قابل  برایم 
آن را درک نمی کنم، و در هر حال چیزی 
نمی توانم بگویم. محدودۀ این تجربه قابل 
توجه  آن  سّر  به  باید  و  نیست  دسترس 

کنیم.” )همان جا(
کاماًل  دموکراسِی  به  دریدا  معنایی  به 
به  نیازی  که  دارد  نظر  شخصی یی 
همه گان  حضور  یا  و  همه گانی  خوانش 
و یا موقعیت های اجتماعی ندارد. و اتفاقًا 
چنان  می کند.  نگران  را  ما  مسأله  همین 
سر  در  دریدا  که  رویایی  پیداست  که 
مخاطره آمیز  بسیار  عمل  در  می پروراند، 
اغراق آمیز  تأکید  دلیل  به  آن هم  است، 

زیرا  رخدادها؛  و  تجربه  بودن  خاص  بر 
به  یا  و  مشترک  افق  راندن  بیرون  به 
عرصۀ  در  اجتماعی  مشترک  حس  بیانی 
بدین  و  می آورد  روی  انسان  تاریخ مندی 

ترتیب، فراموش می کند که نقد قدرت تنها 
اجتماعی  ـ  تاریخی  افق مشترک  یاری  به 
به  صورت  گیرد.  می تواند  که  است 
مشترک  افق  بر  تکیه  جای  به  وی  بیانی، 
سیاسِی  محرومیت  و  قربانی شده گی  انواع 
مشوق  اجتماعی،  متفاوت  گروه های 
گسسِت تجربۀ ارتباطی بین آن ها می شود.

آسانی  به  او،  نظر  برخالف  آن که  حال 
می توان با زنی که همسرش قربانی جنایات 
سیاسی شده است، احساس همدردی کرد 
دریافت.  را  او  ناراحتی  و  درد  شدت  و 
که  می کنیم  زنده گی  زمانه یی  در  که  چرا 
نگرانی  تهدید و  خود همواره در معرض 
از این گونه جنایات به سر می بریم. و اتفاقًا 
به دلیل همین درک مشترک تاریخی است 
از قضاوت کردن در مورد تصمیم آن  که 
زن به »بخشیدن« یا »نبخشیدن« خودداری 
و  او  به  تمامًا  را  حق  این  و  می کنیم 

احساس هایش واگذار می کنیم.
سیاسی  جنایات  به  توجه  با  حال،  هر  به 
و فجایع اقتصادی و زیست محیطی و نیز 
گسترده گی رسانه های انترنتی و ماهواره یی 
ساکنان  بیشتر  هرچه  ارتباط  و  جهان  در 
نقاط مختلف جهان با هم، می توان امیدوار 
نه در  »آینده« برخالف رویای دریدا،  بود 
و  فردی  راز  و  رمز  پُر  دموکراسی   جهت 
تهی شدِن قلمرو عمومی از تجربیات قابل 

عرصۀ  مثابه  به  بلکه  همه گانی،  و  انتقال 
که  کند  عمل  گشوده یی  فضایِی  ـ  زمانی 
و  »دیگری«  بیشتر  چه  هر  درک  هدفش 

مسایلش باشـد.

دریدا به دموکراسِی کاماًل شخصی یی نظر دارد که نیازی به خوانش 
همه گانی و یا حضور همه گان و یا موقعیت های اجتماعی ندارد. و اتفاقاً 
همین مسأله ما را نگران می کند. چنان که پیداست رویایی که دریدا در 
سر می پروراند، در عمل بسیار مخاطره آمیز است، آن هم به دلیل تأکید 
اغراق آمیز بر خاص بودن تجربه و رخدادها؛ زیرا به بیرون راندن افق 
مشترک و یا به بیانی حس مشترک اجتماعی در عرصة تاریخ مندی انسان 
روی می آورد و بدین ترتیب، فراموش می کند که نقد قدرت تنها به یاری 
افق مشترک تاریخی ـ اجتماعی است که می تواند صورت  گیرد. به بیانی، 
وی به جای تکیه بر افق مشترک انواع قربانی شده گی و محرومیت سیاسِی 
گروه های متفاوت اجتماعی، مشوق گسسِت تجربة ارتباطی بین آن ها 
می شود.

دریدا 
در 

حیرِت 
امر 

بخشش

بخش دوم و پایانی



عهـــد پــــدر
ز عــهــد پــدر یــادم آیــد هــمــی          

کــه بــاران رحـمـت بـر او هـر دمـی
کـه در طـفـلـیـم لـوح و دفتر خرید         

ز بـهـرم یـکـی خـاتـم و زر خـریـد
بـه در کــرد نــاگــه یــکـی مـشـتـری          

بـه خـرمـایـی از دسـتـم انـگـشتری
چـو نـشـنـاسد انگشتری طفل خرد         

بــه شــیــریــنـی از وی تـوانـنـد بـرد
تــو هـم قـیـمـت عـمـر نـشـنـاخـتـی         

کـه در عـیـش شـیـریـن بـرانداختی
قـیـامـت کـه نـیـکان بر اعلی رسند         

ز قـــعـــر ثــری بــر ثــریــا رســنــد      
تـو را خـود بـمـانـد سر از ننگ پیش          

کـه گـردت بـرآیـد عـمـل های خویش
بـــرادر، ز کـــار بـــدان شــرم دار         

کـه در روی نـیـکان شوی شرمسار
***

حســـــــــد 
هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی

اال بر آن که دارد با دلبری وصالی
دانی کدام دولت در وصف می نیاید

چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی
خرم تنی که محبوب از در فرازش آید
چون رزق نیک بختان بی محنت سوالی
هم چون دو مغز بادام اندر یکی خزینه

با هم گرفته انسی وز دیگران ماللی
دانی کدام جاهل بر حال ما بخندد

کو را نبوده باشد در عمر خویش حالی
بعد از حبیب بر من نگذشت جز خیالش

وز پیکر ضعیفم نگذاشت جز خیالی
سال وصال با او یک روز بود گویی

و اکنون در انتظارش روزی به قدر سالی
ایام را به ماهی یک شب هالل باشد
وان ماه دلستان را هر ابرویی هاللی

صوفی نظر نبازد جز با چنین حریفی
سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی

عبدالبشیر فکرت ـ بخشی

بخش چهارم و پایانی
به باور نویسندۀ این سطور، شعر از ارزش اندیشه یی 
مواقعی  در  شعر  نمی کند.  نامعتبر  را  آن  و  نمی کاهد 
حامل اندیشه و حکمت است و عاقالنه نیست اگر از 
حکمت و خیر کثیری که در شعر نهفته است، محروم 

و بی بهره بمانیم.
می گفت:  سلجوقی  عالمه  پایانی،  سخن  عنوان  به 
و  مولوی و حافظ  اشعار  در  که  به گونه یی  خداوند 
چنین  دیگری  فلسفۀ  هیچ  در  می یابد،  تجلی  بیـدل 

تجلی ندارد.
شاید این خود نمایان گر وسعت 
پهلودار  و  بودن  جاری  قلمرو، 

بودِن زبان شعر باشـد.

نتـیجه :
مباحث مطرح شده در این مقاله 
را می توان در موارد زیر خالصه 

کرد:

۱. شعر در واقع اوج تجلی زبان 
مجسمه  حد  در  زبان  و  است 
به  و  می یابد  تجسم  شعر  در 
جاودانه گی می پیوندد؛ در حالی 
ساخت مندی  از  نیز  وحی  که 
در  و  است  برخوردار  زبانی 
وحی،  و  شعر  دو  هر  واقع 
که  واحدی اند  ظرف  مظروف 
از  هرچند  است  زبان  همانا 
و  متفاوت  هم  با  دیگر  جهات 
همین  در  اند.  قیاس ناپذیر  حتا 
است  آمده  سورۀ شعرا صراحتًا 
صورت  به  ابراهیم  حضرت  که 
خویش  پروردگار  از  دعا 
لَِساَن  لِي  َواْجَعْل  که:  می خواهد 
)الشعراء:  اْلَِخِریَن  فِي  ِصْدٍق 
۸4( ترجمه: و برای من در میان 
امت های آینده، زبان صدق )و 
این  از  بده!  قرار  خیری(  ذکر 
وضاحت  به  کریم  قرآن  آیۀ 
می توان بر استمرار و ماندگاری 
استناد  زبانی  ساخت های  در 
در  چیزی  هرگاه  این که  و  کرد 

قالب های زبانی ریخته شد، همانند  ساخت زبانی و 
این  چنان که  شد  خواهد  ماندگار  زبانی  ساخت های 
و  جاودانی اند  و  ماندگار  خود  زبانی،  قالب های 

مظروف آن ها نیز چنین شأنیتی دارد.

شاعر  آن  در  که  است  قلمروهایی  از  یکی  شعر   .۲
با  و  پرداخته  خویش  درونی  یافته های  بازنمایی  به 
نوعی  به  مخاطبین،  در  مشابه  احساساتی  انگیزش 
آرامش درونی دست می یابد که این تخلیۀ روانی به 
آرامِش هرچه بیشتر روانی فرد شاعر انجامیده و در 

نهایت، سالمت روانی شاعر را برمی تابد. 

هدف  به نفسه  و  دارد  ابزاری  شأنیت  اساسًا  شعر   .۳
نیست. با این حساب، مبتنی بر اصل »الوسائل تعتبرۀ 
وسایل  و  وسایل اند  توجیه گر  اهداف  بمقاصدها«، 

این  با  می شوند.  گرفته  کار  به  که  اهدافی  اعتبار  به 
به  را  آن  می توان  که  است  وسیله یی  شعر  وصف، 
مقاصد گوناگونی به کار بست و جز حیثیت ابزاری 
ندارد حل و حرمت شعر نیز متکی بر این است که در 

جهت چه اهدافی به کار گرفته می شود.

زبان  نوع  استوارترین  با  با شعر  برخورد  در  4. شما 
پای  به  گاهی  شعر  زبانی  حتا ساخت  استید،  روبرو 
امری ست کم نظیر.  نفسه  این فی  مجسمه می رسد و 
و  است  زبان  تجلی  اوج  شعر  که  است  این  منظور 
اگر خواسته باشیم با زبان برخوردی صمیمی و عمیق 

داشته باشیم، دقیقًا باید به شعر رو کرد و شعر خواند.
۵.شعر در واقع تجربه یی آمیخته با احساسات و زیبایی 
است که بیان آن به معنای ترجمۀ آن است، چنان که 
تجارب  ارکان  از  بودن«  و«نایکسان  بودن«  »شخصی 
انسانی است  احساسات و عواطف  زیبایی شناختی، 

که در یکی از مصادیق خویش به شعر می انجامد.
۶. آیۀ فوق از تبعیت شاعر هشدار می دهد و تصریح 
بازنمایی  به  فقط  که  شخصی  از  پیروی  که  می کند 
حاالت درونی خویشـ  اگر هدف از شعر را بازنمایی 
با  را  خویش  درونی  یافته های  و  می پردازد  ـ  بدانیم 
نیست.  منطقی  و  عاقالنه  می نماید،  باز  تصویر  زبان 
زیرا شاعر به منظور تسکین و آرامش روانی خویش 
و با بهره گیری وافر از قوۀ مخیله اش به تصویرگیری 
خویش  درونی  و  شخصی  یافته های  و  حاالت 
ادراکات  بازنمایی  جز  غایتی  هیچ  شعر  و  می پردازد 

باطنی شاعر ندارد.
ْعَر َوَما  ۷.امام فخر رازی در ذیل آیۀ َوَما َعَلّْمنَـاُه الِشّ
یَنبَغِی لَه... آورده  است: »إن من الشعر لحکمۀ«. گاهی 
موافق  که  می دهد  قرار  توجه  مورد  را  لفظی  شاعر 
می کند  اراده  را  معنایی  حکیم  گاه  و  است  حکمت 
که موافق وزن شعری است، با این تفاوت که حکیم 
به سبب این موافقت وزن، شاعر خوانده نمی شود اما 
نامیده  به سبب تذکر )نکات( حکمت، حکیم  شاعر 

می شود.
تاریخ  در  شعرا  برخی  که  همین جاست  از  شاید   .۸
گردیده اند،  ملقب  حکیم  به  فارسی  زبان  ادبیات 

بلخی،  خسرو  ناصر  حکیم  می شود:  گفته  چنان که 
حکیم نظامی گنجوی، حکیم فردوسی و غیره... .

۹. در قرآن کریم سوره یی به نام »شعراء« وجود دارد 
که بیشتر از پیش بر اهمیت شعر در زنده گی اجتماعی 
انسان ها اشاره دارد. نفس نام گذاری یکی از سوره های 
که شعر  می دهد  توضیح  به سورۀ شعرا،   کریم  قرآن 
و شاعر از منظر اسالم اهمیت فراوانی دارند؛ هرگاه 
شعرا توأم با ایمان و عمل صالح وارد کارزار اجتماعی 
گردند، نقش آنان قابل توجه و حتا تعیین کننده است.
 -۲۲4 پایانی  آیات  این که:  همه  از  ۱۰.تأمل انگیزتر 
۲۲۷ سورۀ شعرا که همانا در مواردی از آن به حرمت 
زبانی  کاربرد  نوع  استناد می شود، شاعرانه ترین  شعر 
دارد و علی رغم برخورداری از وزن و قافیه، از ژرفا 
و عمق قابل مالحظه یی برخوردار است و رساترین 
نوع زبان به کارگرفته شده است؛ اما آن چه تذکر رفت 

نیز  و  است  شعر  کریم  قرآن  که  نیست  معنا  این  به 
نبودن قرآن«، نکوهیده بودن شعر  از »شعر  نمی توان 

را نتیجه گرفت.

بنا بر آن چه گفته آمد، آیه های پایانی سورۀ شعرا که 
گاهي با آن شعرا اغواشونده خوانده می شوند، واجد 
بیشتری  کاوش های  به  نیاز  که  است  ظریفی  معانی 
نه،  آیات شعرا  این  در  این که  تأمل تر  دارد. در خور 
علت  و  شده اند  خوانده  اغواشده  شعرا  پیروان  بلکه 
نیز در آیۀ ۲۲۵ سورۀ  پیروان شاعران  اغواشونده گی 
است.  شعرا  تعهد  عدم  و  تخیل بافی  همانا  شعرا، 
از  پیروی  کریم،  قرآن  گویی 
شعرایی را که در تصورات خیالی 
بی مفهوم  و  کور  خیال بافی های  و 
اغواشونده گی  باعث  لغزیده اند، 
تعریف کرده و در آیۀ ۲۲۶ سورۀ 
به  یا  اخالقی  صدق  عدم  مزبور، 
تعبیری دیگر، همان نایکسانی قول 
و عمل را از عوامل اغواشونده گی 

پیروان شعرا توصیف کرده است.

فهرست مآخذ:
۱. قرآن کریم

۲. سنن ابن ماجه ، ج ۲  
۳. نذیر، پوهنوال دادمحمد،  نگاهی 
به منطق قدیم )۱۳۹۰ خورشیدی(، 
کابل،  )افغانستان:  سوم  چاپ 

انتشارات رسالت(
البکری، محمد علی بن محمد   .4
الفالحین  دلیل  ابراهیم،  بن  عالن 

لطرق ریاض الصالحین، ج ۵  
محمد  سید  همدانی،  موسوی   .۵
المیزان  تفسیر  ترجمه  باقر، 
)۱۳۷4 ه ش(، ج ۱۵، )ایران: قم- 
انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین 

حوزۀ علمیه قم( 
بن  عمر  بن  محمد  الرازی،   .۶
ج  الرازی،   الفخر  تفسیر  حسین، 
۱، )ایران: دار إحیاء التراث العربی( 
ابراهیم  محمدبن  نصربن   .۷
بحرالعلوم، ، ج۲،  )لبنان: بیروت ـ 

دارالفکر(
مرزا  ابوالمعانی  بیدل،   .۸
بیدل  دیوان  عبدالقادر، 
)ایران:  اول  چاپ   ،۲ ج  دهلوی)۱۳۸۶خورشیدی(  

تهران، نوبهار( 
اقبال)۱۳۸۶  کلیات  مقدمۀ  احمد،  سروش،   .۹
انتشارات  تهران-  )ایران:  هفتم،  طبع  خورشیدی(، 

سنایی(
ادبی)۱۳۹۱  مکتب های   ، سید  رضا  ۱۰.حسینی، 
بنگاه  )ایران-  هفدهم  چاپ    ،۲ ج  خورشیدی( 

انتشارات نگاه( 
البحرین،)۱۳۷۵  مجمع  فخرالدین،  ۱۱.طریحی، 

خورشیدی( ج۶، )ایران: تهران(
نمونه،  تفسیر  برگزیدۀ  بابایی،   علی،  ۱۲.احمد 
)۱۳۸۲ خورشیدی( جلد ۳ )ایران: تهران، دارالکتب 

االسالمیه(
 ۱۳۸۲( تعین  عدم  و  پست مدرنیته  احمد،  ۱۳.تابعی، 

خورشیدی(، چاپ اول )ایران: تهران- نشر نی(

5سال پنجم y شمارة یکهزار یکصدو نودو  پنجم y شنبه 23 قوس/آذر y 1392 10صفرالمظفر y 1435 14 دسمبر 2013 www.mandegardaily.com

 آیا 
 شاعـران

 اغـوا

 شــده اند؟

دو شعر 
از 

شیخ 
اجل سعدی



سال پنجم y شمارة یکهزار یکصدو نودو  پنجم y شنبه 23 قوس/آذر y 1392 10صفرالمظفر y 1435 14 دسمبر 62013

سومين نشست مشورتی طرح اجندای ملی در پنجشير برگزار شد
احمد ولی مسعود: 

هیچ کسی به تنهایی برنده نیست

دوشنبه، کابل و اسالم آباد...
 در مورد این توافقنامه دیدگاه های خود را ارایه خواهند 

کرد.  
از سوی دیگر، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در 
سازمان  شورای  خارجه  وزاری  جلسه  چهلمین  پایان 
این  کل  دبیر  مدنی  ایاد  با  دیدار  در  اسالمی  کنفرانس 
همکاری های  سازمان  که  کرد  امیدواری  ابراز  سازمان، 
برای حل مشکالت  بتواند  مدنی  رهبری  اسالمی تحت 

امت اسالمی گام های موثرتری بردارد.
بر اساس این بیانیه، دیپلمات تاجیک در دیدار با مدنی 
شد  سازمان  این  و  تاجیکستان  روابط  تقویت  خواستار 
همچنین دبیر کل جدید سازمان کنفرانس اسالمی وعده 
داد: برای اجرای طرح های منطقه یی موجود در نقشه راه 
مرکزی  آسیای  کشورهای  دیگر  و  تاجیکستان  برای  که 

اهمیت دارد بطور مشترک تالش کند.

            هارون مجيدی

سومین نشست مشورتی طرِح اجندای ملی روز پنجشنبه 
)۲۰ قوس سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۱ دسمبر۲۰۱۳( در والیت 

پنجشیر برگزار گردید.
نخبه گان، جوانان،  با حضور  که  مشورتی  نشست  این  در 
بود،  برگزار شده  پنجشیر  فرهنگیان و روشنفکران والیت 
اشتراک کننده گان بر اهمیت طرِح اجندای ملی برای خروج 
از بن بست کنونی کشور تأکید کرده و گفته اند که باید این 
طرح، با تمامی اقشار جامعۀ افغانستان در میان گذاشته شود.
اشتراک کننده گان با حمایت از نشست هایی که پیش از این 
بود، طرح ها و  برگزار شده  کابل و هرات  در والیت های 
دیدگاه های شان را در راستای بهبود طرِح اجندای ملی که از 
سوی احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود 

مطرح شده است، ارایه کردند.
رییس  مسعود  ولی  احمد 
نویسندۀ  و  مسعود  شهید  بنیاد 
این  در  ملی  آجندای  طرح 
و  خوش آمدید  ضمن  نشست، 
گفت:  مهمانان  از  سپاسگزاری 
پنجشیر  در  ما  نشست  سومین 
کمپاین  کدام  راه اندازی  به خاطر 
آمده ایم  ما  بل  نیست؛  انتخاباتی 
تا در مشورت با شما در جهت 
انجام  کاری  طرح  این  غنامندی 

دهیم. 
او افزود، ما هر قدری که بتوانیم 
یک برنامۀ ملی را در کشور خود 
سازیم،  بارور  و  نموده  حمایت 
ملی  مقیاس  در  اندازه  همان  به 

موفقتر می باشیم. 
گفت:  همچنان  مسعود  آقای 
و  اشغال  زمان  در  که  »پنجشیر 
نشان  شهامت  خود  از  تجاوز 
پای  تا  این والیت  مردم  داده و 
جان از سرزمین خود دفاع کرده 

اند، امروز نیز باید در جهت پیشبرد یک طرح و برنامۀ ملی 
و افغانستان شمول باید نقش خود را بازی کند.«

آقای مسعود تصریح کرد: مردم افغانستان نگران هستند که 
آینده چه می شود، به همین نسبت ما آمده ایم که در یک 
تفاهمات  سلسله  یک  به  شما،  با  نظر  تبادل  و  گفت وگو 
دست یابیم، تا سرنوشت مردم را در آینده به گونۀ درست 

رقم بزنیم. 
بودن،  همدست  این که  بیان  با  مسعود  شهید  بنیاد  رییس 
وحدت ملی وهمگرایی  بین اقوام، می تواند در ملت سازی 
به  باید  این  از  »بعد  افزود:  نماید،  ایفا  را  ارزنده  نقش 
مردم  پایان گذاشته شود و  نقطۀ  بازنده شدن  و  برنده شدن 
در یک همگرایی، تفاهم و همسویی در ساختن افغانستان 

نقش داشته باشند.«
او با بیان پیشینۀ مطرح شدن طرح آجندای ملی افزود: ما به 
خاطر سالمت آیندۀ کشور، این طرح را پیشکش کردیم تا 
بتوانیم مشکالت خود را توسط گفتمان ملی حل و فصل 

کنیم.
آقای مسعود با اشاره بر چالش هایی که فرا راهِ کشور قرار 
ُفرصت  یک  به  باید  چالش ها  این  که  داشت  بیان  دارد، 

درست تبدیل شوند.
او با اشاره بر زمان نزدیک شدن برگزاری انتخابات ریاست 
باید  افغانستان گفت: ما  جمهوری و شوراهای والیتی در 
این که  نه  کند،  ببیشتر وصل  را  ما  انتخابات،  که  بکوشیم 

جدایی بیشتر میان مردم افغانستان به میان آورد.
احمد ولی مسعود نویسندۀ طرح آجندای ملی اضافه کرد: 
»امروز کشور ما در شرایطی قرار دارد که جامعۀ جهانی آن 
را ترک میکند و افغانستان و مردم آن را به حال خودشان 
رها خواهد کرد و می نگرند که مردم برای رفع مشکالت و 
ناهنجاری های خود چه انجام می دهند؛ آیا مردم افغانستان 
می توانند با خود کنار بیایند و روی یک برنامۀ ملی که بتواند 

متضمن منافع مردم باشد، همگام و هم فکر شوند.«  
میان  در  باید  افغانستان  مردم  اینکه  بیان  با  مسعود  آقای 
و  همگرایی  یک  به  آیندۀ خویش  تضمین  برای  خودشان 
به  این  از  پیش  ملی  آجندای  »طرح  افزود:  برسند،  تفاهم 
حوزۀ  و  کابل  نخبه گان  میان  نظریه دهی  و  مشوره خواهی 
جنوب غرب افغانستان گذاشته شد تا آنها برای آیندۀ خود 

نظر بدهند و تصمیم بگیرند و بعد از این نیز تیم آجندای 
ملی به برخی والیات دیگر سفر خواهند داشت و این طرح 
را به مشورۀ مردم خواهند گذاشت تا خود برای آیندۀ شان 
تصمیم بگیرند و تجاران سیاسی و قومی را نگذارند تا یکبار 

دیگر بر گرده های مردم فشار آورند و حکومت کنند.« 
آقای مسعود گفت: هیچ گروهی در افغانستان نمی تواند به 
تنهایی کشور را از بحران نجات بدهد. ما بدین نظر هستیم 
تا با یک همگرایی نتیجۀ انتخابات پیشرو را موفق بگردانیم 
و در نتیجۀ آن بتوانیم دولت وحدت ملی و یا همه شمول 

را ایجاد کنیم. 
 

در این حال، عبدالرحمن کبیری والی والیت پنجشیر ضمن 
والیت  به  ملی  آجندای  کنفرانس  کاروان  خوش آمدگویی 
ُدشوار  سال های  گذشت  از  بعد  افغانستان  گفت:  پنجیشر 

پایدار  ثبات  یک  به  اکنون  تا  متأسفانه  مقاومت،  و  جهاد 
دست نیافته است.

ملی  آجندای  طرح  از  خرسندی  ابزار  با  کبیری  آقای 
گفت: متأسفانه در جریان دوازده سال گذشته، برنامه ها و 
آجنداهای شخصی و قومی مطرح شد که هیچ گونه التیامی 

بر دردهای سرزمین ما نبود.«
به  ملی  آجندای  طرح  مطرح شدن  از  کبیری  عبدالرحمن 
عنوان راه بیرون رفت از بحران و رسیدن به دولت وحدت 
از  افغانستان  مردم  همۀ  داشت:  بیان  و  کرد  استقبال  ملی 
خانوادۀ قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود چشِم 
امید داشتند تا برنامه یی پیشکش کنند که جوابدهِ مشکالت 
را  مردم  آرزومندی  این  خوشبختانه  که  باشد  ما  سرزمین 
مطرح  با  مسعود  احمدشاه  شهید  برادر  مسعود  احمدولی 

کردن طرح آجندای ملی برآورده ساخت. 
افغانستان  امروز  شرایط  که  گفت  تأکید  با  کبیری  آقای 
آن مردم  پرتو  تا در  تفاهم و هم گرایی است  نیازمند یک 

زنده گی مسرت بخش داشته باشند.
بعد از  سخنان والی پنجشیر، بخش گفت وگوی آزاد در این 
نشست آغاز شد و اشتراک کننده گان دیدگاه ها و نظریه های 

شان را پیرامون طرح آجندای ملی ارایه کردند.
پنجشیر  مدنی والیت  نوری رییس شبکۀ جامعۀ    شهیدآقا 
ضمن اعالم حمایت از طرح آجندای ملی توسط نهادهای 
مدنی این والیت گفت: طرح آجندای ملی می تواند روزنۀ 

خوبی برای ایجاد آیندۀ بهتر در سرزمین ما باشد.
افزود: »طرح آجندای ملی  ادامۀ سخنانش  آقای نوری در 
برای ایجاد صلح پایدار، اعتماد و وحدت ملی، تمثیل ارادۀ 
مردم در امور سیاسی و تصمیم گیری های کالن کشوری و 
توزیع عادالنۀ قدرت میان همۀ اقشار کشور مفید و جوابده 

است.« 
هم چنان، آقای جهش یکی از فعالین مدنی والیت پنجشیر 
در سخنانی که در این نشست مشورتی داشت گفت: طرح 
آجندای ملی برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان 

می تواند نقش بسیار سازنده داشته باشد. 
افغانستان  تاریخی  گذشتۀ  رویدادهای  بر  اشاره  ضمن  او 
گفت: امروز افغانستان با مشکالت فراوانی دست و پنجه 
باشد،  جوابده  می تواند  که  گزینه یی  تنها  و  می کند  نرم 

آجندای ملی است. 
آقای جهش افزود: »این طرح زمانی می تواند مؤثریت بیشتر 
داشته باشد که با همه مردم افغانستان در داخل و بیرون از 

کشور به مشوره دهی گذاشته شود.«  
مولوی احمداهلل یکی از اشتراکننده گان این نشست مشورتی 
در جریان سخنانش گفت که مطرح کردن بحث آجندای 
ملی یک رویداد خجسته است و می تواند راه بیرون رفت از 

مشکالت امروزی باشد. 
والیت  معلم  تربیۀ  استادان  از  یکی  خراسانی،  اکرام الدین 
پنجشیر در این نشست ضمن حمایت از طرح آجندای ملی 
گفت: ما با پیوندزدن اقوام مختلف و ایجاد وحدت ملی، 
شماری  همین گونه،  برویم.  ملت شدن  طرف  به  می توانیم 
مشورتی  نشست  این  در  نیز  اشتراک کننده گان  از  دیگر 

دیدگاه های شان را مطرح کردند.

احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید مسعود به همه پرسش ها 
و صحبت  کننده گان  اشتراک  جانب  از  که  دیدگاه هایی  و 

کننده ها مطرح  شد، پاسخ ارایه کرد.
ملی،  اجندای  طرح  مشورتی  نشست  سومین  پایان  در 
کنفرانس  از  حمایت  در  را  اعالمیه یی  اشتراک کننده گان 

اجندای ملی صادر کردند.
در قسمتی از این اعالمیه آمده است: »اجندای ملی به حیث 
یک نقشۀ راه در جهت ایجاد تفاهم و همگرایی ملی، راه 
مدیریت  و  مهار  منظور  به  مدنی  ملی-  گفتمان  اندازی 
بحران، رسیدن به تفاهم و گفتمان ملی و دستیابی به صلح 

پایدار تدوین یافته است.« 
همچنان در این اعالمیه آمده است که خوشبختانه امروز) 
و  نخبه گان  مشورتی  نشست  سومین  طی   )۱۳۹۲/۹/۲۰
نشست  توافقات  بر  تائید  ضمن  پنجشیر،  والیت  منورین 
مشورتی اول در کابل و دوم در هرات تبادل نظرهایی در 
محور انتخابات و نحوۀ تشکیل حکومت آینده نیز صورت 

گرفت.
در  موجود  بحرانی  شرایط  در  که  شد  فیصله  نتیجه  در 
افغانستان برگزاری انتخابات یک اصِل قانونی و نیاز جدی 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  انتخابات  فرایند  در  و  است 
تضمین  و  جمعی  تصمیم گیری  میکانیزم  ایجاد  منظور  به 
مشارکت ملی و نهادمند از جمع نیروهای مطرح در سطح 
از  شماری  و  نیک نام  و  تأثیرگذار  شخصیت های  ملی، 
چهره های جدید، آغاز تشکیل کاراترین نحوۀ ایجاد دولت 
مشروع، مطمین و مرجعیت اعتماد ملی در کشور می باشد.

در  ملی  اجندای  طرح  پیرامون  نشست  هایی  این،  از  پیش 
والیت های کابل و هرات برگزار شده بود.

از هنگامی که طرح اجندای ملی از سوی احمد ولی مسعود 
مطرح گردیده است، با استقبال زیادی در داخل و خارج 
افغانستان مواجه شده است. سازمان ملل متحد، برخی از 
نهادهای مهم بین الملی، طرح اجندای ملی را مورد استقبال 

قرار داده اند.
در  ملی  آجندای   جریان مکمل سومین نشست مشورتی 
والیت پنجشیر، پس از این در روزنامه ماندگار به تفصیل 

به نشر می رسد.
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بی اعتنایی نماینده گان... 
آنها  »اگر  افزود:  او  شویم«.  ارعاب  تسلیم  که  نیستیم  ملتی  ما 
)امریکایی ها( این مساله را که باید درک می کردند، درک نکرده 

اند، برای شان خوب است که درک کنند«.
آقای کرزی گفت: »ما زمانی این )موافقت نامه امنیتی( را امضا 
می کنیم که مطمین شویم امضای ما صلح و ثبات می آورد«. حامد 
کرزی که سال آینده زمان کاری اش به پایان می رسد، در اصول 
گفته  اما  است،  کرده  تایید  را  واشنگتن  با  امنیتی  نامه  موافقت 
است که این موافقت نامه را بعد از انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان امضا می کند.
ایاالت  قانونگذاران  و  مقام ها  رنجش  مایۀ  کرزی  اظهارات  این 
این  اگر  اند  گفته  امریکایی  مقام های  است.  شده  امریکا  متحده 
موافقت نامه تا آخر سال روان میالدی امضا نشود، همه نیروهای 

امریکایی از افغانستان خارج می شوند.
افغانستان  برای  امریکا  متحده  ایاالت  نماینده ویژه  دابینز،  جیمز 
امریکا  کمیته مجلس سنای  در جلسه یک  هفته  این  پاکستان  و 
ابراز امیدواری کرد که هندوستان بتواند کرزی را به امضای این 

موافقت نامه ترغیب کند.
دابینز گفت: »فکر می کنم سفر او به هندوستان می تواند تاثیرگذار 
باشد، زیرا او در آنجا مورد احترام باال قرار دارد و روابط خوبی 

با حکومت هندوستان دارد«.
افغانستان  بازسازی  بخش  در  دالر  میلیارد  دو  حدود  هندوستان 
کمک کرده است و انتظار می رود که حامد کرزی در این سفرش 
خواستار کمک های بیشر به شمول بخش نظامی شود. کرزی در 
در  آرزوهای« خود  از  »فهرستی  هندوستان  به  اش  ماه می  سفر 

بخش کمک نظامی را به دهلی جدید سپرده بود.
یک  وارد  نباید  هندوستان  معتقدند  ناظران  برخی  که  حالی  در 
جنگ قدرت در افغانستان شود، روزنامه »اندیان اکسپرس« به این 
باور است که دهلی جدید باید برای مقابله با رقیب اش پاکستان 
که زمانی حامی اصلی طالبان بود، به افغانستان کمک نظامی کند.
»هرچند  است:  نوشته  جمعه اش  روز  سرمقاله  در  روزنامه  این 
پیامدهای منطقه یی تحویل دهی تسلیحات به کابل باید با احتیاط 
مورد سنجش قرار گیرد، دهلی جدید نمی تواند خطری برآمده از 
پیشروی احتمالی اردوی پاکستان در افغانستان بعد از سال ۲۰۱4 

را نادیده بگیرد«.
است  گفته  کابل  در  هندوستان  اسبق  سفیر  بهادراکمار،  ام.کی. 
که ممکن است کرزی مورد استقبال گرم هندوستان قرار بگیرد، 
باشد که همه خواست هایش برآورده  انتظار داشته  اما نمی تواند 

می گردد.
به  که  جایی  »تا  گفت:  پرس  فرانس  خبرگزاری  به  بهادراکمار 
که  است  این  من  درک  می شود،  مربوط  افغانستان  ضروریات 
گفتگوهایی در هر دو بخش بازسازی اقتصادی و تقویت ظرفیت 

نیروهای اردو جریان دارد«.

طاقت و سروری را...
به این نهاد خبر داده بود. 

این درحالی است که اخیراً صد ها تن با برپایی تظاهرات در 
و  تفرقه  که  محاکمه کشاندن کسانی شدند  به  کابل، خواهان 
تعصب را دامن می زنند . معترضین از جنرال طاقت به حیث 

یکی از آنها نام برده بودند.
وجنرال  نظامی  کارشناسان  از  یکی  طاقت،  عبدالواحد  اما 
هایش  گفته  از  اهلل  نجیب  داکتر  رژیم  ملی  امنیت  بازنشستۀ 

معذرت خواسته است.
او هفته گذشته از طریق تلویزیون ژوندون یک قوم را مالک 
اقوام دیگر توهین و اهانت  به  افغانستان تلقی نمود و  اصلی 
این  اصلی  وساکنان  بوده  خلف  نا  این ها  که  گفت  و  کرد 

سرزمین نمی باشند.
گفتنی است که رییس جمهور حامد کرزی به تازه گی از برخی 
رسانه ها و اشخاص بخاطر دامن زدن تعصبات زبانی وقومی 
به شدت انتقاد نموده، گفته است که چنین تعصبات از بیرون 
به  قانون   وباید   میگیرد  ملی صورت  تخریب وحدت  برای 

تمام قوت  و خشونتش  در برابر آنها  تطبیق شود.
قصداً  رسانه ها  از  برخی  اوقات،  بعضی  این که  ذکر  با  وی 
زبانی وحدت  و  قومی  تعصبات  زدن  دامن  با  که  مي خواهند 
ملی را تخریب کنند، از رسانه های خبری خواست که از همین 
حاال به چنین تعصبات دامن نزنند و برای تحکیم وحدت ملی 

کار کنند.
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امیدواری امریکایی ها...

بر خاک این کشور، متعرض با ایاالت متحده روبه رو 
رغم  به  قرارداد،  این  عقد  با  بنابراین،  شـد.  خواهد 
نیز  افغانستان  و  هند  روابط  پاکستان،  نگرانی های 
گسترده خواهد شد که این مسأله خود می تواند نکتۀ 

نخسِت چنین امیدواری یی باشد.
نکتۀ دیگر، تزلزل موقعیت پاکستان در نزد امریکاست 
که این نیز می تواند به سود هنـد تمام شود. طوری که 
با امضای پیمان امنیتی، افغانستان به یکی از متحدان 

استراتژیِک ایاالت متحده در منطقه تبدیل می شود و 
به این ترتیب، مأموریت پاکستان به عنوان یک متحد 
استراتژیک دیرین، کم کم به پایان می رسد. محتمل 
است که در آینده های نه چندان دور، ایاالت متحده 
به طور کامل دست از حمایت پاکستان بردارد. این 
در  اکنون  که  امریکاستیزی یی  به  توجه  با  مسأله 
سیاست های  موجودیت  نیز  و  دارد  وجود  پاکستان 
از  دور  به  خیلی  پاکستان،  دولت  در  امریکایی  ضد 

واقعیت نیست.
ایاالت  با  هند  نیک  روابط  مهم تر،  همه  از  نکتۀ  اما 

متحده است که به صورت طبیعی، ایاالت متحده از 
هند انتظار دارد تا آن کشور در جهت تحقق منافع 
زمینه  این  در  نیز  هند  ورزد.  تالش  متحده  ایاالت 
بی میل نمی نماید؛ زیرا با توجه به آن چه تا کنون گفته 
آمد، بدیهی است که هند در راستای تزلزل موقعیِت 
پاکستان در نزد ایاالت متحده تالش خواهد کرد و 
افغانستان،  سود  به  جایگاه  این  شدن  تعویض   نیز 
برای هنـد نیز خالی از مفاد نیست. زیرا تاریخ روابط 
کشور  دو  این  که  می دهد  نشان  هند  با  افغانستان 
حسِن نیت زیادی نسبت به هم داشته اند و همواره 

روابط خوب تجاری، فرهنگی، سیاسی و... میان شان 
برقرار بوده است.

با این همه باید دیده شود که هند می تواند در تحقِق 
و  پافشاری  زیرا  خیر؛  یا  شود  موفق  برنامه  این 
کم  دست  نباید  هم  را  کرزی  آقای  کنونِی  لجاجت 
گرفت. آقای کرزی در موقعیتی قرار گرفته که ممکن 
تمام  و  کند  وخیم تر  پیش  از  بیش  را  شرایط  است 

پیش بینی های موجود را نقش بر آب. 
در هر حال، برگشت آقای کرزی از هند، همۀ این 

نگرانی ها را پاسخ خواهد داد.

مردی در هرات لب وبینی...
شفاخانه  به  و  شده  آگاه  واقعه  این  از  جمعه  روز  عصر   
نهادهای  از  بود،  آمده  دخترش  دیدار  به  هرات  حوزه یی 

حقوقی خواهان رسیدگی به حقوق دختر خود شد.
عبدالهادی سالمی عنبری، دادستان ابتدایی ولسوالی انجیل 
هرات گفت تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که شوهر این 

زن عظیم نام دارد و به مواد مخدر معتاد است.
عنبری افزود: »او همیشه بر خانم خود فشار می آورده است 
که رخت شویی کند و به شکلی از اشکال پول جمع آوری 
کند و به شوهر خود بدهد که صرف مواد مخدر او شود«.

دادستان ولسوالی انجیل افزود: »طوری که خود این خانم 
پول  ستاره  از  هم  باز  گذشته  شب  شوهرش  گوید،  می 
خواسته بود، اما او پولی نداشته تا به او بدهد. بعداً بین هر 
دو مشاجره صورت می گیرد. دختر ۱۲ ساله این خانم می 
گوید که مرد ابتدا با سنگ بر سر او می زند و بعد از آن، 

لب و بینی اش را قطع می کند«.
در  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  دفتر  مقام های 
والیت هرات با تقبیح این عمل، خواستار رسیدگی جدی 

به قضیه شدند.
ملکه رسولی، مسوول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در 
هرات گفت اگر شوهر این خانم و افراد مانند او به سزای 
اعمال شان برسند، دیگر کسی جرئت نمی کند دست به 
این می  از  متاثر  »باز هم من  بزند:  ها  این گونه خشونت 
باشم که عاملین همچو واقعات گرفتار می شوند و به نام 
این که معتاد اند، فقط یک مدت کوتاه در زندان می مانند«.
را در والیت هرات حلق  نیز دو زن خود شان  قبل  هفته 
دلیل  خشونت  محلی،  مسووالن  گفته  به  که  کردند  آویز 

اصلی آن بوده است.
آمار  بلندترین  که  است  کشورهایی  از  یکی  افغانستان 
خشونت علیه زنان را دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان 
جاری  سال  اول  ماه  در شش  که  است  کرده  اعالم  اخیراً 
یافته  افزایش  درصد   ۲۵ زنان  علیه  خشونت  خورشیدی، 
آمارها فقط خشونت های ثبت شده در دفاتر  البته  است. 
که  حالی  در  گیرند،  می  بر  در  را  بشر  حقوق  کمیسیون 

بسیاری از این خشونت ها ثبت نمی شوند.

ستایش اسطوره آرسنال از اوزیل: 
دوست داشتم بازی در کنار اوزیل را تجربه کنم

هافبک بارسلونا، نیمار را بهترین خرید تابستانی 
رقابت های لیگا می داند.

نیمار در فصل جابجایی تابستانی سرانجام پس 
از کش و قوس های زیاد به بارسلونا پیوست.

این بازیکن جوان برزیلی خیلی زود در ترکیب 
تیم جدید خود جا افتاد و حاال در غیاب مسی 

یکی از بهترین بازیکنان بارسلونا است.
نیمار  از  ستایش  به  بارسلونا  هافبک  ژاوی، 
پرداخت و او را موفق ترین انتقال تابستانی در 
رقابت های لیگا دانست. این در حالی است که 
بعضی گرت بیل ، ستاره ولزی رئال مادرید را 
لیگا  رقابت های  در  تابستانی  خرید  موفق ترین 

می دانند.
میل«  »دیلی  روزنامه   با  گو  و  گفت  در  ژاوی 
در فصل  اسپانیایی  باشگاه های  انگلیس، گفت: 
امضا  را  بزرگی  قراردادهای  تابستانی  جابجایی 

به  بزرگ  بازیکن  چند  که  طوری  به  کرده اند. 
رقابت های لیگا اضافه شده اند. به نظر من نیمار 
مدتی  در  او  است.  تابستانی  خرید  موفق ترین 
توانایی های  رفته  میدان  به  بارسلونا  برای  که 
خود را به خوبی اثبات کرده است. او تنها در 
گلزنی و دادن پاس گل موفق نبوده ، بلکه نشان 
اگر  است.  بزرگ  بازی های  مرد  که  است  داده 
عملکرد او در دیدار برابر رئال مادرید را نگاه 
دیدار  آن  او در  ثابت می شود.  کنیم، همه چیز 
نشان داد که چه بازیکن بزرگی است. بازیکنان 
بزرگ ارزش خود را در دیدارهای بزرگ ثابت 
می کنند. نیمار بازیکن بزرگی است و می تواند 

در آینده کمک زیادی به بارسلونا کند.
مرحله  در  بارسلونا  بازی  آخرین  در  نیمار 
سلتیک  برابر  اروپا  قهرمانان  لیگ  گروهی 
بار  برای نخستین  عملکرد درخشانی داشت و 

با پیراهن آبی اناری ها  هت تریک کرد.
هر چند ژاوی، نیمار را بهترین خرید تابستانی 
رقابت های لیگا می داند ، اما گرت بیل، بازیکن 
این  در  عملکرد خوبی  مادرید هم  رئال  ولزی 
تیم داشته است و بسیاری او را بهترین خرید 

تابستانی لیگا می دانند.
پیراهن  با  خود  نخست  بازی های  در  بیل 
اما  نداشت،  خوبی  عملکرد  کهکشانی ها 
هفت  با  االن  و  افتاد  جا  تیم  این  در  رفته رفته 
گل زده پس از کریستیانو رونالدو و کریم بنزما 

بهترین گلزن تیمش به شمار می رود.

فرانسه  فوتبال  ملی  تیم  مدافع 
حقوق  نخستین  با  گفت 
برای  را  پدرش  خود  فوتبالی 
مکه  به  حج  فریضه  ادای 

فرستاد.
حاضر  حال  در  ساخو  مامادو 
یکی از محبوب ترین چهره های 
است.  فرانسه  فوتبال  ملی  تیم 
او در دور برگشت پلی آف جام 
فوتبال  ملی  تیم  برابر  جهانی 
اوکراین دو گل به ثمر رساند و 
به قهرمان ملی کشورش تبدیل 

شد.
در  تبار  سنگالی  بازیکن  این 
در  خود  اجتماعی  صفحه 

»توییتر« به سواالت دوستداران 
خود پاسخ داد. او در در پاسخ 
به این سوال که نخستین حقوق 
خود را صرف چه کاری کرد؟ 

پاسخ جالبی داد.
در  که  ساله   ۲۳ بازیکن  این 
توپ  لیورپول  در  حاضر  حال 
حقوق  اولین  گفت:  می زند، 
برای  تا  دادم  پدرم  به  را  خود 
ادای فریضه حج به مکه برود. 
دوست  و  است  مسلمان  او 
فریضه  تا  برود  مکه  به  داشت 

حج را به جای آورد.
پدری  از  پاریس  در  ساخو 
دوران  او  آمد.  دنیا  به  سنگالی 
از  یکی  در  را  خود  کودکی 
پاریس  نشین  فقیر  محله های 
با  االن  اما  گذاشت،  سر  پشت 
به  اوکراین  برابر  که  گلی  دو 
ثمر  رساند به چهره ی محبوب 

این شهر تبدیل شده است .
نوشتند  فرانسوی  رسانه های 
که به احتمال زیاد ساخو هم با 
توجه به این که پدرش اصلیتی 
اسالم  دین  به  دارد،  مسلمان 
تا االن خود  اما  باشد،  گرویده 
او دینش را علنی نکرده است.

ستایش  به  آرسنال  باشگاه  اسطوره 
از مسوت اوزیل پرداخت و او را به 

رابرت پیرس تشبیه کرد.
روز فصل  آخرین  در  اوزیل  مسوت 
جابجایی تابستانی به آرسنال پیوست.
در  زود  خیلی  کردتبار  بازیکن  این 
ترکیب توپچی ها جا افتاد و االن یکی 
از تاثیرگذار ترین بازیکنان این تیم به 

شمار می آید.
آرسنال  باشگاه  اسطوره  آنری،  تیری 
به ستایش از اوزیل پرداخت و گفت 
را  او  کنار  در  بازی  داشت  دوست 

تجربه کند.
تیم  در  حاضر  حال  در  که  آنری 
گفت:  می کند  بازی  آمریکا  ردبولز 
اوزیل  کنار  در  بازی  داشتم  دوست 
رابرت  یاد  به  مرا  او  کنم.  تجربه  را 
پیرس می اندازد. اوزیل مهارت باالیی 
پاس های  او  دارد.  توپ  با  بازی  در 
دیدنی به هم تیمی هایش می دهد و 
است.  موفق  بسیار  سازی  بازی  در 
با  می تواند  که  است  بازیکنانی  از  او 
دارد  دوست  را  که  آنچه  هر  توپ 

انجام دهد.
بازیکنان  بهترین  از  یکی  که  آنری 
تاریخ باشگاه آرسنال به شمار می آید، 

یک  فاکتورهای  تمام  اوزیل  افزود: 
هافبک طراز باال را دارد. او انگار در 
تنهایی در حال  به  باغچه خانه خود 
توپ  با  او  کار  است.  کردن  بازی 

ستودنی است.
بسیار  آرسنال  در  که  در حالی  آنری 
محبوب بود و در دوران اوج خود به 
قبول  را  بارسلونا  پیشنهاد  سر می برد 
تیم پیوست و در آبی  این  به  کرد و 
می خواست  که  آنچه  هر  به  اناری ها 
دست یافت و قهرمانی در رقابت های 
قهرمانان  لیگ  و  حذفی  جام  لیگا، 

اروپا را با این تیم تجربه کرد.
بارسلونا  از  جدایی  از  پس  آنری 
مقصد  عنوان  به  را  آمریکا  فوتبال 
فصل  او  کرد.  انتخاب  خود  بعدی 
گذشته به صورت قرضی به آرسنال 
باز گشت و برای این تیم هم موفق به 
گلزنی شد، اما دوباره به لیگ آمریکا 
برگشت تا برای نیویورک ردبولز تیم 
از  االن پس  او  کند.  بازی  کنونی اش 
لندن  به  آمریکا  لیگ  شدن  تعطیل 
بازگشته است و با تیم محبوب خود 
است  کردن  تمرین  حال  در  آرسنال 
تا بتواند آمادگی بدنی خود را حفظ 

کند.

انتقام گیری راه حل نیست...
بر  تاکید  نکرد.  جرأت  هم  پیام  یک  ارسال  به  حتا 

محاکمۀ مجرمین
قربانیان  خانواده های  و  ماندگان  باز  حال،  همین  در 
برای  گام  نخستین  عنوان  به  را  انکشاف  این  جنگ 
جنایات،  سازی  مستند  قربانیان،  حقوق  به  رسیده گی 
جنگ  قربانیان  برای  خواهی  عدالت  و  یابی  حقیقت 

های بیش از سه دهه اخیر استقبال می کنند.
که  می گوید  جنگ  قربانیان  شورای  رییس  افغانیه، 

را  دردی  جنگ  قربانیان  برای  جاده  یک  نامگذاری 
دوا نمی کند، زیرا به باور وی برای تامین عدالت باید 
عاملین جنایات به محکمه کشانده شوند.  او می افزاید 
که باید از خانواده های قربانیان پوزش طلبی شود و به 

آنان جبران خساره پرداخته شود.
جادۀ  » قربانیان جنگ« در حالی در کابل نامگذاری 
گردهمایی های  و  نشستها  روان  هفتۀ  در  که  می شود 
متعددی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و عدالت 
خواهی به قربانیان جنگ در کابل و شماری از والیات 

برگزار شد.
بازماندگان  و  مدنی  جامعۀ  بشر،  حقوق  فعال  صدها 
قربانیان جنگ در کابل روز پنجشنبه راهپیمایی کردند 
و محاکمۀ کسانی را که در چند دهۀ گذشته مرتکب 
نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری شده اند یگانه 

راه برای تامین عدالت خواندند.
فعاالن شرکت کننده در این راهپیمایی ها می گویند که 
قدرت  در  نیز  کانون  هم  بشر  حقوق  ناقضین  بیشتر 

سهیم اند و متصدی سمت های مهم دولتی استند.

ژاوی:

 نیمار مرد بازی های بزرگ است
بازیکنی که با نخستین حقوق خود 

پدرش را به مکه فرستاد

ورزش

نگرانی از افزایش قیمت...
افغانستان شاهد مبادله یک دالر  بازارهای  نیز قیمت   
چند  از  بیش  وضعیت  این  اما  بود  افغانی   ۶۰ معادل 

روز ادامه نیافت.
مقام های افغان انتظار دارند که اگر افغانستان با امریکا 
موافقتنامه امنیتی امضا کند بخشی از نگرانی های مردم 
نسبت به آینده از نقطه نظر امینتی رفع خواهد شد و 
انتظار می رود نرخ دالر در بازار ارز افغانستان به ۵۱ 

افانی کاهش پیدا کند.
نرخ دالر به افغانی در یک دهه گذشته تا حد زیادی 
ثابت بوده و در اکثر این سالها یک دالر امریکایی بین 

4۸ تا ۵۰ افغانی مبادله شده است.
در  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس  دالوری  نوراهلل 
گفت وگویی با بی بی سی فارسی گفته که اگر خبرهای 
خوشی در مورد آینده امنیتی افغانستان برسد و خاطر 
دالر دوباره  ارزش  کند،  آرام  آینده  به  نسبت  را  مردم 

کاهش خواهد یافت.
در  امریکایی  دالر  شدن  قیمت  گفت  دالوری  آقای 
برگزاری  به  نسبت  مردم  نگرانی  جهانی،  بازارهای 
نیروهای  خروج  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
بین المللی در سال آینده از افغانستان و همچنین بحث 

امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا از دالیل باال رفتن 
قیمت دالر در برابر افغانی است.

در  افغانستان  تاخیر  آیا  سوال که  این  به  پاسخ  در  او 
افزایش  بر  تاثیری  امریکا  با  امنیتی  موافقتنامه  امضای 
نرخ دالر داشته است یا خیر؟ گفت: »بله، طبعًا، تاثیر 
مستقیم داشته است چون موضوع امنیتی است، مردم 
نگران هستند که چه اتفاق خواهد افتاد. اگر کارهایی 
صورت گیرد که خاطر مردم آرام شود تاثیر مثبتی روی 

باال رفتن ارزش افغانی در برابر دالر خواهد داشت.«
آینده  های  سال  در  که  گفت  ادامه  در  دالوری  آقای 
صورت  توکیو  اجالس  در  که  تعهداتی  به  افغانستان 
گرفته، دل بسته است که به باور او آن هم به وضعیت 
با  کشورها  این  رابط  و  افغانستان  سیاسی  و  امنیتی 

دولت های کمک کننده بستگی دارد.
و  میلیارد  هفت  افغانستان  دولت  حاضر  حال  در 
اسعار  بخش  در  امریکایی  دالر  میلیون  چهارصد 
بین المللی خود ذخیره دارد و این پول را برای شرایط 
اضطراری و جلوگیری از بحران احتمالی مالی ذخیره 

شده است.
فقط غرق نمی شویم

آقای دالوری می گوید در صورتی که تعهدات اجالس 
توکیو عملی نشود، افغانستان می تواند با این پول تنها 

»سر خود را از آب بیرون نگه دارد و غرق نشود.«
در  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  پیشتر 
 ۶ کشورش،  که  بود  گفته  کابل  در  خبری  نشست 
کمک های  که  صورتی  در  و  دارد  ذخیر  دالر  میلیارد 
جامعه جهانی متوقف شود می تواند از این پول تا دو 

سه سال آینده استفاده کند.

دورنمای  مدت،  کوتاه  برای  که  برنامه ها  این  از  جدا 
افغانستان منوط به منابع زیرزمینی این کشور  اقتصاد 
از جمله استخراج معادن بزرگ است که در چارچوب 

برنامه های درازمدت اقتصادی افغانستان قرار دارد.
برنامه هایی که بدون کمک های جامعه جهانی و تامین 

امنیت، ممکن نیست.
افغانستان و امریکا پس از حدود ۱۸ ماه بحث و جدل 
هنوز نتوانسته اند با امضای موافقتنامه امنیتی امریکا و 
افغانستان به بحث در مورد حضور نیروهای خارجی 
این حضور  میزان و چگونگی  و  از سال ۲۰۱4  پس 

پایان دهند.
آقای کرزی گفته است تا زمانی که روند صلح عمال 
هوایی  و  زمینی  شبانه  عملیات  امریکا  و  نشود  آغاز 
این  پای  نکند  افغانستان را متوقف  خود را در خاک 

موافقتنامه امضا نخواهد کرد.
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           منوچهر
حامد  جمهور  رییس  گذشته،  هفتۀ  پنج شنبه  روز 
کرزی عازم کشور هند شد. در خبرنامه  یی که از 
منتشر شده، دالیل  سوی ارگ ریاست جمهوری 
این سفر، اشتراک در کنفرانِس »روابط بین المللی 
افریقا«  و  آسیا  در  توسعه یی  مشارکت  و  هند 
از مقامات  با شماری  نیز مالقات  خوانده شده و 

افغانستان  و  هند  روابط  گسترش  بر  بنا  که  هند 
این همه، سروصداهایی  با  انجام خواهد پذیرفت. 
وجود دارد مبنی بر این که کشور هند روی امضای 
پیمان امنیتی افغانستان با ایاالت متحده، تأثیرگذار 
این  حاشیۀ  در  قوی  احتمال  به  و  بود  خواهد 

امضای  به  را  آقای کرزی  مقامات هند  کنفرانس، 
این گمان زمانی  پیمان تشویق خواهند کرد.  این 
نمایندۀ  دابینز،  جیمز  تازه گی  به  که  شد  تقویت 
پاکستان،  و  افغانستان  برای  متحده  ایاالت  ویژۀ 
هند  نزدیک  روابط  به  توجه  با  که  است  گفته 
آن  به  کرزی  آقای  سفر  دارد  توقع  افغانستان،  و 
کشور، روی امضای پیمان امنیتی تأثیرگذار باشد. 

این  در  نیز  هندی  رسانه های  از  برخی  هم چنان 
چنین  کل  در  که  داشته  اند  تبصره هایی  زمینه 

انتظاری به وجود آمده است.
در خصوص  کرزی  آقای  موضع  که  آن جایی  از 
مخالفت با پیمان و شرط و شرایط گذاشتِن بسیار 

برای امضای آن، هر روز خصمانه تر شده می رود؛ 
طریق  هر  به  تا  دارند  سعی  امریکایی ها  اکنون 
از  دست  که  کنند  وادار  را  کرزی  آقای  ممکن، 
لجاجت بردارد و بیش از این مسالۀ پیمان امنیتی 
هند  از  امریکایی ها  توقع  بنابراین،  ندهد.  را کش 
مبنی بر وساطت کردن در این زمینه از همین جا 
ناشی می گردد. اما پرسش این جاست که دل گرمی 
 و امیدواری ایاالت متحده برای چنین وساطتی از 
کجا به میان آمده است؟ آیا تنها رابطۀ نیِک هند و 
افغانستان چنین امیدی را برای ایاالت متحده خلق 
کرده است و یا حرف های دیگر نیز در این زمینه 

وجود دارد؟
وجود  نیز  دیگری  مسایل  که  می رسد  نظر  به 
که  می سازد  را خوش بین  متحده  ایاالت  که  دارد 
امنیتی  نقش هند در وساطت برای امضای پیمان 

می تواند موثر باشد.
بر  هند  و  پاکستان  دیرینۀ  که دشمنی  آن جایی  از 
نیک  هندی  مقامات  نیست،  پوشیده  کس  هیچ 
می دانند که عقد پیمان امنیتی افغانستان با ایاالت 
منطقه  در  پاکستان  دخالت های  و  نقش  متحده، 
خواهد  کم رنگ  بسیار  را  افغانستان  در  ویژه  به 
به  دیگر  پاکستان  پیمان،  این  امضای  با  ساخت. 
صورت آشکار در افغانستان دخالت کرده نخواهد 
نمی تواند  بخواهد،  که  گاهی  هر  نیز  و  توانست 
علنًا از نگرانی های خویش مبنی بر گسترش روابط 
مواد  از  یکی  چون  زند.  سخن  افغانستان  و  هند 
از  متحده  ایاالت  همه جانبۀ  حمایت  پیمان،  این 
افغانستان است که در  استقالل و تمامیت ارضی 
صورت تعرض...                    ادامه صفحه 7

دادستانی کل:امیدواری امریکایی ها از سفر کرزی به هند
جنرال طاقت و مدیر روزنامه 

انصار  را بازداشت کرده ایم

جنرال واحد طاقت به دلیل دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی، 
از سوی دادستانی کل افغانستان بازداشت شده است. 

رحمت اهلل نظری، معاون دادستانی کل ضمن تأیید خبر بازداشت 
جنرال طاقت از دستگیری جواد سروری مدیر مسوول روزنامۀ 

انصار نیز خبر داده است. 
مورد  در  پژواک  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  نظری  اهلل  رحمت 
دوسیۀ  که  گفت  اما  نداد؛  معلومات  دوتن  این  دستگیری  علت 
از بخش های ریاست تحقیق دادستانی کل محول  به یکی  آن ها 

گردیده است.
عامۀ  حقوق  و  مدنی  دادستانی  رییس  حفیظ،  اهلل  حفیظ  اما 
دادستانی کل گفت که جنرال طاقت به ارتباط تفرقه افگنی میان 

اقوام بازداشت شده است.
وی افزود: »ما مدارک کافی در اختیار خود داشتیم  و به دادستان 
پیشنهاد  همین  اساس  بر  طاقت  جنرال  و  کردیم  پیشنهاد  کل 

دستگیر شده است.«
پیش از این بی بی سی فارسی به نقل از سخنگوی دادستانی کل، 
از فراخواندن اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت و بسم اهلل افغانمل 

به اتهام تفرقه افگنی...                              ادامه صفحه 6

و  تاجیکستان  خارجه  امور  وزارت   مقامات 
طرح  مورد  در  گفت وگو  ضمن  افغانستان 
توافقنامه حمل و نقل، خواستار تسریع در روند 

امضای آن با کشور پاکستان شدند.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان 
در بیانیه یی افزود: نظام الدین زاهداف و ارشاد 
احمدی معاونان وزیر امور خارجه تاجیکستان 
و افغانستان در حاشیۀ اجالس شورای وزیران 
اسالمی  همکاری های  سازمان  خارجه  امور 
نقل  توافقنامه حمل و  )OIC( در مورد طرح 

با پاکستان گفت وگو کردند.
بیانیه، دیدار زاهداف و احمدی  این  بر اساس 
در حاشیۀ اجالس شورای وزیران امور خارجه 
سازمان همکاری های اسالمی در شهر کونکاری 

مورد  در  و طرفین  برگزار شد  »گینه«  پایتخت 
آماده سازی  گسترش روابط و تسریع در روند 
توافقنامه سه جانبه حمل  و نقل بین تاجیکستان، 

افغانستان و پاکستان بحث و گفت وگو کردند.
در  کشور  سه  کارشناسان  می افزاید:  بیانیه 

آینده یی نزدیک...              ادامه صفحه 6

مقام های صحی و دادستانی کل در والیت هرات از بریدن لب 
و بینی یک خانم توسط شوهرش خبر داده اند. گفته شده است 
که شوهر این خانم معتاد است و همواره او را مورد خشونت 

قرار می داده است تا برایش پول پیدا کند.
مسووالن شفاخانه حوزه یی والیت هرات گفتند که لب و بینی 
با چاقو توسط  این خانم شب جمعه )۲۲ قوس/ ۱۳ دسمبر( 
شوهرش بریده شده است. این زن باشنده منطقه »درب قندهار« 
والیت هرات است و شوهرش بعد از انجام این عمل از خانه 

فرار کرده است.
عزیز الرحمان جامی، داکتر موظف در شفاخانه حوزه یی هرات 
انتقال  گفت که این خانم ساعت سه صبح جمعه به شفاخانه 
نواحی  به  چاقو  از ضربات  زیادی  »تعداد  افزود:  او  شد.  داده 
مختلف سر زن اصابت کرده است. همچنان ضربات چاقو در 
دست و سینه این زن نیز اصابت کرده است. وضعیت این خانم 

فعال قناعت بخش است«.
این زن ۲۳ ساله ستاره نام دارد و مادر چهار کودک دختر است. 

بستگان این زن می گویند که شوهرش به مواد مخدر معتاد است 
و همواره با خشونت او را مجبور می کرده است که برایش پول 

پیدا کند تا خرج مواد مخدرش تامین شود.
مادر ستاره که...                                     ادامه صفحه 7

دوشنبه، کابل و اسالم آباد توافقنامۀ مشترک حمل و نقل امضا 
می کنند مردی در هرات لب وبینی خانمش را برید


