
نتیجه نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز 
نشان داد اکثریت امریکایی ها از جنگ سیزده ساله 
در افغانستان که در نتیجه آن دو هزار و دویست و 
هشتاد و نه سرباز امریکایی کشته و بیش از نوزده 

هزار نفر زخمی شده اند به شدت ناراضی اند.
از  درصد  و شش  نوشت: شصت  پست  واشنگتن 
امریکایی ها معتقدند این جنگ که تقریبًا با حمایت 
ارزش  است  شده  آغاز  کشور  این  مردم  اکثریت 

نداشته است.
پنجاه درصد از شرکت کننده گان در نظرسنجی قویًا 
جنگیدن  ارزش  وجه  هیچ  به  جنگ  این  می گویند 

نداشته است.
به رغم این انتقادها، پنجاه و پنج درصد از شرکت 
از  تعدادی  ماندن  باقی  با  نظرسنجی  در  کننده گان 
نیروهای امریکا در افغانستان به منظور مشارکت در 

عملیات مبارزه با ستیزه جویی و آموزش نیروهای 
افغان موافقند و تنها چهار نفر از هر ده نفر خروج 
افغانستان  از  را  امریکایی  سربازان  همه  کامل 

خواستارند.
نتیجه نظرسنجی جداگانه آسوشیتدپرس - جی اف 
کا نیز نشان داد پنجاه و هفت درصد از امریکایی ها 
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اندیشه و ذهنت را باز کن تا فرصـت ها را ببیني.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نگرانی از استخراج غیرقانونی معادن

حکومت از تاراج منابع معدنی 
جلوگیری کند

کرد:  تاکید  افغانستان  ریاست جمهوري  سخنگوي 
وادار  را  افغان  مقامات  نمي تواند  امریکا  فشارهاي 
 - کابل  میان  دفاعي  و  امنیتي  توافقنامه ي  امضاي  به 

واشنگتن سازد.
ایمیل فیضي...                              ادامه صفحه 6 

که  کرد  تصریح  دیگر  یکبار  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
نیروهای نظامی کشورش در ختم سال ۲۰۱۴ افغانستان را 

ترک خواهند کرد.
آقای اوباما که در آخرین کنفرانس خبری سال ۲۰۱۳ صحبت 
می کرد، گفت: همانگونه که امریکا جنگ را در عراق خاتمه 

داد در افغانستان نیز خاتمه خواهد داد.
انتقال  »به  گفت:  سفید  کاخ  در  جمعه  روز  اوباما  آقای 
سربازان مان به امریکا ادامه می دهیم. مانند همیشه در برابر 
دشمنان مان هوشیار خواهیم ماند تا کشور خود و کارمندان 

امریکایی مان را در خارج از این کشور محافظت کنیم.«
امضای  عدم  یا  امضا  دربارۀ  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
توافقنامۀ امنیتی...                                ادامه صفحه 6

رییس جمهور پنج تن از نامزد وزیران را به منظور 
فرستاد.  نماینده  گان  مجلس  به  اعتماد  رای  گرفتن 
مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور 

کرزی این نامزدان را به  نماینده  گان معرفی نمود.
محمد  خارجه،  وزارت  برای  مقبل،  احمد  ضرار 
عارف نورزی برای وزارت انرژی و آب، دین محمد 
مبارز راشدی برای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، 
محمد شاکر کارگر برای وزارت تجارت و صنایع و 
به مجلس  معادن  برای وزارت  بارکزی  اکبر  محمد 

نماینده  گان معرفی شده اند.
به   شنبه  روز  کوتاهی  سخنان  در  فهیم  مارشال 
نماینده  گان مجلس نماینده  گان گفت: »افغانستان در 
شرایط بسیار حساس قرار دارد که هرگونه اشتباهات 

و عدم تعامل در امور می  تواند آن را به بحران های 
بسیار مدهش گرفتار سازد. از این رو الزم است که 
در میان تمام ارگان های جمهوری اسالمی افغانستان 

همسویی کامل وجود داشته باشد«.
قرار است مجلس نماینده  گان برای این نامزد وزیران 
روز چهارشنبه هفته جاری رای گیری کند. این پنج 
خانه ها  وزارت  سرپرست  عنوان  به  آن  از  پس  تن 
انتخابات  برای  پیشین  وزیران  که  شدند  معرفی 

ریاست جمهوری سال آینده کاندیدا شدند.
تأکید به برگزاری انتخابات

در حالی که هفته گذشته یکی از سناتوران از تمدید 
بود،  گفته  سخن  کرزی  رییس جمهور  ماموریت 

مارشال فهیم...                         ادامه صفحه 6

فیضی:

کابل تحت تاثیر فشارهای 
امریکا قرار نمی گیرد

امریکایی ها: 

جنگ افغانستان ارزش جنگیدن نداشته است 
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مارشال فهیم هنگام معرفی نامزد وزرا به مجلس:

انتخابات آینده سرنوشت کشور را رقم خواهد زد

اوباما: 
جنگ را در افغانستان خاتمه 

می دهیم



صلح   تأمین  برای  کرزی  آقای  بیهودۀ  تالش های 
بدون شک توهِم ناشی از بزرگ بینی های سیاسِی او 
به هیچ  که  از یک دهۀ گذشته است ـ  بیشتر  ظرف 

نتیجۀ مثبتی نیز نیـنجامیده است. 
با ایجاد شورای عالی صلح، توانست در این  او نه 
با  نه  بردارد،  سنجیده شده یی  و  دقیق  گام  راستا 
میان  هرازچندگاهی  که  پراکنده یی  گفت وگوهای 
انجام  مسلح  مخالِف  گروه های  و  ارگ  نماینده گان 
تسهیل کنندۀ  که  دفتری  گشایش  با  هم  نه  و  شد، 

چنین گفت وگوهایی باشد. 
روی  تازه یی  ترفند  به  کرزی  آقای  اما  حاال 
عنوان  به  کاری اش  مأموریت  پایان  در  تا  آورده 
توجیه کنندۀ  بتواند  حداقل  کشور  رییس جمهوری 
شکست های مفتضحانه اش در روند تأمین صلح در 
مگر  نیست  چیزی  تازه  ترفنِد  این  باشد.  افغانستان 
امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا در بدل تأمیِن صلح 
به عنوان ضرب االجل  آقای کرزی  ظرف مدتی که 

تعیین کرده است. 

آقای کرزی در روز پایانی نشست جرگۀ مشورتی، 
برای  تازه اش  شروط   از  حیرت آوری  گونۀ  به 
گفت؛  سخن  امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
شروطی که حتا سبب رنجِش اعضای شرکت کنندۀ 
تا  آورد  به وجود  را  فضایی  و  شد  مشورتی  جرگۀ 
شرکت کننده گاِن جرگۀ مشورتی سخنان آقای کرزی 
را اهانت به تصمیِم خود در مورد امضای توافق نامۀ 
امنیتی با امریکا تعبیر کنند. نمایش نامۀ آقای کرزی 
در مورد تأمین صلح البته در این جا به پایان نرسید 
و او هر گونه گفت وگو با مقام های امریکایی را در 
مورد توافق نامۀ امنیتی، منوط به پذیرِش این شروط 

دانست. 
مواضع  به  واکنش  در  امریکایی  مقام های  حاال 
آقای کرزی، بحث گزینۀ صفر را مطرح کرده اند و 
به نوعی می خواهند مقاومت خود را در برابر چنین 
از جانب  خواست ها و پیش شرط هایی نشان دهند. 
برخی  نشر  با  اخیر  روزهای  در  امریکایی ها  دیگر، 
حضور  از  حمایت  میزان  می خواهند  نظرسنجی ها 
خود در افغانستان را در افکار عمومی این کشور، به 
رخ مردم و به ویژه دولت مردان افغانستان بکشند. در 
آخرین نظرسنجی هایی که در این خصوص صورت 
نظر  امریکا،  مردم  درصد  شصت  از  بیشتر  گرفته، 
غیرموافق با حضور سربازاِن این کشور در افغانستان 
شک  بدون  رقم  این  داشته اند.   ۲۰۱۴ سال  از  پس 
می تواند  امریکا  سیاست های  در  تعیین کننده  رقمی 
قلمداد شود، البته اگر پای تصمیم های کالِن سیاسی 
و امنیتی مطرح نباشد. اما پرسش اصلی این جاست 
به  را  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  آقای کرزی  که چرا 
تأمین صلح در افغانستان منوط ساخته و امریکایی ها 
نیز به گونه یی از پذیرِش این شرط طفره می روند؟ 

پرسش  همین  محور  در  نیز  مهم  و  کلیدی  بحث 
می تواند مطرح باشد. این بحث البته شامل موضوِع 
صلح و اقدام هایی ست که آقای کرزی ظرف بیشتر 
داده  انجام  راستا  این  در  گذشته  سال  دوازده  از 
است. آقای کرزی در این میان، به دنبال گم شده یی 

سوءمدیریت،  دلیل  به  متأسفانه  که  است  سرگردان 
نه در دسِت او بوده و نه هم خواهد بود. این کلید 
هم چنان  که  است  افغانستان  صـلِح  کلیـد  گم شده، 
آقای کرزی را در پایان دورۀ مأموریتش، به اضطراب 

انداخته است. 
آقای کرزی دور دومِ ریاست جمهوری خود را با این 
وعدۀ کالن آغاز کرد که در پایان آن، مردم افغانستان 
استند.  خود  کشور  در  امنیت  و  صلح  تأمین  شاهد 
آقای کرزی برای رسیدن به این هدف، البته گام های 
لرزان و اشتباه آمیزی را برداشت؛ گام هایی که به جای 
رسیدن به مقصد، افغانستان را بیشتر از میسر اصلِی 
بازداشت؛ گام هایی  امنیت در کشور  تأمین صلح و 
مثل »برادر« خواندِن طالبان و تقاضای رهایی آن ها 

از زندان های پاکستان و یا هم گوانتانامو. 
و  نکرد  بسنده  نیز  اقدام ها  این  به  تنها  کرزی  آقای 
کدام  صلح  تأمین  اصلی  میسر  بداند  آن که  بدون 
است، دست به ایجاد شورای عالی صلح زد و سپس 
از  یکی  در  طالبان  برای  دفتری  گشایش  خواستار 
آن که  بدون  هدف  دو  این  شد.  اسالمی  کشورهای 
اگر  البته  ـ  کنند  هدایت  مقصد  به  را  کرزی  آقای 
در  صلح  تأمین  واقعًا  او  اصلی  مقصد  که  بپذیریم 
کشور بوده باشد ـ برآورده شدند و تنش های تازه یی 

را در روند صلح در کشور به وجود آوردند. 
ایجاد شورای عالی صلح بدون آن که کارنامۀ موفقی 
در راستای تأمین صلح داشته باشد، پول های گزافی 

تأمین می کنند،  آن  ها را  امریکایی  منابع  را که عمدتًا 
این  از  یا  که  ریخت  کسانی  جیب  به  و  داد  هدر 
که  یا هم گروه هایی  و  می کردند  روند سوءاستفاده 
به هیچ وجه رابطه یی با جنگ و صلح در افغانستان 
نداشتند؛ مثل برخی گروه های مسلح محل که به دلیل 
یا  و  کرزی  آقای  نحوۀ حکومت داری  از  نارضایتی 
به  تفنگ  زور  به  هم چنان  گذشته،  اعمال  از  ترس 
صلح  عالی  شورای  می دادند.  ادامه  خود  زنده گی 
برای آن که نشان دهد کاری در راستای تأمین صلح 
انجام داده، این افراد را با دادن پول و رشوه وادار به 
گذاشتن تفنگ کرد، که پس از مدتی آن ها دوباره به 
مواضع اولیۀ خود برگشتند و در حال حاضر نیز با 

اخاذی و قطاع الطریقی امرار معیشت می کنند. 
برای  دفتری  گشایش  که  کرزی  آقای  دیگِر  هدف 
طالبان بود نیز برآورده شد؛ ولی این هدف به محض 
عملی شدن، از سوی شخص رییس جمهوری مورد 
تحریم قرار گرفت و به زودی به یک تشنج سیاسی 
کالن میان آقای کرزی و حامیان بین المللی او تبدیل 
به  آن  از  که  برادر  داستان مال  به  میان  این  در  شد. 
نیز  می شود  یاد  طالبان  گروه  شماره دومِ  فرد  عنوان 
اوج  این باره،  در  کرزی  آقای  کرد.  اشاره  باید 
ندانم کاری های سیاسی خود را به نمایش گذاشت. 
از  یکی  در  که  را  برادر  مال  دلیل،  هر  به  حاال  او 
به  داشت،  قرار  نظارت  تحت  پاکستان  زندان های 
عنوان کلید صلح مطرح کرد و از مقام های پاکستانی 
و جامعۀ جهانی، خواهان رهایی او شد. اما مال برادر 
هم پس از رهایی ـ البته رهایی یی که هنوز به گونۀ 
تأمین  برای  روزنه یی  نتوانست  ـ  نشده  انجام  کامل 

صلح در کشور باز کند. 
تمام  آقای کرزی می خواهد  اقدام،  حاال در آخرین 
راستای  در  را  خود  ندانم کاری های  و  ناکامی ها 
آن ها  از  و  بیندازد  دیگران  گردِن  به  صلح،  تأمین 
بخواهد که صلح را در افغانستان در مدت باقی ماندۀ 
جهانی  جامعۀ  شاید  کنند.  تأمین  او  حکومت دارِی 
در  را  افغانستان  مردم  بتوانند  امریکایی ها  به ویژه  و 
نمی توان  هرگز  ولی  کنند؛  کمک  صلح  به  رسیدن 
باور کرد که کلید صلح صرفًا در دست آن هاست. 

آقای کرزی به گونۀ اشتباه آمیز می خواهد چیزی را 
که ظرف دوازده سال گذشته تأمین کرده نتوانسته، 
تأمین  مأموریتش  پایان  به  باقی مانده  چندماه  ظرف 
این  به  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  کردن  منوط  کند. 
و  نمی برد  دهی  هیچ  به  راه  شک  بدون  مسأله، 
تیری ست که آقای کرزی در تاریکی رها کرده است. 
آقای کرزی می داند که تأمین صلح با روش های او 
امکان پذیر نیست، ولی برای این که اذهان عمومی را 
صلح  کلید  که  دهد  نشان  می خواهد  کند،  منحرف 
پیـدا کرده  ماه های حکومت داری اش  را در آخرین 
و حاال می خواهد آن را به مردم افغانستان پیشکش 

کند. 
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صـــــلح؛
 کلیـدی که در دسِت کرزی نیست!

 

آخرین شِب آذرماه را در تقویم و فرهنگ کهن آریایی، شب یلدا 
نام نهاده اند. این شب، از غروِب آفتاِب آخرین روز پاییز، تا طلوع 
آفتاِب  نخستین روزِ ماه دی را در بر می گیرد که از آن پس، شب ها 

کوتاه تر شده می رود. 
و  طبیعی  رویدادهایی  همه  و  همه  یلدا  و  مهرگان  سـده،  نوروز، 
زیبـا به شمار می آیند که آریایی ها بر این بنیاد نیک، آن ها را پاس 
 می داشتند. تاریخ به خاطر دارد که در گذشته این سرزمین آیین ها 
و سنت های کهِن فراوانی برای تجلیل از زیبایی های آفرینش و رو 
این  بدون شک  است.  داشته  وجود  نشاط آور  هم زیستِی  به  آوردن 
جشن ها که هرکدام یادآورِ موهبت های خداوندی و لطافت های عالِم 
خلقت است، هرگز با آموزه های اسالمی مغایرت نداشته و ندارند. 
اما با این همه، طی ادوار مختلف، بر اثر جزم اندیشی و قشری گری 
برخی ها، این سنت ها و جشن های نیکو به تدریج مطرود و مهجور 
و  مومن  فرهنگ دوستاِن  روشن گری های  یُمن  به  اکنون  اما  گشتند. 
متدین، این رسومِ پسندیده به خاستگاه های اصیِل خود بازمی گردند.
این سرزمین  پُربار. مردمِ  تاریخ زرین و  با  افغانستان سرزمینی ست 
ریشه های بسیار عمیقی با گذشتۀ باستانی شان دارند؛ ریشه هایی که 
یک سرش به امروز و سِر دیگرش به هزاره های قبل می رسد. هرچند 
افغانستان امروزی، درگیر تنش های بسیارِ هویتی و فرهنگی ست و 
روحیۀ  که  شده  سبب  زبانی  و  قومی  کورِ  سیاست های  جنگ ها، 
و درخشاِن  فرهنِگ کهن  این همه،  با  اما  مردم تضعیف گردد؛  ملی 
اقوام ساکن  تمام  این سرزمین، که بی هیچ تردیدی میراث مشترک 
ملی  وحدت  تحکیم  برای  مناسبی  بستر  می تواند  است،  افغانستان 
فراهم سازد. نگاه علمی و به دور از تعصب به این فرهنگ باستانی، 

می تواند نقطۀ پیوند تمام افغانستانی ها گردد.
مسلمًا خالف آن چه که امروز افراط گرایان دینی و یا متعصبان قومی 
تبلیغ می کنند، جشن ها، اعیاد و دیگر مظاهر کهِن آریایی های قدیم، 
مسالمت آمیز  هم زیستِی  و  هم دیگرپذیری  برای  خوبی  بسیار  زمینۀ 
است که انسان امروز افغانستان را به گذشتۀ دیروزش پیوند می زند و 
همۀ باشنده گاِن این دیار را به اصیل ترین و عمیق ترین ریشه های شان 
پُرافتخار  وصل می  سازد. این جاست که همه گان دارای یک هویِت 
برچیده  هویتی  ویران گِر  نزاع های  تمام  دامِن  و  می شوند  کالن  و 

می  گردد. 
در سال های پسین کم نبوده اند کسانی که همواره در برابر گرامی داشت 
از جشن ها و رسوم باستانی، ایستاده گی و مخالفت کرده اند و سعی 
قطع  با گذشتۀشان  را  بوم  و  مرز  این  مردمِ  ریشه های  که  داشته اند 
خالِف  آیین هایی،  چنین  که  آورده اند  دلیل  همیشه  آن ها  کنند. 
خراسان  ۱5۰۰سالۀ  تاریخ  آن که  حال  اسالمی  می باشد.  آموزه های 
اسالمِی دیروز )افغانستان کنونی(  به خاطر دارد که دین مبین اسالم، 
هرگز در مقابل جشن ها و اعیاد باستانی و پسندیده موضع خصمانه 
نگرفته است. مخالفت با رسوم و عنعناِت نیک باستانی، از گذشته 
تا امروز فقط از ذهن های سطحی نگر و افراطی برخاسته اند؛ همان 
اذهانی که از تفکر و فرنایِش عمیق عاجز اند و در برابر کوچک ترین 

دگراندیشی یی به راحتی دست به تکفیر و خشونت می زنند.
ریشه های  با  هستیم  ملتی  ما  که  کرد  فراموش  نباید  روی،  هر  به 
جهانیان  به  را  مدنیت  رسِم  و  راه  درازی،  سده های  که  گشن بیخ 
ولی  گشتیم،  افول  دچار  تاریخ  درازنای  در  هرچند  آموخته ایم. 
چاره یی نیست جز نگاه به گذشته و پند گرفتن از آن. ما باید روح و 
جوهِر دین مبارک اسالم را بشناسیم. این دین مبین به ما می گوید که 
دانش را، علم را، صنعت را و تمام چیزهای نیک را، باید از سرتاسر 
جهان فرا گرفت و سنت ها و عاداِت زشت را ترک، و سنت های زیبا 

و پسندیده را احیا کرد.
دین  دل انگیِز  جوهِر  و  لطیف  روح  نشناختِن  به خاطر  بی تردید 
محبت  تخم  افشاندِن  به جای  عده یی  امروز  که  است  اسالم  مبارِک 
و پاسداشت مواهب خداوندی؛ لب و بینِی همسران شان را با چاقو 
می بُرند، شماری نیز هم میهناِن خود را حرامی می خوانند، و گروهی 
هم خود را میاِن مردم منفجر می سازند و همۀ این اعمال وحشیانه را 
زیر نام اسالم مرتکب می شوند. امروز برخالف گذشته، سینه های  ما 
را کینه ها انباشته و به جای مهرورزی، دشمِن جان یک دیگر شده ایم. 

شاید ما تاوان همین ازخودبیگانه گی و فراموشی را می دهیم. 
اسالمی مان دور  فرهنگی و  اصالِت  از  فرسنگ ها  ما  به راستی  آری، 
قومی  عصبیِت  و  هویت  بحراِن  دچار  به شدت  امروز  و  افتاده ایم 
پیروزی  نماد  که  امسال  یلدای  شِب  این  در  بیاییـم  پس  شده ایم. 
روشنایی بر تاریکی، و پیروزی دانایی بر جهل است، نگاهی علمی 
و عمیق به ریشه های تاریخی و دینی مان بیندازیم. بیاییم به الهام از 
شب یلدای امسال، به جنِگ تمام تاریکی ها و کژاندیشی ها برویم و 
دروازه های ذهن مان را برای همیشه به روی هرگونه تعصب و عناد 
ببندیم و صادقانه همه با هم )تمام اقوام ساکن در افغانستان( با تکیه 
بر درخِت کهن و گهربارِ تاریخی و اسالمی مان، یک دیگر را برادر، 

برابر و هم سرنوشت خطاب کنیــم.

جشن یلدا و پاسداری از 
سنت های پسندیده

حاال در آخرین اقدام، آقای كرزی می خواهد تمام ناكامی ها و ندانم كاری های 
خود را در راستای تأمین صلح، به گردِن دیگران بیندازد و از آن ها بخواهد 
كه صلح را در افغانستان در مدت باقی ماندة حکومت دارِی او تأمین كنند. 
شاید جامعۀ جهانی و به ویژه امریکایی ها بتوانند مردم افغانستان را در 
رسیدن به صلح كمک كنند؛ ولی هرگز نمی توان باور كرد كه كلید صلح صرفًا 
در دست آن هاست. آقای كرزی به گونۀ اشتباه آمیز می خواهد چیزی را كه 
ظرف دوازده سال گذشته تأمین كرده نتوانسته، ظرف چندماه باقی مانده به 
پایان مأموریتش تأمین كند. منوط كردن امضای توافق نامۀ امنیتی به این 
مسأله، بدون شک راه به هیچ دهی نمی برد و تیری ست كه آقای كرزی در 
تاریکی رها كرده است.
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خارجی  سفرای  از  تعدادی  کردن  متهم  ترکیه ضمن  وزیر  نخست 
در این کشور به »فساد و رشوه« خواستار اخراج این سفرا از انقره 

شده است.
به گزارش شبکه اسکای نیوز، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر 
ترکیه سفرای کشورهای خارجی در ترکیه را به دخالت در »اقدامات 

تحریک آمیز« علیه کشورش متهم کرد.
به  خارجی  سفرای  از  برخی  کردن  متهم  با  اردوغان  طیب  رجب 
دست داشتن در مسایل »فساد و رشوه« به برخی از آنها هشدار داد 

که ترکیه را ترک کنند.
این اظهارات نخست وزیر ترکیه در حالی مطرح می شود که دادگاه 
استانبول پس از پایان تحقیقات دادستانی درباره دست داشتن برخی 
در خصوص  ترکیه  وزیری  نخست  و  ترکیه  دولت  به  نزدیکان  از 
به  را  تاجران ترک  و  بلدپایه  فرزندان وزرا و مسئوالن  مالی،  فساد 

زندان محکوم کرد.
نخست وزیر ترکیه ضمن انتقاد شدید از دستگیری 8۰ نفر از نزدیکان 
به حزب حاکم توسعه و عدالت ترکیه به جرم فساد و رشوه اعالم 

کرد که توطئه ای سیاسی علیه دولت وی در جریان است.
دستگیری  به  واکنش  در  ترکیه،  نخست وزیر  اردغان،  طیب  رجب 
از  تن  سه  فرزندان  شامل  که  بوروکرات  و  تاجر  فرد   8۰ از  بیش 
وزرای کابینه دولت نیز می شود، اعالم کرد که »عملیاتی کثیف« علیه 

دولت در حال انجام است.
شاهد  »اینجا  گفت:  انقره  در  خبری  نشست  یک  جریان  در  وی 

عملیاتی بسیار کثیف هستیم.«
عملیات   گذشته  شنبه  سه  روز  صبح  از  استانبول  و  انقره  پولیس 
گسترده ای را برای مبارزه با کالهبرداری و رشوه انجام داده و تاکنون 

8۰ نفر را بازداشت کرده است.
کشور  از  خارج  و  داخل  در  محافلی  که  افزود  ادامه  در  اردوغان 

می خواهند رشد سریع ترکیه را متوقف کنند.
وی در ادامه گفت که دولتش اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد.

امروز در انقره و استانبول پنج رئیس پولیس و شش معاون پولیس از 
سمت های خود برکنار شدند.

پاکستان پروندۀ حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 
امریکا را به سازمان ملل می برد

پاکستان  خارجه  وزارت 
قطعنامه  از  استقبال  ضمن 
مجمع عمومی سازمان ملل در 
خصوص حمالت هواپیماهای 
بدون سرنشین امریکایی گفت 
برای  را  راه  قطعنامه  این  که 
تصویب  منظور  به  اسالم آباد 
قطعنامه یی مشابه در کمیسیون 
حقوق بشر سازمان ملل علیه 
پهپادهای  غیرقانونی  حمالت 

امریکایی هموار کرده است.
امور  وزارت  سخنگوی 
یک  در  پاکستان  خارجه 
اکنون  گفت:  کنفرانس خبری 
بلندتر  و  صریح تر  ما  پیام 
بعدی  قدم  می شود.  شنیده 
قطعنامه  یک  طرح  ما  برای 
مشابه در شورای حقوق بشر 
سازمان ملل در ژنو بوده و ما 
قطعنامه  این  هستیم  امیدوار 

تصویب شود.
تصویب  کرد:  اظهار  وی 
اخیر قطعنامه از سوی مجمع 

عمومی سازمان ملل علیه پهپادهای امریکایی بازتاب 
نظر عمومی در سطح بین الملل بوده و نشان دهنده 

غیرقانونی بودن استفاده از این پهپادها است.
این سخنگو تأکید کرد که قطعنامه اخیر قابل مقایسه 
امنیت  از سوی شورای  که  دیگری  قطعنامه های  با 
این  اجرای  برای  که  نیست چرا  تصویب می شوند 
قطعنامه مکانیزم اساسی وجود ندارد. با این وجود 
وی تاکید کرد که تنها یک قطعنامه تصویب شده از 
سوی سازمان ملل مکانیزم اجرایی را خواهد داشت.
خصوص  در  همچنین  پاکستان  خارجه  وزارت 
وضعیت مرز میان هند و پاکستان در منطقه کشمیر 
گفت که این وضعیت تحت کنترل بوده و قرار است 
کل های  مدیر  میان  نشست  دسامبر   ۲۴ تاریخ  در 

عملیات های نظامی دو طرف برگزار شود.
به گفته وی این پیشنهاد پاکستان بوده که نماینده گان 

وزارت های امور خارجه دو کشور باید به نشست 
تا  شوند  دعوت  نظامی  عملیات های  مدیرکل های 
را  پیشنهاد  این  هند  اما  شود  فراگیرتر  نشست  این 

نپذیرفت.
گفت وگوی  خصوص  در  همچنین  سخنگو  این 
این گفت وگو  که  پاکستان گفت  امریکا-  راهبردی 
راهبردی به دنبال سفر جان کری وزیر امور خارجه 

امریکا به پاکستان از سر گرفته شده است.
طرف  دو  کارگروه های  نشست های  وی،  گفته  به 
آغاز  این  از  پیش  امنیت  و  رفاه  انرژی،  درباره 
شده اند و نشست های مربوط به کارگروه  تروریست 
از  پس  و  شد  خواهند  برگزار  زودی  به  دارایی  و 
این نشست ها، نشست دو کشور در سطح  تکمیل 

وزرا برگزار خواهد شد.
وی در خصوص روابط پاکستان با امریکا گفت: دو 
کشور به دنبال حل و فصل همه مسایل میان خود از 

طریق گفت وگو هستند.
این سخنگو همچنین در مورد 
قوانین جدید کنگره که کمک 
مالی به پاکستان را وابسته به 
از  ناتو  ترانزیت محموله های 
این کشور کرده است گفت: 
این یک مساله داخلی امریکا 
است و با ما در این خصوص 

تماسی گرفته نشده است.
در  نباید  که  کرد  تاکید  وی 
در  پاکستان  صداقت  زمینه 
به  تروریسم  با  مبارزه  جنگ 
دلیل فداکاری های گسترده و 
پاکستان  که  مادی  ضررهای 

به خرج داده قضاوت شود.
خصوص  در  همچنین  وی 
 : گفت  بنگالدش  وضعیت 
حتی  بنگالدش  و  پاکستان 
پیش از سال ۱9۴7 نیز مردمی 
تا  کشور  دو  و  بودند  برادر 
یکدیگر  کنار   ۱97۱ سال 
بودند. قطعنامه یی که از سوی 
پارلمان پاکستان در خصوص 
امور  در  مداخله  شد  تصویب  بنگالدش  وضعیت 

داخلی این کشور نیست.
این مقام ارشد پاکستان همچنین ابراز امیدواری کرد 
جانبه  سه  توافقنامه  مقتضی  طور  به  بنگالدش  که 
سال ۱97۴ را که توسط هند، پاکستان و بنگالدش 
کردن  فراموش  ضمن  و  کرده  رعایت  شد  امضا 

گذشته چشم به آینده داشته باشد.
بنگالدش  خارجه  امور  وزارت  که  کرد  تاکید  وی 

کمیسر عالی پاکستان را احضار کرده است.
اسالم  که  ساخت  خاطرنشان  پاکستانی  مقام  این 
آباد همچنین مالبرادر یکی از رهبران طالبان را به 
افغانستان  رییس  جمهور  کرزی،  حامد  درخواست 
افغانستان  فرآیند آشتی  بتواند در  تا وی  آزاد کرده 

شرکت کند.

اردوغان خواستار اخراج سفرای 
خارجی از ترکیه شد

فیدل کاسترو دست دادن 
برادرش و اوباما را ستود

تهدید دیوید کامرون در مورد وتو کردن 
طرح توسعه بیشتر اتحادیه اروپا

جماعت اسالمی مصر همه پرسی 
قانون اساسی را تحریم کرد

کرد،  تهدید  انگلیس  نخست وزیر 
از جمله  اروپا  اتحادیه  بیشتر  توسعه 
صربستان  چون  کشورهایی  پیوستن 
و آلبانی به این بلوک را وتو می کند 
هجوم  از  جدید  قوانین  آنکه  مگر 

مهاجران جلوگیری کنند.
تایمز،  فایننشال  روزنامه  نوشته  به 
انگلیس  کامرون، نخست وزیر  دیوید 
گفت: اتحادیه اروپا باید راهی برای 
کاهش دسترسی دیگران به بازار کار 
از  تا  کند  پیدا  اروپایی  کشورهای 
باعث شد  که  بزرگی«  »اشتباه  تکرار 
لهستانی  هزار  صدها  اخیر  دهه  در 
بیایند،  انگلیس  به  لیتوانیایی  و 

جلوگیری کند.
روزه  دو  نشست  پایان  در  کامرون 

همچنین  اروپا  اتحادیه  گفت،  بروکسل  در 
را  بلوک  این  مزایای  به  دسترسی  قوانین  باید 
سخت تر کند و مدعی شد که آلمان، استرالیا و 
هلند نیز با وی موافقند و نسبت به این مساله 

ابراز نگرانی کرده اند.
نگرانی  به  است  پاسخی  کامرون  اظهارات 
در  انگلیس  استقالل  حزب  فشار  و  عمومی 
از  جدیدی  موج  بروز  احتمال  خصوص 
از  پس  رومانیایی  و  بلغارستانی  مهاجران 
ژانویه  اول  در  کاری  محدودیت های  برداشتن 

سال ۲۰۱۳ میالدی.
درباره  کامرون  تهدید  که  است  حالی  در  این 

دیگر  جانب  از  اروپا  اتحادیه  بیشتر  توسعه 
طعنه  پر  لبخند  یک  با  اروپایی  پایتخت های 
همیشه  لندن  که  چرا  شد  خواهد  مواجه 
بوده  اروپا  اتحادیه  گسترش  مشوق  بزرگترین 

است.
و  اسناد  تا  کامرون خواسته  از  اروپا  کمیسیون 
ارائه  ادعای خود  از  برای حمایت  را  مدارکی 
کند که نشان دهد آزادی کار کارگردان منجر به 

مزایای وسیع توریسم می شود.
اروپا  اتحادیه  به  پیوستن  برای  که  کشورهایی 
شامل  هستند  بروکسل  با  مذاکره  حال  در 
و  بوسنی  آلبانی،  مقدونیه،  مونته نگرو،  ترکیه، 

هرزگوین، کوزوو و ایسلند است.

جمهوری کوبا هنگامی که در مراسم تشیع جنازه نلسون ماندال، رهبر 
را  خودش  داد،  دست  اوباما  باراک  با  جنوبی  آفریقای  ضدآپارتاید 

معرفی کرده و گفت: آقای رییس جمهور، من کاسترو هستم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فیدل کاسترو، رییس جمهوری 
سابق کوبا سکوت خود را پس از ماه ها شکسته و در رسانه های خبری 
با نلسون ماندال، نماد صلح، رهبر ضدآپارتاید و  درباره روابط کوبا 
رییس جمهوری سابق آفریقای جنوبی و همچنین سفر برادرش رائول 
کاسترو، رییس جمهوری کوبا به ژوهانسبورگ برای شرکت در مراسم 

یادبود ماندال سخن گفت.
در  کاسترو  رائول  و  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  مصافحۀ 
تاریخ ۱۰ دسامبر سال جاری میالدی باعث گمانه زنی هایی شد که آیا 
این حرکت به معنای بهبود روابط میان این دو کشور پس از سال ها 
دشمنی است یا خیر. اما مقام های واشنگتن و هاوانا این مساله را رد 

کرده و گفتند، این دست دادن تنها ابراز »ادب و احترام« بوده است.
و  بزرگی  استواری،  خاطر  به  برادرش  به  مقاله یی  در  کاسترو  فیدل 
زبان  به  و  کرد  احوال پرسی  و  سالم  اوباما  با  که  هنگامی  وقارش 
انگلیسی گفت: آقای رییس جمهور، من کاسترو هستیم« تبریک گفت.
فیدل کاسترو 87 ساله پس از خونریزی شدید روده در سال ۲۰۰6 
میالدی زمام امور کوبا را به دست برادرش سپرد. هنگامی که ماندال 
جان باخت و فیدل کاسترو درباره از دست دادن متحد نزدیکش در 
مالءعام ظاهر نشد و نامه ای ننوشت، بسیاری در داخل و خارج کوبا 
گمان کردند شاید این نشانه ای است از اینکه وضعیت سالمتی فیدل 

کاسترو وخیم تر شده است.
دوشنبه تصویر  این گمانه زنی ها روز  بردن  بین  از  برای  کوبا  دولت 

فیدل کاسترو با یک روزنامه نگار اسپانیایی را منتشر کردند.
ایگناسیو رامونت، روزنامه نگار اسپانیایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس 
ماندال،  جمله  از  موضوعاتی  درباره  کاسترو  فیدل  با  من  گفت: 
سیاست های ونزویال و تغییرات آب و هوا صحبت کردم و فهمیدم 
که او از نظر جسمی، روحی و روانی در سالمت کامل به سر می برد.
نیز نوشت و  با ماندال  فیدل کاسترو در مقاله خود درباره رابطه اش 
درباره حمایت کوبا از مبارزان آنگوالیی که نیروهایشان توسط دولت 
می شدند،  حمایت   ۱98۰ دهه  در  جنوبی  آپارتاید  آفریقای  حامی 
مخالف  نیروهای  از  حمایت  خاطر  به  را  آمریکا  وی  کرد.  صحبت 

محکوم کرد.

جماعت اسالمی مصر روز شنبه رسمًا اعالم کرد که همه 
پرسی قانون اساسی این کشور را تحریم می کند.

اسالمی  السابع، جماعت  الیوم  پایگاه خبری  گزارش  به 
این  داخلی  رأی گیری  جریان  در  که  کرد  اعالم  مصر 
قانون  پرسی  همه  تحریم  به  اعضا  درصد   75 جماعت 

اساسی رأی دادند.
جماعت  اعضای  درصد   ۲5 گزارش،  این  اساس  بر 
اسالمی نیز معتقد بودند که در صورت وجود تضمین های 
مطمئن در خصوص شفافیت برگزاری همه پرسی قانون 
بر  کامل  و  حقیقی  المللی  بین  نظارت  و وجود  اساسی 
روند اجرای همه پرسی قانون اساسی، در این همه پرسی 

شرکت و به آن رأی منفی دهند.
همه  تحریم  اعالم  ضمن  خود  بیانیه  در  جماعت  این 
مردمی  تالش های  که  کرد  تاکید  اساسی  قانون  پرسی 
برای دعوت از همه مصری ها به تحریم این همه پرسی 

انجام خواهد داد.



آلنکا زوپانچیچ

برگردان: صالح نجفی، علی 
عباس بیگی

پاسخ،  یک  ارایۀ  برای  تالش  منظورِ  به 
تعیین کنندۀ دخیل در  پارامترهای  بگذارید 
کنیم.  مجزا  را  منظرمندی  نیچه یی  نظریۀ 
قطعۀ ذیل از دانش شاد یک نقطۀ جذاب 

برای شروِع بحث است:
اما  نهاده ایم،  آن  بر  که  نامی ست  »تبیین« 
از  را  ما  که  است  »توصیفی«  حقیقت  در 
متمایز  علم  و  معرفت  پیشیِن  مراحِل 
ما  بهتراند...  ما  توصیف های  می سازد. 
کرده ایم  کامل  را  صیرورت  تصویِر  صرفًا 
فراپشِت  یا  تصویر  آن  به فراسوِی  بی آن که 
آن دست یافته باشیم. در هر مورد سلسلۀ 
»عّلت ها« هر چه کامل تر در برابِر ما صف 
و  این  اوالً  می گیریم:  نتیجه  ما  و  می کشد 
آن باید مقدم باشند تا این یا آن بتوانند در 
پی بیایندـ ولی این متضّمِن هیچ نوع فهِم 

فرآینِد  هر  در  مثال  برای  نیست.  جامعی 
به ساِن  همیشه  همچون  کیفیت  شیمیایی، 
نوعی »معجزه« ظاهر می شود؛ و همچنین 
هر حرکتی در مکان؛ هیچ کس هیچ تکانی 
را »تبیین نکرده است.« ولی اصاًل چه گونه 
ما  وقتی  تبیین کرد؟…  را  می توان چیزی 
در ابتدا همه چیز را به یک تصویر، تصویِر 
چه گونه  تبیین  می سازیم،  بدل  خویش، 

امکان می پذیرد؟]۱۳[
با  این جا  در  ظاهراً  نخست،  نگاهِ  در 
روایتی از این گزارۀ کانتی سروکار داریم 
از اشیا آن گونه که در خود  که نمی توانیم 
هستند، هیچ تصّوری داشته باشیم، و این که 
که  است  شناسایی  فاعِل  یا  همواره سوژه 
یعنی  معرفت  )ی  ابژه ها  به مثابۀ  را  ابژه ها 
پیوند  تجربه   اساسًا  که  معرفت  متعّلقاِت 
مسلمًا  حدی  تا  برمی سازد.  خورده اند( 
در  ولی  است.  کار  در  همسویی یی  چنین 
پرسش  می کند.  فرق  نیچه  مسالۀ  اساس، 
ابژه )در  این نیست که جوهِر واقعی یک 
معرفِت  یا  تبیین  فراسوی  صورِت وجود( 
توصیفی ما چیست. »معجزه یی« که نیچه از 
آن صحبت می کند، و توصیِف ما هیچ گاه 

بدان نمی رسد، ذاتِی خودِ پدیدارها است. 
و  است،  ظاهر  خودِ  ذاتِی  معجزه،  آن 
نمی توانیم آن را وقوِع یک جهش یا انقطاع 
بنامیم. نکته این نیست که عّلت و معلول 
از سنِخ مقوالت اند، و از این حیث، نه در 
طبیعت، بلکه تنها در توصیف مان از آن ها 
حتّا  ما  که  است  این  نکته  دارند؛  وجود 
نمی دانیم که میان علت و معلول چه روی 
 bنقطۀ و   a نقطۀ  فاصِل  حِدّ  در  می دهد،  
پرسش   ،۲ وعددِ   ۱ عددِ  فاصِل  حّد  در   ،
این نیست که یک پدیدار در خود چه گونه 
»در  که  است  این  بلکه  می رسد،  به نظر 

میان«، یا »از میان« چه گونه به نظر می آید.
نیچه  قاموِس  در  »توصیف«  اصطالِح  اّما  
دقیقًا ناظر بر چیست؟ منظورِ نیچه چیست 
حقیقی  درِک(  )یا  معرفِت  می گوید  وقتی 
ابتدا  ما  که  نمی شود  سازگار  قضیه  این  با 
همه چیز را به تصویرهایی )برای خودمان( 
این جا  در  بحث  موضوِع  می سازیم؟  بدل 
آن  مدرن  شکِل  در  بازنمایی  مسالۀ  همانا 
است. ما دقیقًا با چیزی سروکار داریم که 

ِجرار واژمن )Gérard Wajcman( آن 
»چه گونه  می خواند:  مدرن  هنِر  هستۀ  را 
به  تصویر،  از  غیر  به  طریقی  از  می توان 
می توان  چه گونه  یافت؟  دسترسی  جهان 
بازنمایی  پردۀ  یا  صفحه   وساطِت  بدوِن 
)screen(  به جهان، به امِر واقعی ارجاع 

داد؟«]۱۴[
نباید  می کنیم،  نیچه صحبت  دربارۀ  وقتی 
فراموش کرد که اهمیِت این پرسش برای 
مشهورترش  تجلیِل  اندازۀ  به  دست کم  او 
)یعنی  نمودها  و  نقاب ها  ظاهر،  سطِح  از 
گذشته، چه بسا  این   از  است.  بازنمایی ها( 
این پرسش برای نیچه بنیادی تر هم باشد، 
و بدین اعتبار اهمیتی را که او برای »مونتاژِ 
تفاوت های  انواِع  مقامِ  )در  بازنمایی ها« 
می توان  است،  قایل  نمودها(  میاِن  ظریِف 
کرد  قلمداد  پرسش  بدین  پاسخی  دقیقًا 
که چه گونه باید آن چه  را بنا به تعریف از 

فرآیند بازنمایی می گریزد، بازنمایی کرد.
تصویر،  به مثابۀ  جهان  مسالۀ  البته 
-منظر-  »از  نیچه  آن چه  با  همبسته ست 
از  دیدن  از  نیچه  منظورِ  می نامد.  دیدن« 
بر  گذاردن  تأکید  صرفًا  همانا  منظر  یک 

و  ما  معرفِت  چندپاره گِی  نسبی بودن، 
خاص  موقعیِت  و  زمینه  به  آن  وابسته گِی 
نیست؛ بلکه  در درجۀ اول، تأکید بر باقی 
است.  تصویرها  قلمرو  در  معرفت   ماندِن 
نیچه بارها  و  بارها بر به اهمیِت این  نکته 
اشاره می کند که سوژۀ معرفت باید بتواند 
منظرها یا نظرگاه ها را تغییر دهد، و می گوید 
که هر چه ما در چنین »ژیمناستیکی« ماهرتر 
باشیم، معرفت ما، و تصویِر ما از یک ابژه 
محتماًل کامل تر خواهد بود.]۱5[ با این همه 
تصویر  طرازِ  در  همچنان  ما  این جا  در 
توصیف، طرازِ  یعنی در طرازِ  داریم،  قرار 
برحسِب  که  بازنمایی  طرازِ  و  »واقعیّت«، 
بازنمایانه  بازتولیِد  کامل ترین  یا  دقیق ترین 
تصور می شود. و اگرچه می توان ادعا کرد 
معرفتی  از  است  عینی تر  معرفت  نوع  این 
با  می کند،  قناعت  واحد  منظِر  یک  به  که 
این حال این نوع معرفت همچون قسمی 
عینی  معرفِت  به  می تواند  مجانب  خط 
برایش  عینی  معرفِت  و  شود  نزدیک 
را  خود  که  است  حّدی  نقطه یی  همچون 

می کشد.  عقب  ما  معرفِت  از  بی نهایت  تا 
اما آرماِن معرفِت عینی برای نیچه به معنای 
و  نیست-  منظرها  همۀ  ناممکن ِ  تمامیِّت 
درست از همین روی است است که برای 
برعکس،  نیست.  آرمان  یک  عینیت  نیچه 
ایدۀ  یک  چونان  )یا  آرمان  به مثابۀ  عینیت 
آرمانِی  عینیت  همان  یا  کانتی(،  تنظیمی 
معرفت، همانا تجّلِی ناممکن بودِن معرفت 
همواره  است.  فوق الذکر  معنای  در  عینی 
از  برسازنده (  شکِل  )به  که  هست  چیزی 
چنگ معرفِت عینی می گریزد، و دزدانه به 
نوعی  می لغزد.  بازنمایی  آینۀ  پاییِن  سمِت 
دوگانه گِی بنیادی به شکلی ضمنی در پدیدۀ 

معرفت )و حقیقت( در کارست.
باال  در  که  آن گونه  )یا  دوگانه گی  این 
نامیدم، این فصِل ساختاری( جنبۀ مهلکی 
نیز دارد، جنبه یی  که نیچه آن را بر حسِب 
فصل یا گسسِت میاِن زنده گی و مرگ نیز 
پویا  انفصاِل  برخالِف  این همه،  با  می یابد. 
ـ که نوعی فصِل دو حِدّ متقارن است، که 
قدرتی نابرابر دارند ـ مشخصۀ این انفصال 
یا دوگانه گِی دیگر، باالتر از همه، خصلِت 

نامتقارِن آن است.
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7 کار ممـنوع بعد از غذا!

کار  امروزی،  شلوغ  زنده گی  در  خانواده  کنار  در  خوردن  غذا  خیلی  ها  نظر  از 
سوی  قدمی  به  بلکه  می آفریند،  را  زیبایی  ساعات  تنها  نه  و  است  لذت بخشی 

زنده گی سالم به حساب می آید.
اما فراموش نکنید که ساعات غذا خوردن نیز اهمیت زیادی دارد، ولی بسیاری از 
ما عادات اشتباهی داریم که بعد از غذا به آن می پردازیم، ولی از این پس باید از 

انجام آن ها صرف نظر کنیم:
1ـ آب ننوشيد: بالفاصله بعد از صرف غذا آب خوردن سبب رقیق شدن شیرۀ 

معده می شود، بنابراین بهتر است نیم ساعت قبل و بعد از غذا آب ننوشید.
2ـ سگرت نکشيد: به طور کلی نباید سگرت مصرف کنید. اما سگرت کشیدن 
بعد از غذا، گناهی نابخشودنی به حساب می آید. سگرت محیط معده را اسیدی 

می کند. افراد سگرتی نیم ساعت بعد از غذا باید این کار را انجام دهند.
3ـ ميوه نخورید: از عادات بد ما، میوه خوردن بعد از صرف غذاست. بهتر است 
نیم ساعت قبل و بعد از غذا میوه نخورید، چون سبب نفخ معده می شود. البته میوۀ 

پخته اشکالی ندارد.
4ـ حمام نکنيد: حداقل نیم ساعت فاصله قرار دهید، به ویژه حمام داغ توصیه 
نمی شود، زیرا در جریان خون در اطراف معده اختالل ایجاد می کند و بر هضم 

غذا اثر منفی می گذارد.
5ـ راه نروید: حداقل نیم یا یک ساعت بعد از صرف غذا، پیاده روی طوالنی نکنید 

تا هضم غذا بهتر صورت گیرد.
6ـ نخوابيد: در مورد خوابیدن تأکید می شود که حداقل ۲ ساعت بعد از خوردن 

غذا انجام نشود. بنابراین غذا خوردن در آخر شب، کار بسیار اشتباهی است.
7ـ چای ننوشيد: در مهمانی  ها هنوز غذا تمام نشده، چای جلوی مهمان می گذارند. 
تأثیر منفی بر مواد معدنی معده  اما چای می تواند محیط معده را اسیدی کند و 
بگذارد. بعد از غذا، مایعات باید با نیم ساعت تا یک ساعت فاصله مصرف شود.

منبع: سيمرغ

چشم رنگی ها بخوانند

داکتر بهرام ایزدی
 افرادی که دارای چشم های رنگی  هستند، بیشتر در معرض خطرات نور آفتاب 
آفتابی را جدی  از عینک  استفاده  افراد،  از سایر  بیش  باید  افراد  این  دارند.  قرار 

بگیرند.
وجود رنگ های مختلِف چشم افراد را می توان به تفاوت در رنگ دانه های چشم 
افراد کمرنگ تر باشد، چشم آن ها نیز  مربوط دانست. هرچه رنگ دانه های چشم 

روشن تر دیده می شود.
که  افرادی  سایر  به  نسبت  را  چشم رنگی  افراد  رنگ دانه ها،  بودن  کمرنگ  این 
رنگ دانه های چشم آن ها پُررنگ تر است، به نور خورشید حساس تر کرده و این 

افراد بیشتر دچار آسیب می شوند.

برای همین توصیه می شود افرادی که چشم رنگی دارند، بیشتر از سایر افراد به 
استفاده از عینک آفتابی برای محافظت از چشمان خود اهمیت دهند. 

در الیۀ  اما  دارند،  کافی رنگ دانه  میزان  به  در الیۀ خلفی چشم خود  افراد  همۀ 
قدامی، کم بودن و کم رنگ بودن رنگ دانه موجب می شود چشم افراد روشن به 

نظر برسد.
افراد »زال« باید استفاده از عینک آفتابی را برای محافظت از چشمان خود جدی 
بگیرند؛ زیرا به دلیل نبود رنگ دانه ها به تعداد کافی، نور به شدت وارد چشم این 

افراد می شود.

درد سر های حقیقت
بخش ششـــم



مهم ترین  از  یکی  زیر  متن 
نوشته هاست دربارۀ صـادق 
به  نه  آن  اهمیت  هدایت. 
دلیل طرح نکاتی تازه و بدیع دربارۀ هدایت )هرچند 
بلکه   نیست(،  ارزش  از  این جهت هم خالی  از  که 
نوشته  فردید  احمد  سید  توسط  که  آن روست  از 
دربارۀ  اندک شناختی  اگر  که  چهره یی  است؛  شده 
باشید،  داشته  فرهنگی اش  و  فکری  مواضع  و  او 
حرف هایش می تواند پاسخی باشد برای انگشت شمار 
چهره هایی که هدایت را یک مزدور امپریالیسم توهم 
وابسته،  و  مشکوک  جریان های  همۀ  که  کرده اند 
دست به دست هم داده اند تا برای او شهرتی کاذب 

رقم بزنند.
***

من اگر با صادق هدایت دمخور و همدم و هم زبان 
هم نمی بودم و می خواستم که او را از دیدگاه فلسفی 

بشناسانم، می بایستی کتابی بزرگ می نوشتم.
آثار  نتیجۀ  در  ادبی و هنری و  انتـقاد  زمینۀ  در  من 
دارم  تعلق  فلسفی  از حوزه های  به حوزه یی  هنری، 
که نقد و تحلیل های آن، با آن چه که امروزه به نام 
نقد و تحلیل انجام می شود، جهت اشتراکش بسیار 
این  در  نیز  من  تعبیرات  بنابراین  و  است،  ضعیف 
برای  توانست  نخواهد  مفصل  بی توضیحات  زمینه، 

دیگران معنی و مفهوم محصلی داشته باشد.
هم  روی  بر  هدایت  صادق  که  هستم  باور  این  بر 
نویسنده یی بود “نیست انگار”؛ آدمی بود که مانند همۀ 
هنرمندان و نویسنده گان باخترزمین، حوالت تاریخِی 
او اصالت داشته  برای  بود که آن چه  آمده  او چنین 
باشد، همان “من” و “ما”ی انسانی باشد، نه حق و 
“نیست انگاری”  از  من  مراد  مطلق.  به طور  حقیقت 
که خود مستلزم “خودبنیـادی” است، همین نیست 
آن که  سخن  کوتاه  است.  حقیقت  و  حق  انگاشتن 

قلندرمآب  چیز،  هر  از  پیش  هدایت 
و  قلندرمآب  اما  بود،  عارف منش  و 
دیدگاه  از  او  فرنگی مآب.  عارف منِش 
این  با  بود.  فرنگی”  “صوفی  یک  من، 
تعبیر، هرگز نمی خواهم که او را تحقیر 
باشم؛ چه در زمانۀ ما قلندرمآبی  کرده 
به مفهومی که در سده های میانه داشت، 
تقریبا  امری ست  و  است  بی معنی  پاک 

محال.
در سخن از هر کس می شود از هنرهای 
تنها عیب های او را  او چشم پوشید و 
به یک  را  یا عیب هایش  نگریست؛  در 
سو نهاد و بر هنرهای او چشم گشود. 
و  جنبه های شخصی  از  این جا  در  من 
فرو  دیده  هدایت  غیرعادی  جهات 
می بندم و تا می توانم  سخن از جنبه های 
مثبت او می گویم. اما این نکته را نا گفته 
یکی  من،  باور  به  که  گذارد  نمی توانم 
جریان های  از  پاره یی  ویژه گی های  از 
“نیست انگاری”  بیستم،  سدۀ  فکری 
“پسیکانالیز”  با  اگر  به ویژه  که  است 
پیوند و بسته گی پیدا کرده باشد، خالی 
از انحرافات زنندۀ غیرانسانی و  در یک 
کلمه “بی آزرمی” نیست؛ و گزافه گویی 
نیست اگر بگویم که در کشور من هنر 
تا اندازه یی با بی آزرمی درآمیخته است. 
حاال مراد من از بی آزرمی چیست؟ این 
مهم  و  باریک  بسیار  نکته های  از  خود 
این جا  آن  طرح  جای  و  است  فلسفی 

نیست.
هدایت،  زنده گی  در  که  به  گمانم   
دردناکی  و  دریغ آمیز  عشقی  داستان 

هدایت  صادق  شخصی  حیات  است.  بوده  نهفته 
مانند هر نویسنده و هنرمند بزرگی، خالی از جهات 
غیرعادی که معموالً به انحراف تعبیر می شود، نبود. 
انحرافی که ادبیات آمیخته به پسیکانالیز می تواند بر 
هدایت  احوال،  این  همۀ  با  ولی  بیفزاید؛  آن  حدت 
بود.  صادقی  متفکر  بگویم:  دقیق تر  و  نویسنده 
برخالف دور و بری ها و حواریونش که به باور من 
هدایت  صادق  به  پیوندی  هیچ گونه  بن  و  ریشه  از 
را  او  اندیشه های  ژرفای  نمی توانستند  و  نداشتند 
دریابند و دردهای بزرگ فلسفی و جهان وارسته گی 
هرزه درایی ها،  تنها  بفهمند؛  را  او  آزادمنشی  و 
خودنمایی های  و  دلقک بازی ها،  مسخره گی ها، 
از  برخی  زیرجلکی  بندوبست های  و  کوته اندیشانه 
آنان به خوبی نشان دهندۀ مایه و پایۀ اندیشه های آنان 

بود.
در هنگام آشنایی و دوستی با هدایت، من دبیر بودم؛ 
و هم دانش پژوهی کوشا. پرورش من آخوندی نبود، 
اما چون جز فلسفه، رشته های دیگر چندان چنگی 
جدی  هم  را  فلسفه  به  اشتغال  و  نمی زد،  دلم  به 
“تعاطی  که  دریافتم  کار  آغاز  همان  از  بودم،  گرفته 
فلسفۀ جدید” بدون نگرشی در فلسفۀ اسالمی معنی 
با  این روی  در آن زمان همراه  از  نخواهد داشت. 
نیز می پرداختم و در  قدیم  فلسفۀ  به  فلسفۀ جدید، 
کسان  از  هدایت  رهگذر،  این  در  می رفتم.  فرو  آن 
تشویق  خود  کار  در  مرا  که  بود  انگشت شماری 
می کرد و دم او تا بدان پایه پاک دالنه و گرم بود که 

در زنده گی معنوی من تأثیر بسیار نهاد.
به نزد من، هدایت یک نویسنده و هنرمند به معنی و 
مفهومِ معمول نبود. او پیش و بیش از هر چیز، مرد 
بی مهری  و  روزگار  ناراستی  از  که  بود  اندیشمندی 
گردیده  بیزار  می زیست،  آن  در  که  رسوایی  زمانۀ 

بود. به تعبیر “کیرکه گور” متفکری بود ”سوبژکتیو” 
بی آن که شیوۀ اندیشه و تقرر ظهوری )اگزیستانس( 

او مانند “کیرکه گور” فراروی خدای او باشد.
هدایت هیچ گاه به مارکسیسم نپیوست، و گرایش او 
به روس، از دل بسته گی او به مارکسیسم و کمونیسم 
عرفانی  و روح  ادبیات  که  بود  ژرفی  تأثیر  از  نبود؛ 
روسی )مانند آثار داستایوسکی( در او بخشیده بود. 
وانگهی، نوعی نزدیکی او با برخی از جریانات زمان، 
او  آزادمنش  خوی  شورش  و  سرکشی  بازنمایانندۀ 
زورتویی  و  زورگویی  فشار  زیر  در  سال ها  که  بود 

مثل خوره روح او را خورده و فرسوده بود.
به  من  که  نیز  شورش  و  سرکشی  این  در  هدایت 
بتوان  شاید  و  بود  جدی  می کنم،  تعبیر  آنارشیسم 
و  “زشت”  و  بی پروا  و  تند  شوخی های  که  گفت 
“رکیک” برمی انگیخت نیز از همین چشمه سرچشمه 
می گرفت. در بیشتر به اصطالح “دلقک بازی”های او، 

سوگ نامۀ دردناکی نهفته بود.
هدایت درآغاز جوانی چندی از “شووینیسم” بعضی 
از اشخاص که مد روز شده بود، تأثیر گرفت؛ ولی 
به هر حال با دین اسالم از نظر اصولی کار نداشت 
را  درخت  که:  می اندیشید  چنین  زمینه  این  در  و 
اوضاع  ترازو،  این  با  و  شناخت؛  باید  میوه اش  از 
هدایت  می سنجید.  را  اسالمی  کشورهای  احوال  و 
و  آداب دان  بسیار  بود  مردی  همۀ شوخی هایش،  با 
مؤدب و از همین روی با بسیارکسان که به نظر من 
هیچ گونه پیوند و بسته گی فکری با آنان نداشت ولی 
آنان بعدها خود را “دوست” او خواندند و نام پاِک 
او را مایۀ سودجویی های خویش کردند، به کجدار 
و مریز رفتار می کرد و با همۀ شوخی ها و نیشخندها 
او  از  دیگران  که  نمی کرد  کاری  ریشخندهایش،  و 
هدایت  که  بیفزایم  بایستی  این همه،  با  برنجند. 
“غرب زده” بود و غرب زدۀ خوبی هم بود. هدایت در 

تظاهرات صوفی مآبانه و قلندرانه بیشتر از شیوۀ آزاد 
اندیشی غربی در پهنۀ ادب و هنر مایه گرفته بود.

اشاره به غرب زده گی کردم. بایستی یادآور شوم که 
آن چه  با  می خواهم،  غرب زده گی  از  من  که  معنایی 
که در این باره شادروان جالل آل احمد نوشته است، 
بسیار فرق دارد. در نظر من، غرب زده گی از لحاظ 

فلسفۀ تاریخ مطرح است.
و  منفرد  مردی  هم  حال،  عین  در  هدایت  صادق   
به اصطالح فرانسوی ها originel بود و هم مردی 
تا   original فرانسوی ها   به اصطالح  باز  اصیل و 
آن جا که من در ایران در زمینۀ هنر و ادب کم تر کسی 
هدایت،  غرب زده گی  می شناسم.  وصف  این  با  را 
و  مال  زبوِن  و  به هوس های پست  آلوده  و  آمیخته 

منال و جاه و مقام نبود.
هیچ گاه  می داشتم،  خوش  بسیار  را  او  با  همدمی 
تبادل  و  تعاطی  به  که  نیافتم  او  چون  همنشینی 
رابطۀ  بپـردازم.  او  با  بی غرضانه  و  جدی  فکری 
من با صادق هدایت، با رابطۀ دیگران با او صورت 
دیگری داشت. من برای دیدار او به کافۀ فردوسی 
می رفتم و گاه روی می داد که ساعت ها در مجلس 
او  با  بتوانم ساعتی  تا  کافه ها می نشستم  در  هدایت 
با  اوقاِت خلوت  این  از  و خوشبختانه  کنم  خلوت 
اگر  کافه،  در  هدایت  میز  سر  داشتم.  زیاد  هدایت 
دیگران هم نشسته بودند، من خاموشی می گزیدم و 
تنها گوش بودم و از شما چه پنهان؛ از دری وری ها 
و ول گویی ها و هرزه درایی ها و شوخی های رکیِک 
دور و بری های هدایت که آمیزه یی از رکاکت شرقی 
و  بیزاری  احساس  بسیار  بود،  غربی  پورنوگرافی  با 

دل به هم زده گی می کردم.
مسایل  به  مربوط  بیشتر  هدایت  و  من  گفت وگوی 
بود.  فلسفی  معنی  یک  به  و  اصولی  و  اساسی 

می خواندیم  و  می دادیم  یک دیگر  به  کتاب هایی 
گفت وگو  به  هم  با  کتاب  متن  زمینۀ  در  آن گاه  و 
منطقی  خشک  بحث های  از  هدایت  می پرداختیـم. 
این  از  بیزار بود.  اقتصادی و دیالکتیکی بی اندازه  و 
می دانستم  که  را  کتاب هایی  از  دسته  آن  من  روی 
تعبیر  به  او  او می دادم و  به  به خواندنش می گراید، 

خودش، آن  ها را “کفلمه” می کرد.
عشقی  داستان  هدایت،  زنده گی  در  که  گمانم  به 
آن  شاید  و  است  بوده  نهفته  دردناکی  و  دریغ آمیز 
عبارت بوف کور: “در زنده گی زخم هایی هست که 
مثل خوره روح را در انزوا می خورد و می تراشد…” 
با این داستان پیوندی داشته باشد. اگر چنین باشد، 
می توان آن را با آن چه که “کیرکه گور” به نام “خار 
زیر پوست” خوانده و گویا اشاره یی به راز زنده گی 

عشقی او است، سنجید.
من با برخی از تمایالت که هدایت گاهی بدان تظاهر 
با هم  بار  بودم و حتا چند  می کرد، سخت مخالف 
روان شناسی   و  فلسفی  بحث های  به  زمینه  این  در 
پرداختیم و هدایت نمی دانم از چه رو، بسیار دلش 

می خواست که مرا به آن وادی بکشاند، اما نشد.
حالت،  این  به  هدایت  تظاهر  که  می اندیشم  چنین 
یک گونه واکنش ساخته گی او بود در برابر شکست 
او  عمدی  شاید  خودداری  و  زنی؛  به  خود  عشقی 
و  کیرکه گور  مانند  )درست  زن  آن  با  زناشویی  از 
دل داده اش(. حال این که “خودداری” از زناشویی، از 
مالحظات خانواده گی یا چیزهای دیگری سرچشمه 
می گرفت؛ نکته یی است که باید روزی روشن شود.

به هوس های  آلوده  و  آمیخته  هدایت،  غرب زده گی 
پست و زبوِن مال و منال و جاه و مقام نبود. آن چه 
فرنگی  زن های  برابر  در  هدایت  صادق  می دانم، 
واکنش خوبی داشت و با آنان زود گرم می گرفت و 
خودمانی می شد؛ اما در برار زنان ایرانی چنین نبود و 

از آنان اغلب خوشش نمی آمد.
در  را  هدایت  که  کرده اند  ادعا  برخی  این که  در 
بگویم  بایستی  کرده اند،  کمک  آثارش  نوشتن 
وسطا  قرون  شیوۀ  به  که  کسان  از  برخی  برخالف 
به عبارت پردازی های ادیبانه و متذوقانه گراییـده اند، 
با  و  نبود  فرمالیست  ادب، هرگز  و  هنر  در  هدایت 

phraseologie  هیچ گونه سازش نداشت:
قافیه اندیشـم و دلدار من / گویدم مندیش جز دیدار 

من
توجه هدایت بیش از همه به مفاد و مضمون بود، نه 
به هیبت تألیفی لفظی و ظاهر و صورت آن. معموالً 
ـ  فرمالیست  ادیبان  از  برخی  به  را  نوشته های خود 
اندیشۀ  جهان  با  بسته گی  و  پیوند  هیچ گونه  گاه  که 
او نداشتند ـ می داد و به زبان ویژۀ خویش به آنان 
دیدی  هرجا  را  عباراتش  و  بخون  »بگیر  می گفت: 

شکسته بسته س، درست کن!«
گاهی برخی از نوشته هایش را به این حقیر هم می داد 
که بخوانم و از آن ها یکی “زند و هومن یسن” است 

که من در برخی از عبارات آن دست بردم.
که  است  این  منظورم  نبود.  اجتماعی  آدمی  هدایت 
sociable بود اما  social  نبود و این خود حسِن 
او بود. رفتارش با دیگران تفاوت داشت؛ بدین معنی 
که رفتاری هنرمندانه داشت. منظورم این نیست که 
او را “فرد کامل” دانسته باشم. او هم بشری بود میان 
دیگران. درست مانند خود من. چنان که گفتم، روح 
او معنامیستیک بود ولی میستیِک او را زمانه خراب 
کرده بود و به هر صورت، ادبیات خودبنیادانۀ باختر 
که در آن زمان جوش وخروش بیشتری داشت، در او 
تأثیر بخشیده بود. به کسانی چون “آرتور شنیتسلر” 
که پسیکانالیز در او اثر نهاده بود و هم از مایۀ عرفانی 

خاور بهره مند گردیده بود.
که: صادق  می بخشم  پایان  عبارت  این  با  را  سخنم 
از  یعنی  نامکرر،  شخصیت  و  فرد  از  هدایت 
وصف  بی نظیر  به صفت  معموالً  دیگران  که  آدمی 
در  هرچه  اکنون  من  که  داشت  بهره هایی  می کنند، 
کسی  او  ادبی  حوزۀ  شاگردان  در  می جویم،  ذهنم 
با  باشد.  داشته  او  با  اندک همانندی  که  نمی یابم  را 
آوردن که کسی شخصی  نامکرر در  ادای اشخاص 
نامکرر نمی شود! بلکه این ادا و اصول ها به  هرگونه 
و به هر رنگش که باشد، نوعی “قرتی بازی” است. 
نمونه هایی از این “قرتی بازی”ها را خودتان می توانید 
در برخی از کسانی که دنبال هدایت راه می افتادند و 
خود را به او می بستند و بعدها مدعی شدند که محرم 
و دوسِت او بودند، بیابید؛ همۀ آنان که ادعای موهوم 
دوستی با هدایت را وسیلۀ “شهرت” و “ترقی” خود 
ساختند. اما هدایت مثل بعضی اشخاص، نان به نرخ 
ناکسی  روز نخورد؛ مثل بعضی ها تملق هر کس و 
را نگفت؛ و باالخره مثل بعضی ها عکس خود را در 
حالی که گربه یی را در بغل گرفته است، در مجلۀ 

سخن چاپ نکرد.

منبع: مد و مه 
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 سید احمد فردید

همدمی با او را بسیار خوش 
می داشتم، هیچ گاه همنشینی 
چون او نیافتم كه به تعاطی و 

تبادل فکری جدی و بی غرضانه 
با او بپـردازم. رابطۀ من با 

صادق هدایت، با رابطۀ دیگران 
با او صورت دیگری داشت. 
من برای دیدار او به كافۀ 

فردوسی می رفتم و گاه روی 
می داد كه ساعت ها در مجلس 

هدایت در كافه ها می نشستم تا 
بتوانم ساعتی با او خلوت كنم و 
خوشبختانه از این اوقاِت خلوت 
با هدایت زیاد داشتم. سر میز 
هدایت در كافه، اگر دیگران 

هم نشسته بودند، من خاموشی 
می گزیدم و تنها گوش بودم و 

از شما چه پنهان؛ از دری وری ها 
و ول گویی ها و هرزه درایی ها و 

شوخی های ركیِک دور و بری های 
هدایت كه آمیزه یی از ركاكت 

شرقی با پورنوگرافی غربی 
بود، بسیار احساس بیزاری و 

دل به هم زده گی می كردم



کابل تحت تاثیر فشارهای...
مقام های  از  بعضي  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در   
نظامی امریکا گفت: هیچ گونه فشاري نمي تواند بر  

امضاي توافقنامه ي امنیتي تاثیر گذار باشد.
رییس جمهور  شروط   به  دیگر  یک بار  وی 
و  اشاره  امنیتي  توافقنامۀ  امضاي  افغانستان براي 
بیان داشت: توافقنامۀ امنیتي زماني به امضا مي رسد 
شروط  براي  قانع  کننده یي  امریکا ضمانت هاي  که 

افغانستان مد نظر بگیرد.

تاکید  با  افغانستان  جمهوري  ریاست  سخنگوي 
امضاي  براي  کرزي  درخواست هاي  پذیرش  بر 
امضا  پیمان زماني  امریکا گفت:  با  امنیتي  توافقنامه 
این  دولت  خواست هاي  امریکا  که  شد  خواهد 
کشور مبني بر قطع کامل عملیات نظامیان خارجي 
در منازل مسکوني افغان ها، آغاز صادقانه  روند صلح 
و برگزاري انتخابات شفاف در زمان معین را بپذیرد.

این گفته ها در حالي مطرح مي شود که چندي قبل، 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دمپسي  مارتین  جنرال 

افغان  امنیتي  نیروهاي  که  بود  کرده  ادعا  امریکا، 
به طالبان واگذار  برخی مناطق ولسوالي سنگین را 

کرده اند.
همچنین این جنرال امریکایي گفته بود که این عمل 
نیروهاي افغان یک زنگ خطر براي افغانستان بوده 
و مي تواند در انتخابات افغانستان تاثیر منفي بگذارد، 
مقامات  از  خود،  ادعاهاي  این  به  پیوند  در  وي 
توافقنامۀ  زودتر  چه  هر  تا  بود  خواسته  افغانستان 

امنیتي را امضا کنند.
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نگرانی از استخراج غیرقانونی معادن:

حکومت از تاراج منابع معدنی جلوگیری کند

خاین نیسـتم... 
که من خطایی مرتکب شدم، عذر می خواهم و 

طلب بخشش دارم.
من  گفت:  تلویزیونی اش  مصاحبه  ادامه  در  وی 
با تمامی این اتهامات روبرو می شوم و از قانون 
نمی گریزم. البته پرونده هایی علیه من وجود دارد 
که فاقد شواهد کافی هستند. با این حال به تمام 
چون  نمی کنم،  فرار  و  می گویم  پاسخ  اتهامات 

خائن نیستم.
سیاست  از  حمایت  به  اشاره  با  مشرف  جنرال 

پاکستان  طالبان  با  مذاکره  انجام  در  اسالم آباد 
طالبان  تحریک  خواه  مذاکره ،  طرف  گفت:  نیز 
مردم  اینها  فضل اهلل،  موالنا  یا  باشد  پاکستان 
منحرف شده اند  راه خود  از  که  هستند  پاکستان 
اما آن ها باید بدانند که پاکستان همواره قدرتمند 

است و نباید با آن مقابله کنند.
وی درباره تهدید طالبان در پاکستان هم گفت تا 
زمانی که تروریسم در این کشور مهار نشود، نه 
وضعیت سرمایه گذاری بهتر می شود و نه اقتصاد 

ثبات پیدا می کند.

خودمان  مردم  از  هم  طالبان  کرد:  تاکید  مشرف 
هستند و به همین دلیل باید با آن ها وارد گفت وگو 

شویم، اما نباید از مواضعمان کوتاه بیاییم.
اتهام »خیانت« به کشور به تصمیم مشرف بعد از 
انتخاب دوباره به ریاست جمهوری در شش سال 
آن که  از  قبل  او  آن زمان  دارد. در  ارتباط  پیش 
بودن  قانونی  مورد  در  پاکستان  عالی  دیوان  رای 
ریاست جمهوری اش  سمت های  همزمان  تصدی 
در  شود،  صادر  زمینی  نیروی  بر  فرماندهی   و 

پاکستان وضعیت فوق العاده اعالم کرد.

جنگ افغانستان ارزش...
شده  اشتباه  مرتکب  افغانستان  در  جنگ  آغاز  با   

است.
کننده گان  شرکت  از  درصد  سه  و  پنجاه  همچنین 
در  اوباما  عملکرد  با  می گویند  نیز  نظرسنجی  در 
افغانستان مخالفند و چهل و پنج درصد از سیاست 

وی در این کشور حمایت کردند.
این نتیجه در حالی منتشر شد که نتیجه نظرسنجی 
واشنگتن پست و ای بی سی همزمان با آغاز حمله 
چهار  و  نود  بود  داده  نشان  افغانستان  به  امریکا 
درصد از امریکایی ها از اقدام نظامی در افغانستان 
از آغاز  این رقم شش ماه بعد  حمایت می کنند و 

جنگ به نود و یک درصد رسیده بود.

نظرسنجی مشابهی در اوایل سال دو هزار و هفت 
نشان داد میزان حمایت از جنگ افغانستان در بین 

امریکایی ها به پنجاه و شش درصد رسیده است.
نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی از دوازده 
فرد  پنج  و  هزار  و  شد  برگزار  دسمبر  پانزده  تا 
بزرگسال در آن مشارکت کردند و درصد خطای 

آن سه و نیم اعالم شده است.

خواستار  افغانستان  طبیعی  منابع  بر  نظارت  شبکۀ 
اقدام جدی علیه افراد و شرکت هایی شده است که 
به صورت خودسرانه و غیرقانونی مصروف استخراج 

معادن هستند.
طبیعی  منابع  بر  نظارت  »شبکۀ  نورانی عضو  جاوید 
افغانستان« روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل 
گفت: »پدیده فساد در افغانستان به گونۀ غیرقابل مهار 
در تمام ارکان جامعه ریشه دوانده است. هر جایی که 
صحبت از عاید اقتصادی می شود، شما می توانید رد 

پای فساد را ببینید«.
می گوید  افغانستان«  طبیعی  منابع  بر  نظارت  »شبکه 
که روزانه هزاران تن مواد معدنی مانند زغال سنگ، 
تالک،  مرمر،  سرب،  قیمتی،  های  سنگ  کرومیت، 
غیرقانونی  صورت  به  معدنی  مواد  سایر  و  ریگ 

استخراج می شود.
با  منابع طبیعی می گویند  بر  نظارت  مسووالن شبکه 
آن که برخی از معادن به صورت مخفی کندن کاری 
و قاچاق می شوند، اما برخی دیگر به پیمانه بزرگ و 

توسط الری ها از افغانستان خارج ساخته می شوند.
افغانستان  منطقه   ۱۴۰۰ در  می گوید  شبکه  این 
هستند؛  معادن  استخراج  مصروف  افراد  و  شرکت ها 

ولی از کار غیرقانونی این افراد و شرکت ها جلوگیری 
نمی شود. مسووالن این شبکه می گویند در 7۱۰ نقطه 
اطراف شهر کابل استخراج غیرقانونی معادن جریان 
دارد. همچنین در ۳86 نقطه والیت سمنگان نیز در 

حال حاضر استخراج غیرقانونی معادن ادامه دارد.
حکومت  شبکه،  این  اعضای  اظهارات  براساس 
که  دارد  اختیار  در  را  افرادی  از  فهرستی  افغانستان 
در آن نام استخراج کننده گان غیرقانونی معادن درج 
است؛ ولی این فهرست هرگز از سوی حکومت افشا 

نشده است.
بر  نظارت  شبکه  مسوول  ستانکزی،  طواف  محمد 
از  که  »افرادی  گفت:  کنفرانس  این  در  طبیعی  منابع 
نگاه سیاسی مطرح نیستند، نام شان در آن لیست برده 
شده؛ اما نام افراد مطرح برده نشده است. این لیست 
یک سال پیش از سوی وزارت معادن تهیه شد و به 
که  می شد؛  افشا  باید  لیست  این  و  رفت  امور  اداره 

نشد«.
استخراج  ماهانه  عواید  که  می گوید  شبکه  این 
سنگ  از  برخی  و  سنگ  زغال  کرومیت،  غیرقانونی 
دالر  میلیون   7 تا   6 به  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  های 

می رسد.

مسووالن این شبکه تأکید کردند که دولت افغانستان 
معادن  استخراج  برای  را  قانونی  زمینه های  باید 
سرمایه ها  این  تاراج  از  تا  کند  فراهم  افغانستان 

جلوگیری شود.
افغانستان  طبیعی  منابع  بر  نظارت  شبکه  که  آن  با 
در  غیرقانونی  استخراج  که  محلی   ۱۴۰۰ می گوید 
آن ها جریان دارد، امن و در کنترول دولت است، ولی 
در صورتی که این روند ادامه یابد، سبب بروز ناامنی 

و اختالفات مختلف اجتماعی خواهد شد.
توسط  زیستی  محیط  شرایط  که  گفت  نورانی  آقای 
مراعات  معادن  غیرقانونی  کننده گان  استخراج 
استخراج  که  زمانی  قانونی  معدن  »هر  نمی شود: 
می کند؛  نظارت  ]حکومت[  آن  کار  باالی  می شود، 
ولی معدن غیرقانونی هیچ گونه نظارت محیط زیستی 

از آن صورت نمی گیرد«.
افغانستان  دولت  از  طبیعی  منابع  بر  نظارت  شبکه 
معادن  غیرقانونی  های  فعالیت  تمام  توقف  خواستار 
شد. این شبکه همچنین خواستار ارایه گزارشی دقیق 
از وضعیت معادن شد تا هر شش ماه باید در اختیار 

پارلمان و نهادهای مدنی قرار گیرد.
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انتخابات آینده سرنوشت...
 در سخنرانی خود تاکید کرد که تمام آماده گی  ها 
انتخابات  و  شده  گرفته  انتخابات  برگزاری  برای 

سال آینده به خوبی برگزار خواهد شد.
انتخابات  شاهد  آینده  سال  »ما  گفت:  فهیم  آقای 
سیاسی  زعامت  تا  می باشیم  کشور  در  سراسری 
ما  مردم  و  برای کشور  انتخابات  این  تعیین شود. 

را  کشور  آینده  می تواند  زیرا  دارد؛  اهمیت  بسیار 
رقم زند«.

معاون اول رییس جمهور کرزی گفت که حکومت 
برگزاری  برای  را  خود  تالش  تمام  افغانستان 
مردم  که  گفت  او  داد.  خواهد  خرج  به  انتخابات 
روند  این  از  تا  دارند  مسوولیت  نیز  افغانستان 

پشتیبانی نمایند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۱6 

انتخابات  کمیسیون  می شود.  برگزار   ۱۳9۳ حمل 
به  برگزاری  برای  ها  آمادگی  تمام  که  است  گفته 

موقع این انتخابات گرفته شده است.
ابراز  نیز  افغانستان  داخله  و  دفاع  وزارت های 
آمادگی کرده اند که امنیت این انتخابات را تامین 
نمایند. مقام ها در این وزارت خانه ها می گویند که 
هماهنگی کافی بین کمیسیون انتخابات و نیروهای 

امنیتی وجود دارد.

مراکز انستیتوت  ملی موسیقی...
حل  مشکل  آن  حاال  که  بود  درسی  صنوف   
گردیده، بسیار راضی استم، ما همواره در برنامه 

های رسمی سفارت خانه ها اشتراک کرده ایم.«
از سوی هم، داکتر احمد ناصر سرمست مسوول 

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گوید، هدف 
فعالیت این انستیتوت انتقال مهارت های موسیقی 

اصیل و کهن کشور به نسل جدید می باشد.
انستیتوت  در  که  گفت  همچنان  سرمست  آقای 
ملی موسیقی، موسیقی کالسیک محلی به گونه 

اکادمیک تدریس می شود.
این در حالی است که شاگردان این انستیتوت با 
اجرای کنسرت ها در برخی از کشورهای جهان 
روبرو شده  گرم  استقبال  با  امریکا  به خصوص 

اند.

جنگ را در افغانستان خاتمه...
روزنامۀ  نزد.  حرفی  افغانستان  حکومت  با 
که  داد  گزارش  گذشته  روز  پُست  واشنگتن 
مهلت  تا  داده  نشان  آماده گی  امریکا  حکومت 

را  واشنگتن  و  کابل  میان  امنیتی  قرارداد  امضأی 
تمدید کند.

تا هنوز توافقنامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا 
نهایی نشده و سرنوشت عساکر نظامی امریکایی 

و ناتو در افغانستان بعد از ۲۰۱۴ روشن نیست.
فشارهای  باوجود  افغانستان  جمهور  رییس 
داخلی و خارجی، شرایط تازه یی را برای امضأی 
توافقنامۀ امنیتی میان دو کشور مطرح کرده است.

سال  بدترین  را   2013 اوباما 

ریاست جمهوری اش نمی داند!

رییس  جمهوری امریکا نظرات مبنی بر اینکه سال 
جمهوری اش  ریاست  دوره  سال  بدترین   ۲۰۱۳
بوده را بی اهمیت دانست اما شکست کنگره برای 

سخت تر کردن قوانین حمل سالح را پذیرفت.
اوباما،  باراک  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری امریکا در آخرین کنفرانس خبری 
خود گفت: ما در پنج سال خدمت در کاخ سفید 

پستی و بلندی هایی داشتیم.
 ۲۰۱۳ سال  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  بوده،  جمهوری اش  ریاست  سال  بدترین 
این اتاق احتماال شاهد دست کم ۱5 تجربه بسیار 

سخت بوده است.
می دهند  نشان  که  نظرسنجی هایی  به  توجه  با 
میزان محبوبیت اوباما به زیر 5۰ درصد رسیده که 
حد  پایین ترین  وی  جمهوری  ریاست  دوران  در 
محسوب می شود، اوباما گفت: اگر شما این مساله 
می کنید،  اندازه گیری  نظرسنجی ها  وسیله  به  را 
ریاست  دوران  در  من  به  مردم  مثبت  رای  میزان 
جمهوری ام دائما باال و پایین رفته است. منظورم 
این است که اگر به نظرسنجی ها توجه می کردم، 

برای ریاست جمهوری نامزد نمی شدم.
اما اوباما اذعان کرد، ناکامی در کنگره در تصویب 
برنامه های مبارزه با خشونت با استفاده از اسلحه 
را  اسلحه، وی  بررسی سوابق خریداران  همچون 

ناراحت کرده است.
وجود  حوزه هایی  افزود:  امریکا  رییس جمهوری 
دارد که کنگره در آن ناکام مانده و امیدوارم کنگره 
تایید  عدم  کند.  اقدام  بی پرواتر  حوزه ها  این  در 
بررسی سوابق خریداران اسلحه مساله ای است که 

همچنان معتقدم یک اشتباه بود.
شش  و  کودک   ۲۰ عام  قتل  اما  داد:  ادامه  اوباما 
کارمند مدرسه در دسامبر ۲۰۱۲ میالدی در مدرسه 
تا  شد  سبب  نیوتاون   "Sandy Hook" ابتدایی 
امنیت تسلیحاتی را افزایش داده و مطمئن شویم 

که دیگر شاهد چنین تراژدی هایی نیستیم.



اجندای  طرح  مشورتی  نشست  سومين  یادداشت: 
با حضور نخبه گان سياسی، فرهنگيان،  ملی، اخيراً 
برگزار  پنجشير  والیت  در  دانشجویان  و  استادان  

گردید.
و  پيشنهادها   اشتراک کننده گان  نشست،  این  در 
دیدگاه های شان را در خصوص طرح اجندای ملی 
ارایه کردند و هم چنان حمایت شان را از این طرح 

ابراز داشتند.
مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
ریيس عمومی بنياد شهيد مسعود ارایه شده است.

در این طرح ضمن ارایۀ طرِح خروج از بن بست 
در  پایدار  صلح  تأمين  خصوص  در  کنونی، 

افغانستان نيز راه کارهایی ارایه شده است.
از  خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
نهادهای داخلی کشور  جمله سازمان ملل متحد و 

روبروشدهاست.
پس از این، گفت  وگوهای سومين نشست مشورتی 
طرح اجندای ملی را که در والیت پنجشير برگزار 

شده بود، به ترتيب در روزنامه به نشر می سپاریم.

دادخدا مکرم - شاعر و نویسنده:

اسالم  عالیقدر  خواهران  و  برادران  محترم  حضار 
علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

طرح آجندای ملی که از طرف جناب محترم احمد 
جانبه  همه  طرح  یک  شده،  راه اندازی  مسعود  ولی 

بوده و به نفع کشور و مردم افغانستان می باشد.
مجمع  تائید  طرف  سیاسی  گفتمان  و  نقشه  این 
فرهنگی و اجتماعی جوانان والیت پنجشیر قرار دارد.

و  بازسازی  شگوفایی،  برای  طرحی  ملی  آجندای 

اعمار جامعه است.
آجندای ملی برای این طرح شده است تا نخبه گان، 
مشکالت  حل  به خاطر  جامعه  اقشار  تمام  و  مردم 
چالش هایی  و  بست ها  بن  از  رفت  بیرون  و  کشور 
که دامن گیر سرزمین ما است به گفت و گو بنشینند و 
راه های حل برای بوجود آمدن صلح پایدار، امنیت و 

آرامی آیندۀ افغانستان دریافت کنند.
برگیرندۀ  در  و  معقول  برنامۀ  یک  ملی  آجندای 
موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حل مسایل 

ملی کشور می باشد.
روی  توافق  ملی،  گفتمان  به خاطری  ملی  آجندای 
دیدگاه های مشترک ملی و پروسۀ اعتمادسازی، صلح 

پایدار و وحدت ملی بوجود آمده است.
اجتماعی  و  فرهنگی  مجمع  از  نماینده گی  به  من 
جوانان والیت پنجشیر به خاطر بهبود این جریان چند 
به  را  پشنهاد  آور می شوم؛ چند  یاد  را  مشکل عمده 

عرض می رسانم.
۱-عدم وجود یک رهبر و زعیم که بتواند تمام مردم 
بدون رهبری سیاسی  کند و  به طرف خود جمع  را 
زیرا  است؛  ناممکن  کشور  یک  ارتقای  و  پیروزی 
تمام کشورهای که به اوج ترقی و تمدن رسیده اند 
توسط یک رهبر ملی توانسته اند به موفقیت برسند، 
واشنگتن،  جورج  ماندال،  نلسون  خمینی،  امام  مانند 
گاندی و شمار زیاد دیگر؛ نا گفته نماند هر شخصی 
که محبوبیت پیدا می کند و به حیث زعیم ملی مدیر و 
خدمت گذار ظهور می کند و می خواهد به این کشور 
سیاسی  صحنۀ  از  دشمنان  توسط  کند؛  خدمت  فقیر 

عزل می شوند.
امیر  زمان  از  کشور  این  استقالل،  و  آزادی  ۲-عدم 
تاز  و  تاخت  مورد  اکنون  تا  خان  محمد  دوست 
ومداخالت اجانب قرار گرفته است، تا دست دشمنان 
مردم  نگردد؛  قطع  کشور  این  از  خارجی  و  داخلی 

روی کامیابی و ترقی را نخواهد دید.
دست  به  شهادت  و  قدرت  زور،  بدون  هو  آزادی 

نمی آید.
که  است  سوادی  بی  وطن  این  دیگر  مشکل   -۳
و  تاریکی  در  را  مردم  استعماری  حکومت های 
اثر  در  اند؛  داشته  نگه  و  اند  داده  قرار  سوادی  بی 
باسوادان  درصدی  شمار  دهه  چندین  کشمکش های 

پایین آمده است.
پیشنهاد من این ست، احزاب سیاسی که در این کشور 
وجود دارد و قرار آمار ارایه شده توسط وزارت عدلیه 
سایر  مانند  باید  می رسد؛  8۰حزب  به  آن ها  شمار 
کشورهای پیشرفته این احزاب نیز نفاق و جدایی را 
محور  و  حزب  یک  یا  دو  دور  به  و  بگذارند  کنار 

جمع شوند؛ مبارزۀ همه جانبه را در بخش های اداره، 
اقتصاد، زیربناهای تولیدی و رسیدن به یک حکومت 
مردمی ادامه دهند؛ منافع مردمی را از منافع خود مقدم 

شمارند.
می خواهم بگویم که اگز این احزاب در هر ولسوالی 
و والیت جهت تنویر اذهان مردم به فعالیت بپردازند 

بهتر خواهد بود.
کار  جوانان  برای  کاریابی  قسمت  در  اگر  هم چنان 
زیادی  شمار  کار  نبود  اثر  به  که  زیرا  گیرد  صورت 
مواد مخدر  به  معتاد  ما در سراسر کشور  از جوانان 

شده اند.
در خاتمه کامیابی و سرفرازی همه را آرزو می برم.

آقای بهادری:

آجندای ملی که آورندۀ وحدت ملی در کشور است؛ 
مسعود  احمدشاه  شهید  ملی  قهرمان  آرمان  از  یکی 

می باشد.
این طرح نهایت زیبا و منطقی نه تنها مورد پذیرش 

مردم پنجشیر بل از سراسر افغانستان می باشد.
در  طوری  افغانستان  در  موجود  شرایط  متأسفانه 
مناطق  و  سمت ها  به  اقوام  تمام  که  است  حرکت 
زبانی،  تعلقات  روی  آن ها  و  می شوند  دسته بندی 

قومی، مذهبی و منطقه یی می اندیشند.
تلویزیون  که  بودیم  شاهد  گذشته  هفتۀ  چند  در  ما 
ژوندون به گونه یی واضح به این تهصبات عماًل اقدام 
ورزیده احساسات مردم را جریحه دار ساخته است 
الحال  معلوم  چهره های  توسط  موارد  این  تأکید  و 

صورت گرفته است.
آجندای ملی چطور می تواند قناعت مردم را با یک 

چنین حرک تها به دست آرود؟
آجندای  تا  این ست  من  مشخص  نظر  یا  و  پشنهاد 

ملی در کنار حرکتی که واقعًا جامع است و از طریق 
را  گفتمان های  اجتماعات  و  کنفرانس ها  راه اندازی 
و  فرهنگی  نهاد  یک  تشکیل  است؛  انداخته  راه  به 
زیر  عامه  اذهان  روشن ساختن  به خاطر  را  رسانه یی 

نام آجندای ملی ایجاد نمایند بهتر خواهد بود.
ممنون.

محمدحکيم حکيمی-دانشجو:

ایجاب  سیاسی  عقالنیت  که  مبنای  چند  روی  من 
می کند تا آجندای ملی روی آن توجه کند؛ یاد آوری 

می کنم.
من یکی از الهاماتی را که از آمرصاحب شهید داشتم 
این ست که هدف را باید گسترده انتخاب کرد و از 
ابتدا و کوچک ترین مسایل جهت تحقق آن آغاز باید 

کرد.
از  ملی  آجندای  روی  را  خود  کار  ابتدای  باید  ما 
پذیری  جوان  و  پذیری  مردم  اعتمادسازی،  فرهنگ 
ملی  تفکر  آمدن  بوجود  با  موارد  این  کنیم؛  آغاز 

می تواند تحقق یابد.
ما امروز در کشوری به سر می بریم که با موارد زیادی 
از مشکالت دست و پنجه نرم می کند و بر ما است تا 
در یک چنین جامعۀ راه های رسیدن به زنده گی امید 

بخش را بسازیم. 
پشنهاد مشخصی را که من داشتم این ست که باید در 
طرح آجندای ملی نقش جوانان نا دیده گرفته نشود 

و از تفکر جوانان استفاده شود.
نظری پریانی:

من می خواهم بگویم که روح آجندای ملی به گونه یی 
است که جوانان بیشتر خود را در آن می یابند.

جوانان  برای  نو  نسخۀ  یک  عنوان  به  ملی  آجندای 
ترتیب شده است.
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سومین نشست مشورتی آجندای ملی-پنجشیر 
گفت و گوهای اشتراک کننده گان

ونگر گفت: با ژوزه مورینیو مشکلی ندارم و روابطمان 
بر اساس احترام است. هیچ مشکل شخصی با مربی 
او  با  و  است  من  قدیمی  دوست  او  ندارم.  چلسی 

رفاقت داشتم.
ونگر با اشاره به بازی آرسنال و چلسی در روز دوشنبه 
او  از مربیان تحت فشار اعالم کرد.  حمایت خود را 
از اخراج آندره ویاش بواش، مربی تاتنهام و فشاری 
که روی مربی کاردیف سیتی است، ابراز شگفتی کرد.

قبال  که  آرسنال  مربی 
با  خوبی  چندان  نه  رابطه 
مورینیو داشت و حتی در 
سال ۲۰۰5 او را »تماشاگر 
خوانده  بی احساس« 
اکنون میان ما احترام وجود دارد. مشکل  بود، گفت: 
زیادی  بازی های  در  در گذشته  ندارم.  او  با  شخصی 
مقابل هم قرار گرفتیم اما چیزی که اکنون برایم اهمیت 
دارد عملکرد تیمم، آرسنال است. برایم فرقی نمی کند 
دیگری  تیم  یا  آرسنال  مقابل  است  قرار  دوشنبه  روز 
بازی کنیم. چیزی که برایم مهم است این است که به 

عادت بردن همچون گذشته بازگردیم.
او در ادامه گفت: با هم زمان زیادی در جلسه مربیان 
در ژنو گذراندیم. وقتی با هم در رقابت باشیم، نسبت 
می کند.  فرق  اوضاع  نیستیم  رقابت  در  که  زمانی  به 
زمانی که در رقابت با هم باشیم، رفتار افراد متفاوت 
است؛ چرا که هر کس برای برد تیمش و باشگاهش 

تالش می کند.
دوست  برتر  لیگ  مربیان  بقیه  با  الزاما  گفت،  ونگر 
نیست اما از این که چندی از آنها تحت فشار هستند، 

ناراحت است.
او شرایط »ماکای« را »عجیب« خواند و گفت: وقتی از 

بیرون نگاه می کنی، می بینی که اوضاع بد نیست و او 
کار خود را خوب انجام می دهد.

آرسن ونگر با ویاش بواش هم ابراز همدردی کرد و 
گفت: او بیشترین تعداد پیروزی های تاریخ باشگاه را 
به نام خود ثبت کرده است. این که این مشکل درونی 
را  است  بیرونی  مشکلی  یا  باشگاه  رییس  با  و  است 
بزرگ  به شکستی  عاطفی  واکنشی  این  آیا  نمی دانم؟ 
در خانه بود؟ امیدوارم این گونه نباشد؛ چرا که نشانه 

خوبی نیست. من از این موضوع ناامید شده ام.
باید  می کنم.  درک  را  مربیان  همه  گفت:  ادامه  در  او 
مربی باشید تا بفهمید از دست دادن شغل  چه معنایی 
دارد. شما شب های زیادی بی خوابی می کشید و باید 
معلوم  کنید.  برآورده  شدن  پیروز  برای  را  همه  توقع 
دست  از  را  شغل شان  که  مربیانی  برای  که  است 

می دهند، دلسوزی می کنید.
ونگر با اشاره به این موضوع که اخراج شدن بخشی 
که  هستند  کشورهایی  گفت:  است،  آنها  شغل  از 
مربیانشان از بی ثباتی شغلی رنج می برند و هر هفته  به 
خاطر دالیل خنده دار و مسخره اخراج می شوند. همه 
ما می دانیم که وقتی اوضاع خوب پیش نرود ممکن 
است اخراج شویم اما باید مراقب بود که تصمیم ها به 

خاطر دالیل عاطفی گرفته نشوند.

ونگر: 
هیچ مشکل شخصی با مورینیو ندارم

ورزش
کرد  تاکید  مونیخ  بایرن  هلندی  مهاجم 
ریبری شایسته دریافت کسب توپ طالی 
۲۰۱۳ است. او گفت هیچ گاه نگفته است 

که رونالدو بهتر از ریبری است.
چند روز پیش رسانه های اروپایی خبری 

جنجالی را از آرین روبن منتشر کردند.
آنها نوشتند که این بازیکن هلندی، فرانک 
را  مونیخ  بایرن   در  تیمی اش  هم  ریبری 
بهترین بازیکن فوتبال جهان نمی داند و به 

کریستیانو رونالدو رای خواهد داد.
روبن در گفت وگویی که با روزنامه  »دیلی 
پست« داشت تاکید کرد که به کسی جز 
ریبری رای نخواهد داد. او گفت: من هیچ 
می دهم.  رای  رونالدو  به  که  نگفته ام  گاه 
بایرن   با  را  کننده ای  خیره  فصل  ریبری 
مونیخ پشت سر گذاشت. بر این باورم که 
توپ طال  شایسته کسب  درصد  او ۱۰۰ 

در سال ۲۰۱۳ است.
این بازیکن هلندی ادامه داد: بدون شک 
این  داد. اصال در  ریبری رای خواهم  به 
با  که  است  احمقانه  نکنید.  شک  باره 

وجود گزینه ای در تیمم به گزینه 
دیگر رای دهم.

ادامه  در  پست«  »دیلی  روزنامه  
خبر خود نوشت: به نظر می رسد 
که دلیل تغییر موضع روبن فشاری است 
که باشگاه بایرن  مونیخ بر او آورده است، 
در  مونیخ  بایرن   بازیکنان  همه  که  چرا 
از همتیمی خود سخن گفتند و  حمایت 
سال  در  طال  توپ  کسب  شایسته  را  او 

۲۰۱۳ دانستند.
کریستیانو  و  مسی  لیونل  ریبری،  فرانک 
توپ  کسب  نهایی  نامزد  سه  رونالدو 
طالی فوتبال جهان در سال ۲۰۱۳ هستند.
بسیار  عملکرد   ۲۰۱۳ سال  در  رونالدو 
تیم  و  مادرید  رئال  ترکیب  در  خوبی 
ملی فوتبال پرتغال داشت. فرانک ریبری 
هم سال رویایی را با بایرن  مونیخ پشت 
و  اروپا  فوتبال  گانه  سه  و  گذاشت  سر 
البته نباید لیونل  آلمان را به دست آورد. 
چند  هر  او  کنیم.  فراموش  هم  را  مسی 
در فصل اخیر سه بار آسیب دیده است، 
اما همچنان برای کسب این جایزه شانس 
دارد. باید برای نهایی شدن نام برنده این 

جایزه تا ۱۳ ژانویه صبر کرد.

روبن: 
ریبری صد در صد شایسته توپ طال است
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وروسته له هغې چې افغانستان او هند پرېکړه کړې، چې افغان 

یوشمېر  يش،  وروزل  کې  هندې  په  دې  ځواکونه  ځانګړي 

را  حساسیت  پاکستان  د  به  کار  دغه  چې  وايي،  شننونکي 

وپاروي او په افغانستان کې به په ناوړه چارو الس پورې کړي.

او  هند  د  به  کې  افغانستان  په  چې  وايي،  راز  دغه  هغوی 

پاکستان رقابت نور هم جدي يش. خو د پوځي چارو ځینې 

نور شننونکي بیا په دې اند دي، چې افغانستان ته د خپل پوځ 

روزل په کار دي او د پاکستان حساسیت ورته مهم نه دی.

ماندګار  امرخېل  الله  عتیق  جرنال  شننونکي  چارو  پوځي  د 

افغان ځانګړو  د  هند کې  په  وویل،  مرکه کې  په  ته  ورځپاڼې 

ځواکونو روزل یو مثبت اقدام دی او کوالی يش چې افغان 

ځواکونه په ښه توګه وروزي.

هغه وايي، دا چې د پخواين افغان اردو غړو په هند کې روزنه 

لیدلې وه، هغوی ښه پایله ورکړې وه نو اوس هم په هند کې د 

افغان ځواکونو روزل به ښه پایله ورکړي.

په ډېرو موضوعاتو کې رسه  او هند  افغانستان  د ده په خربه، 

نه  ترهګرۍ  له  هېوادونه  دواړه  دا چې  مهمه  او  لري  شباهت 

ځورېږي، له همدې امله یې روزنه ګټوره ثابتېږي.

نوموړي زیاته کړه، هند چې پخواين کوم افغان پیلوټان روزيل 

ول د هغوی پایله هم په لوړه درجه وه او په خپل وخت و زمان 

یې چارې ښې وې.

ښاغلی امرخېل زیاتوي، له ناټو او نورو هېوادونو نه هم په هند 

کې د افغان ځواکونو روزنه ګټوره او مثبته ده او دا به د افغان 

ځواکونو په رهربۍ او لیډر شیپ کې هم ښه مرسته وکړي.

هغه په دې اړه چې دغه کار به د پاکستان اعرتاض او غصه را 

ونه پاروي وویل، دا حتمي نه ده چې  موږ هر کار کوو، په هغه 

یا ترې الس واخلو  پام کې ونیسو،  په  پاکستان خوښه  د  کې 

ځکه چې پاکستان پرې خپه کېږي.

او  خپګان  چا  د  باید  افغانستان  دی،  باور  دې  په  نوموړی 

رضایت ته ونه ګوري، په کار ده چې تر هره څه لومړی خپله 

د خپلې خاورې  او  یې وروزي  پوځ جوړ کړي، ښه  او  اردو 

دفاع ته یې چمتو کړي.

د پوځي چارو دغه شنناندی زیاتوي، پاکستان نه یوازې په هند 

کې د افغان ځواکونو په روزنې، بلکې په هر اقدام رسه اعرتاض 

او کمزوری  محتاج  یې روښانه دی، چې  کوي، ځکه هدف 

پاکستان  )) موږ چې سوداګري هم کوو،  افغانستان غواړي: 

پاکستان  کوې.  نه  واردات  مانه  له  ولې  چې  کوي،  اعرتاض 

الره  کله  هغوی  وسايت.  محتاج  ته  ځان  افغانستان  غواړي 

بندوي او کله خربداري ورکوي. موږ باید د پاکستان خپګان ته 

صرب ونه کړو او خپله اردو وروزو او ترېنه ښه استفاده وکړو.((

تخنیک مرسته وکړي  د  افغانستان رسه  له  که  وايي، هند  هغه 

اغېز به یې ډېر وي، د ډېرو شباهتونو له امله د هند تخنیک په 

افغانستان کې ګټور ثابتېدای يش؛ ځکه چې  ډېری افغانان له 

وړاندې نه له دې تخنیک رسه بلد دی.

چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  امرخېل  الله  عتیق  جرنال 

افغان پوځ دمګړۍ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې روزل کېږي، 

د دې کار اغېز به د افغان پوځ په راتلونکې څه وي، وویل: په 

ډېرو هېوادونو کې د افغان پوځ روزل هم  مثبت ټکي لري او 

هم منفي.

د  ده په اند، د دې کار یوه ګټه دا ده چې افغان پوځ هر تکتیک 

زده کوي او له بېالبېلو تجربو رسه مخ کېږي، چې په وړتیاوو 

یې ښه اغېز ښندي.

زیاتې شوي،  استخبارايت جګړې  اوس چې  وویل،  نوموړي 

ګټه  په  ځان  خپل  د  ځواکونه  افغان  هېوادونه  یوشمېر  ښايي 

له  وايي،  خو  ګرځي؛  زهر  لپاره  افغانستان  د  دا  چې  وروزي 

ته  روزنې  ځواکونو  افغان  د  کې  هند  په  څخه  هېوادونو  ټولو 

ترجیح ورکوي.

په همدې حال کې د پوځي چارو بل شنناندی جرنال امر الله 

امان وايي، هند او افغانستان له ۱۹۵۵ کال راهیسې د پوځي 

روزنې  تړون السلیک کړی، چې ډېری افغان پوځیان په هند 

کې روزل شوي دي.

هغه وايي، په هند کې د افغان ځواکونو روزنه د افغانستان په 

الوتکې،   ( پوځي وسایل  ټول  هند کې شته  په  وه، ځکه  ګټه 

ټانګونه، توپونه، سپکې او درنې وسلې ( په افغانستان کې هم 

کارېدلې او افغان پوځیانو وررسه هېڅ ډول ستونزه نه درلوده.

پوځي  کچه  په  سیمې  د  مهال  یو  افغانستان  خربه،  په  ده  د 

ځواک او مجهز پوځ درلود؛ خو کله چې په ۱۹۹۲ کال کې 

په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، هند 

ځکه  ورکړ،  بدلون  ته  ټېکنالوژۍ  پوځي  خپلې  روسیې  او 

له  په سیمه کې  پرمختللې وسلې چې  افغانستان کې شته  په 

روسې او هند پرته له چا رسه نه وې، د کباړ په نامه د پاکستان 

الس او البراتوار ته لوېدلې وې.

افغان  کوم  کې  هند  په  چې  اوس  کړه،  زیاته  امان  ښاغيل 

ځواکونه روزل کېږي له دیپلوم رسه هېواد ته را ستنېږي؛ خو 

افغانستان هغه وسایل نه لري، چې دوی یې په هند کې روزنه 

لیدلې ده.

اشارې  په  ته  مرستو  پوځي  هند  د  افغانستان رسه  له  نوموړي 

او روزنې  البسې  د  افغانستان رسه  له  یوازې  هند  وویل، چې 

مرسته کوي او د درنو وسلو او تخنیک د ورکړې ژمنه یې نه 

ده کړې.

د  به  روزنه  ځواکونو  افغان  د  کې  هند  په  چې  وايي،  هغه 

دوه  د  پاکستان  او  هند  ځکه  وپاروي،  را  حساسیت  پاکستان 

اتومي هېوادونو په توګه په خپل منځ کې دښمني لري او دغه 

کار به پاکستان اړبايس چې په افغانستان کې خپلې سیالۍ ته 

زور ورکړي.

پاکستان  باور دی، دا چې  په دې  امان  امرالله  ښاغيل جرنال 

هم اوس د ترهګرۍ د ملبو ښکار دی، په کار ده چې له تعقل 

نه کار واخيل او په افغانستان کې د جګړې او اور د زیاتولو پر 

ځای له افغان سولې رسه مرسته وکړي، څو د دواړو هېوادونو 

امنیتي وضعیت ښه يش.

د ده په خرب، پاکستان په افغانستان کې د هند د برشي مرستو 

دې  خپلې  په  دوی  چې  ده  دا  کار  په  خو  دی  هم  مخالف 

سرتاتېژۍ له رسه غور وکړي.

مراکز انستیتوت  ملی موسیقی در چهار په هند کې د ځواکونو روزل د افغانستان په ګټه دي
والیت تأسیس می شود

وزارت معارف در نظر دارد تا در والیت های 
انستیتوت های  بامیان  و  بلخ، هرات  قندهار، 

ملی موسیقی را تأسیس کند.
افغانستان  معارف  فاروق وردک وزیر  داکتر 
روز شنبه هنگام افتتاح تعمیر جدید انستیتوت 
اعمار  با  کابل گفت،  در شهر  موسیقی  ملی 
در  موسیقی کالسیک  هنر  انستیتوت ها،  این 

افغانستان بیشتر رشد خواهد کرد.
جدید  تعمیر  گفت،  همچنان  وردک  آقای 
تمام  با  کابل  شهر  در  موسیقی  انستیتوت 
استندرد  به  معیاری  امکانات  و  تجهیزات 

جهانی ساخته شده است.
او افزود: »انستیتوت موسیقی ما باید توسعه 
برداری سپرده  بهره  به  امروز  که  نماید  پیدا 
می شود و گنجایش ۲5۰ محصل را دارد که 
جهانی  معیاری  تجهیزات  تمام  از  همزمان 
ما  مکتب  این  است.  برخوردار  موسیقی 
با  که  انستیتوت  یک  به  شده  تبدیل  امروز 
تمام معیارهای جهانی اعیار است و رقابت 

کرده می تواند.«
به گفتۀ وزیر معارف، تعمیر جدید انستیتوت 
فرهنگی  مرکز  مالی  کمک  به  موسیقی  ملی 
به  کابل  در  دنمارک  سفارت  و  انگلستان 
هزینه بیش از صد هزار دالر امریکایی اعمار 

گردیده است.
جدید  تعمیر  گفت،  همچنان  وردک  آقای 
صنف   ۲۰ دارای  موسیقی  ملی  انستیتوت 
آالت  ترمیم  ورکشاپ  یک  و  آموزشی 

موسیقی می باشد.
انستیتوت  در  مسووالن  معلومات  اساس  به 
سال  در  که  انستیتوت  این  موسیقی،  ملی 
۲۰۱۰  میالدی افتتاح گردیده هم اکنون در 
آن به شمول 55 دختر حدود ۱8۰ تن هنر 

موسیقی را فرا می گیرند.
این مسووالن می گویند، امسال نیز 5۰ شاگرد 
جذب  موسیقی  آموزش  جهت  را  دیگر 

خواهد کرد.
این انستیتوت دارای دو دیپارتمنت آموزشی، 
آالت موسیقی افغانی و آالت موسیقی غربی 

است.
در همین حال، شماری از شاگردان انستیتوت 
ملی موسیقی می گویند، با اعمار تعمیر جدید 
مشکالت آنان از ناحیۀ کمبود صنوف درسی 

و استادان بر طرف خواهد شد.
در  انستیتوت  این  شاگردان  از  یکی  فاضله 
مورد گفت: »من مدت دو سال است که در 
می خوانم،  درس  موسیقی  ملی  انستیتوت 
کمبود...                        ادامه صفحه 6

نخستین  در  پاکستان  سابق  جمهوری  رییس 
مصاحبه تلویزیونی خود از زمان حبس خانگی با 
تاکید بر اینکه »قانون گریز« نیست، گفت: بهترین 

کار را به نفع پاکستان انجام داده ام.
مشرف،  پرویز  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
رییس جمهوری سابق پاکستان گفت که خواهان 
بخشیده شدن به خاطر اشتباهات مرتکب  شده در 
جریان سال هایی است که به عنوان حاکم نظامی 

در پاکستان فعالیت می کرده است.
این جنرال بازنشسته قرار است روز سه شنبه در 
دادگاه حاضر شود و به اتهام خیانت به پاکستان 
مورد محاکمه قرار گیرد. این اولین بار در تاریخ 
چنین  با  ارتش  جنرال  یک  که  است  پاکستان 
با  پاکستان  در  خیانت  می شود.  مواجه  اتهاماتی 

حکم مرگ پایان می یابد.
از  میالدی   ۲۰۱۳ مارچ  ماه  در  مشرف  جنرال 
در  تا  بازگشت  پاکستان  به  خودخواسته  تبعیدی 
انتخابات شرکت کند اما دستگیر شد و هم اکنون 

در حصر خانگی به سر می برد.

وی در نخستین مصاحبه خود پس از دستگیری 
با شبکه تلویزیونی »ARY News« گفت: آنچه 
این  است.  بوده  کشور  برای  دادم،  انجام  من  که 
فکر  اگر کسی  باشد.  نادرست  می تواند  اقدامات 
می کند...                              ادامه صفحه 6

مشرف:
خاین نیسـتم 


