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والی هرات در مراسم بزرگداشت از سالروز قیام مردم 
مردم  گفت:   ۱۳۵۷ سال  حماسۀ۲۴ حوت  در  هرات 
نگه  برپا  را  کشور  خود  خون  با  اکنون  تا  افغانستان 

داشته اند.
بلندپایۀ  مقامات  از  زیادی  شمار  که  مراسم  این  در 
دولتی، مجاهدان و مردم والیت هرات حضور داشتند؛ 
از یاد و خاطرۀ هزاران شهید این حماسه گرامی داشت 

به عمل آمد.
مراسم  در  هرات  والی  وحیدی،  اهلل  فضل  سید 
 ۲۴ در  هرات  مردم  خونین  حماسۀ  از  گرامی داشت 
حوت ۳۵ سال قبل، بیان کرد که این گونه حرکت های 
مردمی در تاریخ افغانستان نشان دهندۀ عزم راسخ آنان 

در برابر دخالت های خارجی است.
وی گفت که در زمان کنونی، مردم می بایست راه و 
منفی  تبلیغات  فریب  و  نبرده  یاد  از  را  شهدا  اهداف 

شماری از کشورهای خارجی را نخورند.

لطمه های  بیشترین  که  افزود  همچنین  وحیدی  آقای 
نقشه های کشورهای  از  برخواسته  افغانستان  امروزی 

بیرونی است که منافعی در کشور دارند.
ادامۀ  در  وحیدی  اهلل  فضل  سید  هرات،  والی 
صحبت های خود یادآور شد که مردم افغانستان باید 
بدانند که امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن، 

 ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حامد کرزی به پاکستان:

 مطــیع نخواهیم شــد

فقدان  انگلیس  ارتش  سابق  فرماندهان  از  یکی 
تجهیزات و آموزش نیروهای افغان را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: این مساله به شدت خجالت آور 

است.
مانیتور،  ساینس  کریستین  روزنامه  گزارش  به 
ریچارد استیریتفیلد ۴0 ساله، فرمانده سابق ارتش 
انگلیس گفت:...                       ادامه صفحه 6

با  انتخاباتی  شکایات  به  رسیده گی  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
اشاره به جعل مدارک تحصیلی برخی نامزدان شوراهای والیتی، 

تاکید کرد که نامزدان متخلف باید به دادگاه معرفی شوند.  
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایات 
گفت:  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  شنبه  روز  انتخاباتی 
انتخابات شوراهای والیتی  با مدارک جعلی در  کاندیداهایی که 

ثبت نام کرده اند، بایستی به دادگاه معرفی شوند.
قانونی مرتکب جرم  لحاظ  از  کاندیداها  این  که  تأکید کرد  وی 

شده اند و بایستی...                                   ادامه صفحه 6

فهیم  محمدقسیم  مارشال  مرحوم  از  بزرگداشت  مراسم 
شناس  سر  فرماندهان  از  و  رییس جمهوری  اول  معاون 
از  زیادی  شمار  حضور  با  شنبه  روز  مقاومت  و  جهاد 
ادب  و  فرهنگ  اهالی  و  کشورها  سفرای  دولتی،  مقامات 
و روزنامه نگاران تاجیک در سفارت افغانستان در پایتخت 

تاجیکستان برگزار شد.
محی الدین کبیری، رییس حزب نهضت اسالمی تاجیکستان 
و  آزادیخواه  فهیم شخصیتی  مارشال  گفت:  مراسم  این  در 
چهره  می خواستند  که  کسانی،  علیه  که  بود  طلب  استقالل 

اسالم را خدشه دار کنند، پیکار کرد.
کبیری افزود: مارشال فهیم در کنار استاد ربانی و سپهساالر 
مسعود برای ملت تاجیک خدمات زیادی ارایه داد به ویژه در 
دوران هجرت تاجیکان به افغانستان در زمان کشمکش های 
در  تاجیک  مهاجران  که  نگذاشتند  آنها  تاجیکستان،  داخلی 

افغانستان با مشکلی مواجه شوند.
هر  بر  خاطر  همین  به  کرد:  تصریح  کبیری  الدین  محی 
تاجیک و تاجیکستانی الزم است که در این لحظه ها در غم 

و اندوه مردم افغانستان شریک باشد.
در  افغانستان  سفیر  آرزو  عبدالغفور 
مارشال  از  مراسم  این  در  نیز  تاجیکستان 
فهیم به عنوان فرماندهی یاد کرد که هم در 
مقاومت  هم  و  شوروی  علیه  جهاد  دوران 
نقش  تروریسم  با  مبارزه  و  طالبان  علیه 

بارزی داشت.
جمهوری  رییس  رحمان  علی  امام 
تاجیکستان به دنبال خبر مرگ مارشال فهیم 
افغانش  همتای  کرزی  حامد  به  پیامی  در 
رییس جمهوری  اول  معاون  درگذشت  از 

افغانستان اظهار همدردی کرد.
بود:  شده  نوشته  تسلیت  نامه  این  در 

نوین  تاریخ  بزرگ  شخصیت های  از  خان  فهیم  شادروان 
افغانستان مبارز بود و در صفهای اول جهاد و مقاومت مردم 

قهرمان کشور قرار داشت.
در سال ۱9۵۷  فهیم  قسیم  ارتشبد( محمد  )بزرگ  مارشال 

متولد شد  پنجشیر  اومرز در والیت  )میالدی( در روستای 
و روز یکشنبه، ۱8 اسفند ۱۳9۲ در سن ۵۷ سالگی از دنیا 

رفت.
احمدشاه  شهید  نزدیک  یاران  از  فهیم  محمدقسم  مارشال 

مسعود قهرمان ملی کشور به شمار می رفت. 

 فرمانده سابق ارتش انگلیس:

نبود تجهیزات نزد نیروهای 
افغان خجالت آور است

محسنی: نادر 

متخلف نامزدان 
 به دادگاه معرفی شوند

والی هرات:
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                         ات نو روز5   روز 

مراسم بزرگداشِت مارشال فهیم در تاجیکستان برگزار شد



جنرال جوزف دانفورد، فرمانده کِل نیروهای 
ناتو در افغانستان، به تازه گی در سنای امریکا 
دوبارۀ  برگشِت  احتمال  که  داده  هشدار 
سال  از  پس  قدرت  به  القاعده  و  طالبان 
این موضوع می تواند  و  دارد  ۲0۱۴ وجود 
کشورهای  و  امریکا  منافِع  برای  تهدیدی 
غربی باشد. او گفته است که پس از سال 
را  افغانستان  خارجی  نیروهای  که    ۲0۱۴
ترک می کنند، می توان منتظر حمالتی شبیه 

حملۀ یازده سپتمبر بود. 
باشد  واکنشی  شاید  دانفورد  آقای  سخنان 
رییس جمهور کرزی  اخیر  مواضع  برابر  در 
سر  امریکا  با  امنیتی  قرارداد  امضای  از  که 
نثار  را  تندی خشِم خود  لحن  با  و  باز زد 
از جانب  کاخ نشیناِن قصر سفید کرد. ولی 
دیگر  روی  می تواند  اظهارات  این  دیگر 
این که هنوز  آن  کند، و  نمایان  نیز  را  سکه 
و  غرب  منافع  برای  تهدیدی  افغانستان 

امریکا به شمار می رود. 
تلِخ  واقعیت  از  به صراحت  سخنان  این 
پس  که  برمی دارند  پرده  کشور  در  موجود 
از دوازده سال جنگ با تروریسم و القاعده، 
ما هنوز در همان نقطۀ نخست قرار داریم؛ 
ثبات که هر آن احتمال  نقطه تنش و عدمِ 
برگشت به گذشته و افتادن به دامن مخوِف 

طالبان در آن متصور است. 
تقابل  در  عماًل  دانفورد  آقای  سخنان 
دارد؛  قرار  ارگ  خوش بینی های  با 
رفتن  با  که  این دست  از  خوش بینی هایی 
می شود  قادر  افغانستان  خارجی،  نیروهای 
مخالف  نیروهای  با  را  خود  مشکالِت 
که  می آید  به وجود  جوی  یا  و  کند  حل 
در آن دیگر صدای شلیک گلوله به گوش 

نمی رسد. 
مضاعف،  گونۀ  به  ریاست جمهوری  ارگ 
فریب اهداِف طالبان و حامیان منطقه یی شان 
اطرافیاِن  و  کرزی  آقای  است.  خورده  را 

و  طالبان  اصلِی  جنگ  که  می کنند  فکر  او 
خروج  به محض  و  امریکاست  با  القاعده 
هرگونه  کشور،  از  امریکایی  نیروهای 
انگیزۀ جنگ از میان برداشته می شود. آقای 
کرزی این فکر را هم کرده است که بدون 
افغانستان،  در  غرب  و  امریکا  موجودیت 
بهتر می تواند با کشورهای منطقه و به ویژه 

پاکستان وارد تعامل شود. 
اما دیدگاه های ارگ همان گونه که در تقابل 
قرار  ناتو  فرماندهان  دیدگاه های  با  مستقیم 
کشور  امنیتی  نهادهای  میان  در  حتا  دارد، 
سخنان  نگرفته اند.  قرار  حمایت  مورد  نیز 
داخلۀ  وزارت  سخنگوی  پیش  روز  چند 
افغانستان  که  بود  این  بر  دال  افغانستان، 
کمک های  به  متمادی  سال های  برای 
بدون  و  داشت  خواهد  نیاز  غرب  نظامی 
امنیتی  نیازهای  به  نمی تواند  کمک ها  این 
کشور پاسخ بگوید. آقای دانفورد نیز دقیقًا 
به همین نکات در سنای امریکا اشاره کرده 
اتفاقی   ۲0۱۴ سال  از  پس  گفته  او  است. 
افغانستان می افتد  نیروهای  که در وضعیِت 
این است که این نیروها با کاهش امکانات 
مالی و جنگی روبه رو می شوند و این مسأله 
می تواند وضعیت نظامی در افغانستان را به 

سود گروه های دهشت افگن تغییر دهد. 
آن چه که از این سخنان برمی آید، عالوه بر 
هشدار آشکار به دولت افغانستان، می تواند 
هشداری برای کشورهای غربی هم حساب 
شود. بدون شک، تأثیرات شکست غرب در 
افغانستان، در همین سرزمین باقی نمی ماند 
دیگر  کشورهای  بر  را  خود  نشانه های  و 
هم به جا می گذارد. اگر پروژۀ افغانستان به 
ناکامی بینجامد، آن گونه که طالبان و القاعده 
منتظر آن اند، به آسانی افغانستان وارد مرحلۀ 
ویرانگر  و  خونین  جنگ های  از  تازه یی 

خواهد شد. 
آقای کرزی یا از روی آگاهی و یا هم به دلیل 

افغانستان  می خواهد  اشتباه آمیز،  محاسبات 
به  کوچه  جنگ های  و  بحران  به سمت  را 
کوچه هدایت کند. چون بدون شک وقتی 
خشونت  طلبان  راه  سر  از  اصلی  موانع 
بیرون  مناطق  در  جنگ ها  شود،  برداشته 
شهری و یا نقاط مرزی خالصه نمی شوند 
و به شکل طبیعی، خود را به درون شهرها 

و مناطق امن می کشانند. 
تجربۀ تاریخی نشان داده است که رهبران 
افغانستان همواره دچار محاسباِت اشتباه آمیِز 
خود شده و به جای تحلیل منطقی شرایط، 
به پشتوانه های قومی و تباری اتکا کرده اند. 
اشتباهی شده  دچار چنین  نیز  کرزی  آقای 
غیرمنطقی  نتیجۀ  این  به  متأسفانه  او  است. 
دست یافته که عامل اصلی جنگ در کشور، 
برای  حتا  او  است.  ناتو  نیروهای   حضور 
حق به جانب نشان دادن خود، به این تیوری 
توطیه توسل می جوید که »ظرف یک دهه، 
که غربی ها  است  این  فهمیده  که  را  آن چه 
نبوده اند و  افغانستان  امنیِت  ثبات و  در پی 
به شکلی برای تداوم جنگ تالش کرده اند«.

 این سخنان وقتی از زبان شخص اوِل کشور 
بیرون می شود، می تواند تبعات خطرناکی را 
چنین  سرراسِت  و  ساده  پیامد  بزند.  رقم 
به آسیاِب دشمن  قضاوتی بدون شک آب 
سخنان،  این  با  کرزی  آقای  است.  ریختن 
تنها غرب را محکوم نمی کند، بل برای تبِر 
را  آن ها  می تراشد؛  دسته  نیز  هراس افکنان 
محکومِ شرایط قلمداد می کند و به گونه یی 
تا  اگر  می بخشد.  مشروعیت  را  جنگ شان 
دیروز طالبان تنها با اتکا به حربه های خود، 
می کردند،  توجیه  را  افغانستان  در  جنگ 
این جنگ را  از زبان رییس جمهوری  حاال 

حق طلبانه عنوان می کنند. 
این نوشته البته نباید به معنای چشم پوشی 
شمار  به  افغانستان  در  غرب  اشتباهاِت  از 
رود. غربی ها نیز عالوه بر این که برای حفظ 
در  کرده اند،  تالش  منطقه  در  خود  منافع 
اشتباهات  نیز  طالبان  و  تروریسم  با  جنگ 
بزرِگ  اشتباه  شده اند.  مرتکب  بزرگی 
گروهی  از  که  باشد  بوده  این  شاید  غرب 
در رهبری افغانستان حمایت کرده که هیچ 
نداشته  برای مهار اوضاع  انگیزه و تدبیری 
به  را  طالبان  هیچ گاهی  کرزی  آقای  است. 
چشم دشمن نگاه نکرده و حتا او از طالبان 
در برابر غرب همواره حمایت کرده است. 
وضعیِت دراماتیک و نگران کنندۀ افغانستان، 
محصول سال ها ندانم کاری و دشمن پرورِی 
کرزی  آقای  اگر  است.  بوده  کرزی  آقای 
طالبان را برادران ناراضی نمی خواند، بدون 
شک کار به جایی نمی رسید که در کشور 
کنر  غازی آباد  چون  دردناکی  حادثۀ  شاهد 
و هم چنین موج گستردۀ حمایِت مردمی از 
نیروهای امنیتِی کشور باشیم. موج حمایت 
مردمی از نیروهای امنیتی، زمانی اوج گرفت 
که  شدند  متوجه  افغانستان  شهرونداِن  که 
بی تفاوتی  با  آن ها  قربانیاِن  با  حاکمیت 
اجساد  انتقال  برای  وقتی  می کند.  برخورد 
پاسداری  برای  را  که خوِن خود  سربازانی 
از کشور نثار کرده اند، هیچ وسیله یی وجود 
سنگرهای  و  میدان ها  در  روزها  و  ندارد 
انتقال جسد  برای  ولی  باقی می مانند،  نبرد 
چرخبال  به آسانی  طالبان  ارشد  مقام  یک 
فرستاده می شود؛ مردم حق دارند بپرسند که 
»باالخره رییس جمهور آن ها از کدام طرف 

حمایت می کند؟« 
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احمـد عمران

افغانستان؛
 هم چنان تهـدیدی برای منافع غرب

 

رییس جمهور حامد کرزی، در بیانیۀ افتتاحیه اش در مجلس 
نماینده گان، در کنار هشدار به خارجی ها و انتقاد از امریکا، 

سخناِن تازه و تأمل برانگیزی نیز داشته است.
و  قانون  آن  در  که  کشوری  از  افغانستان  است،  گفته  او   
قانوِن  دارای  کشور  یک  به  نداشت،  وجود  قانون مداری 
می دهد  نشان  ده ساله  تجربۀ  اما  است؛  شده  تبدیل  اساسی 
و  اصالحات  سری  یک  نیازمند  هم  اساسی  قانون  حتا  که 

تعدیالت می باشد.
او گفته است: »به جز مادۀ یک صد و چهل و نهِم این قانون 
که پیروی از احکام دین اسالم و نظام جمهوری اسالمی را 
غیر قابل تعدیل پیش بینی کرده، دیگر تمام مواد قانون اساسی 

افغانستان قابل تعدیل است.«
افغانستان،  اساسی  قانون  در  تغییر  که  گفته  رییس جمهوری 
باید موجب تحکیِم آزادی های اساسِی مردم و ارتقای نظام 
سیاسی کشور  شود و مردم افغانستان و مسووالن باید دقت 
به  اساسی  قانون  تغییِر  هنگام  در  را  الزم  حساسیت های  و 

خرج دهند.
قانون اساسی،  تغییر  به  نیاز  این نخستین بار است که بحث 
شنیده  ـ  مأموریتش  پایان  در  آن هم  ـ  کرزی  آقای  زباِن  از 
این  تحلیِل  درگیِر  زیادی  ذهنیت های  این رو  از  می شود؛ 

تصمیِم جدیِد جناب رییس جمهور شده اند.
اساسی کشور  قانون  تغییر در  از بحِث  آقای کرزی همیشه 
طفره رفته بود؛ بنابراین پرداختن به این بحث درست زمانی 
که کمتر از بیست  روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

باقی مانده، از نیات و اهداف شخصِی وی حکایت می کند.
اگرچه آقای کرزی مشخص نکرده که کدام بخش ها و مواد 
به  توجه  با  اما  اند؛  تغییر  نیازمند  افغانستان  اساسِی  قانون 
شرایط و فرصتی که وی بحِث تغییر قانون اساسی را مطرح 
کرده، واضح می شود که او به فکر ماندن در قدرِت سیاسی 
در  مدیریتی  نقش  که یک  این که می خواهد  یا هم  و  است 
تعامل و سازش با برخی از تیم های انتخاباتی داشته باشد و 
در ساختار نظام صدارتی، برای آیندۀ افغانستان از هم اکنون 

فعال شود.
آقای کرزی بارها گفته بود که افغانستان البراتوار نظام های 
متمرکِز  نظام  از  همواره  سال ها  این  طی  و  نیست  سیاسی 
پایان  در  حاال  اما  بود؛  کرده  دفاع  افغانستان  در  ریاستی 
مأموریتش می خواهد نظام سیاسی کشور را متحول بسازد. 
ده سال  در  سیاسی  جریان های  از  برخی  که  نیست  شکی 
گذشته، همواره خواستار تغییر نظام موجود به نظام صدارتی 
ـ پارلمانی بوده اند و مردم افغانستان نیز همواره بحث نظام 
صدارتی ـ پارلمانی را در کشور مطرح کرده اند؛ اما حکومت 
به خصوص آقای کرزی، همیشه این درخواست ها را مساوی 
ذهنیت سازی  آن  برابر  در  و  خوانده  افغانستان  تجزیۀ  با 
روزهای  کرزی  آقای  که  حاضر  فرصِت  در  اما  بود.  کرده 
تغییِر  بحث  به  پرداختن  می کند،  سپری  را  ریاستش  پایانِی 
توسط  نظام  ساختار  خصوص  در  کشور  اساسی  قانون 
تالِش  در  کرزی  آقای  که  می دهد  نشان  رییس جمهوری، 
دست وپا کردِن جا برای خودش در نظام و حاکمیِت آینده 

است.
آقای کرزی به احتمال قوی، در این خیال است که با تغییر 
نظام ریاستی به صدارتی، می تواند به عنوان نخست وزیر بر 
را  اساسی  قانون  تغییر  این روست که  از  قائم گردد؛  قدرت 
سبِب تحکیم آزادی های اساسی مردم و ارتقای نظام سیاسی 

کشور می داند!
می بیند،  الزم  خودش  که  زمانی  مقطِع  هر  در  کرزی  آقای 
می خواهد قانون اساسی و نوعیِت نظام را به نفِع خود تغییر 
دهد و به عبارت دیگر، قانون اساسی را برابر با قد و اندامِ 

خودش بُرش کنـد.
در پاسخ به این که آقای کرزی می گوید ساختار قانون اساسی، 
سبب مشکالتی در ده سال گذشته بوده است نیز باید گفت 
که عمده ترین مانع فراراهِ ترتیب یک قانون اساسِی مناسب و 

نیرومند، شخِص خودش و تیم همراهش بوده است. 
به هر رو، گذشِت زمان مشخص می کند که آقای کرزی با 
استفاده از تغییر قانون اساسی، چه جامه یی برای خود تدارک 

دیده تا در قدرت باقی بماند.

قانون اساسی و قد و انداِم 
آقای کرزی
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زمان حبس  کرد:  اعالم  شنبه  روز  پاکستان  قضایی  ارشد  مقام  یک 
شکیل آفریدی پزشک پاکستانی که اقدام غیرقانونی او، کشف شدن 
مخفیگاه اسامه بن الدن را برای نیروهای امریکایی در پی داشت، ۲۳ 

سال و یکصد هزار روپیه ) یکهزار دالر( تعیین شد.
براساس رای دادگاه، آفریدی با اجرای غیرقانونی طرح واکسیناسیون 

فلج اطفال، سبب بروز مخفیگاه بن الدن شد.
 )FCR( منیر اعظم کمیسر ارشد سازمان قضایی مقررات جرایم مرزی
در مناطق قبایلی پاکستان به رسانه ها گفت: مدت زمان حبس شکیل 
آفریدی در زندان ۳۳ سال تعیین شده بود که در تجدید نظر به ۲۳ 

سال کاهش یافته است.
این  پیشین   ) دالری  همچنین جریمه ۳00 هزار روپیه یی ) ۳ هزار 
پزشک پاکستانی محکوم به یکصد هزار روپیه ) یکهزار دالر ( تقلیل 

یافت.
منابع خبری نوشتند: دادگاه مناطق قبایلی پاکستان خواستار اجرای 
غیرقانونی  اجرای  دلیل  به  سال   ۲۳ مدت  به  آفریدی  حبس  حکم 
اقامت بن الدن را  اطفال شد که شناسایی محل  فلج  واکسیناسیون 

در پی داشت.
پاکستان در خصوص همکاری شکیل آفریدی با سازمان جاسوسی 
وزیر  تا  پانه  لئون  این  از  پیش  اما  نداد  ارائه  را  معتبری  اسناد  سیا؛ 
وقت وزارت دفاع آمریکا همکاری این پزشک پاکستانی با سازمان 
سیای آمریکا به منظور یافتن نمونه دی.ان.ای اسامه بن الدن را تایید 

کرده بود.
واقعی  غیر  طرح  سازماندهی  با  آفریدی  شکیل  می شود  گفته 
واکسیناسیون توانست نمونه دی ان ای فرزندان بن الدن را در شهر 
ابیت آباد در شمال پاکستان دریافت و پس از شناسایی محل اقامت 

بن الدن، اطالعات الزم را در اختیار سازمان سیا قرار دهد.
شکیل آفریدی سال ۱۳90 )۲0۱۲( به جرم اجرای طرح غیرواقعی 
واکسیناسیون باهدف جمع آوری  دی ان ای اسامه بن الدن، خیانت 
به کشور و همکاری با گروههای غیرقانونی، توسط سازمان قضایی 
مقررات جرایم مرزی )FCR( در مناطق قبایلی پاکستان به ۳۳ سال 

حبس محکوم شده بود اما اکنون این حکم تغییر یافت.

نگرانی های روسیه از کجا ناشی می شود؟

می کند.  عمل  واحد  دولت  مثابۀ  به  اروپا،  اتحادیه 
پارلمان اروپا، پول واحد و بازار آزاد، ارتش مشترک 
میان  باز  سرحدات  وجود  و  ویزه  رفع  )ناتو(، 
کشورها، از نمودهای آن است. در واقع این اتحادیه 
یک کنفدراسیون است که سازمان قهارِ نظامی ناتو 

از آن حراست می کند.
مفکورۀ اتحادیۀ اروپا که بر مبنای نظریۀ »همگرایی 
منطقوی« استوار گردیده، پس از جنگ دوم جهانی 
میان  مرزی  تشنجات  کاهش  غرض  به  بیشتر   _
توسط  ابتدا   - اقلیت ها  مشکل  حل  و  کشورها، 
فرانسوی ها مطرح شد و تا فروپاشی اتحاد شوروی، 
فقط ده عضو داشت که عبارت بودند از کشورهای 

اروپایی غربی.
بدون  و  آرام  تهاجم  شوروی،  اتحاد  فروپاشی  با 
شرقی  اروپای  جانب  به  اتحادیه،  نظامی  تحرکات 
اقتصادی  های  بحران  از  استفاده  با  و  گردید؛  آغاز 
و سیاسی که »فدراسیون روسیه« بعد از گورباچف 
قفقاز  ساحات  به  آن  نفوذ  بسط  بود،  فراگرفته  را 
کشانیده شد. کشورهای گرجستان و آذربایجان در 

دایره ی حمایه ی نظامی ناتو قرار گرفتند.
نیز  میانه  آسیای  در  فدراتیف روسیه،یعنی  از عقب 
تهاجم آرام به راه انداخته شد. کشورهای ازبکستان 
و ترکمنستان مناسبات تنگاتنگ با ترکیه )عضو ناتو( 
و اتحادیۀ اروپا برقرار کردند؛ هر چند ازبکستان بر 
سر این پیمان باقی نماند. قزاقستان پس از فروپاشی 
 _ امریکا  به درخواست   _ بطور یکجانبه  شوروی، 
اتمی نمود. در واقع روسیه از  خود را خلع سالح 
محاصره  در  جنوب-  و  غرب  شرق،   _ جناح  سه 
ی اتحادیۀ اروپا و ناتو درآمد. واکنش های روسیه 
گاه شدید و گاه نرم بوده؛ به تصمیم جابجایی سپر 
بی  واکنش  لهستان  در  دوربرد  راکتهای  و  موشکی 
نهایت شدید نشان داده؛ زیرا استدالل ناتو به اینکه 
قانع  است،  بوده  ایران  متوجه  وسایل  این  تعبیه ی 
غیر  جمعیت  برای  شد،  ناگزیر  روسیه  نبود.  کننده 
گرجی گرجستان )افقازیا( مجال خودمختاری فراهم 

کند.

دست  پیشروی  از  ناتو  و  اروپا  اتحادیۀ  اینحال،  با 
برنداشته، با تحریکات متداوم زیر عنوان پیوستن به 
اتحادیه ی اروپا، زمینه ی اغتشاش و سپس کودتا 
را در اوکراین فراهم آورده، دولت منتخب آن کشور 

را ساقط ساختند.
دارد؛ در واقع  اهمیت حیاتی  برای روسیه  اوکراین 
هجدهم  قرن  اواسط  از  الاقل  روسیه،  و  اوکراین 
بدینسو، یک کشور بوده اند. اوکراینی ها نیز به یکی 
از شاخه های زبان های سالوی سخن می گویند که 
همراه با زبان روسیه ی سفید سه خواهر تنی شمرده 
و  زبان  که  ندارد  وجود  اوکراینی  هیچ  شوند.  می 
بشمارد.  بیگانه  آنرا  یا  و  نداند  را  روسی  ادبیات 
خالص  بطور   _ اوکراین  از  بخشی  این،  بر  عالوه 
که  کریمیه،  یعنی  دیگر،  بخشی  است.  زبان  روسی 
اینک پیوند خود را با فدراتیف روسیه اعالن کرده 
است، در عهد خروشچف به بدنه ی اوکراین_ به 
عنوان جزو جدا ناپذیر اتحاد شوروی وقت- الحاق 
شده بود. سویستپول، بزرگترین پایگاه دریایی اتحاد 
شوروی سابق، در سواحل اوکراین در بحیره ی سیاه 
قرار دارد. پیش از این، طی قراردادی هر دو کشور 
این  از  مساویانه  استفاده ی  اوکراین حق  و  روسیه 

پایگاه را داشتند.
به معنای  ناتو،  اروپا و  اتحادیۀ  به  پیوستن اوکراین 
از  واقع  در  و  پایگاه  این  از  روسیه  شدن  محروم 
یگانه  سیاه،  ی  بحیره  است.  سیاه  ی  بحیره  آبهای 

مرز دریایی روسیه به جنوب است که از آن طریق 
از  ناوگانهای روسی  یابد. عبور  به مدیترانه راه می 
آبناهای باسفور و داردنل، در حاالت جنگی منوط 

به اجازه و موافقت ترکیه است.
اروپای  تسخیر  با  که  اروپا  اتحادیۀ  بدینترتیب، 
نزدیک  روسیه  طبیعی  مرزهای  به  را  خود  شرقی، 
کرده، با واکنش روسیه مواجه می شود. این واکنش 
از آنکه ورود ارتش  حق طبیعی روسیه است. قبل 
روسیه را به افقازیا و کریمیه تجاوز بشماریم، الحاق 
حرکت  و  اتحادیه،  به  شرقی  اروپای  کشورهای 
را  روسیه  مرزهای  سوی  به  اتحادیه  ی  خزنده 
کرده  را  کاری  اتحادیه همان  بشماریم.  تجاوز  باید 
اتحادیه  کند:  می  نیز  آن  به  واکنش  در  روسیه  که 
کنفدراسیون خویش را توسعه می بخشد و این جز 
روسیه حاصل  فدراسیون  بدنه ی  از  کاستن  راه  از 
از قلمرو  نمی گردد. درینصورت روسیه حق دفاع 
خویش را دارد. قابل تذکر است که پیشروی اتحادیه 
شاید  بشر،  حقوق  و  دموکراسی  عنوان  زیر  ناتو  و 
روسیه  در  اما  باشد؛  موجه  دنیا  دیگر  جاهای  در 
در  اقلیتها  حقوق  و  دارد  دموکراتیک  نظام  که 
اعراب  از  محلی  است،  محفوظ  فدرالی  نظام  سایۀ 
ندارد. تاتارهای کریمیه، فقط با پیوستن به روسیه، 
حق سخن گفتن به زبان مادری خویش را بدست 

آوردند.

شکیل آفریدی به 23 سال 
زندان محکوم شد

وزیر خارجه ونزویال:

 جان کری قاتل است

رهبر چچن:

 نبود نامم در صدر لیست سیاه اتحادیۀ اروپا ناراحتم می کند!
رهبر جمهوری خودمختار چچن در قفقاز شمالی 
سیاه  لیست  صدر  در  اسمش  اگر  که  است  گفته 

اتحادیه اروپا نباشد، ناراحت می شود!
قدیرف،  رمضان  ایتارتاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
رهبر جمهوری خودمختار چچن در قفقاز شمالی 
گفت که خوشحال می شود اگر به همراه افرادی که 
برای حفاظت از منافع کشورشان تالش می کنند در 

فهرست تحریم ها قرار گیرد.
این  در  که  اگر  خوشحالم  بسیار  افزود:  وی 
که  افرادی  علیه  من  که  چرا  بگیرم  قرار  فهرست 
نقض  را  مسلمانان  جمله  از  تن  میلیون ها  حقوق 
می کنند، سخن می گویم و برای افرادی که از منافع 

کشورشان دفاع می کنند، احترام قائلم.
از  یکی  باندرا،  استفان  پیروان  داد:  ادامه  قدیرف 
ناسیونالیست  غرب اوکراین در قرن ۲0 که  رهبران 
در جریان جنگ جهانی دوم با نازی ها همدست بود، 
که  است  حالی  در  این  و  می کشند  را  بی گناه  مردم 

اروپا و آمریکا از این تروریست ها در کشورهایشان 
استقبال می کنند. این اقدام کامال غیرقانونی است. ما 
آنچه  به  آن ها  هستیم.  مستحکم  و  قوی  کشور  یک 
تهدید در دیگر کشورها  از تحریم  و  استفاده  با  که 
به دست آورده اند، نخواهند رسید. ما از سرزمین مان 

دفاع می کنیم.
پیش تر رسانه های غربی گزارش دادند، دیپلمات ها 
مقام های  از  فهرستی  اروپا  اتحادیه  متخصصان  و 
بحران  در  که  را  رهبرانی  و  عالی رتبه  روسی 
احتماال  که  کرده اند  تهیه  دارند،  دست  اوکراین 

تحت تحریم قرار خواهند گرفت.
نوامبر  در  اوکراین  ضددولتی  گسترده  اعتراضات 
دولت  مقامات  امتناع  پی  در  میالدی   ۲0۱۳ سال 
اتحادیه  با  همکاری  توافقنامه  امضای  از  کی یف 

اروپا آغاز و به خشونت کشیده شد.
ویکتور یانوکوویچ، رییس  جمهوری سرنگون شده 
اوکراین گفته است با وجود آنکه امور کشور در 
پی اقدامات ضدقانونی به دست افراط گرایان مسلح 
افتاده اما وی همچنان رییس جمهور مشروع اوکراین 
رسمیت  به  را  اوکراین  موقت  دولت  روسیه  است. 
نمی شناسد و یانوکوویچ را رییس جمهور قانونی این 

کشور می داند.

کشته  مسئول  را  خود  امریکایی  همتای  ونزویال  خارجه  امور  وزیر 
شدن هموطنانش دانسته و او را قاتل خواند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از آغاز اعتراضات ونزویال که تاکنون 
نیکوالس  سوسیالیست  دولت  است،  شده  منجر  تن   ۲8 مرگ  به 
مادورو، رئیس جمهوری این کشور، دائما واشنگتن را مسئول بحران 

سیاسی موجود در کشور خود دانسته  است.
این در حالی است که مقامات امریکایی معتقدند ونزویال از آن ها به 
عنوان پوششی برای منحرف کردن توجهات از مشکالت اقتصادی و 

سیاسی خود استفاده می کند.
در همین راستا جان کری، وزیر امور خارجه امریکا شدیدا به دولت 
برای  به سازمان دهی یک کمپین ترور  را  ونزویال حمله کرده و آن 

سرکوب شهروندان خود متهم کرد.
الیاس خائوآ، وزیر امور خارجه ونزویال در این خصوص گفت: هربار 
که ما در حال کاهش خشونت ها هستیم جان کری با اظهارهات خود 
اعتراضات را دوباره فعال می کند، ما جان کری را به عنوان قاتل مردم 

ونزویال محکوم می کنیم.
افول روابط امریکا و ونزویال که به نظر می رسید دوباره در حال جان 
گرفتن باشد با اقدام ماه پیش مادورو به اخراج سه دیپلمات امریکایی 

که آنها را به ارتباط با معترضان متهم کرده بود، شدت گرفت.
این در حالی است که امریکا هنوز هم بزرگترین بازار نفت ونزویال 
امریکا همچنان طبق روال  به  این کشور  نفتی  است و محموله های 
عادی تحویل داده می شود. اما از طرف دیگر دادستان ارشد ونزویال 
نیز امریکا را به تالش برای تامین مالی اعتراضات در کشور خود متهم 
کرد. سناتورهای امریکایی خواستار ارائه یک بسته کمکی به ونزویال 
تا حقوق بشر و رسانه های مستقل  میلیون دالر شدند  به ارزش ۱۵ 
آنها همچنین  نیز تقویت شوند.  حفظ شده و گروه های دموکراتیک 

خواستار تحریم علیه ونزویال شده بودند.
در همین راستا لوئسا اورتگا دیاز، دادستان ارشد ونزویال از امریکا 
برای نقشش به عنوان پلیس جهان انتقاد کرده و گفت: چه کسی به 

شما این اختیار را داده است که دیگر کشورها را تحریم کنید؟

داکترمحییالدینمهدیـعضوپارلمانافغانستان
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سکتۀ مغزی ناگهانی اتفاق 
می افتــد!

سکته به ویژه سکتۀ مغزی، ناگهانی رخ می دهـد و خیلی سریع فرد مبتال و اطرافیانش را 
خلع سالح می کند؛ به ویژه اگر ندانیم چه عالیمی دارد و در قبال آن، باید چه اقداماتی 

انجام دهیم.
طبق توصیه های سایت انجمن سکتۀ مغزی امریکا، مهم ترین مسأله در برخورد با فرد مبتال 

به سکتۀ مغزی، انتقال هرچه سریع تِر او به شفاخانه است.
این یک مسالۀ حیاتی هم در زنده ماندِن فرد و هم در افزایش کیفیت زنده گِی او پس از 

درمان به شمار می رود.

مهم ترین نشانه ها
آگاهی از عالیم اصلی بروز سکتۀ مغزی، بسیار راه گشاست تا به محض مشاهده، وارد 

عمل شده و در اسرِع وقت به شفاخانه اطالع دهیم.
افتاده گی صورت: دقت کنید آیا در یک طرِف صورِت بیمار افتاده گی دیده می شود یا بیمار 
در یک طرف صورِت خود احساس بی حسی می کند؟ برای اطمینان، از فرد بخواهید لبخند 

بزند. در صورتی که افتاده گی داشته باشد، لبخند متقارنی ندارد.
او  از  می کند؟  بی حسی  یا  احساس ضعف  دست ها  از  یکی  در  بیمار  آیا  دست:  ضعف 
پایین  به  آیا یکی از دست ها  بیاورد و دقت کنید که  باال  بخواهید هر دو دسِت خود را 

تمایل دارد یا می افتد؟
اختالل گفتار: آیا فرد در سخن گفتن ناتوان است یا به سختی متوجه سخنان شما می شود؟ 
از او بخواهید جمالت ساده یی مانند »آسمان آبی است« را تکرار کند. آیا می تواند جمله 

را به درستی تکرار کند؟

وقت تنگ است!
به  بالفاصله  ندهید،  از دست  را  زمان  مواجه شدید،  فوق  هر سه عالمِت  یا  با یک  اگر 
شفاخانه مراجعه کنید. حتا اگر این عالیم برطرف شدند نیز نباید دست بردارید و حتمًا 
بالفاصله با امبوالنس تماس بگیرید تا بیمار در کوتاه ترین زمان ممکن به شفاخانه منتقل 
نخستین عالیم سکتۀ  که  باشد  ابتدا حواس تان  همان  از  بیمار،  به  رسیده گی  شود. حین 

مغزی، چه زمانی بروز کرده اند. این مسأله به کادر درمانی کمِک فراوانی خواهد کرد.
 

حملۀ گذرا بسیار جدی است!
حملۀ ایسکمی گذرا )به اختصارTIA (، یک سکتۀ خفیف است که عالیمی مانند عالیم 
سکتۀ مغزی ایجاد می کند. عالیم این حملۀ خفیف معموالً طی چند دقیقه از بین می روند، 
اما اگر فرد مبتال به حال خود رها شده و درمان نشود، در معرض خطر باالی سکتۀ مغزی 

قرار خواهد گرفت.
تشخیص و درمان TIA می تواند احتمال بروز یک سکتۀ مغزِی بسیار خطرناک را به میزان 

قابل توجهی کاهش دهد.

بیشتر بدانیم!
عالیم سکتۀ مغزی به سه عالمِت ذکرشده محدود نمی شود. عالیم دیگری هم هستند که 

آگاهی از آن ها نیز در مواقع خطر می تواند کارساز باشد:
ـ بی حسی ناگهانی یا ضعف در پا
ـ گیچی ناگهانی یا اختالل ادراک

ـ اختالل ناگهانی در دیدِن یک یا هر دو چشم
ـ بروز ناگهانی اختالل در راه رفتن، سرگیچه، نداشتن تعادل یا ناهماهنگی اعضا

ـ سردرد ناگهانی و شدید بدون علت
آن چه مغز را سکته می دهد

به ساده گی  بین المللی،  وسیع  پژوهش  یک  اساس  بر  دایجست،  ریدرز  مجلۀ  گزارش  به 
می توان از بروز حدود 80 درصد سکته های مغزی پیش گیری کرد؛ زیرا در حال حاضر 

عوامل اصلی سکته را به خوبی می شناسیم.
نقشی  نیز  دیگر  جسمِی  مشکالت  از  بسیاری  بروز  در  عوامل  این  بدانید  است  جالب 

برجسته و اساسی دارند. پس بیش از پیش، باید حواس مان به آن ها باشد:
۱ـ فشار خون باال

۲ـ استعمال دخانیات
۳ـ چاقی در ناحیۀ شکم

۴ـ تغذیۀ نامناسب )مصرِف بیش از اندازۀ گوشت قرمز و غذاهای سرخ کردنی و مصرف 
ناکافی میوه و سبزیجات و ماهی(

۵ ـ نداشتن تحرک و فعالیت جسمانی
گزاف نیست اگر این پنج عامل را »راهزنان سالمت« بنامیم.

دكتور لعل زاد

اصالحات  و  نظام  تغییر  شیوه های 
دموکراتیک:

الف ـ اشتراک مردم در انتخابات 
ـ پیروزی نامزدی که دارای برنامۀ تغییر نظام 

است
ولسوالی ها  شورای  انتخابات  برگزاری  ـ 

)به خاطر تکمیل اعضای لویه جرگه(
قانون اساسی  بر  تعیین کمیتۀ تجدید نظر  ـ 
تفکیک  دموکراتیک:  مناسبات  و  )ساختار 
والیتی/ ارگان های  صالحیت  گسترش  قوا، 

والیان/ولسواالن  انتخابی سازی  ولسوالی، 
و...(

ـ تدویر لویه جرگه و تصویب قانون اساسی 
جدید

سایر  و  انتخابات  قانون  بر  نظر  تجدید  ـ 

اساسی  قانون  با  مطابقت  در  موجود  قوانین 
جدید

ـ  مختلف  عرصه های  در  اصالحات  ـ 
دوام دار.

علیه  اعتراض ها  در  مردم  اشتراک  ب ـ 
حکومت/دولت مبنی بر ایجاد دولت وحدت 

ملی )موقت( و تغییر نظام 
یک  نه  دموکراسی  که  داشت  به خاطر  باید 
بلکه  پایان پذیر،  و  خودکار  طبیعی،  پدیدۀ 
مبارزاِت  محصول  و  اجتماعی  پروسۀ  یک 
دوام دار و پایان ناپذیر جانب داران و مخالفاِن 
سنتی،  تفکر  مردم:  تحمیق  )دستگاه های  آن 
تغییر/ارتقای  برای  و...(  مذهبی  قومی، 
موجود/واقعی  ساختارهای  و  مناسبات 
)بی عدالتی، نقض حقوق و... آن چه هست( 
)عادالنه،  آرمانی  مناسبات و ساختارهای  به 
رعایت حقوق و... آن چه باید باشد( یا تالش 
برای برداشتن فاصله میان حکومت کننده گان 

و حکومت شونده گان است.
مردم  از  را  خود  مشروعیِت  دموکراسی 
و  عدالت  تحقق  در  آن  توفیِق  اما  می گیرد، 

فراهم آوری فرصت های برابر میان شهروندان 
نهادینه سازی  و  استقرار  برای  لذا  است. 
مردم  به  جامعه  یک  در  دموکراسی 
فراگیر،  سیاسی  احزاب  آگاه،  )شهروندان( 
نیاز  فعال  نهادهای مدنِی  رسانه های قوی و 
زیرا  باشند.  مراقب  و  ناظر  همیشه  تا  است 
محرکۀ  نیروهای  مستقالنۀ  انکشاِف  و  رشد 
جامعه و بهترسازی مناسبات آن ها )با اصالح 
سالمتی  برای  است  تضمین  یگانه  قوانین(، 
جامعه و استقرار جامعۀ دموکراتیک. هرگاه 
یکی از نیرو های محرکۀ جامعه، درست کار 
نکند یا یکی از مناسبات دموکراتیک در آن 
برقرار نباشد، آن نظام غیرسالم بوده و احتمال 
لغزِش آن به سوی دیکتاتوری وجود دارد. با 
آسیب شناسی هر یک از این متحول ها در هر 
جامعه )به طور نسبی( می توان قضاوت کرد 
که آن جامعه در کجا قرار دارد و ماهیِت آن 

چه گونه است!

نتیجه گیری:
ـ اقدام جناب احمد ولی مسعود در راستای 
برگزاری کنفرانس ها و سمینارها و تولید فکر 

و اندیشه، قابل قدر و ستایش است.
“دولت  ایجاد  پیشنهاد  نمی شود  گمان  ـ 
وحدت ملی” مشتکل از نخبه گان و نیروهای 
مطرح در چوکات نظامِ موجود به علت نبود 
“فشار جدی/مردمی” و مخالفت مهندسان و 
طرف داراِن این نظام جنبۀ عملی داشته باشد.
کشور،  در  سیاسی  بحران  اساسی  حلقۀ  ـ 
)رییس  فرد  یک  دست  در  قدرت  تمرکز 
مرجعی  هیچ  مقابل  در  که  است  جمهور( 
نظامی  چنین  وقتی  تا  نیست.  پاسخ گو 
باشد، بحران سیاسی هم  )فردمحور( برقرار 

ادامه می یابد!
در  سیاسی  بحران  مطمیِن  راه حل  یگانه  ـ 
پیروزی  و  مردم(  )نقش  انتخابات  کشور، 
و  موجود  نظامِ  تغییر  که  است  نامزدی 
صدارتی   - پارلمانی  نظام  یک  برقراری 

دموکراتیک، شامل برنامۀ او باشد.
ـ مراجعه به دانشمندان، متخصصین و مراکز 
و  کنفرانس ها  راه اندازی  پژوهشی،  ـ  علمی 
سمینارها و پخش و نشر آن، گام ارزش مندی 
در راستای روشن گری و تولید فکر و اندیشه 

محسوب می شود.
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مشکل  حل  که  دارد  باور  مسعود  آقای   ...«
افغانستان، از طریق ایجاد دولت وحدت ملی 
و نهاد ریاست جمهوری ممکن است. اما حاال 
بخشی از این طرح، از زباِن یکی از نامزدهای 
بیرون  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 
برداشت  با  شده است. اشرف غنی احمدزی 
ناقص از طرِح ایجاد نهاد ریاست جمهوری، 
خود  انتخاباتِی  های  پیکار  از  بخشی  را  آن 
در  را  امانت داری  آن که  بدون  و  است  کرده 
این رابطه رعایت کند و دست کم بگوید که 
طراِح این بحث در کشور کی بوده، آن را به 

نام خود سکه زده است...«
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نگاهی گذرا به برنامۀ »اجندای ملی« 
و راه حِل بحران سـیاسی کشور

بخش سوم و پایانی

)یادداشت: چکیـدة این مقاله، در كنفرانس اجندای ملی در دانشگاه بُركبیک لندن به تاریخ 23 فبروری 2014 ارایه 

شده است. اكنون متِن كامِل مقاله تقدیم تان می گردد.(



        عباس مؤذن

تکیۀ  و  پدیدارها  مطالعۀ  هوسرل،  ادموند  نظریۀ 
هم چنین  می نامند،  شهود  آن چه  بر  او  فلسفۀ 
استفاده از تغییر خیالِی آزاد در کار شهود است. 
پس پدیدارشناسی، مطالعۀ پدیدارها و بررسی هر 
می دهد.  معنا  می شود  و  بوده  ظاهر  ما  بر  آن چه 
که  می کند  پیروی  اساسی  بُعد  دو  از  درام،  هنر 
پدیدارشناسان برمی گردد  اعتقاد  به  از آن ها  یکی 
و آن، عناصر فیزیکِی تشکیل دهندۀ صحنه نمایش 
عناصر  مهم ترین  از  یکی  خود  که  است  تئاتر  و 
آن  به  نظریۀ خود  در  که هوسرل  است  شهودی 

می پردازد.
»بازی«  مفهوم  گادامر  هانس  آلمانی،  فیلسوف 
می گوید:  و  کرده  برداشت  هایدگر  از  را   )Spiel(
می انجامد.«  بودن  هنر  حقیقی  تکامل  به  »انسان 
هنری  کمال  به  را  ما  می تواند  رقصیدن،  یا  بازی 
تعریف می شود  بازی  با  ابتدا  هنر،  یعنی  برساند. 
و گادامر آن را با هنر پیوند می زند؛ چون وسعت 
)رقص(،  کردن  بازی  و  است  هنر  نگاه حقیقت، 
هستی«  »حقیقت  شناساندِن  سوی  به  را  انسان 

راهنمایی می کند.
بر  تکیه کردن  فلسفه  کار  پدیدارشناس،  نظر  از   
فرضی  داده های  نه  و  است،  بی واسطه  داده های 

به  نمی تواند  فلسفه  که  معنا  این  به  انتزاعی.  حتا  و 
نظرورزی بپردازد و به مقدمات تکیه کند. بلکه می باید 
در هر مرحله از کار خود، به بینش مستقیِم در اشیایی 
هرچند  می گوید.  سخن  آن ها  دربارۀ  که  باشد  متکی 
و  اصول  چارچوب  در  را  پدیدارشناسی  منشای  که 
پذیرفت  باید  اما  می دانند،  مدرن  دوران  آرمان های 
ادراک  و  هنری  سوژه های  تحلیل  بدون  هرگز  که 
بر  سر  هنری  »ابژه«ی  نام  به  چیزی  زیبایی شناسیک، 
معرفت شناسانه  تعبیری  هنری،  ابژۀ  که  نمی آورد. چرا 

و بر اساس محوریت آگاهی و ادراک »سوژه« است.
به عنوان مثال، رمان »در جست وجوی زمان از دست 
ساختار  مانند  ساختاری  پروست،  مارسل  اثر  رفته« 
)مارسل(،  آن  راوی  که  صورت  بدین  دارد.  خواب 
این  اما  می آورد.  یاد  به  را  خود  فراموش شدۀ  گذشتۀ 
در  و  می شود  زنده  شده  تکه تکه  او  نگاه  در  گذشته، 
یعنی  به گونه یی دیگر دوباره شکل می گیرد.  او  ذهن 
)بیداری(  گذشته  در  که  زمانی یی  ترتیب  با  متفاوت 
خواب  این  کشیدن  به صحنه  برای  پس  است.  داشته 
به کمک هنر نمایش)درام(، نمی تواند از قانونی پیروی 

کند که بر حوادث خواب و رؤیا حاکم است.
عالم  در  که  هستند  خاطراتی  حوادث  این  بیشتر  البته 
بیداری اتفاق افتاده و حاال دیگر تقدم و تأخر، یا همان 
اشاره  بدان  درام«  و  »تراژدی  در  که  ارسطو  تعریف 
می کند؛ یعنی وحدت »زمانی، مکانی و موضوِع« خود 
را از دست داده اند و شباهت های کوچکی آن ها را به 

این  که  کرد  خاطرنشان  باید  البته  می کند.  متصل  هم 
برداشت در مرحلۀ اول به ذهن ما خطور می کند، چون 

مجهز  ارسطو  سه گانۀ  وحدت  به  دیگری،  مرحلۀ  در 
می شوند.

خواب  در  ما  آن چه  که  می شویم  متوجه  گاهی  مثاًل، 
در  که  با صحنه یی  ارتباطی کوچک  می کنیم،  مشاهده 
بیداری، و از تماشای عناصر یک »نمایش« در سالون 
تیاتر و اتفاقی)کنش( که در زنده گی واقعی خود آن را 
از سر گذرانده ایم، دارد. این تصویرهای به هم پیوسته 
در خواب می تواند به روش درست صورت گیرد، یعنی 
آن روش منطقی که مختص جهان رؤیاست، اما همین 
غیرمنطقی  و  عجیب  نظر  به  بیداری،  از  پس  اتفاق ها 
بخواهیم  اگر  اما  است.  اول  مرحلۀ  این  جلوه می کند: 
خواب خود و یا رمان »در جست وجوی زمان از دست 

رفته«ی پروست را به یک نمایش )فلم( تبدیل کنیم، 
بریده  تکه های  به  را  )رمان(  خواب  ابتدا  بتوانیم  باید 

بریده یی متشکل از عناصر فیزیکی )فلم، انواع نورها، 
دکور، صحنه و میزانسن های متفاوت... و ذهنی انتزاعی 
)نقاشی، موسیقی، زبان نمایشی، متن سناریو، بی نهایت 

حرکات عضالنی بازیگر و...( تقسیم کنیم.
پی ریزی برخی از الگوهای عمدۀ نقش پذیری اجتماعی 
توسط هنر درام )دراماتیک( صورت می گیرد. به عبارت 
الگوهای  از  این گونه  پایۀ  بر  جامعه  یک  افراد  دیگر، 
آرمان های  و  هویت  می توانند  که  است  نقش پذیری 
است  این  درام  مهم  وظیفۀ  پس  دهند.  را شکل  خود 
و  ارزش ها  نهاده،  بنا  را  اجتماعی  رفتار  الگوهای  که 
خواست ها را شکل داده و در نهایت، خود به قسمتی 
از »زنده گی فانتزی جمعی مردم« تغییر شکل می دهد. 

ماجراهای  توسط  را  کارکردها  این  درام،  هنر  البته 
زنده گی  و  کنش  کمیک،  شخصیت های  قهرمانان، 
انجام  اسطوره یی  خدایان  و  نیمه خدایان  تراژیِک 

می دهد.
 )intention( ارتباط های کالمی محض، می تواند نیت
گوینده را کم وبیش برمال کند. ولی نمایش دراماتیک، 
برخالف  و  زبان شناختی  گفتارهای  برخالف 
و  فرد  کار  نتیجۀ  هرگز  دیگر،  هنری  فرآورده های 
نمایان گر او برای ارتباط های اجتماعی نیست. بلکه 
عناصر دیگری الزم است تا به روش های مختلف، 
در نهاد خودآگاه و یا ادراک نیمه خودآگاه هر یک از 

تماشاگران طنین بیاندازد.
نیز  سوژه  پس  نیست،  آدمی  ذهن  در  نمایش،  اگر 
این  روش شناسی،  بحث  ندارد.  وجود  نمایش  در 
ندارد؛  وجود  سوژه یی  که  می گیرد  پیش فرض  را 
نیز  را  می توان روش  باشد،  که سوبژکتیویته  زمانی 
به کار برد. از نظر گادامر چون قرار است بازی بر 
بازیگر تسلط پیدا کند، سوژه هم در بازی به وجود 
می آید و در روند آن به تکامل حقیقی »هنر بودن« 
می رسد. وقتی که سوژه جذب نمایش می شود، در 
حین بازی، خود را گم کرده و از دست می رود. اگر 
بازی )رقص( را یک عنصر فرض کنیم، این عنصر 
که  دارد  خود  به  مختص  فضایی  و  اتمسفر  بازی، 
پدید آورد.  را  )بازیگر( نمی تواند آن  خود شخص 
آن فضاست که شخص  و  است  بازی  آن  از  این جو 
را به کار وا می دارد. فضای بازی، با خود بازی شکل 
نه  و  شود  خارج  آن  از  می تواند  کسی  نه  می گیرد، 
و  مستقل  کردن  بازی  بلکه  کند.  را خلق  آن  می تواند 
قائم به ذاِت خودش است. ساختارگرایان، به ساختار 
نهایی توجه داشته و در »متن« آن را پیدا می کنند. اما از 
نظر هرمنوتیک هایدگر، نمی توان بازی را در یک جایی 

)پایان( به اتمام رساند.
بازی  وقتی  فعل.  و  قوه  دارد:  بُعد  دو  هنری«  »بازی 
یا  و  »نمایش  آن  تحقِق  صورت  می کند،  پیدا  فعلیت 
رقص« است. زمانی که قوه دارد، ساحِت آن »وجود« 
با  باید  همیشه  روش شناسی،  به  نگرش  ماست. 
شیوه یی  نشانه شناسی  و  باشد.  همراه  نیز  احتیاط هایی 
ارزشمند برای درِک بهتِر این است که نمایش دراماتیک 
از  توهمی  البته  و  تقلیدی  و  ثانوی  تصویری  چه گونه 
جهان بیرونی و درونی را، با همۀ پیچیده گی هایش در 
ارتباط  از  »تقلید«ی  و  می دهد  قرار  تماشاگران  برابر 

انسانی را می آفریند.
مــنابــع:

درام کاربردی:  هلن نیکلسون
فلسفۀ غرب در عصر نو: گراهام وایت

دنیای درام: مارتین اسلین
پدیدارشناسی هنر: دکتر محمود خاتمی

مثل  ماندگاری  شخصیت های  خالق  کریستی«  »آگاتا 
هرکول پوآرو و خانم مارپل، عالقۀ خاصی به خوردن 

و غذا داشت.
انجیر  صبحانۀ  کیک  به  خاصی  عالقۀ  کریستی  آگاتا 

داشت.
بعضی خوراکی ها هستند که نمی شود جلوی خود را 
گرفت و هر چه جلَوت باشد می خوری. آگاتا کریستی 
اهالی  تمام  و  داشته  )قیماق(  خامه  به  عالقه یی  چنین 

دِِون از این عالقه مطلع بوده اند.
در کتاب »آگاتا کریستی در خانه« هیالری ماکاسکیل 
نویسنده  این  همشهری های  زبان  از  پریکارد  متیو  و 
نوشته اند: »آگاتا شیفتۀ غذا خوردن بود، از همه بیشتر 
دیوانۀ خامه بود. یک فنجان کامل را می خورد. همیشه 

کنار ماشین تحریرش یک فنجان پُر خامه بود.«
حتا شخصیت های محبوب داستان های کریستی نیز به 
خامه عالقۀ ویژه یی دارند. خانم مارپل به شدت به خامه 
عالقه دارد و حتا هرکول پوآروی سخت گیر نیز شیفتۀ 

خامه است.
پنهان  کس  هیچ  از  را  خامه  به  خود  عالقۀ  کریستی 
نکرده بود؛ در کتاب »آگاتا کریستی در خانه« هم چنین 
اشاره شده که »او عادت داشت از یک لیوان ]=گیالس[ 

بود  شده  نوشته  هم  لیوان  روی  بخورد،  خامه  بزرگ 
»حریص نباش!«.« اما به گفتۀ پیکارد که نواسۀ کریستی 

است، او هرگز به این هشدار عمل نمی کرد!

با وجود عالقۀ شدید نویسندۀ »قتل در قطار سریع السیر 
شرق« به خامه، تنها یک نفر می توانست جلوی او را 
البته تاحدودی بگیرد؛ این شخص کسی نبود جز جرج 

گولر، سرپیش خدمت خانۀ کریستی. گولر برای این که 
او  به  نباشد،  یک نواخت  کریستی  مهمانی های  دسر 
اجازه نمی داد هر هفته دسر را انتخاب کند، و انتخاب 
دسر هر مهمانی را بر عهدۀ یکی از مهمانان می گذاشت، 
هر وقت نوبت به آگاتا کریستی می رسید، او بی درنگ 
انجیر تازه با خامه را انتخاب می کرد. کریستی در باغ 
خانه اش در گرین وی چند درخت انجیر کاشته بود و 
برای دسر دوست داشت انجیر تازه بخورد. نوشیدنی 
مورد عالقۀ کریستی، چای بود. اما چایی که به سبک 
اهالِی دون آماده می شد و به همراه کیک صبحانه، مربا 
و حجم باالیی از خامه سرو می شد. کریستی از کودکی 
گاهی  حتا  و  داشت  عادت  خامه  با  چای  نوشیدن  به 
کیک صبحانۀ محبوبش را که با انجیر درست می شد، 

فراموش می کرد.
همه  از  را  دون شایر  خامۀ  خامه ها،  میان  در  کریستی 
بود  معتقد  خودش  هرچند  داشت،  دوست  بیشتر 
نداشت:  را  کودکی هایش  خامۀ  طمع  خامه  این  دیگر 
»چه بگویم! دیگر حتا در دون هم خامه دون شایر گیر 

نمی آید، یادش به خیر!«

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
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که  زمانی  ندارد؛  وجود  سوژه یی  که  می گیرد  پیش فرض  را  این  روش شناسی،  بحث 
سوبژکتیویته باشد، می توان روش را نیز به کار برد. از نظر گادامر چون قرار است بازی بر 
بازیگر تسلط پیدا کند، سوژه هم در بازی به وجود می آید و در روند آن به تکامل حقیقی 
»هنر بودن« می رسد. وقتی که سوژه جذب نمایش می شود، در حین بازی، خود را گم 
کرده و از دست می رود. اگر بازی )رقص( را یک عنصر فرض کنیم، این عنصر بازی، 
اتمسفر و فضایی مختص به خود دارد که خود شخص )بازیگر( نمی تواند آن را پدید آورد. 

این جو از آن بازی است و آن فضاست که شخص را به کار وا می دارد

با وجود عالقۀ شدید نویسندة »قتل در قطار سریع السیر شرق« به خامه، تنها یک نفر می توانست 
خانۀ  سرپیش خدمت  گولر،  جرج  جز  نبود  كسی  شخص  این  بگیرد؛  تاحدودی  البته  را  او  جلوی 
كریستی. گولر برای این كه دسر مهمانی های كریستی یک نواخت نباشد، به او اجازه نمی داد هر 
هفته دسر را انتخاب كند، و انتخاب دسر هر مهمانی را بر عهدة یکی از مهمانان می گذاشت، هر 

وقت نوبت به آگاتا كریستی می رسید، او بی درنگ انجیر تازه با خامه را انتخاب می كرد

ادموند هوسرل
 و هــنر دراماتیــک

نویسـندۀ معروف و غذای مورد عالقۀ او
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نبود تجهیزات نزد نیروهای...
ناکافی  افغان  نیروهای  تجهیزات اصلی برای ارتش و 
اولویت  در  تجهیزات  این  برای خرید  برنامه  و  است 
قرار ندارد و به این معناست که تعدادی از نیروها پیش 
از خرید این تجهیزات و اختصاص مبالغی برای خرید 

تجهیزات جدید کشته می شوند.
وی افزود: وزارت دفاع انگلیس تصمیم خود را برای 

خرید این تجهیزات به تاخیر انداخته است.

به  امریکا  حمله  به  اشاره  با  کرزی  رییس جمهور 
افغانستان و سرنگونی طالبان، گفت که ۱۲ سال جنگ 

بر افغانستان تحمیل شد.
در  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
سخنرانی اش در پارلمان کشور عنوان کرد که نیروهای 
مسلح تحت ریاست او اکنون 9۳ درصد از افغانستان 
را تحت کنترل خود دارند و پس از خروج امریکا و 

ناتو می توانند امنیت همه افغانستان را تامین کنند.
توافق  یک  توسط  امریکا،  حمله  از  پس  که  کرزی 
بین المللی و شورای لویه جرگۀ افغانستان به ریاست 
جمهوری کشور برگزیده شد، ماه آینده میالدی پس 
خواهد  ترک  را  خود  سمت  انتخابات،  برگزاری  از 

کرد.
همکاری  قرارداد  قبال  در  خود  موضع  دوباره  وی 
تا  اظهار داشت که  تکرار کرد و  را  امریکا  با  امنیتی 
را  قرارداد  نکند،  برقرار  صلح  واشنگتن  که  هنگامی 

امضا نخواهد کرد.
حامد کرزی به کشورهای خارجی هشدار داد که در 
در  که  وی  نکنند.  مداخله  افغانستان  انتخابات  روند 
مراسم گشایش هفتمین فصل کاری مجلس شانزدهم 
صحبت می کرد، گفت افغانستان با تمام نیرو درصدد 
برگزاری انتخاباتی شفاف، آزاد و امن است و تأکید 
در  مداخله  از  که  است  خارجی ها  نفع  به  که  کرد 

انتخابات افغانستان دوری بجویند.
مراسم گشایش دوره جدید کاری مجلس افغانستان 
با تشریفات دولتی، حضور مهمانان خارجی، اعضای 
عالی رتبه دولتی، نماینده گان دو مجلس، سیاستمداران 
کابل  در  ریاست جمهوری  آینده  انتخابات  نامزدان  و 

برگزار شد.
کرزی گفت: به کشورهایی که عادت و یا تمایل به 
دارند،  دیگر  کشورهای  انتخابات  امور  در  مداخله 
روند  در  مداخله  نوع  هر  از  اگر  که  می دهم  هشدار 
به خیرشان خواهد  کنند،  دوری  افغانستان  انتخابات 

بود.
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  به  خطاب  وی 
توجه  انتخابات  روند  در  ملی  وحدت  به  که  گفت 
آن  نتایج  که  انتخابات سراسری  برگزاری  به  و  کنند 

برای همه قابل قبول باشند، کمک کنند.
نیز  نماینده گان  ابراهیمی، رییس مجلس  عبدالرووف 
در صحبت کوتاهی گفت که برای مشارکت همگانی 
انتخابات  روند  در  امنیت  معضل  باید  انتخابات  در 
و  شود  رفع  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 

نهادهای دولتی در این روند مداخله نکنند.
تغییر قانون اساسی

دستاوردهای  به  خود  صحبت های  آغاز  در  کرزی 
که  گفت  و  کرد  اشاره  حکومتش  گذشته  سال   ۱0
افغانستان از کشوری که در آن قانون و قانون مداری 
و  اساسی  قانون  دارای  کشوری  به  نداشت  وجود 

قانونیت رسیده است اما او گفت که تجربه ۱0 سال 
پیش نشان می دهد که حتی قانون اساسی هم نیازمند 

یک سری اصالحات و تعدیالت است.
آخرین  در  و  انتخابات  برگزاری  آستانه  در  کرزی 
روزهای کاری خود از نیاز به تغییر در قانون اساسی 
گفت. وی گفت که به جز ماده یک صد و چهل و 
نهم این قانون که پیروی از احکام دین اسالم و نظام 
جمهوری اسالمی را غیر قابل تعدیل پیش بینی کرده 
دیگر تمام مواد قانون اساسی افغانستان قابل تعدیل 

است.
قانون  تغییر در  افغانستان گفت که  رییس جمهوری 
آزادی های  تحکیم  سبب  باید  افغانستان  اساسی 
شود  کشور  سیاسی  نظامی  ارتقای  و  مردم  اساسی 
و  دقت  باید  آینده«  »بزرگان  و  افغانستان  مردم  و 
حساسیت های الزم را در هنگام تغییر قانون اساسی 

به خرج دهند.
کرزی مشخص نکرد که کدام بخش ها و مواد قانون 
نیازمند  دارد،  عمر  سال   ۱0 که  افغانستان  اساسی 
تغییر است اما بسیاری از منتقدان دولت پیش از این 
از طریق  ابقای خود  گفته اند که حکومت در تالش 
نظام  تغییر  و  اساسی  قانون  جرگه  لویه  برگزاری 
طرح  پیوسته  دولتی  مقام های  هرچند  است؛  سیاسی 

تغییر نظام سیاسی را رد کرده اند.
رییس جمهوری افغانستان در ادامه صحبت های خود 
صلح  برقراری  و  امنیت  تامین  برای  تالش هایش  از 

در افغانستان گفت و بی پرده از پاکستان انتقاد کرد.
امریکا  و  پاکستان  که  حامد کرزی گفت که می داند 
می توانند به روند صلح افغانستان کمک موثر کنند، اما 
به گفته وی برعکس رهبری گروه طالبان در پاکستان 
از  زندگی مصونی دارند و گاهی هم که نماینده گی 

افغانستان  با  صلح  گفت وگوهای  برای  طالبان  گروه 
ابراز آماده گی می کنند، کشته می شوند.

از  پاکستان  مردم  گفت:  تندی  لحن  با  کرزی 
تروریسمی رنج می برند که توسط برخی از گروه های 
آن کشور رشد داده شده است. مبارزه با تروریسم دو 
راه دارد، یا که با تروریسم در جایی که ریشه می گیرد 
مبارزه شود یا این که حامیان تروریسم نباید حمایت 

مالی شوند.
وی گفت که کشورهای حامی تروریسم نباید تشویق 
از  نباید  تروریسم  با  مبارزه  در  و  شوند  ترغیب  و 
نیازمند  تروریسم  بلکه  استفاده شود  دوگانه  رویکرد 

رویکرد مدرن جهانی است.
زمان  از  پاکستان  افزود:  افغانستان  جمهوری  رییس 
افغانستان در آرزوی ایجاد نظامی  حمله شوروی به 
دست نشانده در افغانستان بوده است که به این آرزو 
امریکا،  تسلیم  که  افغانستان  »چون  رسید  نخواهد 
هم  دیگری  فرد  تسلیم  نشد،  انگلیس  و  شوروی 

نخواهد شد.«
در  طالبان  سقوط  از  پس  افغانستان  جدید  دولت 
جرگه،  لویه  چندین  برگزاری  با  گذشته  سال های 
مخالفان  با  گفت وگو  برای  متعدد  نهادهای  ایجاد 
پاکستان  با  برگزاری نشست های سه جانبه  مسلح و 
با  زیادی  تالش های  انگلیس  و  پاکستان  و  ترکیه  و 
هدف پایان جنگ کرده است اما این تالش ها بی نتیجه 

مانده اند.
موافقتنامه  امضای  برای  افغانستان  جمهوری  رییس 
امنیتی هم آغاز عملی گفت وگوهای صلح با طالبان را 
از شرایط اساسی تعیین کرده و گفته که در صورتی 
این موافقتنامه را امضا خواهد کرد که امریکا برقراری 

صلح را در کشورش تصمین کند.
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امضای پیمان امنیتی، زمینۀ...
عمده یی را در آیندۀ کشور به بار نخواهد آورد؛ بلکه زمینۀ 

افزایش فساد و دزدی ها را فراهم می سازد.
که  راهی  تنها  که  کرد  تاکید  همچنان  حکومت  مقام  این 
افغانستان را به قله های پیروزی و به روزی خواهد رساند؛ 
پیروی از دستورات اسالم و حمایت از راه جهادمردان این 

سرزمین می باشد.
گفتنی است که برنامۀ گرامی داشت از حماسۀ ۲۴ حوت 
مردم هرات، در نقاط مختلف این والیت در قالب برگزاری 
نمایشگاه عکس، مسابقات ورزشی و فراخوان مقاله برگزار 

شد.
در ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ در هرات، هزاران تن از مردم این 
والیت با با انگیزه های جهاد طلبانه بر علیه نظامیان اشغالگر 

روس به پا خواستند. 
برخی از آمارها بیانگر به شهادت رسیدن هزاران تن از مردم 

توسط ارتش سرخ در آن روز است.

منتظر  پاکستانی  آواره  هزار  صدها 
مذاکرات  نتیجه  شدن  مشخص 
هستند  طالبان  و  پاکستان  دولت 
و  شهرها  به  بازگشت  درباره  تا 

روستاهای خود تصمیم بگیرند. 
به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای 
نیوز عربی، بیش از ۷۵0 هزار نفر از 
ساکنان مناطق قبایلی پاکستان که به 
علت جنگ و ناآرامی در این مناطق 
آواره شده اند منتظر مشخص شدن 
نتیجه مذاکرات صلح بین اسالم آباد 
و گروه طالبان پاکستان هستند. این 
آوارگان به علت فقدان کمک ها در 
کنند.  می  زندگی  دشواری  شرایط 
حمالت  که  آن  از  پس  افراد  این 
مسلحانه گروه طالبان آنها را مجبور 
در  آوارگان  های  اردوگاه  به  کرد 

پیشاور و اطراف آن پناه ببرند، دست از حمایت از 
طالبان کشیدند. 

داد:  آباد گزارش  اسالم  از  باره  این  در  سعاد رودی 
بین  اخیر  ماه  چند  در  ها  درگیری  تشدید  دنبال  به 
دولتی،  نیروهای  و  پاکستان  طالبان  گروه  اعضای 

ساکنان کمربند قبایلی برای ترک این منطقه تردید به 
خود راه ندادند. در شش ماه اخیر بیش از پنج هزار 
تیرا فرار کرده و در اردوگاه  از دره  و ۲00 خانواده 
هایی که سازمان های بشردوست برپا کرده اند مستقر 
شده اند تا در آینده محل سکونت دایم برای خود پیدا 
کنند. این اردوگاه ها فاقد هرگونه خدمات بهداشتی 

و آموزشی است. کشورهای اندکی 
مشارکت  آوارگان  این  به  در کمک 

دارند. 
ارتش  که  زمانی  از  آوارگان  شمار 
پاکستان عملیات نظامی خود را در 
منطقه قبایل آغاز کرد افزایش یافته 
است. این حمالت موجب وخامت 
اوضاع انسانی هزاران خانواده شد. 

به تازگی دولت پاکستان گفتگوهایی 
و  کرده  آغاز  طالبان  گروه  با  را 
برقراری  برای  را  فرصت  آخرین 
است.  داده  گروه  این  به  صلح 
به  کنند  می  تالش  کنندگان  مذاکره 
ناآرامی  به  که  یابند  دست  توافقی 
های امنیتی در شمال غرب پاکستان 
را  آوارگان  مسئله  ولی  دهد  پایان 
قرار  خود  مذاکرات  کار  دستور  در 
نداده اند. اما خانواده های آواره از یک سو چشم به 
راه کمک های بشردوستانه هستند و از سوی دیگر 
طالبان  گروه  و  دولت  بین  صلح  مذاکرات  نتیجه  به 
چشم دوخته اند به این امید که بتوانند به روستاها و 

شهرهایشان بازگردند.

نامزدان متخلف به دادگاه...
مجازات شوند.

محسنی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تداوم 
روند حذف کاندیداهای شوراهای والیتی نیز اظهار داشت 
که  کمیسیون مستقل رسیده گی به شکایات انتخاباتی در 
که  را  کاندیداهایی  انتخابات،  برگزاری  روز  تا  دارد  نظر 
والیتی  نهایی شوراهای  فهرست  از  دارند  مدارک جعلی 

حذف کند.
قانون  اساس  بر  متقلب  کاندیداهای  گفته وی، حذف  به 
انتخابات افغانستان تا روز برگزاری انتخابات مانعی ندارد، 

زیرا این قانون زمان نهایی آن را مشخص نکرده است.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  است  حالی  در  این 
 8۷ واکنش خود،  آخرین  در  گذشته  پنجشنبه  افغانستان، 
نفر از کاندیدای شوراهای والیتی افغانستان را حذف کرد.

بر اساس گفته های محسنی، اسناد ۵۵ نفر از این کاندیداها 
قانونی برای  نیز به سن  نفر دیگر  مشکل داشته اند و ۲9 

کاندید شدن نرسیده اند.
قرار است انتخابات شوراهای والیتی همگام با انتخابات 
برگزار  آینده  سال  حمل   ۱6 در  کشور  ریاست جمهوری 

شود.

حامد کرزی به پاکستان:

 مطــیع نخـواهیم شــد

نبود برنامۀ واحد، سبب...
افغانستان برای ناتو به قمیت گزاف تمام شده و امریکا در 
این جنگ تاکنون حدود 900 میلیارد دالر مصرف کرده و 
را  آنها  اکثریت  که  ایتالف  های  نیرو  حدود ۳۳00 عسکر 

امریکاییان تشکیل می دهند، کشته شده اند.
سابق  و  کارشناس  علم«  »کامل  از  گزارش  این  نویسندۀ 
مشاور نظامی بریتانیا نقل کرده می نویسد، اروپاییان به امور 
بازسازی افغانستان توجه داشتند، ولی همه فکر امریکایی ها 

به کنارزدن افراد قدرتمند سابق در افغانستان متمرکز بود.
در جریان حاکمیت جورج دبلیو بوش به این مساله توجه 
نمی شد که گویا بدون صلح و ثبات هم بازسازی در یک 
کشور صورت گرفته می تواند و امریکا به همین دلیل برای 
همکاری  دست  اروپایی  کشورهای  با  افغانستان  بازسازی 

نمی داد.
خود  مقاله  این  در  کانادا  سی بی اس  تلویزیون  خبرنگار 
در چند سال گذشته دست آوردهایی  افغانستان  می نویسد، 
نیز دارد، اما یک سوم نفوس این کشور تا هنوز بی سواد اند، 
۴۲ درصد افغان ها در فقر زندگی می کنند، 60 درصد آنها 
مواد خوراکه کافی ندارند و در مناطق دور افتادۀ این کشور 
مناقشات  و  اجباری  ازدواج های  شده،  پامال  زنان  حقوق 

خانواده گی همچنان ادامه دارند.
به نظر براین ستوورت چشم امید همه به رهبری و حکومت 
جدید افغانستان است. به این معنی که رهبری جدید بتواند 
با توافق پاکستان طالبان را به صلح  وادارد که این یگانه راه 

حل پایان جنگ طوالنی در افغانستان است.

صدها هزار آوارة پاکستاني منتظر مشخص شدن نتیجۀ مذاکرات دولت و طالبان هستند



حادثۀ غازی آباد؛ روایت سربازان 
آزاد شده از اسارت طالبان
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گروه  اعضای  پیش،  روز   ۲0 حدود  در 
طالبان به یک پاسگاه ارتش افغانستان در 
منطقه غازی آباد والیت کنر حمله کردند.
در این حمله ۲۱ سرباز ارتش افغانستان 

کشته و سه تن از آنها نیز زخمی شدند.
طالبان 6 سرباز این پاسگاه را نیز با خود 

بردند.
اهمیت این حادثه به حدی بود که حامد 
کرزی، رییس جمهور افغانستان، سفر از 
پیش برنامه ریزی شده خود به سریالنکا 

را به تعویق انداخت.
سربازانی  از  تن  دو  میرآقا  و  خیرالدین 
اسارت  به  حمله  شب  در  که  هستند 
با  گذشته  روز  و  بودند  درآمده  طالبان 
کنر،  والیت  در  قومی  بزرگان  وساطت 

رها شدند.
حاال آنها داستان آن شب و حمله طالبان 
به پاسگاه خود را برای خبرنگاران بازگو 

کرده اند.
مدت  طول  در  که  می گوید  خیرالدین 

اسارت، رفتار طالبان با آنها خوب بود.

او همچنین می گوید که از قبل می دانست 
با  پاسگاه  این  سربازان  از  تن  چند  که 
حتا  و  هستند  ارتباط  در  طالبان  گروه 

مکالمات تلفنی آنها را شنیده بود.
تمام  افراد  این  که  می گوید  خیرالدین 
منطقه،  نقشه  جمله  از  پاسگاه  اطالعات 
تعداد نیروها و مقدار تجهیزات مستقر در 
این پاسگاه را در اختیار گروه طالبان قرار 

داده بودند.
به  امنیتی  مسووالن  که  می گوید  او 
هشدارهای او در مورد ارتباط این افراد 
با طالبان و احتمال وقوع چنین حمله یی 

توجه نکردند.
حمله  زمان  در  آنها  که  گفته  هم  میرآقا 
طالبان به این پاسگاه در خواب بودند و 
تنها  طالبان،  چنگ  به  افتادن  از  پیش  او 
توانسته برای مدت کوتاهی مقاومت کند.
میرآقا می گوید که چهار سرباز دیگری که 
به همراه او و خیرالدین به اسارت گروه 
به  وابسته  نفوذی  افراد  درآمدند،  طالبان 
آنها  به  دیگر  طالبان  و  بودند  گروه  این 

»غازی« خطاب می کردند.
شجاع الملک جالله، والی کنر نیز با تایید 
گروه  با  پاسگاه  این  سرباز  چهار  اینکه 
بسیار  که  گفت  بودند  ارتباط  در  طالبان 
دوستان  حق  در  آنها  که  است  متاسف 
خود که بیشتر از یک سال با هم »از یک 
روا  ظلمی  چنین  خوردند«،  غذا  کاسه 

داشتند.
آزادی  برای  که  نیز  قومی  بزرگان  از  او 
تشکر  کردند،  تالش  میرآقا  و  خیرالدین 

کرد.
مرگبارترین  از  یکی  آباد  غازی  حادثه 
حمالت گروه طالبان به اهداف نظامی در 

افغانستان بود.
پیش  کشور،  این  دفاع  وزارت  مقام های 
گروه  نفوذی  افراد  داشتن  دست  این  از 
طالبان در این حمله را رد کرده و گفته 
سازمان های  از  یکی  دست  که  بودند 
اطالعاتی منطقه در پشت این ماجراست.

بی بی سی

فابرگاس: 

هیچ بازیکنی نمی تواند جای ژاوی را پر کند

بایرن مونیخ به تمجید از عملکرد  سرمربی اسپانیایی 
بایرن مونیخ  باشگاه  سابق  رئیس  هوینس،  اولی 

پرداخت.
اولی هوینس به اتهام فرار از پرداخت مالیات به سه 
سال و نیم زندان محکوم شد. او روز جمعه رسمًا از 
ریاست باشگاه بایرن مونیخ استعفا داد تا دوران حبس 

خود را در زندان سپری کند.
پپ گوآردیوال، سرمربی بایرن مونیخ درباره کنار رفتن 
پرداخت  دلیل  به  بایرن  باشگاه  ریاست  از  هوینس 
من  برای  خوبی  روز  امروز  گفت:   مالیاتش  نکردن 
نیست. تنها 9 ماه است که در آلمان هستم. ای کاش 
می توانستم  که  بود  خوب  آنقدر  من  آلمانی  زبان 
احساسم را بهتر بیان کنم. در همین مدت هم فهمیدم 

بایرن  است.  مهم  باشگاه  برای  چقدر  هوینس  اولی  
اولی   و  است  جهان  باشگاه های  مهم ترین  از  یکی 
هوینس نقش پررنگی در موفقیت های ما داشته است. 
او ۴0 سال از عمر خود را در بایرن گذرانده و باشگاه 
همه افتخاراتش را مدیون اوست. او شایسته این همه 
احترام است زیرا همه همکاران و دوستانم در بایرن 

از او به خوبی صحبت می کنند.
گوآردیوال ادامه داد:  در مدت کم حضورم در بایرن 
دوستی عمیقی با او داشتم. هوینس دوست من بود و 
دوست من باقی خواهد ماند. امیدوارم که مجددا به 
بایرن بپیوندد و به باشگاه کمک کند. در حال حاضر 
تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که کارهایی 
را  او  راه  و  نشود  متوقف  داده،  انجام  بایرن  در  که 

ادامه دهیم.
بایرن  مونیخ در ۴9 بازی گذشته خود در بوندسلیگا 
شکست نخورده است که یک آمار جالب توجه در 
روند  درباره  بایرن مونیخ  سرمربی  بوندسلیگاست. 
نیست  مهم  گفت:   لیگ  در  تیمش  شکست ناپذیری 
که شکست نمی خوریم. دیر یا زود شکست خواهیم 
حفظ  را  خودمان  تمرکز  که  است  این  مهم  خورد. 
ادامه  را  خودمان  پیروزی های  روند  بتوانیم  و  کنیم 

دهیم.

د اسايس قانون له تعدیل...
سیايس  هېواد  د  چې  کړې،  روښانه  ده  نه 

سیستم هم له ریاستي پر پارملاين نظام بدل 

يش، هغه څه چې موږ غواړو، چې د ریاستي 

په  نظام  صداريت  او  پارملاين  دې  ځای  پر 

افغانستان کې رامنځته يش: )) هغه نور موارد 

هم چې په اسايس قانون کې يې نیمګړتیاوې 

د  وړاندې  جوزا  له  لکه  دي،  کړي  رامنځته 

ټاکنو تررسه کېدل، چې د افغانستان له اقلیمي 

وضعیت رسه سمې نه دي، او نور موارد باید 

بدل يش.((

د ميل اېتالف ویاند د دې پوښتنې په ځواب 

دیارلسو  له  به  کرزی  ولسمرش  ایا  چې  کې 

چې  وي،  شوی  رايض  دېته  وروسته  کلونو  

په هېواد کې د ریاستي نظام پر ځای پارملاين 

نه  دی  اوسه  تر  وویل:  کړي،  غوره  نظام 

وړاندې ولسمرش ویيل  له دې  پوهېږي، خو 

ول، چې افغانستان باید د سیايس نظامونو په 

نظام  پارملاين  له  نه يش، چې  بدل  البراتوار 

رسه یې مخالفت ښوده.

د هغه په خربه، که اوس ولسمرش له ریاستي 

که  چې  لپاره  دې  د  او  شوي  نهیلی  نظامه 

نو ښايي  مخالف لوری یې ولسمرش کېږي، 

د  چې  وي،  راغلی  بدلون  یې  کې  نظر  په 

وټاکل  وزیر   لومړی  یې  خوښې وړ شخص 

يش او واک وررسه پاتې يش.

نور   (( کړه:  زیاته  سانچارکي  فاضل  ښاغيل 

راغيل  کې  قانون  اسايس  په  شته.  هم  موارد 

ولري.  مرستیاالن  دوه  باید  ولسمرش  چې 

کتلو  په  ته  لورو  سیايس  او  قومونو  اوس 

یا څلور  درې  وکوالی يش  ولسمرش  ښایي  

یا نور مسایل  وي چې تر  مرستیاالن ولري. 

اوسه موږ ته روښانه شوي، چې دا د ولسمرش 

لري  اړه  پورې  نیتونو  باطني  او  شخيص  په 

چې څه موخه او هدف لري.((

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکي 

محمدامین  وزیر  پخواين  سوداګرۍ  د  او 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  فرهنګ 

وویل، چې د اسايس قانون تعدیل او بدلون 

باید  چې  غواړي  رشطونه  مخکیني  ځینې 

تررسه يش.

او  ستونزو  له  قانون  اسايس  وايي،  هغه 

حکومت  اوسني  د  خو  دی،  ډک  نواقصو  

دنده هم پای ته رسېدونکې ده، دا به د نوي 

حکومت دنده وي چې  اسايس قانون تعدیل 

او ستونزې يې رفع کړي.

نه د  نوموړي زیاته کړه، که له اسايس قانون 

ولسمرش هدف د قانون له تعدیل نه دا وي، 

چې دېموکراتیک ارزښتونه او هغه موارد چې 

وګړو ته ازادي ورکوي، هغه محدود کړي دا 

به یو ښه کار نه وي.

هغه  باید  کرزي  ولسمرش  وینا،  په  هغه  د 

مهال چې اسايس قانون نوی تصویب شوی 

او  ستونزو  شته  د  کې  قانون  دې  په  ولې  و، 

او  غوښته  نه  اصالح  او  تعدیل  نیمګړتیاوو 

اوس یې چې وخت پای ته رسېدلی په قانون 

کې د تعدیالتو خربه کوي.

د  پیل  له  ولسمرش  وویل،  فرهنګ  ښاغيل 

به  چې  اوس  دا  خو  و؛  پلوی  نظام  ریاستي 

یې له دې نظامه مخ اړولی او صداريت نظام 

غواړي او که نه دا په ولسمرش پورې اړه لري.

هافبک آبی -اناری ها معتقد است که هیچ کس نمی تواند 
جای ژاوی را پر کند. او می گوید سبک بازی بارسلونا با 

جدایی ژاوی تغییر خواهد کرد.
تیم  این  بارسلوناست.  بازی  خاص  سبک  تیکی تاکا 
به  مسی  لیونل  و  اینیستا  ژاوی،  همچون  مهره هایی  با 
راحتی چنین سبک بازی را به نمایش می گذارد. سسک 
فابرگاس معتقد است که با خداحافظی ژاوی از فوتبال 
هیچ  که  چرا  کند؛  تغییر  هم  بارسلونا  تیکی تاکای  باید 

بازیکنی نمی تواند جایگزین ژاوی در این تیم شود.
»راک«  تلویزیون  با شبکه  که  فابرگاس در گفت وگویی 
اسپانیا داشت، گفت: خودم را جایگزین ژاوی نمی دانم؛ 
چرا که بازیکن بی نظیری است. سخت است بگویم هیچ 
بازیکنی نمی تواند جای ژاوی در بارسلونا را پر کند اما 
ناچاریم که این حرف را بر زبان آوریم. کسی می تواند 
شرایط  در  ذهنی  نظر  از  که  کند  بازی  ژاوی  پست  در 

ایده آلی باشد.
فابرگاس تابستان دو سال پیش پس از کش وقوس های 
زیادی سرانجام از آرسنال جدا شد تا برای بارسلونا تیم 
سابق خود بازی کند. سران بارسلونا با این بازیکن جوان 
قرارداد امضا کردند تا او پس از خداحافظی ژاوی بتواند 
جایش را در وسط زمین پر کند. فابرگاس گفت: چاره ای 
نداریم سبک بازی خود را تغییر دهیم. ژاوی یک عنصر 
تاثیرگذار برای بارسلوناست. بعد از جدایی او مجبوریم 
سبک بازی خود را تغییر دهیم. نمی دانم پس از جدایی 

ژاوی آیا سبک بازی ما بهتر از قبل خواهد بود یا بدتر. 
تنها می دانم که چاره ای جز تغییر سبک بازیمان نداریم.

این سخنان فابرگاس در حالی است که ژاوی ۳۳ ساله 
از  خداحافظی  به  فعال  که  کرد  تاکید  پیش  روز  چند 
چند  دارد  دوست  که  چرا  نمی کند؛  فکر  سبز  مستطیل 

سال دیگر برای بارسلونا به میدان برود.
لیگا  رقابت های  در  را  خوشی  روزهای  آبی -اناری ها 
پشت سر نمی گذارند. این تیم پس از شکست غیرمنتظره 
برابر وایادولید به رده سوم جدول رده بندی سقوط کرد 
امتیاز  چهار  به  صدرنشین  مادرید  رئال  با  اختالفش  تا 
البته شاگردان خراردو مارتینوی آرژانتینی  افزایش یابد. 
حذف  با  و  کرده   کار  خوب  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
منچسترسیتی پر ستاره به دور یک چهارم نهایی صعود 

کردند.

گوآردیوال: 

هوینس همیشه دوست من باقی خواهد ماند

ورزش

جامعۀ جهانی از برنامه...
جمهوری اسالمی ایران، پاکستان و 

افغانستان تقاضا داشتند که جامعه جهانی 
به خصوص سازمان ملل همکاری های 
بیشتری در مبارزه با مواد مخدر انجام 

دهند و از نظر تجهیزات و تبادل 
اطالعات همکاری داشته باشد.

وی اظهار داشت: سه کشور ایران، پاکستان 
و افغانستان می توانند به عنوان کشورهایی 

که در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار 
دارند با همکاری یکدیگر تالش های خود 
بیشتری  تاثیرگذاری  و  دهند  گسترش  را 

داشته باشند.
مناسبات  به جز  داد:  ادامه  رحمانی فضلی 
رسمی و قانونی که دارد پیگیری می شود، 
باید  که  داریم  راسخ  اعتقاد  ما سه کشور 
تالش هایمان بیشتر شود، چون آسیب های 
در  بیشتری  اقتصادی  و  اجتماعی  جانی، 

این منطقه در حال رخ دادن است.
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ولسمرش حامد کرزی وايي، چې اسايس قانون تعدیالتو ته 

اړتیا لري او په کار ده چې له یوې مادې پرته ټول اسايس 

قانون تعیدل يش.

وايي،  شننونکي  سیايس  یوشمېر  کې  حال  همدې  په 

روښانه دې يش چې ولسمرش کرزی په اسايس قانون کې 

له تعدیالتو څه انګېزه لري. هغوی وايي، په تېرو دیارلسو 

کلونو کې ولې ولسمرش کرزي د تعدیالتو غوښتنه نه کوله.

په  پرانستې  د  تېره ورځ ولسمرش حامد کرزي د ميل شورا 

تېرو څو کلونو تجربو وښوده،  د  مراسمو کې وویل، چې 

چې د افغانستان اوسنی اسايس قانون یو لړ اصالحاتو او 

تعدیالتو ته اړتیا لري.

هغه وویل، د اسايس قانون اصالح باید د خلکو د اسايس 

ازادیو د تحکیم او د هېواد د سیايس نظام د مؤثریت د ودې 

موجب وګرځي.

باید روښانه کړي، چې  وايي، ولسمرش  سیايس شننونکي 

په تعدیالتو کې د هېواد سیايس نظام هم بدلېدای يش که 

نه، ځکه له تېرو څو کلونو راهیسې ولسمرش کرزي تل په 

ریاستي نظام خو اپوزیسیون په پارملاين نظام ټینګار درلود.

فاضل  سیدحسین  ویاند  اېتالف  ميل  د  افغانستان  د 

ته  ورځپاڼې  ماندګار  سانچارکي 

چې  ده  اړتیا  وویل،  کې  مرکه  په 

له  ستونزو  شته  د  کې  قانون  په 

تعدیالت  کې  قانون  اسايس  امله 

رامنځته يش؛ خو دا تعدیالت باید 

د هغو قانوين الرو چارو له الرې 

رامنځته يش چې قانون یې وړاندیز 

کوي، چې دا قانوين الره د اسايس 

قانون لویه جرګه ده.

هغه وايي، تر اوسه د اسايس قانون 

رشایط  جوړېدو  د  جرګې  لويې  د 

پوره نه دي، ځکه د ولسوالیو شورا 

په اسايس  نه ده چې  او ممکنه  نه دي جوړې شوي  ګانې 

قانون کې دې بدلون رايش، مګر دا چې د لویې جرګې ټول 

غړي تشکیل شوي وي.

د ده په خربه، مهمه دا ده چې روښانه يش ولسمرش د قانون 

له تعدیل څخه څه انګېزه لري، ځکه تر اوسه ولسمرش په 

قانون کې د هر ډول تعدیل پر وړاندې مخالفت ښوده، خو 

اوس چې دی د قانون د تعدیل خربه کوي، باید روښانه يش 

قانون د تعدیل  په دې خاصه مقطع کې اسايس  چې ولې 

خربه کوي.

کې  قانون  اسايس  په  دی،  اند  دې  په  سانچارکي  ښاغلی 

چې هر ډول تعدیل رامنځته يش یو مثبت کار دی او کله 

لومړی  یو چې  من  هیله  کوي،  پیل  په  ولسمرش  نوی  چې 

د ولسوالیو شورا رامنځته کړي، څو اسايس قانون د لویې 

جرګې ټول غړي پوره يش او له هغې وروسته په قانون کې 

د ټاکل شوي  مېکانیزم له مخې په اسايس قانون کې شته 

نیمګړتیاوې او ستونزې لرې او قانون تعدیل يش.

کې  قانون  په  باید  موارد  کوم  چې  دا  کړه،  زیاته  نوموړي 
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برنامۀ واحد، سبب بی نظمی د اسايس قانون له تعدیل څخه د ولسمرش موخه څه ده؟ نبود 
و پراکنده گی در افغانستان شد

یک نویسنده و خبرنگار کانادایی می گوید، برای 
جنگ افغانستان از همان اول کدام پالن واحد یا 
ستراتیژیک وجود نداشت و به همین دلیل همه 

چیز بی نظم و پراکنده شد.
می نویسد،  گزارش  این  در  ستوورت  براین 
مورد شیوه و چگونگی  در  نظر  اتحاد  و  توافق 
جنگ افغانستان از اول وجود نداشت و این یک 

موضوع نادرست بود.
در  افغانستان  جنگ  هدف  می نویسد،  گزارش 
القاعده و سرنگونی رژیم  اوایل سرکوب شبکه 

این  القاعده در  برای جنگجویان  بود که  طالبان 
این  که  نگذشت  اما دیری  بود.  داده  پناه  کشور 
از  القاعده  جنگجویان  و  شد  آورده  بر  هدف 
مالی، لیبیا، یمن، عراق، سوریه و پاکستان سربلند 

کردند.
بر اساس گزارش، اکنون افراد مسلح طالبان علیه 

حکومت های افغانستان و پاکستان می جنگند.
شبکه  خبرنگار  و  نویسنده  ستوورت  براین 
گزارش  این  در  کانادا  سی  بی  سی  تلویزون 
تحلیلی خود می نویسد، جای تعجب نیست که 
کشورشان  وضعیت  مورد  در  افغان ها  اکثریت 

نگران اند.
همسایه های  شاید  ستوورت،  براین  نوشتۀ  به 
افغانستان، پاکستان، ایران و هند نیز مانند افغان ها 
نگران این باشند که آیا پس از خروج نیروهای 
بین المللی، این کشور توان آن را خواهد داشت 
تا به پای خود بیایستد و یا به یک عامل خطرناک 

بی ثباتی در منطقه مبدل خواهد شد؟
مقاله  این  ادامه  در  کانادایی  خبرنگار  این 
می نویسد، جنگ...                  ادامه صفحه 6

وزیر داخله و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر ایران از جامعۀ جهانی خواست تا 
با اتخاذ تصمیمات اثربخش از برنامه های 
در  جایگزین  معیشت  و  توسعه یی 
با معضل کشت و  افغانستان برای مبارزه 

تولید در این کشور حمایت کند.
پنجاه  در  رحمانی فضلی  عبدالرضا  دکتر 
مواد  کمیسیون  ساالنه  نشست  هفتمین  و 
عالی رتبه  مقامات  شرکت  با  که  مخدر 
ملل  سازمان  مقر  در  جهان  کشورهای 
به  اشاره  با  بود،  شده  برگزار  وین  در 
و  صنعتی  مواد  توزیع  و  تولید  گسترش 
اگر  گفت:  ترکیبی  مواد  و  روانگردان ها 
سازمان یافته،  جرایم  باندهای  فعالیت  بر 
از  بهره مند  خشونت گرای  گروه های 
در  که  بپذیریم  باید  بیافزاییم،  را  قاچاق 

وضع نگران کننده یی قرار داریم.
ایران  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 

هفتمین  برگزاری  حاشیه  در  همچنین 
وین  در  جانبه  سه  ابتکار  وزرای  نشست 
برای  پاکستان  و  افغانستان  ایران،  گفت: 
با  مبارزه  زمینه  در  همکاری ها  تحکیم 

موادمخدر مصمم هستند.
نشست  در  اینکه  بیان  با  رحمانی فضلی 
کشور  سه  هر  جانبه  سه  ابتکار  وزرای 
گزارش هایی از عملکرد خود ارایه کردند، 
افزود:...                       ادامه صفحه7

وزیر داخله ایران: 
جامعۀ جهانی از برنامه های توسعه یی در افغانستان برای 

مبارزه با  مواد مخدر حمایت کند

www.mandegardaily.com      
     MandegarDailyNews 


