
نگرانی های  و  اظهارات  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
افغانستان  آیندۀ  مورد  در  مقام های خارجی  از  برخی 

را رد کرده و بی اساس می داند.
مسووالن این وزارت تأکید دارند که چنین اظهاراتی 

نادرست و ناشی از بی خبری آنان است.
امریکایی،  مقام های  برخی   که  است  درحالی  این 
آیندۀ  از  را  نگرانی شان  پاکستانی  و  روسی  انگلیسی، 

افغانستان ابراز داشته اند.
مقام های امریکایی گفته اند که افغانستان در سال 2017 

میالدی دچار آشوب خواهد شد.
احتمال  که  اند  گفته  و  کرده   نگرانی  ابراز  روس ها 
دارد افغانستان یک بار دیگر به بزرگترین صادرکنندۀ 

تروریسم و افراط گرایی در منطقه تبدیل شود.
در همین حال، یک فرماندۀ ارشد انگلیسی گفت که 
کشور  این  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  با خروج 

دوباره از سوی طالبان اشغال خواهد شد.

خارجۀ  وزارت  سخنگوی  موسی زی  جانان  اما 
افغانستان روز یکشنبه به رسانه ها گفت که اظهارات 
نشان  را  آنان  دولت های  رسمی  موقف  افراد  این 

نمی دهد.
چی  باشد،  گرفته  صورت  که  »اظهاراتی  افزود:  او 
کدام  سوی  از  چی  و  بریتانیایی  جنرال  جانب  از 
دولت های  دیدگاه  این  روسیه  پارلمان  عضو)مقام( 
بریتانیا و روسیه نیست....                ادامه صفحه 6
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نام نیک، پیراهني است که هرگز کهنه نمي شود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

85 درصِد اشتراک کننده گان در یک نظر سنجی تازه:

بهنامزدکرزیرأینمیدهیم

مقامات  برخی  از  نقل  به  واشنگتن پست  روزنامۀ 
امریکایی گزارش داد، یک برآورد اطالعاتی جدید 
امریکا پیش بینی می کند که حتی در صورت باقی 
افغانستان،  امریکایی در  نیروهای  از  ماندن بخشی 
باز هم دستاوردهای...                ادامه صفحه 6

با آماده شدن ناتو برای خروج از افغانستان، گروه های امدادی 
و  طالبان  فزاینده  حمالت  و  خطرات  با  رویارویی  رغم  به 
این  در  کار  ادامۀ  به  مصمم  بودجه  در خصوص  بی اطمینانی 

کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال 2001 پس از سقوط 
طالبان، پروژه های مختلف در افغانستان در عرصه های گوناگون 
از تامین آب آشامیدنی گرفته تا افتتاح پارک اسکیت آغاز شد. 
با  اکنون بسیاری از افغان ها نگران هستند سال آینده میالدی 
پایان ماموریت نظامی ناتو در این کشور بسیاری از برنامه ها و 
پروژه های مهم نیز لغو شوند و دستاوردهای شکننده 12 سال 

گذشته از بین برود.
نورمحمد یکی از ساکنان والیت کاپیسا در شمال کابل گفت:  

نیروهای بین المللی...                             ادامه صفحه 6

برخی تحلیلگران سیاسی می گویند 
کرزی  رییس جمهور  اگر  که 
متحدۀ  ایاالت  با  امنیتی  توافقنامۀ 
امریکا را امضا نکند، رییس جمهور 
در  بود  نخواهد  قادر  کشور  آیندۀ 
سند  این  مأموریتش،  نخست  سال 

را به امضا برساند.
بعدی  حکومت  آنان،  گفتۀ  به 
متن  دقیق  بررسی  بدون  نمی تواند 
به  را  آن  بالفاصله  توافقنامه،  این 

امضا برساند.
رییس جمهور کرزی ضمن مطرح کردن پیش شرط هایی 
است  گفته  امنیتی  توافقنامۀ  امضای  خصوص  در 
توافقنامۀ  که  باشد  منتظر  امریکا  متحدۀ  ایاالت  که 
بعدی  رییس جمهور  را  واشنگتن  و  کابل  میان  امنیتی 

افغانستان به امضا برساند.
می گوید:  بین الملل  امور  آگاه  صیقل  محمود  اما 
وفاداری  سوگند  از  پس  بالفاصله  جدید  »حکومت 

نمی تواند سند پیمان امنیتی با امریکا را امضا کند«.

دور  به  انتخابات  »اگر  گفت:  او 
یا  اگست  ماه  تا  ما  برود،  دوم 
سپتمبر 2014 یک حکومت فعال 
داشت  نخواهیم  تصمیم گیر  و 
این  مهم  مسایل  روی  بتواند  تا 

چنینی تصمیم بگیرد«.
ممکن  »چون  کرد:  تاکید  صیقل 
صرف   2014 نصف  که  است 
انتخابات و حکومت سازی جدید 
گردد؛ بنابراین ما در سال 2014 
و پس از انتخابات یک حکومت 
فعال نخواهیم داشت که در خصوص سند پیمان امنیتی 

با امریکا تصمیم بگیرد«.
او افزود: » اگر انتخابات به دور دوم برود که احتمال 
آن خیلی زیاد است،...                    ادامه صفحه 6

مقام های امریکایی:
افغانستانتا2017
دچارآشوبمیشود
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چهکسیتوافقنامۀامنیتیراامضاخواهدکرد؟

امدادگرانبینالمللیوماندن
در»خطرناکترینکشورجهان«



برای  افغانستان،  صلح  عالی  شورای  هیأت 
اسالمی،  کشورهای  کنفرانس  در  شرکت 
جلِب  زمینۀ  در  تا  رفته  سعودی  عربستان  به 
همکاری ِ این کشورها برای آغاز گفت وگوهای 
صلح با طالبان، با مقامات این کشورها صحبت 
امیدوار  افغانستان  صلح  عالی  شورای  کند. 
است که این بار بتواند به جلب همکاری های 
کشورهای اسالمی برای تأمین امنیت و صلح 
در افغانستان موفق شود. در گذشته، برنامه های 
دلیل،  همین  به  و  نداشته  موفقیتی  شورا  این 
داخلی  مخالفت های  و  انتقادها  از  موجی  با 

روبه رو شده است. 
عالی  شورای  که  اند  باور  این  به  برخی ها 
صلح، محلی از اعراب در روند گفت وگوهای 
گرد  شورا  این  در  که  افرادی  و  ندارد  صلح 
الزمِ  توانایی های  و  امکانات  از  آمده اند،  هم 
نیستند. در  این عرصه برخوردار  مدیریتی در 
همین حال، از برنامه های شورای عالی صلح 
به گفتۀ  انتقاد می شود و  به گونۀ گسترده  نیز 
حتا  صلح  عالی  شورای  آگاهان،  از  بسیاری 
دولت  مخالفان  از  روشنی  تعریف  نمی تواند 
ناراضی  برادران  مخالفان،  گاهی  کند.  ارایه 
گاهی  تروریست.  گاهی  و  می شوند  خوانده 
آنانی  با  که  می شود  انتقاد  ناتو  و  امریکا  از 
و  انتحاری  با حمالت  را  افغانستان  منافع  که 
می کنند  تهدید  جاده یی  کنار  بمب گذاری های 
و آنانی که علیه منافع کشورهای غربی اقدام 
می گیرد.  صورت  دوگانه  برخورد  می ورزند، 
بین المللی  متحدان  نگاه  در  نخست  افراد 
افغانستان، تروریست نیستند؛ ولی افراد دستۀ 

دوم جزِو تروریستان به شمار می روند. 
نگاهِ  این  اصلی  منتقدان  از  یکی  کرزی  آقای 
دوگانه نسبت به تروریست هاست و به همین 
را  امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  دلیل، 
زمان  عین  در  ولی  است.  نکرده  امضا  تاهنوز 
انتحارکننده گان  همان  یا  طالبان  کرزی،  آقای 
به  را  خود  و  می خواند  ناراضی  برادران  را 
آن ها،  رضایت  جلب  با  تا  می زند  دری  هر 
گفت وگوهای صلح را آغاز کند. حاال در این 
میان مشخص نیست که منظور از تروریست ها 
کی ها اند و با چه کسانی باید پشت میز مذاکره 

نشست. 
کشورهای  از  صلح  عالی  شورای  درخواست 
چندان  درخواستی  نیز  اسالمی  سازمان  عضو 
به موقع و عملی نمی نماید. در ده سال گذشته، 
این کشورها کمتر در مسایل افغانستان خود را 

دخیل کرده اند و یا هم اگر دخالتی داشته اند، 
بوده  مخالف  گروه های  از  در حمایت  عمدتًا 
کشور  هیچ  رسمی،  گونۀ  به  شاید  است. 
باشد،  نکرده  حمایت  طالبان  از  اسالمی یی 
بر  مبنی  شده  منتشر  گزارش هایی  همواره  اما 
این که دست هایی از این کشورها در حمایت 
از گروه طالبان، شبکۀ حقانی و حزب اسالمی 
حکمتیار قرار داشته اند. آفتاب را نمی شود به 
امکانات  این همه  پنهان کرد، مگر  انگشت  دو 
مالی و لوژستیکی را گروه های مخالف، تنها از 

آی اس آی پاکستان می گیرند؟ 
از کشورهای  باور دارند که شماری  برخی ها 
عضو سازمان اسالمی، القاعده و طالبان را به 

عنوان خطری نسبت به منافِع خود نمی شناسند 
از  تا  می ورزند  تالش  کمتر  دلیل  همین  به  و 
شود.  جلوگیری  منطقه  در  آن ها  فعالیت های 
حتا به گفتۀ برخی از آگاهان مسایل سیاسی، 
شماری از کشورهای عربی، حضور طالبان و 
اقتصادِی  منافع  سود  به  منطقه  در  را  القاعده 
خود می دانند و به همین دلیل حتا تالش دارند 

که این گروه ها هم چنان به حیاِت خود برای 
تأمین منافع آن ها ادامه دهند. 

از جهت دیگر، نباید فراموش کرد که برخی از 
گروه های تندرو مذهبی، در میان مردم عادی 
کشورهای عربی از نفوذ خاصی برخوردارند و 
به آن ها به چشم »قهرمانان جنگ با کفار« نگاه 
ابزارهای  از  استفاده  با  گروه ها  این  می شود. 
به  آرمانی  وعده های  دادن  و  ایدیولوژیک 
افراد ساده دل، از کشورهای عربی سربازگیری 
در  مختلف  در جنگ های  آن ها  از  و  می کنند 
جهان و از جمله جنگ افغانستان سود می برند. 
داشت،  خاطر  به  باید  که  را  دیگری  موضوع 
نگاه برخی از کشورهای عربی به ارزش هایی 
هنوز  است.  بشر  حقوق  و  دموکراسی  مثل 
را  ارزش هایی  چنین  کشورها  این  از  برخی 
می دهند  نسبت  خاصی  جوامِع  و  مناطق  به 
و نگاه مثبتی به آن ها ندارند. از جانب دیگر، 
در کشورهای اسالمی مشکالت در سال های 
اخیر به اندازه یی رشد یافته که در گام نخست، 
به  نسبت  که  می کند  ملزم  را  کشورها  این 
کنند. همین حاال  وضعیِت خود چاره اندیشی 
و  فلسطین  سوریه،  مصر،  مثل  کشورهایی 
عربی،  اسالمی  کشورهای  از  دیگر  برخی 
فراگیر  بحران های  و  مشکالت  از  موجی  در 
به سر می برند و راه حل مشخصی برای آن ها به 
چشم نمی خورد. این مسایل در مجموع سبب 
اسالمی،  سازمان  عضو  کشورهای  تا  می شود 
نشان  تمایل  اسالمِی غیرعربی  به جهان  کمتر 
و  مشکالت  محور  در  هم چنان  و  دهند 

نگرانی های خود باقی بمانند. 
موضِع  و  موقف  گذشته،  سال  دوازده  در 
کشورهای عربی در قبال افغانستان چنین بوده 
شورای  هیأت  رفتن  با  که  نمی شود  فکر  و 
عالی صلح به عربستان سعودی و شرکت در 
موضع  این  در  اسالمی،  کشورهای  کنفرانس 
تغییری وارد شود. اگر چنین تغییری را شاهد 
سفرهای  با  و  این ها  از  پیش  باید  می بودیم، 
مختلف  کشورهای  به  کرزی  آقای  مکرر 

اسالمی، این تغییر اتفاق می افتاد.
یکی  در  طالبان  برای  دفتری  گشایش  طرح   
از کشورهای نزدیک عربی نیز، همان آب در 
هاون کوبیدن های مکررِ آقای کرزی است که 
این بار هیأت شورای عالی صلح آن را با خود 
به عربستان سعودی برده است. گروه طالبان از 
گشایش دفتر قطر، گل چید که حاال بیاید در 

دبی برای خود دفتر باز کند؟ 
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احمـد عمران

راِهبیـراههوتکـراری
نگاهیحاشیهییبهسفرهیأتشورایعالیصلحبهعربستانسعودی

 

سال های  در  افغانستان  حکومت  بزرِگ  چالش های  از  یکی 
جدیِد  نسل  برای  عالی  تحصیالت  زمینۀ  فراهم آورِی  پسین، 
کشور بوده است. چنان که در پایان هر سال، دولت افغانستان 
همواره درگیر مشکِل ایجاد ظرفیت برای جذب دانشجویان، 
راه اندازی شفاِف آزمون کانکور و اعالم نتایِج آن می باشد که 

اخیراً این مسأله جنبۀ سیاسی نیز پیدا کرده است.
آزمون  در  شرکت  متقاضیاِن  میزان  تصاعدی،  طور  به  ساالنه 
جذِب  ظرفیت  اندازه،  همان  به  و  می رود  باال  کانکور 
تا  هرچند  می آید.  پایین  دولتی  دانشگاه های  در  دانش آموزان 
اندازه یی فعالیت دانشگاه های خصوصی مشکل را حل کرده؛ 
اما از آن جایی که اعتبار این دانشگاه ها هنوز در جامعه مقبول 
نیافتاده، سعی اغلِب دانش آموزان بر این است که به هر صورت 
ممکن، وارد دانشگاه های دولتی گردند. چنین وضعیتی باعث 
شده که ساالنه یک سری تقلبات و دست کاری ها در جریان 
برگزارِی آزمون کانکور صورت بگیرد که در سال های پسین 
همه شاهدش بوده ایم. اما این مشکل زمانی به حیث یک مسالۀ 
سیاسی مطرح گشت که شماری از والیت ها در کانکور سال 
گذشته به نسبِت برخی دیگر از استان های کشور، دانش آموزان 
زیادی را به دانشگاه های دولتی فرستادند و این سبب شد که 
صدای اعتراض برخی نماینده  گاِن مردم در مجلس بلند شود. 
بیشتری  شاگردان  که  والیت هایی  در  که  بود  آن  بر  اعتراض 
یافته اند، تقلب گسترده یی صورت گرفته و  به دانشگاه ها راه 
باید آزموِن کانکور دوباره برگزار شود. هرچند چنین اعتراضی 

پذیرفته نشد، اما اعتراضی بود قابل تأمل.
به تازه گی شواهدی از این تقلباِت گسترده فاش شده که نشان 
می دهد اعتراض سال گذشته، یک اعتراِض به جا و قابل پیگرد 

بوده که متأسفانه مورد توجه مسووالن قرار نگرفته است. 
پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، آزمون کانکور در والیت لوگر برگزار 
این  کانکور،  این  در  تقلب گسترده  بر موجودیت  بنا  اما  شد 
امتحان باطل اعالم گشت. مسووالن کمیتۀ برگزاری کانکور، 
شاگردان  آن  در  که  داده اند  نشان  رسانه ها  به  را  تصاویری 
می پردازند.  کانکور  سواالت  حِل  به  دسته جمعی  صورت  به 
بنابراین، صحِت این امتحان از سوی مسووالن کمیتۀ کانکور، 

ساقط اعالن شده است.
این مسأله نشان می دهد که عدمِ شفافیت در آزمون کانکور، 
یک معضِل بسیار بزرگ است که باید جدی گرفته شود. البته 
والیت لوگر، تنها والیتی نیست که این  چنین تقلِب گسترده یی 
این  در  تأییدناشده یی  گزارش های  می گیرد.  صورت  آن   در 
استادان،  از والیت ها  زیادی  در شمار  که  دارند  زمینه وجود 
و  می کنند  همکاری  شاگردان  با  مکاتب  مسووالِن  و  مدیران 

اجازه می دهند که شاگردان با خاطر آرام، به تقلب بپردازند. 
دقیقًا روشن نیست که چرا چنین فرهنگی در حال شکل گیری 
است، اما به احتمال قوی، نگرش های قومی  و محلی در آن 
به  شاگردان  یافتِن  راه  چنان که  باشد.  می داشته  زیادی  تأثیر 
نشانی  از  نیز  یا  و  والیت  یک  معارِف  آدرس  از  دانشگاه ها 
محسوب  قوم  یا  و  محل  همان  برای  مباهات  مایۀ  قوم،  یک 
تقریبًا همه گیر شده و بی گمان که  این روند  اکنون  می گردد. 
از  فارغ  اما  می گیرد.  به خود  را  فرهنگ  یک  به تدریج شکل 
این که تا کنون حِق چه تعداد از شاگرداِن مستعد در این روند 
تلف گشته و تا کنون به جای آن هایی که مستحق تحصیالت 
عالی بوده اند، جمعی از بی استعدادترین شاگردان مجال درس 
روند  این  ادامۀ  که  باید خاطرنشان ساخت  یافته اند؛  خواندن 

بسیار فاجعه بار تمام می گردد.
چندین سال است که افغانستان در شمارِ فاسدترین کشورها 
اختالس،  رشوت،  که  نیست  بی خبر  کسی  نیز  و  دارد  قرار 
پول شویی و... در اداره های این کشور بیداد می کند؛ اما اکنون 
فساد دیگری در زمینۀ تحصیل و درس، شناسایی  شده است ـ 
گرایش های  بنیاد  بر  بل  پول،  و  رشوت  مبنای  بر  نه  آن هم 
قومی  و سمتی. به احتمال قوی که بخِش عمدۀ این معضل، 
به وزارت معارف برمی گردد که با سیاست های نادرسِت خود 
باعث ایجاد چنین روندی شده، سپس وزارت تحصیالت عالی 

باید پاسخ گوی چنین وضعی باشد. 
از چند والیتی ست که آزمون کانکور در  لوگر، یکی  والیت 
آن جا برگزار می گردد و این چنین رسوایِی علنی به بار می آید. 
و  فردا  و  دارد  درازتری  دامنۀ  رسوایی،  این  که  بی تردید  اما 
خواهد  رونما  نیز  دیگروالیات  از  دیگری  شواهِد  پس فردا 
کانکور  در  سرتاسری  فساد  و  تقلب  از  همه گی  که  گشت 

حکایت خواهند نمود.

جلِوفساِدفاجعهباردرکانکور
رابگــیرید!

از  را  ُسرنا  صلح،  عالی  شورای 
طالبان  می كند.  ُپف  كالنش  سِر 
آن ها را به رسمیت نمی شناسند، 
همکارانش  و  كرزی  آقای  آن گاه 
خواهان  صلح،  عالی  شورای  در 
در  آن ها  برای  دفتری  گشایِش 
یکی از كشورهای عربی می شوند. 
دفتر  اتفاِق  همان  نیز  این بار  اگر 
باز  با  شک  بدون  كه  بیفتد  قطر 
در  طالبان  برای  دفتری  شدن هر 
هر گوشه یی از جهان چنین اتفاقی 
می افتد و طالبان بیرق خود را بر 
فراز آن بلند خواهند كرد، آن گاه 
واكنش شورای عالی صلح و آقای 

كرزی به آن چه خواهد بود؟
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ارتش  و  شده  پرتاب  اسراییل  شمال  به  لبنان  جنوب  از  راکت  دو 
اسراییل نیز در واکنش، منطقه یی را که راکت ها از آن شلیک شده 

بودند زیر آتش توپخانه گرفته است.
بار  به  تلفاتی  هیچ  حمالت  این  که  گفته اند  طرف  دو  مقام های 

نیاورده اند.
راکت های شلیک شده از لبنان در نزدیکی شهر کوچک کریات شمونا 
حمله  این  مسئول  گروهی  چه  که  نیست  مشخص  آمده اند.  فرود 

بوده است.
به گفته خبرگزاری فرانسه تعداد گلوله های توپ ارتش اسراییل در 

پاسخ به این حمله 20 عدد بوده است.
به  را  طرف  دو  اسراییل  و  لبنان  مرز  در  ملل  سازمان  ناظر  نهاد 

خویشتن داری دعوت کرده است.
حدود دو هفته پیش نیز تبادل آتش میان سربازان اسراییلی و لبنانی 

در منطقه مرزی گزارش شده بود.
و حزب اهلل  اسراییلی  نیروهای  شاهد جنگ  منطقه  این   200۶ سال 

لبنان بود.

رییس جمهوری چین در اقدامی بی سابقه به رستورانی رفته و در آنجا 
در میان مردم عادی در صف ایستاد و یکی از غذاهای سنتی و ارزان 

قیمت کشورش را سفارش داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، برای رهبران چین که معموالً 
تحت حفاظت شدید امنیتی قرار دارند و به جز مراسم برنامه ریزی 
شده، در میان مردم عادی ظاهر نمی شوند، این اقدام شی جینپینگ، 

رییس جمهوری چین بسیار بی سابقه است.
از  برخی  که  بود  مردم چین  از  میزبان صف طوالنی  این رستوران 
دیگر  برخی  و  بودند  جینپینگ  با شی  گرفتن  مشغول عکس  آن ها 

همان غذایی را که وی سفارش داده بود، درخواست کردند.
از  کوچکی  گروه  و  جینپینگ  شی  گفت،  رستوران  این  مدیر 
قبلی وارد رستوران شدند. شی  بدون اطالع  همراهانش ظهر شنبه 

جینپینگ برای غذایش 21 ین )3.40 دالر( پرداخت کرد.
وی افزود: در زمانی که رییس جمهوری در این رستوران بود، هیچ 
اقدام امنیتی ویژه یی وجود نداشت. مشتریان می توانستند آزادانه وارد 
رستوران شده و رستوران را ترک کنند و بسیاری با رییس جمهور 

عکس گرفتند.

ناکامیهایاوبامادرسال2013
امریکا،  رییس  جمهور  اوباما،  باراک  برای   2013 سال 
از  بسیاری  اجرای  بود.  زیادی همراه  دشواری های  با 
برنامه ها و قول های انتخاباتی او با شکست روبه رو شد و 
محبوبیت چشمگیرش نزد شهروندان امریکایی به گونۀی 

بارز رنگ باخت.
با اکثریت آرا  هنگامی که باراک اوباما، برای دومین بار 
به مقام ریاست جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا برگزیده 
در  بهتری  »روزهای  داد:  نوید  خود  هواداران  به  شد، 

از  پس  او  است.«  امریکا  انتظار 
اساسی  قانون  و  امریکا  به  که  آن 
به  کرد،  یاد  وفاداری  سوگند  آن 
داد  قول  امریکایی  شهروندان 

»رییس جمهوربهتری« بشود.
کارنامۀی نه چندان درخشان

دوبارۀ  انتخاب  از  چندی  هنوز 
ناگزیر  او  که  بود  نگذشته  اوباما 
هنگام  را،  خود  نخستین شکست 
حمل  »ممنوعیت  قانون  تصویب 
پس  وی  کرد:  تجربه  سالح« 
دبستان  به  فاجعه بار  حملۀ  از 
کشته  و  نیوتاون  در  سندی هوک 
شدن شمار زیادی از دانش آموزان 
سه  با  الیحه ای  مدرسه،  این 
محدود  برای  مشخص  پیشنهاد 
کردن حمل سالح در امریکا ارائه 

داد که هر سه ناکام ماندند.
این  نماینده  گان کنگرۀ  از  بسیاری 
و  سیاسی  نفوذ  دلیل  به  کشور 
اصالحات  به  اسلحه،  البی  مالی 
ندادند.  رای  اوباما  پیشنهادی 
یکی از پیشنهادهای او، ممنوعیت 

مالکیت تفنگ نیمه اتوماتیک، حتی از سوی بسیاری از 
نمایندگان دموکرات نیز غیر واقع بینانه ارزیابی شد. اوباما، 
روزی که نمایندگان کنگره به طرح وی رای منفی دادند، 

»روزی شرم آور برای واشنگتن« خواند.
در  که  جمهوری خواه  نمایندگان  شکست،  این  از  پس 
و  طرح ها  هستند،  دارا  را  اکثریت   نمایندگان  مجلس 
برنامه های اوباما را یکی پس از دیگری ناکام گذاشتند: 
اصالح قانون مهاجرت و تصویب بودجۀ دولت از جملۀ 

این برنامه ها بود.
رسوايی جاسوسی

پس از آن، رسوایی فعالیت های جاسوسی آژانس امنیت 
ملی امریکا که از سوی ادوارد اسنودن برمال شد، وجهۀ 
اوباما را در خارج از کشور نیز خدشه دار ساخت. ادوارد 
اسنودن،  کارشناس کامپیوتر است که به صورت قراردادی 

ماه  در  او  می کرد.  کار  امریکا  ملی  امنیت  آژانس  برای 
سازمان،  این  محرمانه  سند  هزار   30 با   2013 سال  مه 
اسنودن  که  اسناد  این  اساس  بر  گریخت.  هنگ کنگ  به 
ایون  و  به نام های گلن گرینوالد  اختیار دو خبرنگار،  در 
لورا  به نام  امریکایی،  مستندساز  یک  نیز  و  مک اسکیل 
پویترس قرار داده است، آشکار شد که آژانس امنیت ملی 
جمعی  ارتباط  وسایل  و  تلفن های همراه  سال ها  امریکا، 
میلیون ها امریکایی و اروپایی را شنود می کرده است. نام 

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، نیز در فهرست شنود این 
آژانس ثبت شده است.

اوباما بارها ادعا کرده است که از عملیات جاسوسی این 
آژانس بی اطالع بوده است: »من اگر بخواهم بدانم نظر 
صدراعظم آلمان در مورد مسائل سیاسی چیست، خیلی 

ساده به او تلفن می کنم.«
طلسم قانون بیمه  خدمات درمانی

یکی دیگر از طرح های انتخاباتی باراک اوباما، که برای 
به تصویب رساندن آن تالش بسیار کرده است،قانون بیمۀ 
این طرح  این کشور است.  خدمات درمانی و بهداشتی 
قرار  شد،  گذاشته  بحث  به  و  تنظیم   2010 سال  در  که 
است در چند مرحله به اجرا درآید. در کانون این طرح، 
اجباری شدن بیمۀ درمانی برای همه  شهروندان امریکایی 
حاضر  حال  در  دارد.  قرار   2014 سال  مارس  پایان  تا 

حدود 40 میلیون امریکایی فاقد بیمه درمانی هستند.
در اجرای این طرح، ناهنجاری ها و دشواری های بسیاری 
بروز کرد که حتی ناخشنودی طرفداران اجرای آن را نیز 
سبب شده است. از جمله این که حدود یک ماه پیش از 
راه اندازی وب سایتی که قرار بود بسته های گوناگون بیمۀ 
درمانی به شهروندان فاقد بیمه ارائه دهد، مشکالت فنی و 

خطاهای بسیاری بروز کرد.
هم چنین بر خالف توافق هایی که میان دولت و نمایندگان 
گرفته  صورت  بیمه  شرکت های 
بود، برخی از این شرکت ها نرخ 
خدمات درمانی و بهداشتی خود 
تصمیم  این  و  دادند  افزایش  را 
به  نامه  طریق  از  را  یک طرفه 
خود  بیمه شدۀ  اعضای  اطالع 
نارضایتی  به  که  امری  رساندند؛ 

شدید بیمه شدگان انجامید.
البته باراک اوباما قول داده است، 
گفت وگوهای  سرگیری  از  با 
نمایندگان  با  »سازنده« 
دشواری ها  این  بیمه  شرکت های 

را از میان بردارد.
موفقیت های اندک

که  سالی  کارشناسان،  نظر  به 
جمهور  رییس  برای  گذشت 
امریکا خالی از موفقیت  هم نبوده 
است. یکی از اقدامات مثبت وی 
در سال 2013، گفت وگوی تلفنی 
رییس جمهور  با  او  دقیقه ای   1۵
ماه  در  روحانی  حسن  ایران، 
سپتامبر بوده است که از سرگیری 
مذاکرات بین المللی بر سر پروندۀ 
هسته یی ایران را به همراه داشته است. اوباما در این رابطه 
می گوید: »با این که رسیدن به توافق با ایران دشوار است 
اما با روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، فرصتی 
به دست  تهران  با  تفاهم  به  برای رسیدن  فرد  به  منحصر 

آمده است.«
رهبر  کاسترو،  رائول  دست  فشردن  سیاسی،  کارشناسان 
کوبا در مراسم بزرگداشت نلسون ماندال را نیز در همین 

راستا ارزیابی می کنند.
مخالفان باراک اوباما می گویند که وی »سخنران ماهری 
را  خود  حرف  نشاندن  کرسی  به  توانایی  ولی  است، 
دیگر،  سوی  از  امریکا،  رییس جمهور  طرفداران  ندارد.« 
امیدوارند که سال 2014، موفقیت های بیشتری برای او 

به ارمغان آورد.

درگیری مرزی لبنان 
و اسراییل

اقدام عجیب و بی سابقه رهبر 
چین مردم را غافلگیر کرد

امریکاازموافقتجاپانباجابجایی

پایگاهنظامیامریکااستقبالکرد

مشرف:

احتمال کودتای نظامی ارتش  ارتش پاکستان با من است
ترکیه علیه دولت اردوغان

پرویز مشرف روز یکشنبه اتهام 
خیانت مطرح شده علیه خود را 
خواند  »خصومت ورزی«  یک 
قدرتمند  ارتش  که  گفت  و 

پاکستان از او حمایت می کند.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهور  مشرف،  پرویز 
یکشنبه  روز  پاکستان  اسبق 
خطاب به خبرنگاران گفت: کل 
طرح  بابت  از  پاکستان  ارتش 
اتهام خیانت علیه من ناخرسند 

است.
پرویز  اظهارنظر  نخستین  این 
از  رسانه ها  به  خطاب  مشرف 
در  خانگی اش  بازداشت  زمان 

اقدام  با  مرتبط  اتهامات  این  بود.  اپریل  ماه 
پرویز مشرف در سال 2007 در اعالم وضعیت 

اضطراری هستند.
مسیر  در  را  پاکستان  دولت  پرونده  این 
رویارویی با ارتش قدرتمند پاکستان قرار داده 
فرمانده  که  این  بابت  از  پاکستان  ارتش  است. 
سابق کشور با محاکمه در یک دادگاه غیرنظامی 

تحقیر شود، ناخرسند است.
گفت:  خبرنگاران  به  خطاب  مشرف  پرویز 
است.  ناراحت  ارتش  کل  که  می گویم  من 
به  توجه  با  من  بوده ام.  ارتش  رهبران  از  من 
بازخوردهایی که دریافت کرده ام تردیدی ندارم 

که در این مساله ارتش کامال حامی من است.

دادرسی پرونده پرویز مشرف که قرار بود 24 
دسمبر آغاز شود به دنبال یافتن بمب در مسیر 
حرکت خودروی مشرف به اول ژانویه موکول 

شد.
اعالم کرد، هنوز در خصوص حضور  مشرف 

در دادگاه تصمیمی نگرفته است.
وی گفت: نحوه شکل گیری این دادگاه که در 
آن نخست وزیر و رییس سابق قوه قضاییه دست 
خصومت ورزی  نشان دهنده  خود  داشته اند 

است.
وکالی پرویز مشرف اتهامات مطرح شده علیه 
وی را تالش دولت نواز شریف، نخست وزیر 
با  قدیمی  حساب های  تسویه  برای  پاکستان 

مشرف می دانند.

نظامی  پایگاه  جابجایی  با  جاپان  موافقت  از  پنتاگون  رییس 
امریکا در اوکیناوا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا 
این تصمیم جاپان را اقدامی مهم و حیاتی در زمینه ایجاد تعادل 

مجدد قدرت امریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه قلمداد کرد.
جاپان  اقدام  این  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  امریکا  دفاع  وزیر 

برای امریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که در آینده همکاری خود را 

با جاپان در زمینه طرح اتحاد میان دو کشور ادامه دهیم.
چاک هاگل خاطرنشان کرد: حل مشکالت دیرین ساله ما را 
قادر می سازد تا روابط خود را به سطح باالتری ارتقا دهیم. ما 
چارچوب همکاری های دفاعی جاپان و امریکا را مورد بازبینی 

قرار می دهیم.
وی اعالم کرد، رسیدن به چنین مرحله مهمی، به وضوح نشان 
با یکدیگر، قادر  اتحاد و همکاری  با  امریکا  می دهد جاپان و 
خواهند بود با مشکالت پیچیده و چالش های امنیتی قرن 21 

مواجه شوند و بر آن ها غلبه کنند.
پس از چندین سال مناقشه سیاسی در خصوص مسأله جابجایی 
پایگاه نظامی امریکا در داخل جزیره اوکیناوا، سرانجام فرماندار 

این منطقه روز جمعه با تصمیم مقامات جاپانی موافقت کرد.

روزنامه اکسپرس چاپ انگلیس در گزارشی با اشاره به تعمیق بحران 
سیاسی در ترکیه از افزایش نگرانی ها درباره احتمال کودتای نظامی 

توسط ارتش ترکیه علیه دولت اردوغان خبر داد.
این روزنامه از درگیری پولیس ترکیه با مخالفان دولت اردوغان که 
خواستار کناره گیری وی از قدرت بودند در سه شهر بزرگ ترکیه 
نیروهای  توسط  معترض   70 گذشته  در شب  نوشت:  و  داده  خبر 

پلیس بازداشت شدند.
همچنین در این گزارش از استفاده پولیس از گلوله های پالستیکی 

علیه معترضان خبر داده شده است.
اکسپرس در بخشی دیگر از گزارش خود با اشاره به کاهش ارزش 
پول ملی ترکیه در برابر دالر آمریکا از احتمال توقف رشد اقتصادی 

ترکیه، از افزایش احتمال کودتای ارتش علیه دولت ترکیه خبر داد.
اکسپرس در حالی از احتمال کودتای ارتش خبر می دهد که روز 
گذشته ارتش این کشور با صدور بیانیه یی اعالم داشته است قصد 

ورود به کشمکش های سیاسی اخیر را ندارد.
باورند که  این  شایان ذکر است برخی کارشناسان و تحلیلگران بر 
رسانه های غربی در تالش هستند با بزرگنمایی موضوع فساد مالی 
در ترکیه سناریوی مصر را در ترکیه تکرار کنند تا با با کمک جریان 
عرصه  وارد  مجددا  را  کشور  این  ارتش  ترکیه  ملی  و  چپ  های 

سیاسی این کشور کنند.

                                                                                                                        دویچه وله



       یونس پارسا بناب
افراد شاخص  نیـروها، گروه ها و  2ـ آن 
هندی،  لبنانی،  عراقی،  ایرانی،  مصری، 
رهایی بخش  پروسۀ  که  و…  پاکستانی 
و  آرمان گرایی  یا  را  نظام  از  گسست 
از  عوض  در  و  می دانند  غیرممکن  یا 
”مداخالت  از  حتا  و  تحریم ها  اعمال 
امپریالیستی  کشورهای  دوستانه”ی  بشر 
نیمه پیرامونی  و  پیرامونی  کشورهای  در 
ناخواه  و  می کنند، خواه  دفاع  و  استقبال 
آن کشورها را دربست تسلیم مقررات و 
انحصارات  جهانی  سرمایه داری  الزامات 
نظامی تر  و  عمومی تر  مالی تر،  پنج گانۀ 
شده، می سازند. نتایج این مواضع در عمل 
دموکراسی های  ادامۀ  از  غیر  به  چیزی 
لومپنی  توسعه های  و  سیاسی  ناقِص 
اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری در این 

کشورها نخواهد بود.
و  معیوب  توسعه های  پیـامدهای  3ـ 
لومپنی همراه با دموکراسی های صادراتی 
کشورهای  در  دم بریده(  )و  فرمایشی  ـ 
دهقانان  کارگران،  جنوب  در  پیرامونی 
به ستوه آورده اند.  را  و دیگر تهی دستان 
اوضاع  گسترش  و  اقتصادی  رکود 
چشم گیر  )تعمیق  فالکت بار  معیشتی 
نابرابری های توزیعی، افزایش مدام تورم، 
افزایش کودکان خیابانی  بی کاری مزمن، 
و  زاغه نشینی  بسط  فراری،  دختران  و 
رژیم های  و…(  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
کمپرادور در این کشورها را به کلی در 
عظیِم  توده های  عکس العمل های  مقابل 
به ستوه آمده، عاجز ساخته اند. حاکمین 
برای عبور از این بحران مثل گذشته ها به 
آخرین حربۀ خود سرکوب توسل جسته 
و برای بقای لومپنی خود، بیش از پیش 
امپریالیسم  نظامی  و  مالی  نهادهای  به 
سه سره نظام پناه برده و الجرم وابسته تر 
به آن ها گشته اند. از سوی دیگر در سطح 
خود  ساختاری  بحران  پیامدهای  جهانی 
و  بیداری ها  امواج  فراز  به  منجر  نظام 
رهایی  برای  سیاسی  جنب وجوش های 
و  کارگران  میلیونی  توده های  بین  در 
و  فرتوت  نظام  کلیت  علیه  تهی دستان 
شده اند.  جهانی  سرمایه داری  بی ربط 
رهایی  امواج  این  که  است  ذکر  شایان 

از یونان، پرتگال، هسپانیا، امریکا، کانادا 
برازیل، هندوستان  ترکیه،  تا  گرفته  و… 
سال  چهل  در  زمانی  هر  از  بیش  و… 
سو(  این  به  دهۀ1۹70  آغاز  )از  گذشته 
از  و  جهانی تر  و  توده یی تر  گسترده تر، 
همه مهم تر، تابوشکن تر )رد و طرد نظام 

سرمایه داری واقعًا موجود( گشته اند.
4ـ در پرتو این اوضاع، کانون های متعلق 
به چپ های مارکسیست و دیگر نیروهای 
برابری طلب و طرف داران حاکمیت ملی 
در کشورهای پیرامونی دربند باید به این 
امر مثبت و سالم )و امیـدوارکننده( توجه 
و تأکید ورزند که به شکرانۀ استقامت و 
پایداری شان در برابر تعرضات و تبلیغات 
و  جهانی  سه سرۀ  امپریالیسم  مسمومِ 
کمپرادوری  رژیم های  سرکوب های 
بنیادگراهای  چه  و  سکوالر  )چه  لومپن 
رهایی  فراگیر  امواج  امروز  اسالمی( 
دهقانی،  کارگری،  جنب وجوش  و 
نوبت  آن ها  به  و…  زنان   ، دانشجویی 
اتحادها  ایجاد  امکانات  و  وجود  ابراز 
را  اعتماد  مورد  و  پیشرو  تشکل های  و 
نظر  به  نتیجه  در  است.  ساخته  فراهم 
و  چپ  تشکالت  و  کانون ها  نگارنده، 
که  ملی  و  دموکراتیک  نیـروهای  دیگر 
استقالل،  ـ  مردم  تاریخی  آرمان های  به 
آزادی و عدالت اجتماعیـ  در کشورهای 
دربند پیرامونی وفادار مانده و علیه نظام 
جهانی سرمایه )امپریالیسم( از یک سو و 
حاکمیت دولت های کمپرادور لومپنی در 
اتخاذ  آن کشورها از سوی دیگر موضع 
کرده اند، بیش از هر زمانی در چهل سال 
آسوده گِی  با  و  بهتر  می توانند  گذشته 
خواسته های  و  سیاسی  منافع  خاطر 
معیشتی و اجتماعی کارگران، دهقانان و 
دیگر تهی دستان این کشورها را به منافع 
گذشتۀ  دغدغه های  تشکیالتی،  تنگ 
سکتاریستی  نکوهیدۀ  عادات  و  گروهی 
خود ارجحیت داده و خود را بعد از یک 
”خانه تکانی” موثر و جدی برای گسست 
از یوغ نظام امپریالیستی جهانی و برپایی 
مورد  رهبری  با  سرتاسری  بدیِل  یک 

اطمینان مردمی و جمعی آماده سازند.

منابع و مآخذ:

1ـ جان بالمی فاستر، ”مقدمه یی به چاپ 
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بخش دوم و پایانی

بدون فیس بوک از اضـطراب 
دور شــــوید

از تکنالوژی دور باشید
اگر می خواهید آرامش کامل را تجربه کنید، در طول 24ساعت مدتی را به طور کامل 
باشید. استفادۀ دایم از سایت هایی مثل فیس بوک  از رسانه های اجتماعی به دور 
شوند.  منجر  شما  به مضطرب شدِن  می توانند  اخبار  سایت های  حتا  و  توییتر  و 
اجتماعی،  رسانه های  از  استفاده کننده گان  دوسومِ  از  بیشتر  داده،  نشان  تحقیقات 
به مشکالت خواب دچار شده اند و 2۵ درصد از آن ها به خاطر رفتارهای آنالین 
خود، در روابط شان به مشکل برخورده اند. برای این که روز آرامی را تجربه کنید، 
برای 24 ساعت حساب های خود را ببندید. غیرفعال کردِن حساب در این سایت ها 
بسیار آسان است و بعد از 24 ساعت می توانید دوباره بدون نگرانی بابت از دست 
رفتن اطالعات، آن را فعال کنید. توصیۀ من این است که اگر برای تان امکان دارد، 
حتا تلیفون همراه خود را هم در این روز خاموش کنید و تنها برای تماس های 
ضروری از آن استفاده کنید. در این روز سعی کنید به جای پیام کوتاه یا تماس های 

کاری، وقتی را با خانواده، دوستان و کودکان بگذرانید.
اين غذاها را بخوريد

رژیم غذایی اهمیت زیادی بر تنش و اضطراِب شما دارد. وقتی شما استرس دارید، 
شما  قند خون  می شود سطح  باعث  که  می کند  آزاد  کورتیزول  هورمون  بدن تان 
باال برود. برای جلوگیری از سقوط قند خود باید غذاهایی که گلوکز را متعادل 
می کنند بخورید. مطمین شوید هر غذایی که مصرف می کنید، 3 جزء مهم را داشته 
غذاهای  مصرف  از  شدن  مطمین  برای  سالم.  چربی های  و  فیبر  پروتئین،  باشد: 

ضداضطراب می توانید این برنامۀ غذایی را برای 24 ساعت اجرا کنید.
ـ صبحانه: غالت صبحانه شامل جو دوسر، بادام، شاه دانه و شیر

ـ چاشت: کچالوی شیرین کبابی به همراه آووکادو
ـ شام: ماهی قزل آال به همراه ساالد پالک و زردک

تمرين سه  بخشِی تنفس
دارد.  مخرب  تأثیر  هم  شما  بدن  روی  بلکه  نیست،  شما  ذهن  در  تنها  استرس 
می توانید این استرس را با تمرکز روی اندام هایی که بیشتر آسیب می بینند، کنترل 
کنید. شما می توانید این کار را با مدیریت تنفِس خود انجام دهید. تنفس درست 
می تواند آکسیجن را به بدن شما وارد و کربن دی اکساید را خارج کرده و با این 
کار تقریبًا بالفاصله سیستم عصبی شما را آرام کند. این تمرین تنفس ساده، روی 
بخش هایی از بدن شما که بیشتر از همه استرس را به خود جذب می کنند کار 

می کند؛ شکم، سینه و شانه ها.
بخش اول: شکم

و  می گذارد  تأثیر  معده  روی  مستقیم  طور  به  استرس  افراد،  از  خیلی  مورد  در 
تنش  این  با  مبارزه  برای  شود.  آن ها  در  دل  سِر  سوزش  یا  درد  باعث  می تواند 
می توانید از تنفس شکمی استفاده کنید. دست خود را روی شکم باالتر از ناف 
بگذارید و عمیق نفس بکشید. مطمین شوید که پر و خالی شدن هوا را زیر دست 
خود احساس کرده اید. وقتی نفس خود را داخل می کشید، باید ببینید که دست تان 
جابه جا می شود. سپس نفِس خود را بیرون بدهید. بعد از چند بار باید احساس 

ناراحتی یی که در معدۀ خود می کنید، برطرف شده باشد.
بخش دوم: سینه

ممکن است استرس را در قفسۀ سینه حس کنید. خیلی از مردم هنگام اضطراب 
احساس تنگی در سینه یا قلب خود می کنند. با استفاده از تمرینات تنفسی، این 
بخش از بدن را هم می توان آرام کرد. دست های خود را روی سینه قرار دهید و 
سعی کنید از آن ناحیه عمیق نفس بکشید. با این تنفس، سینۀ شما باز می شود. 
موقع پُر و خالی شدن قفسۀ سینه، سعی کنید پشت تان را کاماًل صاف نگه دارید.

بخش سوم: شانه ها
این تمرین می تواند به کاهش اضطراب در شانه ها و سر و گردِن شما کمک کند. 
خیلی از افراد هنگام اضطراب، احساس درد و گرفته گی در شانه ها و گردِن خود 
دارند. این درد ممکن است به سر هم منتقل شود. سعی کنید از قسمت های باالی 
قفسۀ سینه خود نفس بکشید. این کار باعث می شود شانه های شما باال و پایین 

برود. بعد از چند دقیقه، گرفته گی و تنش به مراتب کمتر خواهد شد. 

علت بقا و تداوم پدیدۀ 
امپــــــــریالیــــــــــسـم

بخش سوم و پایانی

به نظر نگارنده، كانون ها و تشکالت 
چپ و دیگر نیـروهای دموكراتیک 

و ملی كه به آرمان های تاریخی 
مردم ـ استقالل، آزادی و عدالت 

اجتماعی ـ در كشورهای دربند 
پیرامونی وفادار مانده و علیه 

نظام جهانی سرمایه )امپریالیسم( 
از یک سو و حاكمیت دولت های 

كمپرادور لومپنی در آن كشورها 
از سوی دیگر موضع اتخاذ 

كرده اند، بیش از هر زمانی در 
چهل سال گذشته می توانند 

بهتر و با آسوده گِی خاطر منافع 
سیاسی و خواسته های معیشتی و 
اجتماعی كارگران، دهقانان و دیگر 

تهی دستان این كشورها را به 
منافع تنگ تشکیالتی، دغدغه های 
گذشتۀ گروهی و عادات نکوهیدة 
سکتاریستی خود ارجحیت داده 
و خود را بعد از یک ”خانه تکانی” 
موثر و جدی برای گسست از یوغ 
نظام امپریالیستی جهانی و برپایی 

یک بدیِل سرتاسری با رهبری 
مورد اطمینان مردمی و جمعی آماده 

سازند



»سیامک گلشیری« را بیش از داستان نویس، 
کارکشته  و  حرفه یی  مترجمی  مقام  در 
حوزۀ  به  وی  عالقه مندِی  اما  می شناسـند، 
ادبیات داستانی سبب شده عالوه بر ترجمۀ 
نیز  خود  جهان،  نامدار  نویسنده گان  آثار 
در  را  توانایی اش  و  شود  قلم  به  دست 
شاخۀ رمان و مجموعه قصه محک بزند. او 
پولیسی،  داستان های  به  دل بسته گی خاصی 
دارد  ترس ناک  همه  از  مهم تر  و  معمایی 
که این امر موجب شده رمان هایی از قبیل 
»نفرین شده گان«  تلخ«،  »مهمانی  »کابوس«، 
ادبی خود  کارنامۀ  در  را  »شب طوالنی«  و 
معدود  از  عشق«  پنهان  »چهرۀ  کند.  ثبت 
به  بوده  بنا  که  است  گلشیری  نوشته های 
عاشقانه  حال وهوای  در  داستانی  روایت 
بپردازد، ولی از بس که  نویسنده این عمل را 
ناشیانه انجام داده، کاماًل از هدِف خود دور 
پُربیراه  این رو  از  است.  مانده  ناکام  و  شده 
نیست اگر بگوییم این رماِن 1۵0 صفحه یی 
نه تنها ارزش ادبی ندارد، که در بازخوانی 
یافت  درخواهیم  نیز  آن  محتوایی  و  روایی 
را  عاشقانه اش  قصۀ  نتوانسته  حتا  نویسنده 
که  چنان  و  استندرد  و  درست  گونه یی  به 

شایسته است، به تحریر درآورد.
»چهره...« به داستان های پاورقی و دنباله دارِ 
نشریاِت موسوم به زرد و خانواده گی می مانَد 
ممکن  زبان  ساده ترین  به  است  قرار  که 

و  ادبی  رایج  شیوه های  رعایت  بدون  و 
دستوری زبان فارسی و قواعد کالسیک 
نویسنده گی، ماجرایی عبرت آموز را برای 
انگار  آن که  جالب  کند.  بازگو  مخاطب 
تنوع لغات برای گلشیری مفهومی نداشته 
از جمله ها و کلمه های  و در طول رمان 
و  برده  بهره  وفور  به  تکراری  و  مشابه 
کاش این تکرار و یک نواختی به همین جا 

ختم می شد.
نویسنده چون  که  آن جاست  ماجرا  بدی 
حرف مهم تری برای گفتن نداشته و تنها 
می خواسته حجم نوشته را به میزان کافی 
اندک  رویدادهای  و  حوادث  ببَرد،  باال 
بخش های  در  بارها  و  بارها  نیز  را  رمان 
مختلف کتاب آورده، بی آن که ضرورت و 
کارکردی برای استفادۀ دوباره و چندبارۀ 
آن ها وجود داشته باشد. اشاره می کنم به 
با  مدام  سپهری«  »پیام  که  عصبی  دردی 
زمانی  فاصله های  در  و  است  درگیر  آن 
کوتاه می خوانیم »...دوباره پشت سرم تیر 

کشید«!
 

بامزه این که هرگز نمی فهمیم ریشۀ این درد 
چیست و چرا این قدر تکرار می شود. برخی 
شده اند،  تکرار  بار  سه  یا  دو  نیز  وقایع  از 
توصیف  مثل  خاصیتی.  و  دلیل  بی هیچ 
بی حوصله گی پیام برای رفتن به سفِر شمال 
و  عصبی  غلت زدن های  و  کشیدن  دراز  و 
کالفۀ او روی تخت که دو صفحه پشت سر 
مثال های  می شود  است.  شده  روایت  هم، 
بیشتری آورد. شاِل صورتی رنگی که گل مریم 
پیچیده بود دور گردنش، دعوا و مرافعه و 
به قول نویسنده »الم شنگه«یی که بین او و 
سهراب برپا شده بود، رفت وآمدهای پیام به 
مأموران قالبی  تفتیش  و  زیرزمین  حیاط و 
بارها البه الی جمله های کتاب  او،  منزل  از 
خوانده می شود ولی هیچ ماجرای تازه تری 

اتفاق نمی افتد.
کتاب،  ضعف  نقاط  اصلی ترین  از  یکی 
و  سرراست  داستانِی  خط  یک  نبود  همین 
منسجم در کتاب است. مشخص نیست پیام 
چرا ناگهان به عشق ناکام مانده اش )محبوبه( 
آن  نامزدش،  از  انتقام  برای  و  می اندیشد 
به ظاهر  رابطۀ  از طرفی،  را مطرح می کند. 
عاشقانه ولی شکست خوردۀ زوج سرای دار 
خانه در حاشیۀ داستان اصلی، بسیار لوس 
همان  به  و  می کند  جلوه  بی اهمیت  و 

و  بی مقدمه  خیلی  که  شکل 
ناگهانی وارد ماجرا می شوند، 
سردرگم و بی فرجام در پایان 

قصه رها می شوند.
کتاب پُر از کاربرد کلمه های 
نوشتاری  شیوه های  و  غلط 
هم چنین  و  لغت ها  برخی 
تشبیه های ادبِی دور از ذهن و 
اشتباه است. نویسنده نوشته: 
»درآمدم گفتم: ...« حال آن که 
کلمه »درآمد« خود به معنای 
ادبیات  در  زمانی  »گفت«، 
و  داشته  کاربرد  ما  داستانی 
دیگر  امروز  نویسنده گان 
کلمه هایی  چنین  از  به ندرت 
در نثر خود استفاده می کنند، 
ولی در متن داستان گلشیری، 
یافت  وفور  به  کلمه  این 

می شود.
و  از حس  نویسنده  توصیف های  هم چنین 
نچسب  به شدت  اعمال شان،  و  آدم ها  حاِل 
نمونه هایش:  از  برخی  است.  مضحک  و 
صورت  به  مرگ  محکمِی  به  »کشیده هایی 
کِف  سیمانی  »سنگ فرِش  بود«،  زده  زنش 
یه  بیرون  »از  بود«،  شده  مشبک  حیاط 
افتادم  نامزدش  »یاد  می کنیم«،  خبر  چیزی 
که وقتی می خندید، دندان های کج و معوِج 

شکلش  ز ا بیشتر گر آن چه  می زد«!  بیرون 
اهمیت  »چهره...« می کاهد، گاف های از 

بی شماری است که نویسنده از روی بی دقتی 
قابل چشم پوشی  و  کرده  خرج  کتاب  در 

نیست. این بند از کتاب را بخوانید:
را همان جا روی تخت، سر کشیدم  »چایم 
و برگشتم بیرون. رفتم کنار پنجرۀ سالن و 
صدا  را  ُگلْ مریم  خواستم  کردم.  باز  را  آن 
داشتند  مرد  دو  آن  که  افتاد  یادم  اما  بزنم 
کارتن های  با  که  کارشان  باال.  می آمدند 
هیچ  و  باال  می آمدند  می شد،  تمام  آکبند 
چیز هم جلودارشان نبود. لیوان را گذاشتم 
روی میز، پالتواَم را پوشیدم و رفتم بیرون«! 
)ص 102(. راوی در فاصله چند سطر، دو 
پیام  وقتی  جایی  یا  بیرون،  است  رفته  بار 
تلفن کالفه می شود،  از صدای زنگ مکرر 
کمی  اما  می کشد  پریز  از  را  دوشاخه 
جلوتر دوباره: »احساس کردم صدای زنگ 
کردم.  تیز  را  گوش هایم  می شنوم.  را  تلفن 
صدای زنگ تلفِن روی میز کامپیوترم بود.« 

)ص80(
نویسنده گان  چه گونه  این جاست  پرسـش 
مشهور جهان، رمان های طوالنی و دنباله دار 
اشتباه  یک  حتا  و  می نویسند  چندجلدی 
ولی  نمی دهد،  رخ  آن  در  روایی  و  زمانی 
این همه  کتاب،  صفحه   1۵0 در  گلشیری 

بهانه دست خواننده و منتقد می دهد؟ 
این  تمام  به  توجه  با  عشق«  پنهان  »چهرۀ 
و  است  الکن  و  ناقص  رمانی  تفاسیر، 
به درستی  را  خود  حرِف  نتوانسته  نویسنده 
و روشنی در قالب یک قصۀ بلند بیان کند. 
گویی عشقی که گلشیری از آن دم می زند، 
اجزای پنهاِن بسیاری غیر از چهره دارد. این 
عشقی است بی قاف و بی شین و شاید حتا 

بی نقطه! 

منبــع: پرشین پرشیا
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عشـقبیقاف،بیشین،بینقطه
نگاهی به رمان »چهرۀ پنهان عشق« نوشتۀ »سیامک گلشیری«
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پرسـش این جاست چه گونه نویسنده گان 
و  طوالنی  رمان های  جهان،  مشهور 
حتا  و  می نویسند  چندجلدی  دنباله دار 
رخ  آن  در  روایی  و  زمانی  اشتباه  یک 
نمی دهد، ولی گلشیری در 150 صفحه 
و  خواننده  دست  بهانه  این همه  كتاب، 

منتقد می دهد؟ 
تمام  به  توجه  با  عشق«  پنهان  »چهرة 
این تفاسیر، رمانی ناقص و الکن است 
را  خود  حرِف  نتوانسته  نویسنده  و 
قالب یک قصۀ  و روشنی در  به درستی 
بلند بیان كند. گویی عشقی كه گلشیری 
از آن دم می زند، اجزای پنهاِن بسیاری 
است  عشقی  این  دارد.  چهره  از  غیر 
بی قاف و بی شین و شاید حتا بی نقطه! 

دو شـــعر از دو شــــاعر
علی رضا بدیع

دیریستدملدرگرونازپریهاست

روشنشدهچشممکهنظربازپریهاست

دیوانهاموباپریانمرسورّسیست

لبترکنماینجاُپرآوازپریهاست

لبترکنماینخانهپریخانۀمحضاست

دفرتچۀشعرمَپرپروازپریهاست

جناتنعیماست،گریبانکلیماست

پردیسمگردریقۀبازپریهاست؟

*

ایدخرتشاهپریان!خانهاتآباد!

زیباییتوخانهبراندازپریهاست

هربافۀمویتشجرهنامۀجّنیست!

چشامنتودنیایخربسازپریهاست...

منرازنگهدارتریندیوجهانم

آغوشتوصندوقچۀرازپریهاست

****

فرهاد صـفریان

جنازهیيشدهامرويدستهامانده

منيپذيردمانگارخاكوامانده

حريرنييليكدستآسامندرقاب،

پِرپرندهگيامآيزيرپامانده

بريدهازهمهچيزوكشيدهازهمهكس

مهمنبودازاولكهمردهيامانده...

جنازهیيشدهام،راهميرومگاهي

ميانخاطرههاييكهازتوجامانده

وطنكهكوچۀبنبستنامراديهاست

وخانهیيكهدرآنيكجهانعزامانده

درستاگركهبگويم،خرابهیيمرتوك

كهتويآننهغريبه،نهآشنامانده

بهاحرتامتوشايدادامهدارداينـ

جنازه،اينتهِيلنگدرهوامانده

وزيرتودۀسنگنيبغضخمشدهايم

دوبارهعشق،تكاينبهشانههامانده!



افغانستانتا2017...
جنگ  اخیر  سال  سه  در  متحدانش  و  واشنگتن 
افغانستان تا 2017 عمدتًا خنثی شده یا به حالت اولیه 

باز می گردد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طبق تخمین اطالعات 
ملی امریکا همچنین اگر واشنگتن و کابل بر سر عقد 
قرارداد امنیتی برای حفظ نیروهای بین المللی در این 
به  افغانستان  نرسند،  توافق  به   2014 از  پس  کشور 

سرعت دچار هرج و مرج خواهد شد.
مقامات  برخی  عقیده  به  که  است  حالی  در  این 
امریکایی، تصور چنین پیامدهایی برای طوالنی ترین 
بدبینانه است و پیشرفت  امریکا، بسیار  تاریخ  جنگ 
عملی نیروهای امنیتی افغان در آن لحاظ نشده است.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی 
نوشت: به نظر من ما شاهد تقسیم بندی و درجه بندی 
این  بود.  خواهیم  سیاسی  نواحی  و  قدرت  دوباره 
طور نیست که فکر کنیم قدرت گرفتن دوباره طالبان 

اجتناب ناپذیر است.
امضای  از  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
حدود  ماندن  باقی  برای  امریکا  با  امنیتی  قرارداد 
امتناع ورزیده  هشت هزار نیروی آن پس از 2014، 
و مقامات کاخ سفید نیز گفته اند که در این صورت 
نیز  القاعده  و  می گردد  باز  صحنه  به  دوباره  طالبان 

پناهگاه های امن خود را دوباره به دست می آورد.
را  غربی  رسانه های  همواره  افغانستان  حکومت  اما 
متهم کرده که با شایعه پراکنی در تالش ایجاد بحران 

در افغانستان هستند.
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85 درصِد اشتراک کننده گان در یک نظر سنجی تازه:

بهنامزدکرزیرأینمیدهیم

یابیخبریدویانیت...
 این نظریات افراد است پس دولت افغانستان چنین 

اظهارات را با الفاظ شدید رد می کند.

از  یا  که  می سازد  ثابت  را  این  آنان  صحبت های 
یا هم  بی خبر هستند و  اصاًل  افغانستان  واقعیت های 

در برابر مردم افغانستان نیت بد دارند.«
صورت  در  می کنند  پیشبینی  نیز  کارشناسان  برخی 

امنیتی میان کابل و واشنگتن،  عدم امضای توافقنامۀ 
افغانستان دوباره به هرج و مرج کشانده خواهد شد.

خارجی  کشورهای  که  صورتی  در  آنان،  گفتۀ  به 
افغانستان را ترک کنند، آن ها آرام نخواهند نشست.

جدید  نظرسنجی  یک 
انتخابات  از  پیش 
سال  ریاست جمهوری 
نشان  افغانستان  در   2014
مردم  اکثر  که  می دهد 
رای  نامزدی  به  گفته اند 
فساد  سابقه  که  می دهند 
و  باشد  نداشته  اداری 
حقوق بشر را نقض نکرده 

باشد.
 Glevum( موسسه 
و   )Associates
نظرسنجی  )AIRC( یک 
مورد  در  را  مشترک 
آینده  سال  انتخابات 
اند.  داده  انجام  افغانستان 

والیت   34 در  تن   2۵00 از  نظرسنجی  این  در 
افغانستان در مورد انتخابات پرسیده شده است.

گلیوم  موسسه  عمومی  مدیر  بوید،  الیسا 
اسوشیتس روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری 
در کابل گفت که امنیت شرط اصلی شهروندان 
است:  انتخابات  در  اشتراک  برای  افغانستان 
»امنیت مهمترین مساله برای رای دهندگان است. 
ما در رابطه به مسایل دیگر مربوط به امنیت نیز 
پرسیدیم. ۶1 درصد پرسش شونده گان گفته اند 
به کسی رای می دهند که با طالبان مصالحه کند«.
در این نظرپرسی گفته شده است که 84 درصد 
برای  قومی  مساله  اند  گفته  شونده گان  پرسش 
آن ها مهم نیست و به نامزدی رای می دهند که از 

قوم آن ها نباشد.
درصد   ۵۹ نظرسنجی،  این  اساس  بر 
یکی  که  صورتی  در  اند  گفته  اشتراک کننده گان 
این  می دادند.  رای  او  به  می بود،  زن  نامزدان  از 
نامزدان  لیست  در  زنی  هیچ  که  است  حالی  در 

ریاست وجود ندارد.
 ۵8 که  می دهد  نشان  همچنان  نظرسنجی  این 

رای  نامزدانی  به  شونده گان  پرسش  درصد 
خواهند داد که از سوی خانواده آنها تایید شود. 
مهم  آن ها  برای  اند  گفته  درصد   8۵ همچنین 
نامزد  کدام  از  کرزی  رییس جمهور  که  نیست 

حمایت می کند.
حضور  به  مربوط  سواالتی  نظرسنجی  این  در 
نیروهای خارجی پس از سال 2014 نیز گنجانده 
شده است. چنانچه 71 درصد اشتراک کننده گان 
در این مورد گفته اند به نامزدی رای خواهند داد 
امریکا  متحده  ایاالت  با  آینده  در  می خواهد  که 

روابط داشته باشد.
عالوه بر این، در رابطه به شفافیت انتخابات نیز 
است.  شده  پرسیده  مردم  از  نظرسنجی  این  در 
از  انتخاباتی  هر  در  »شفافیت  گفت:  بوید  خانم 
اهمیت زیادی برخورد است. 77 درصد گفته اند 

که انتخابات سال 2014 شفاف خواهد بود«.
پرسش  سوم  یک  نظرسنجی،  این  براساس 
مورد  در  چیزی  هیچ  که  اند  گفته  شونده گان 
پروسه انتخابات نمی دانند. این نظرسنجی توصیه 
و  انتخابات  مورد  در  عامه  آگاهی  باید  که  کرده 

پروسه های مختلف 
مردم  بین  در  آن 

افزایش یابد.
اخیر  نظرپرسی 
نشان  همچنان 
بیشتر  که  می دهد 
افغانستان  مردم 
را  خود  معلومات 
به  رادیو  طریق  از 
می آورند؛  دست 
های  رسانه  زیرا 
تصویری  و  چاپی 
دور  روستاهای  در 
قابل  افغانستان 
نیست.  دسترس 
نظرسنجی  این 
از  کننده گان  اشتراک  از  نیمی  که  می دهد  نشان 
و  انتخابات  از  پیش  درگیری  و  خشونت  بروز 
آن  هستند.  نگران  انتخابات  برگزاری  هنگام  در 
ها گفته اند در صورتی که به پای صندوق های 
رای حاضر خواهند شد که در مورد امنیت شان 

اطمینان داشته باشند.
همچنین 40 درصد دیگر با حضور نیروهای بین 
گفته  و  بوده  راضی   2014 سال  از  پس  المللی 
است  بهتر  می شود،  پیروز  که  نامزدی  که  اند 
کشور  این  در  را  خارجی  نیروهای  از  شماری 
کننده گان  اشتراک  درصد   4۹ از  بیش  نگهدارد. 
خواسته  آینده  جمهور  رییس  از  نظرسنجی  این 
اند که امنیت را تامین کند و به جنگ خشونت 
پایان دهد. 17 درصد دیگر گفته اند که اقتصاد 
جمهور  رییس  باید  و  است  موضوع  مهمترین 
تالش  افغانستان  در  اقتصادی  بهبود  برای  آینده 

نماید.
همچنین ۶ درصد مردم گفته اند که رییس جمهور 
کند و تالش  توجه  تربیه  و  تعلیم  به  باید  آینده 

نماید تا بی سوادی در افغانستان کاهش یابد.
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چهکسیتوافقنامۀامنیتیرا...
 ما برای ماه های زیادی یک حکومت فعال نخواهیم 
در  دولت  انتخاباتی،  سال  یک  در  بنابراین  داشت؛ 
موقعیتی قرار نخواهند داشت که بتوانند روی مسایل 

مهم مانند امضا پیمان امنیتی تصمیم گیری کند«.
نیز  جدید  حکومت  دیگر،  سوی  »از  افزود:  وی 
کرد؛  بررسی خواهد  را  امنیتی  موافقت نامه  ماده های 
اما حتا اگر حکومت بعدی این سند را امضا کند، حد 
اقل شش ماه زمان نیاز است و اگر انتخابات به دور 
دوم برود سه ماه دیگر را نیز باید به آن اضافه کنید؛ 
پس این سند تا زمانی که امضا شود، یک خال ایجاد 

خواهد شد«.
نمی تواند  دنیا  »چون  کرد:  اضافه  بین الملل  آگاه  این 
برای آغاز 201۵ آماده باشد؛ بنابراین در سال 201۵ 
از این  یک خال ایجاد خواهد شد و امکان دارد که 
تأثیرات  و  کنند  استفاده  دولت  مسلح  مخالفین  خال 

ناگوار سیاسی و اقتصادی را در پی داشته باشد«.
امریکا  با  امنیتی  پیمان  اگر سند  به گفتۀ صیقل، حتا 
توسط حکومت جدید به امضا برسد، از روی نهایت 
مجبوریت  این  مسبب  و  بود  خواهد  مجبوریت 

حکومت آقای کرزی است.
وی همچنان افزود، اگر در 12 سال گذشته ما روی 
عواید ملی خود کار می کردیم و افغانستان یک کشور 
عواید  و  داخلی  تولیدات  اگر  و  نمی بود  مصرفی 
داخلی کافی می داشتیم، نیازی به فکر کردن در مورد 

موافقت نامه امنیتی با امریکا نمی بود.

اما برخی تحلیلگران دیگر معتقد هستند که حکومت 
امضا خواهد  به  توافقنامه را  این  بعدی بدون درنگ 

رساند.
می گوید:  کابل  دانشگاه  استاد  مسعود  سید  دکتر 
رسیدن،  قدرت  به  از  پس  آینده  »رییس جمهور 

بالفاصله این سند را امضا خواهد کرد«.
به  انتخابات  اگر  حتا  گفت،  همچنان  مسعود  استاد 
دور دوم برود بازهم این سند امضا خواهد شد، زیرا 
عالقمندی مردم و نامزدان ریاست جمهوری نسبت به 
این سند نشانگر این است که این سند هر چه زودتر 

امضا خواهد شد.   
با  نفر  یک  مخالفت  دلیل  به  »امریکا  او:  گفتۀ  به 
که  را  سرمایه گذاری هایی  تمام  امنیتی  پیمان  امضای 
در افغانستان انجام داده است، ضرب صفر کرده و از 

افغانستان خارج نمی شود«.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: »غرب و امریکا هیچگاه 
افغانستان را ترک نمی کنند و گزینه صفر را انتخاب 
امریکایی ها این سند را امضا  نخواهند کرد، چرا که 

شده حساب می کنند«.
در همین حال، احمد بهزاد عضو مجلس نماینده گان 
می گوید، امریکایی ها یا این سند را با رییس جمهور 
جدید امضا خواهند کرد و یا حضور یک سال دیگر 
امنیت  شورای  طریق  از  را  تروریزم  ضد  نیروهای 

سازمان ملل متحد تمدید خواهند کرد.
وی گفت: »امریکایی ها در حال حاضر دو راه دارند: 
اول  حل کردن مشکل حضور قانونی شان به این معنا 
که منتظر شوند و این سند را با رییس جمهور جدید 

یکسال  حضور  این که  دوم  گزینۀ  برسانند،  امضا  به 
شورای  طریق  از  را  تروریزم  ضد  نیروهای  دیگر 

امنیت سازمان ملل متحد تمدید کنند«.
پیش شرط های  اینکه  ضمن  مجلس  عضو  این 
امریکا  با  امنیتی  سند  امضای  بر  مبنی  کرزی  حامد 
با  می کند،  تأکید  می داند  انتخاباتی  باج گیری  را 
راه  به  کرزی  حامد  که  مشورتی یی  جرگۀ  برگزاری 
انداخت، نگرانی های امریکا مبنی بر عدم امضای این 

موافقت نامه رفع شد.
سند  این  امضای  کشانیدن  درازا  به  »ولی  گفت:  او 
بیش از آنکه به ضرر امریکایی ها باشد، به زیان مردم 
این  سرنوشت  مشخص نشدن  زیرا  است،  افغانستان 
بازار  بر  منفی  تأثیرات  آمدن  میان  به  سبب  پیمان 

اقتصاد افغانستان گردیده«.
بهزاد همچنان گفت: »یکی از این تأثیرات منفی سقوط 
افغانستان در برابر ارز های خارجی  ارزش پول ملی 
است که مردم افغانستان آن را متحمل می شوند؛ اما 
امریکایی ها راه های مناسبی در اختیار دارند تا در برابر 

بازی های حامد کرزی از آن استفاده نمایند«.
رییس جمهور  که  صورتی  در  گفته اند  امریکایی ها 
کرزی سند همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن 
را به امضا نرساند، تمامی نیروهای شان را از افغانستان 

خارج خواهند ساخت.
و  افغانستان  امور  در  کشور  این  ویژۀ  نمایندۀ  حتا 
پاکستان گفته که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، 

آنها ممکن سفارت شان را در کابل ببندند.

امدادگرانبینالمللی... 
خوشبختانه  کردند.  ترک  را  منطقه  این  پیش  سال  یک 
ما  مانده اند.  جا  این  در  تاکنون  غیردولتی  سازمان های 
زمین های  آبیاری  و  نداریم  آشامیدنی  آب  همچنان 
بنابراین همچنان  است  بزرگ  مشکل  ما یک  کشاورزی 
نیاز به کمک داریم. از جمله گروه های امدادی باقیمانده 
در کاپیسا گروه MRCA فرانسوی است که برنامه های 

بهداشت و درمان را در چند والیت اجرا می کند.
افغانستان،  در  هیات  این  رییس  دوشه،  والری  گفته  به 
این گروه مصمم است تا به آسیب پذیرترین افراد افغان 
کمک کند در حالی که سال 2013 مرگبارترین سال برای 

کارگران امدادی در این کشور بوده است.
سال جاری میالدی بیش از 30 کارگر امدادی در کشور 
کشته شدند که از جمله آن ۶ کارگر افغان گروه امدادی 
بر  کار  هنگام  میالدی  گذشته  ماه  که  است   ACTED
با  فاریاب  والیت  در  روستایی  توسعه  پروژه های  روی 

شلیک گلوله کشته شدند.
دوشه گفت: سرچشمه مشکالت ما یکی و دو تا نیست. 
ما با چندین چالش روبرو هستیم و این تنوع کار را برای 
ما  به  بخواهند  واقعًا  شبه نظامیان  اگر  می کند.  دشوار  ما 
حمله کنند می توانند همین فردا این کار را انجام دهند. 

آن ها می دانند ما کجا هستیم.
کارگران  امنیتی  اطالعاتی  پایگاه  که  است  در حالی  این 
علیه  حمله   1۶4 میالدی  جاری  سال  در  امدادی 
کرده  ثبت  را  جهان  سراسر  در  غیردولتی  سازمان های 
که تنها 7۹ مورد آن در افغانستان بوده است. این نشان 
می دهد که افغانستان حتی در مقایسه با سودان جنوبی، 
برای  جهان  در  کشور  خطرناک ترین  سومالی  و  سوریه 

سازمان ها است.
از جمله تهدیدهای گسترده در افغانستان،  قتل، آدم ربایی 
اعتقاد  به  و  هستند  جاری  درگیری های  و  دزدی  و 

کارشناسان خشونت ها در افغانستان روبه افزایش است.
گرائم اسمیت، یکی از مقامات نیروهای بحران بین الملل 
اظهار داشت: اوضاع در مکان هایی که سربازان خارجی 
از آنجا خارج شده اند بدتر از سال گذشته بوده است اما 

به نظر می رسد حمالت شبه نظامیان رو به کاهش باشد.
عزیر الرحمان تواب، معاون فرمانده پولیس والیت کاپیسا 
تاکید دارد که طالبان هنوز قدرت چندانی پیدا نکرده اما 
درگیری ها در مکان هایی که یک سال پیش ناتو از آن ها 

خارج شده، افزایش یافته است.
برای سازمان غیردولتی  همچنین یک مشکل مهم دیگر 
در افغانستان عدم امضای توافق امنیتی امریکا با افغانستان 
رفتن  بین  از  باعث  است  ممکن  مساله  این  و  است 

بودجه های آن ها شود.



كاوه آهنگر/ پژوهشگر تاریخ
به  عمر  سال   ۹1 از  پس  سریانیدی  پروفیسور 
تاریخ 23 دسامبر 2013 درست سی و پنج سال و 
چهل و یک روز پس از کشف آثار طال تپه چشم 

از جهان پوشید.
میالدی(   1۹78(  13۵7 خزان  سردِ  روزهای  در 
گروهی از باستان شناسان افغانستان و روس تحت 
ویکتور  روس  معروف  باستان شناس  سرپرستی 
ایوانویچ سیریانیدی در میان تپه های ریگی شمال 
افغانستان در منطقۀ که به »طال تپه« موسوم است 
موقعیت  شبرغان  شهر  شمال  کیلومتری   ۵ در  و 
دارد، در میان بیم و امید - بیم از احتمال درگیری 
مصادف   1۹78 )سال  منطقه  در  مسلحانه  های 
است با سال به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک 
و  داخلی(  های  درگیری  آغاز  و  افغانستان  خلق 
گنجینه های  بزرگترین  از  یکی  یافتن  برای  امید 
طالیی جهان باستان - مشغول کاوش و حفریات 
دل  در  سال  دوهزار  که  رازی  از  پرده  تا  بودند 

خاک مدفون بود، بردارند.
باستان  این گروه  ریاست  که  ویکتور سیریانیدی 
شناسان را به عهده داشت، در سال 1۹2۹ در شهر 
تاشکند تولد شد و در همان شهر تحصیالت عالی 
میانه  آسیای  در  که  او  رسانید.  پایان  به  را  خود 
نشو و نما یافته بود، به تاریخ و گذشته این خطه 
باستانی عالقه داشت و همین عالقه سبب شد تا 
نخستین کارهای باستان شناسی خود را در مناطق 
ازبکستان و ترکمنستان انجام بدهد که در نتیجه 
موفق به کشف مدنیت های عصر برنز )هزاره سوم 

و دوم پیش از میالد( در صحرای قراقروم شد.
او در سال 1۹۶۹ به دنبال بقایای تمدنی که شامل 
مجموعه باستانی مرو – باختر می شد به افغانستان 
و  دریا  آمو  شمال  از  را  خود  حفریات  تا  آمد 
کند؛  منتقل  آمودریا  جنوب  به  قراقروم  صحرای 
زیرا می  پنداشت که در این مناطق همانند صحرای 
قراقروم می توان آثار بازمانده از مدنیت های عصر 

برنز را دریافت کرد.
به باور سریانیدی مردمان دو سوی دریای آمو در 
هم  به  شبیه  فرهنگ  و  تمدن  دارای  تاریخ  طول 
بوده اند و حتی از لحاظ نژادی خویشاوند به شمار 
می روند. او حدود ۹ سال در جنوب آمو دریا به 
حفریات پرداخت و بسا نشانه ها و آثار باستانی را 
که مربوط به مدنیت های عصر برنز در افغانستان 

بود، پیدا کرد.
مهمترین کشف  او  یافته های  میان همه  در  اما  و 
همانا دریافت گورستان شاهی در منطقۀ موسوم 
به طال تپه بود که او در آنجا هفت گور را کشف 
طال  قطعه  هزاران  با  گورها  این  در  اجساد  کرد. 
تزئین شده بودند و این یک کشف خارق العاده در 

منطقه محسوب  و  افغانستان  باستانشناسی  تاریخ 
می شود.

پروفیسور سریانیدی با آن که می دانست اقلیم و 
آب و هوا برای ادامۀ کار حفریات مناسب نیست 
اما در طی چند هفته کار متراکم و متمرکز تمام 
اعضای گروه خود را واداشت تا گورها را با دقت 
و وسواس بکاوند، خاک های آنها را غربال کرده 
و طالهای بدست آمده را پس از ثبت و فهرست 

بندی در صندق های مخصوص قفل کنند.
سریانیدی موفق شد از شش گور مجموعًا 21۶18 
قطعه اثر باستانی که شامل آثاری از طال، نقره و 
عاج فیل می شد و هر کدام به شکل بسیار ظریف 
کمربند،  زیورآالت،  مانند  مختلف  اشکال  زیبا  و 
تاج، مجسمه های حیوانات افسانوی چون اژدهای 
را  خنجر  و  شمشیر  خدایان،  تندیس های  بالدار، 
خرابی  دلیل  به  او  اما  بیاورد،  بدست  داشتند؛ 
اوضاع امنیتی نتوانست در ساحه به حفریات خود 
حفرناشده  گور  هفتمین  نتیجه  در  و  بدهد  ادامه 
رها شد که بعدها توسط مردم محلی و قاچاقبران 
آثار باستانی مورد دستبرد قرار گرفت و تاراج شد.
اجسادی که در شش گور کاوش شده قرار داشتند 
پنج زن و یک مرد را شامل می شدند؛ جسدی که 
در گور ششم قرار داشت، متعلق به یک زن جوان 
30 ساله بود که تاجی از طالی ناب بسر   – 2۵
داشت. تاج این شاهدخت باستانی طوری طراحی 
شده بود که در حین کوچ و حرکت بتوان آن را 

در هم پیچید و در جایی نگهداشت.

گنجینۀ طال تپه به قبایل کوشانی که هنوز زندگی 
آن  های  سرزمین  از  تازه  و  داشتند  نشینی  بادیه 
باختر  حوزه  وارد  )سیحون(  دریا  سیر  طرف 
شده بودند، تعلق دارد. این قبایل که بر مهمترین 
شاهراه بازرگانی جهان باستان یعنی جادۀ ابریشم 

قرن  فرماندهی می کردند، حدود یک  نظارت و 
تا  میانه  آسیای  از  که  را  وسیعی  امپراطوری  بعد 
هندوستان را در برمی گرفت و از لحاظ شکوه و 
جالل همپای امپراطوری های هان در چین و روم 

محسوب می شد، پایه گذاری کردند.
نظر  طالتپه  از  آمده  بدست  آثار  به  ما  وقتی 
بیفگنیم شکوه و جالل کوشانیان را درک می کنیم، 
مردمانی که می توانسته اند حدود بیش از 20000 
با اجساد  نفیس طالیی را همراه  آثار  هزار قطعه 
اشراف زادگان شان دفن کنند بدون شک مردمانی 

ثروتمند، مرفه و باشکوه بوده اند.
درک  برای  تنها  نه  سریانیدی  پروفیسور  کشف 
دارد،  اهمیت  باختر  در  کوشانیان  ظهور  تاریخ 
بلکه در شناخت شیوه زندگی، عقاید و باورهای 
مذهبی آنان و سبک هنری آن زمان که تلفیقی از 
هنر بومی باختر، با هنر یونانی و هندی بود، نیز 

ارزشمند و با اهمیت است.
آقای سیریانیدی در سال 2003 زمانی که گنجینه 
کاخ  زیرزمینی های  در  آن  مخفیگاه  از  تپه  طال 
ریاست جمهوری افغانستان بیرون آورده می شد، 

حضور داشت
علوم  اکادمی  عضویت  که  سریانیدی  پروفیسور 
انسان شناسی یونان را دارا بود،  انجمن  روسیه و 
از خود حدود 20 جلد کتاب و 200 مقاله باقی 
زمینه های  در  آثارش  بیشتر  که  است  گذاشته 
مردمان  باستانی  مدنیت های  و  فرهنگ  تاریخ، 
افغانستان  در  اما  است.  افغانستان  و  میانه  آسیای 
مقالۀ  حاوی  که  باختر«  »گنجنیۀ  کتاب  جز  به 
و  طالتپه  آثار  مورد  در  سریانیدی  از  مفصلی 
است،  آثار  این  از  مرغوب  کیفیت  با  تصاویری 
سایر آثار او کمتر شناخته شده است؛ در حالی که 
آثار او می تواند یکی از منابع مهم برای شناخت 
آمو  ماورای  و  باختر  در  برنز  عصر  مدنیت های 
دریا و مدنیت زردشتی و حتا گریکو بودیک در 

افغانستان باشد.
باستان  میان  در  سیریانیدی  ویکتور  جایگاه 
حفریات  به  دست  افغانستان  در  که  شناسانی 
زده اند بدون شک در کنار کسانی چون پروفیسور 
جهان  سطح  در  و  دوپری  لوئیس  هاگن،  فوشه، 
در کنار باستان شناسی چون هاوارد کارتر کاشف 
سلسلۀ  فرعون   ،)1۹22( آمون  عنخ  توت  مقبرۀ 

هژدهم مصر باستان، قرار دارد.
به  عمر  سال   ۹1 از  پس  سریانیدی  پروفیسور 
تاریخ 23 دسامبر 2013 درست سی و پنج سال 
و چهل و یک روز پس از کشف آثار طال تپه که 
او  علمی  زندگی  دستاورد  مهمترین  شک  بدون 
فردی  به  منحصر  اهمیت  و  گردد  می  محسوب 
برای تاریخ افغانستان دارد، چشم از جهان پوشید.

از  تخار  والیت  امنیتی  مسووالن 
رییس معارف این والیت، خواهان 
واضح ساختن حادثه مفقودی اش 

طی یک هفته شده است.
رییس معارف والیت تخار پس از 
یک هفته ناپدید شدن روز گذشته 
با خانواده اش تماس گرفته است.
سخنگوی  حفیظ،  عبدالخلیل 
به  پولیس والیت تخار  فرماندهی 
خبرگزاری جمهور گفت: » رییس 
معارف این والیت پس از مفقودی 
اش با خانواده اش به تماس شده 
خود  صحتمندی  از  آنان  برای  و 

اطمینان داده است«.
اهلل  نجیب  حفیظ،  آقای  گفته  به 
کامران، رییس معارف تخار در حالی 
با خانواده اش تماس گرفته است که 
در  کابل  به طرف  بغالن،  از والیت 

حرکت بوده است.
که  کرد  تصریح  حفیظ  آقای 
از  تخار  والیت  امنیتی  مسوولین 
وزارت  و  معارف  وزارت  مقامات 
داخله می خواهند که پس از رسیدن 
کنند  بازجوی  وی  از  کابل،  به  او 

که به چه دلیل خودش را طی یک 
هفته مخفی کرده بود.

قبل،  این در حالی است که چندی 
در  تخار  والیت  معارف  رییس 
همراه  که  بود  گردیده  مفقود  حالی 
و  شده  بیرون  خانه  از  محافظینش 
شماره های تماس اش نیز طی هفت 

روز خاموش بوده است.
فرماندهی پولیس والیت تخار، این 
کرده  ارزیابی  مشکوک  را  موضوع 

است.
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کاشفگنجینۀطالتپه،رخدرنقابخاککشید
مسووالن والیت تخار:

رییسمعارفتخاربایدموردبازجوییقرارگیرد

اینیستا:
ازرویاروییباهیچتیمینمیترسیم

انتخاب  از  پس  یوونتوس  سرمربی 
 2013 سال  مربی  برترین  عنوان  به 
از طرف »گلوب ساکر« گوآردیوال را 

الگوی خود معرفی کرد.
آنتونیو کونته موفق شد جایزه گلوب 
 2013 سال  در  مربی  بهترین  ساکر 
یوونتوس  چند  هر  آورد.  بدست  را 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  او  هدایت  با 
ناکام بود، اما بیانکونری در این سال 
صدر  در  قبل  سال های  مانند  نیز 
و  گرفته  قرار  ایتالیا   A جدول سری 
پیاپی  بار  برای سومین  است  امیدوار 

فاتح لیگ ایتالیا شود.
آنتونیو کونته پس از انتخاب به عنوان 

گفت:   2013 سال  مربی  برترین 
افتخار می کنم که به عنوان برترین 
شدم.  انتخاب   2013 سال  مربی 
تشکر  نیز  بازیکنانم  از  باید  البته 
به  تا  کردند  کمک  من  به  که  کنم 
این افتخار دست یابم. بی شک آنها 
بیشترین کمک را به من کردند تا 
بتوانم به عنوان برترین مربی سال 
امیدوارم  حال  یابم.  دست   2013
که بتوانم راه ژوزه مورینیو و پپ 
با  و  گیرم  پیش  در  را  گوآردیوال 
عنوان  به  بین المللی  افتخارات  کسب 

برترین مربی فیفا نیز دست یابم.
گفت:  ادامه  در  یوونتوس  سرمربی 
مهم  بسیار  ما  برای   2014 سال 
اروپا  لیگ  در  اکنون  ما  تیم  است. 
شده  طور  هر  باید  و  دارد  حضور 
زیرا  یابیم،  دست  آن  در  قهرمانی  به 
خودمان  ورزشگاه  در  فینال  بازی 
برگزار می شود و می خواهیم در کنار 
هوادارانمان قهرمانی در لیگ اروپا را 
بدی  شکست  ما  تیم  بگیریم.  جشن 
هنوز  متحمل شد.  در سال 2013  را 
که  گاالتاسرای  برابر  شکست  هم 

لیگ  از  ما  تیم  حذف  به  منجر 
اذیت  را  من  شد  اروپا  قهرمانان 
توانستیم  نمی  روز  آن  می کند. 
بازی  فوتبال  گاالتاسرای  برابر 
تا  خواسته ام  بازیکنانم  از  کنیم. 
فکر  و  کنند  فراموش  را  آن شکست 
باشند.  بازی های مهم در سال جدید 
بر  عالوه  جدید  سال  در  می خواهیم 
تکرار قهرمانی مان در لیگ، کوپا ایتالیا 
تیم  اولین  به  تا  کنیم  کسب  نیز  را 
به  بار   10 که  شویم  تبدیل  ایتالیایی 

این عنوان دست یافته است.
کونته که در این مراسم در کنار فابیو 
داشت،  قرار  گوآردیوال  پپ  و  کاپلو 
در ادامه گفت: من تقریبا دو سال از 
گوآردیوال بزرگتر هستم. با این حال 
او به خاطر شیوه بازی که در بارسلونا 
از تیمش نشان داد الگوی من است. 
پپ یک سبک جدیدی را وارد فوتبال 
او  با سبک  تا  کرد و من می خواهم 
مربیگری  کار  در  و  شوم  آشنا  بیشتر 
که  است  درست  کنم.  استفاده  آن  از 
من دوران بازی باشکوهی نداشتم اما 
بزرگی  با مربیان  بودم که  خوشبخت 
کاپلو  از  کردم.  کار  کاپلو  فابیو  چون 
خیلی چیز ها یاد گرفتم که به موفقیت 
کرده  کمک  مربیگری  دوران  در  من 

است.

از  تیمش  که  گفت  آبی-اناریها  هافبک 
قهرمانان  لیگ  در  تیمی  هیچ  با  رویارویی 
از  یکی  را  گواردیوال  او  ترسد.  نمی  اروپا 
ورزشی اش  زندگی  در  افراد  تاثیرگذارترین 

دانست.
بارسلونا در یکی از حساس ترین دیدارهای یک هشتم نهایی 
به مصاف منچسترسیتی رود که در  باید  اروپا  لیگ قهرمانان 
حال حاضر صدرنشین جدول رده بندی در رقابت های لیگ 

برتر انگلیس است.
منچستر  عاجی  ساحل  هافبک  توره  یحیی  پیش  روز  چند 
سیتی گفت که تیمش هیچ ترسی از نام بارسلونا ندارد و این 
بازیکنان بارسلونا هستند که از آنها می ترسند. این سخنان توره 
که پیش از این با پیراهن بارسلونا بازی کرد واکنش آندرس 

اینیستا هافبک آبی-اناریها را به دنبال داشت.
اینیستا در گفتگویی که با روزنامه مارکا اسپانیا داشت گفت او 
و هم تیمی هایش نه از منچستر سیتی و نه از هیچ تیم دیگری 
نخواهند ترسید: »از رویارویی با هیچ تیمی ترس نداریم. وقتی 
در لیگ قهرمانان اروپا به میدان می روی پی می بری که کار 
سختی پیش رو داری و با حریف آسانی روبه رو نیستی. دیدار 
حساس و هیجان انگیزی پیش رو داریم. منچستر سیتی یکی 
قرعه  نتایج  است.  اروپا  حاضر  حال  تیم های  ترین  قوی  از 
کشی این شد که ما باید با آنها در یک هشتم نهایی به میدان 
رویم. کامال آماده این دیدار هستیم و هیچ گونه ترس و دلهره 

ای نداریم.
یحیی توره در سال 200۹ با پیراهن بارسلونا در کنار آندرس 
به  جام  تیم شش  این  با  شد  موفق  و  رفت  میدان  به  اینیستا 
به منچسترسیتی رفت و االن  او در سال 2010  دست آورد. 

یکی از تاثیر گذارترین بازیکنان این تیم است.

در  افراد  گذارترین  تاثیر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اینیستا 
زندگی فوتبالی او چه کسانی بوده اند، گفت: در کودکی عالقه 
زیادی به پپ گواردیوال و مایکل الدروپ داشتم. آنها الگوهای 
من بودند. خوشبختانه رویای دوران کودکی ام برآورده شد و 
چهار سال پر از شادی و موفقیت را با گواردیوال سپری کردم. 
من مدیون گواردیوال هستم او تاثیر زیادی در رسیدن من به 

این جایگاه داشت.
پیکاسوی فوتبال اسپانیا دوست دارد عالقه زیادی به کار کردن 
با بچه ها و آموزش دادن آنها دارد. او گفت: عالقه زیادی به 
کسب  هم  را  آن  مدرک  حتی  و  دارم  کودکان  برای  تدریس 

کردم اما فوتبال زندگی من را دستخوش تغییر قرارداد.
جنوبی  آفریقا   2010 جهانی  جام  در  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم 
در دیدار فینال با یک گل هلند را از پیش رو برداشت و جام 
دیدار  این  در  را  برد. تک گل الروخا  باالی سر  را  قهرمانی 
آندرس اینیستا به ثمر رساند. این هافبک طراح می گوید گلی 
که برابر هلند به ثمر رساند مهمترین گل دوران حضور او در 
مستطیل سبز است: »گل بسیار حساسی به ثمر رساندم چرا 
که باعث شد اسپانیا جام قهرمانی را باالی سر برد. بدون شک 
حساس ترین گل دوران ورزشی ام بود. البته نباید فراموش کنم 
گلی هم که برابر چلسی در نیمه نهایی لیگ قهرمان اروپا در 

سال 200۹ به ثمر رساندم بسیار لذت بخش بود.
او شکست سه بر صفر برابر برزیل در جام کنفدراسیون ها را 

یکی از تلخ ترین لحظات خود در سال 2013 دانست.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی 2014 برزیل با تیم های 

شیلی، هلند و استرالیا همگروه است.

كــونــته: 
گـوآردیوالالگویمندرمربیگــریاست

ورزش

بامعرفیسیستمجدید...
که در شاهراه های افغانستان 23 ترازوی 
نصب  بلند  تناژ  وسایط  کنترل  ثابت 
است و این ترازوها مشکالت زیادی را 
برای مردم و حمل و نقل افغانستان به 

میان آورده است.
او همچنین گفت که در کنار ترازوهای 
که  دارند  هم  سیار  ترازوی  سه  ثابت، 
مراتب  به  ثابت  ترازوهای  به  نسبت 

نتایج بهتری داده است.
وزیر فواید عامه افغانستان می گوید که 
تا حاال چندین راه را برای کنترل وسایط 
تناژ بلند به کار گرفته اند اما موفق نشده 
از  زورمندان  سو  استفاده  جلو  که  اند 

ترازوهای ثابت تناژبلند را بگیرند.
می رود  انتظار  جدید،  سیستم  تطبیق  با 

و  اخاذی ها  از  جلوگیری  به  عالوه  که 
جلو  شاهراه،  موظفین  مسوولیتی  بی 
رفت  شود.  گرفته  نیز  جاده ها  تخریب 
و آمد وسایط سنگین وزن در سال های 
جدی  تخریب  عمده  دالیل  از  گذشته 
بوده  افغانستان  شاهراه های  در  جاده ها 
کمک های  با  افغانستان  است.حکومت 
هزار  ده  توانسته  جهانی  جامعه  بزرگ 
کیلومتر جاده را اسفالت کند که 3۵00 
کشور  شاهراه های  شامل  آن  کیلومتر 
جاده ها  از  زیادی  می شود.بخش های 
از  دالیلی  به  افغانستان  شاهراه های  در 
ساختمانی،  مواد  بودن  بی کیفیت  جمله 
بی توجهی به مراقبت از جاده ها به ویژه 
در فصل زمستان، انفجار ماین های کنار 
جاده یی و رفت و آمد وسایط تناژ بلند 

تخریب شده است.



Year 5  y  NO 1207 y Monday 30 December 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي:  مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

يک ساله - 4000 افغانی يک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
يک ساله - 400 دالريک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

د سولې د عايل شورا غړی وايي، چې په دې شورا کې ځینې د 

پرېکړې  په خپله  واکمن دی چې  لرونکي وګړي  مفکور  طالبي 

نیيس او د دې شورا د ټولو غړو نظر په پرېکړو کې نه اخیستل 

کېږي.

دغه راز د دې شورا غړي سعودي عربستان ته د سولې د عايل 

شورا د پالوي سفر بې پایلې بويل. خو د وليس جرګې یوشمېر 

غړي وايي، چې سعودي ته تللی پالوی به د افغان سولې غږ نړۍ 

والو ته ورسوي.

د سولې د عايل شورا غړی عبدالحمید مبارز ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، چې د دې شورا رهربي د یوشمېر پخوانیو 

غړو  د  اسالمي  جمعیت  او  حزب  اسالمي  د  چارواکیو،  طالب 

په ولکه کې ده، چې ټولې پرېکړې د هغوی له لوري کېږي او د 

شورا نورو غړي پرې نه خربېږي.

هغه وايي، د دې شورا یوشمېر د رهربۍ هیئت غړي حتی طالبي 

د  او  ورکړي  بدلون  ته  وضعیت  کوالی  نيش  چې  لري  مفکوره 

سولې په برخه کې پرمختګ وکړي.

د نوموړي په وینا، له همدې امله ده چې د سولې د عايل شورا یو 

اجرایوي پالوی سعودي عربستان ته په اسالمي کنفرانس کې د 

ګډون لپاره په سفر بوخت دی.

ښاغلی مبارز زیاتوي، دغه سفر به هېڅ مثبته پایله ونه لري، ځکه 

سعودي عربستان له طالبانو او پاکستان رسه نېږدې او ښې اړیکې 

لري.

د هغه په خربه، سعودي عربستان لومړنی هېواد و چې د طالبانو 

نېږدې  هم  رسه  پاکستان  له  او  وپېژنده  رسمیت  په  یې  واکمني 

اړیکې لري، همدارنګه اسالمي نړۍ وال سازمان هم د سعودي 

تر اغېز الندې دې دی، چې د افغانستان له سولې رسه به هېڅ راز 

مرسته ونيش کوالی.

او  طالبانو  له  سعودي  وايي،  غړی  دغه  شورا  عايل  د  سولې  د 

پاکستان رسه د نېږدې اړیکو له امله نيش کوالی پاکستان ته دې 

مجبوره کړي، چې په خپلو پالیسو کې بدلون راويل.

نوموړی وايي، د سولې په برخه کې د پرمختګ یوه اغېزمنه الره 

په امریکا کې د سیايس ارادې شتون دی، چې وکوالی يش پر 

د خپلو  افغانستان کې  په  هېواد  دغه  راوړي، څو  فشار  پاکستان 

پالیسیو بدلون ته اړبايس: )) تر هغې چې امریکا ونه غواړي چې 

پاکستان تر فشار الندې ونیيس، ځکه امریکا کوالی يش پاکستان 

دېته مجبوره کړي، چې د سولې له پروسې رسه مرسته وکړي، د 

سولې په برخه کې د پاکستان پوځیان همکاري نه کوي. ((

د ده په خربه، بله دا چې  په پاکستان کې یوشمېر افراطي ډلې او 

شخصیتونه چې له پاکستانیو پوځیانو او استخباراتو رسه نېږدې 

اړیکې لري، لکه موالنا سمیع الحق او نور اوس هم له طالبانو 

مالتړ کوي.

ښاغلی عبدالحمید مبارز وویل، تر هغې چې پاکستان د امریکا 

له خپلو هغو  به  افغانستان کې  په  له لوري الزم فشار ونه ویني 

اهدافو او سرتاتېژيک عمق نه چې دوی ټاکيل الس وانخيل.

سعودي  چېرې  که  چې  کې،  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  نوموړي 

عربستان ته د سولې عايل شورا سفر پایلې نه لري، ولې يې له 

امریکا رسه په دې اړه خربې نه کولې چې پاکستان تر فشار الندې 

او  تګالرې  د  کمېټه  اجرایه  د سولې عايل شورا  وویل:  ونیيس، 

سیاستونو په غوره او ټاکلو کې وررسه هېڅ راز همغږي او مشوره 

طالبانو،  پخوانیو  د  چې  ده  کړۍ  ځانګړې  یوه  بلکې  کوي؛  نه 

ټولې  او  ده  جوړه  غړو  له  اسالمي  جمیعت  او  حزب  اسالمي 

پرېکړې هغوی کوي.

کې  مجالسو  عمومي  په  يش  کوالی  یوازې  دوی  وینا،  په  ده  د 

متوجه  زیاتوي، چې دی حکومت  نظر روښانه کړي. خو  خپل 

کوي، چې له پاکستان رسه د خربو اترو له الرې د دواړو هېوادونو 

غوښتنې په منځ کې کېږدي، بحث پرې وکړي او د خربو اترو له 

الرې یوې پایلې ته ورسېږي.

نوموړي وویل، دواړه هېوادونه مسلامن هېوادونه دي او افراطیت 

د اسالم او هېوادونو په ګټه نه دی.

مجیدي  پاچا  ګل  غړي  جرګې  وليس  د  کې  حال  همدې  په 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې سعودي عربستان د 

جهاد له وختونو له افغان مجاهدینو او بیا طالبانو رسه ښې اړیکې 

لري او که وغواړي چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي اغېز 

به یې زیات وي.

هغه وايي، په اسالمي کنفرانس کې د سولې د عايل شورا د غړو 

ګډون به د افغانستان د سولې غږ ټولې اسالمي نړۍ ته ورسوي 

چې یو ښه اقدام دی.

د ده په وینا، د افغان حکومت د بې کفایتۍ له امله تر اوسه په 

افغانستان کې د متخاصمو ډلو څېره نړۍ والو ته په درست ډول 

نه ده رسېدلې او له شک پرته چې افغان دولت په تبلیغايت برخه 

کې ناکام سیاست درلود. 

خپلو  د  حکومت  افغان  چېرې  که  زیاتوي،  مجیدي  ښاغلی 

ته رسويل  والو  نړۍ  اهداف  او  مخالفانو اصيل څېره، کړنالرې 

افغان  د  به  دا  وای  یې خرب کړي  له وجوهاتو  د جګړې  او  وای 

حکومت په ګټه وای.

د نوموړي په اند، په تېرو یوولسو کلونو کې د افغان حکومت او 

سعودي عربستان ترمنځ واټن ډېر شوی خو د سولې عايل شورا 

دغه سفر کوالی يش دا واټن تر یوه ځایه راکم او د سولې په برخه 

کې د مرستو غوښتنه وکړي.

د وليس جرګې د دې غړي په خربه، پاکستان او سعودي عربستان 

تل په افغانستان کې ګډ دريځ غوره کړی و او په ګډه یې سرتاتېژي 

جوړوله دا چې پاکستان اوس د سولې لپاره د رښتینې مرستې غږ 

کړی ښايي سعودي عربستان هم د سولې له پروسې رسه مرسته 

وکړي. 

د سولې د عايل شورا غړی عبدالحمید مبارز:

د سولې د عايل شورا یوشمېر چارواکي طالبي 

مفکوره لري

سناتوران به مداخله گران در امتحان کانکور:

باسرنوشتجوانانکشوربازینکنید
پی گیری  و  بررسی  خواستار  سناتوران،  از  برخی 
کانکور  امتحان  روند  در  کنندگان  مداخله  قانونی 

والیت لوگر شدند.
این سناتوران هشدار می دهند در صورتی که مداخله 
در  روند  این  نگیرند،  قرار  پیگرد  تحت  کننده گان 
تمامی والیت های کشور با چالش روبرو خواهد شد.
لیلما احمدی عضو مجلس سنا در جلسه روز گذشتۀ 
امتحان  در  زورمندان  مداخلۀ  گفت:  »  مجلس  این 
کانکور والیت لوگر شفافیت این روند ملی را برهم 

زد«.
تحت  کانکور  امتحان  روند  احمدی،  خانم  گفته  به 
نظارت کمیسیون های فرهنگی شورای ملی به خوبی 
بر  منفی  تأثیر  لوگر  در  مداخالت  اما  می رفت؛  پیش 

این روند خواهد گذاشت.
والیت  در  کانکور  امتحان  گذشته،  هفته  شنبه  پنج 
آنچه  دلیل  به  کانکور  کمیتۀ  اما  شد؛  برگزار  لوگر 
فراهم آوری زمینه تقلب توسط زورمندان خواند، این 

امتحان را ملغا اعالم کرد.
به گفته مسوالن کمیته کانکور، امتحان کانکور والیت 

لوگر در وقت مناسب دوباره برگزار خواهد شد.
زورمندان،  کانکو،   مسوالن  گفته های  اساس  بر 

امتحان  ملی  شورای  و  والیتی  شورای  نماینده های 
کانکور لوگر را مختل کردند.

از مداخله  انتقاد شدید  با  لیلما احمدی  این حال،   با 
نماینده گان تأکید ورزید که این گونه مداخالت، بازی 
ملی  روند  اخالل یک  و  با سرنوشت جوانان کشور 

است.
از سویی دیگر، انارکلی هنریار عضو دیگر مجلس سنا 
گفت: » اخالل امتحان کانکور در والیت لوگر، توسط 
صورت  به  باید  باشد،  گرفته  صورت  که  هرکسی 
درست تحت بررسی و تحقیق گرفته شود تا عدالت 

برقرار گردد«.
خانم هنریار هشدار داد: در صورتی که اخالل کانکور 
در والیت لوگر بررسی نشود؛ این گونه مداخالت در 

سایر والیت های کشور نیز تکرار خواهد شد.
او به مجلس پیشنهاد داد، یک هیات کمیسیون فرهنگی 
مجلس سنا به والیت لوگر رفته و روند مداخالت در 

کانکور این والیت را از نزدیک بررسی کند.
در همین حال، محمدعلم ایزدیار معاون دوم مجلس 
مداخله  که  داد  هدایت  فرهنگی  کمیسیون  به  سنا 
به صورت درست  را  لوگر  کانکور والیت  روند  در 

بررسی کند تا این چالش تکرار نشود.
گذشته  ماه  یک  از  کانکور  امتحان  برگزاری  روند 
برگزار  کشور  والیت  از  برخی  در  تاهنوز  و  شروع 

شده است.
برگزاری  کمیته  و  عالی  تحصیالت  وزارت  پیشتر، 
امتحان کانکور اعالم کرده بود که تدابیر ویژه ای را 
به منظور شفافیت در کانکور امسال در نظر گرفته اند.
دخالت زورمندان در کانکور والیت لوگر، برای اولین 
بار این روند را در سال جاری به چالش کشیده است.
در سال های گذشته نیز، ادعاهایی مبنی بر تقلب و 
عدم شفافیت در برگزاری امتحان کانکور مطرح شده 

بود.

جلوگیری  برای  افغانستان  عامه  فواید  وزارت 
جدید  سیستم  اخاذی ها،  و  جاده ها  ازتخریب 

کنترل وسایط تناژ بلند معرفی کرده است.
مقام ها در این وزارت گفته اند که سیستم جدید 
کنترل وسایط تناژ بلند در جاده ها، دیجیتال است 
و جای ترازوهای ثابت کنترل وسایط سنگین وزن 

را خواهد گرفت.
در  نشستی  در  عامه  فواید  وزیر  اوژن  نجیب اهلل 
کابل به خبرنگاران گفت که به دلیل شکایت های 
پیهم مردم از اخاذی ها توسط مسووالن در مسیر 

شاهراه ها، سیستم دیجیتال را معرفی کرده اند.
سال 13۹3 خورشیدی  ماه حمل  از  سیستم  این 
فعال خواهد شد و وزارت فواید عامه ترازوهای 

ثابت کنترل وسایط تناژ بلند را جمع خواهد کرد 
و میزان جریمه برای افراد متخلف نیز باال خواهد 

رفت.
آقای اوژن افزود...                  ادامه صفحه 6

وزارت فواید عامه:
بامعرفیسیستمجدیدازتخریبجادهها

جلوگیریمیکنیم


