
)بعداز  دیگر  هفتۀ  یک  تا  کرزی  رییس جمهور 
نوروز(جانشین مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم 
معاون اول رییس جمهور را به مجلس نماینده گان 

معرفی می کند.
پُر کردن خالی موجود در نظام سیاسی افغانستان 
رییس جمهور  کاری  اولویت  در  می رسد  نظر  به 

کرزی قرار گرفته است.
محمد  مارشال  نابهنگام  مرگ  از  پس  خال  این 

قسیم فهیم معاون اول آقای کرزی به وجود آمد.
او گفت در این مورد با بزرگان کشور مشوره و 
تالش می کند فردی را به عنوان جانشین مارشال 
محمد قسیم فهیم برگزیند تا مورد تائید اکثریت 

نماینده گان مردم در مجلس قرار گیرد.
معاون دوم مجلس می گوید: رییس جمهور کرزی 
دیروز)شنبه( در پایان مراسم گشایش دورۀ جدید 

کاری شورای ملی به نماینده گان مردم اطمینان داد 
که این کار را تا یک هفته انجام خواهد داد.

صالح محمد سلجوقی افزود: » یک تن از اعضای 
برای  مجلس  ختم  نزدیک  و  حاشیه  در  مجلس 
رییس جمهور پیشنهاد کرد تا هر چه زودتر معاون 
اول ریاست جمهوری را معرفی کند. رییس جمهور 
هنگام خدا حافظی...                  ادامه صفحه 6
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خدا را شكر كنيـد كه نعمت ها و موهبت هايش 
به دليل بينِش محدودِ ما متوقف نمي شود.

كاترین پندر

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حرف های دوپهلو و اهداِف چندپهلوی آقای کرزی

مراسم فاتحه خواني مارشال محمد قسیم فهیم معاون 
در  دیروز  افغانستان  اسالمي  ریاست جمهوري  اول 

مرکز والیت پنجشیر برگزار شد.
در این مراسم که از سوی رهبري والیت پنجشیر و 
خانوادۀ مارشال فقید برگزار شده بود، در آن رهبران 
جهادي، اعضاي کابینه، نماینده گان مجلس، جنراالن و 
افسران قواي مسلح...                      ادامه صفحه 6

سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه گفت: 400 هزار نیروی 
امنیتی، پولیس و ارتش، امنیت انتخابات ریاست جمهوری و 

شوراهای والیتی حمل 93 را تامین خواهند کرد.
در  یکشنبه  روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی از تامین امنیت 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی توسط 400 
هزار نیروی امنیتی، پولیس و ارتش خبر داد و گفت: مخالفان 

مسلح قادر به اخالل روند انتخابات نیستند.
صدیقی گفت: از آغاز کارزار انتخاباتی تا کنون بیش از 500 
افغانستان  سراسر  در  انتخاباتی  کوچک  و  بزرگ  گردهمایی 
توسط نامزدان...                                   ادامه صفحه 6

که  کرد  اعالم  گزارشی  طی  بشر  حقوق  دیده بان 
فعالیت های  علیه  طالبان  خشونت های  و  تهدیدها 
موجب  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخاباتی 

تضعیف این انتخابات می شود.
اعالم  بیانیه یی  طی   2014 مارچ  یازدهم  در  طالبان 
کرد که تمام توان خود را برای تخریب این انتخابات 
و  امنیتی  پرسنل  مهمانان،  فعاالن،  و  می گیرد  بکار 

دفاتر انتخاباتی را هدف قرار خواهد داد.
بیانیه هشدار داد که دولت  این  طالبان همچنین در 
و  مساجد  شامل  عمومی  ساختمان های  از  نباید 
استفاده کند چون  انتخابات  برگزاری  برای  مدارس 
این ساختمان ها می توانند هدف حمالت این گروه 

قرار گیرند.
به  حمله  دوستانه  بشر  بین الملل  حقوق  اساس  بر 
ممنوع  غیرنظامیان  به  متعلق  بناهای  و  غیرنظامیان 

است.

براد آدامز، سرپرست حوزه آسیا در دیده بان حقوق 
بشر در این باره گفت: تهدید طالبان برای استفاده از 
رییس جمهور  می خواهند  که  مردمی  علیه  خشونت 

خود را انتخاب کنند، غیرقانونی است.
وی ادامه داد: این تهدیدات نشان می دهد که دولت 
افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور وظیفه دارند 
تمام ابزارهای مورد نیاز برای حفاظت از فعالیت های 
انتخاباتی و حفظ جان رای دهندگان را بکار گیرند.

حقوق  دیده بان  اینترنتی  پایگاه  گزارش  اساس  بر 
ریاست  انتخابات  در  این  از  پیش  طالبان  بشر، 
سال  در  مجلس  انتخابات  و   2009 سال  جمهوری 

2010 در بسیاری از حمالت...
                                            ادامه صفحه 6

مراسم فاتحۀ خوانی مارشال 
فهیم در پنجشیر برگزار شد

سخنگوی وزارت داخله:

400 هزار نیرو امنیت انتخابات 

را تامین خواهند کرد

جانشین معاون اول رییس جمهور 

سال آینده به مجلس معرفی می شود
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دیده بان حقوق بشر:

خشونت های طالبان انتخابات افغانستان را تضعیف می کند

صفحه 6

                         ات نو روز4   روز 

آقای کرزی با آخرین سخنرانی خود در پارلمان کشور، چهار پیاِم مهم را که می خواست، ارایه کرد: نخست پیام به جامعۀ جهانی برای عدِم دخالت 
در انتخابات؛ دوم پیام به پاکستان که دیگر دست از مداخله در امور داخلی افغانستان بردارد؛ سوم پیام به مردم افغانستان که چه کارهایی را برای 
آن ها انجام داده؛ و چهارم پیام به اهل سیاست و نامزدان ریاست جمهوری که به وحدت ملی بیاندیشند و برای افغانستاِن متحد یک دست شوند. ولی 

در مجموع در این چهار پیـام، آقای کرزی فقط اهداِف چنـدپهلوی خود را دنبال کرد!



کمپاین های  دفاتر  به  حمالت  روزها  این 
پیدا  افزایش  مشخصی  نامزداِن  انتخاباتی 
کرده است. کشته و زخمی شدِن کسانی که 
در این دفاتر کار می کنند، نگران کننده است 
و این خود گواهِ این است که دست های پیدا 
و پنهانی در جهت تخریب و سنگ اندازی 
که  می کنند  کار  کسانی  موفقیِت  مسیر  در 
در تالش اند تغییراِت اساسی و بنیادینی را 
رونما  سیاسِی کشور  فضای  و  در سیاست 

سازند.
اختطاف کارمنداِن کمسیون مستقل انتخابات 
دیگر  یکی  شرقی،  والیات  در  به خصوص 
فضای  روزها  این  که  نگرانی هایی ست  از 
پی  تهدیدهای  است.  آکنده  را  انتخاباتی 
هِم طالبان در مناطق مختلف و منع نمودِن 
مردم از شرکت در انتخابات، بیـم از تکرار 
تقلبات و ده  ها دل نگرانی و مشکل عدیدۀ 
علم  قد  آتی  انتخابات  راهِ  سر  بر  دیگر، 
این  نتیجۀ  به  کرده است و مردم را نسبت 
اکنون  می سازد.  مترددتر  روز  هر  انتخابات 
دورۀ  در  که  جاست  این  اساسی  پرسش 
تقلِب گسترده  و  اگر طبل رسوایی  گذشته 
در انتخابات، جهانی شد و همه دانستند که 
انتخابات بر کدام پایه استوار بوده، دست کم 
تا  بود  بین المللی  نیروهای  و  ناتو  حضور 
نارضایتی  از  ناشی  مرِج  و  هرج  از  بتواند 
کنـد.  پیش گیری  تقلبات  این  از  گسترده 
اما این بار اگر تقلب با چنان پیمانه یی رخ 
دهد و دست های دولتی ها هم در این تقلب 
واضح و آشکار کار کنند، و از سوی دیگر، 
باشیم،  داشته  را  خارجی ها  نظامِی  خروج 
این خود خبری خوش و هم چنین فرصتی 
طالیی برای همۀ کسانی خواهد بود که در 
کمیِن فرصتی برای متشنج کردِن افغانستان 
کشور  بحرانی  اوضاع  بر  شدن  سوار  و 

هستند.
ریاسِت  که  کرزی  آقای  جناب  رو  این  از 
انتخابات  روزهای  و  شب  در  را  دولت 
منابِع  تمامِ  بر  راه  این  از  و  دارد  دست  به 
باید  است،  مسلط  کشور  ثروِت  و  قدرت 
دل سوزانه تر از هر زمان دیگر، کاری نکند 

که انتخابات آتی نه تنها یک فرصت برای 
انتقال مسالمت آمیِز قدرت و توزیع آن، بلکه 
مبدل به یک کانون بحران ساز و تشنج آفرین 

در فضای افغانستان شود. 
در  سخنرانی اش  آخرین  در  کرزی  آقای 
جدی  صورت  به  خارجی ها  از  پارلمان، 
خواسته است که در انتخابات مداخله نکنند، 
از کرزی بخواهند که  باید ملت  بار  این  و 
خود وی نیز نباید در پی مهندسِی انتخابات 
و مداخله در آن باشد. هر چند که ما شاهد 
بودیم و هستیم که چه گونه کرزی صاحب 
و  انتخاباتی  سازمان دهی  در  دارد  تالش 
سمت وسوگیری های انتخاباتی، نقشی فعال 
و تأثیرگذار را برای خود حفظ کند. کرزی 
در  که  خواسته  خارجی ها  از  اگر  صاحب 
انتخابات مداخله نکنند، امروز جدی ترین 

مسأله و چالش پیش روی انتخابات، تأمین 
امنیت رأی دهنده گان، سایت های رأی دهی 
و حفاظت از این آراء و هم چنین حفظ جان 
نامزدان و همکاراِن آن هاست. در یک چنین 
فضایی که هر روز خبری تکان دهنده تر از 
ناامنی فزاینده و کارشکنی های آشکار علیه 
شفاف و آرام حرکت کردِن روند مبارزات 
انتخاباتی و ثبت نام رأی دهنده گان و دیگر 
را  انتخابات  مستقل  کمسیون  فعالیت های 
که  کرد  باور  توان  می  چه گونه  شاهدیم، 
رأی ما فرصت و شانِس تجلی و حضوری 

حقیقی را خواهد یافت؟ 
دغدغه سازی  و  کلیـدی  پرسِش  همان  این 
را  ما  از شهرونداِن  بسیاری  که ذهن  است 
به خود مشغول ساخته است و همه در پی 
از  هستند.  آن  برای  مناسب  پاسخی  یافتِن 
این رو دولت افغانستان در رأس آن جناب 
آقای کرزی، باید در تأمین امنیت انتخابات 
مسالۀ  بگیرد.  دست  روی  جدی تر  طرحی 
تأمین امنیت انتخاباتی،  مقوله یی نیست که 
توجیه  را  آن  مورد  در  سهل انگاری  بتوان 

کرد. 
کم رنگ  با  است  مساوی  امنیت،  فقدان 
رأی دهی؛  پروسۀ  در  مردم  شرکت  شدِن 
به  یا  و  مردم  حضور  بودِن  کم رنگ  و 
تقلب آغشته شدن انتخابات، یعنی به لرزه 
این  از دِل  برآمده  افتادِن مشروعیِت دولِت 
انتخابات!... فقدان مشروعیت، یعنی بحران 
زمانی  در  آن هـم  بحران  و  افغانستان  برای 
که افغانستان با چالش های عدیده یی مواجه 
نخواهد  شک  بدون  نوپا  دولِت  و  است 
برآید. و  آن ها  مهار همۀ  از عهدۀ  توانست 
این خطرناک ترین حالتی است که می توان 

برای فردای افغانستان تصور کرد. 
و  شفاف  برگزاری  انتخابات،  امنیت  تأمین 
که  است  راهی  تنها  آن،  مردمی  و  همه گیر 
می تواند افغانستان ـ این انبارِ باروِت آمادۀ 
انفجار ـ را از شعله ور شدن در جنگ ها و 
نجات  است،  آن  انتظار  در  که  بحران هایی 

دهد.
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حلیمه حسینی

سهل انگاری در تأمین امنیت انتخابات، چرا؟  

در  خارجی ها  دخالت  عدمِ  بر  مبنی  رییس جمهور  هشدارِ 
انتخابات، یک بارِ دیگر واکنِش حلقاِت سیاسی را برانگیخته 

است. 
نماینده گان،  مجلس  افتتاحیۀ  مراسِم  در  کرزی  رییس جمهور 
انتخاباِت  در  دیگر  که  است  گفته  جهانی  جامعۀ  به  خطاب 
عدمِ  بر  تنها  رییس جمهور  البته  نکنند.  مداخله  افغانستان 
دخالت در انتخابات تأکید نکرده است؛ او در این سخنرانی از 
تغییِر قانون اساسی و حمایِت پاکستان از تروریسم نیز حرف 
زده که هر کدام در جای خود پیوند عمیقی با اهداف شخصِی 

وی دارند. 
خارجی ها  برابر  در  کرزی  رییس جمهور  گیری های  موضع 
به ویژه ایاالت متحده، دیگر برای مردم تازه گی ندارند. آقای 
کرزی در دور دومِ ریاست جمهوری اش بارها با ایاالت متحده 
درآویخته و دانسته و ندانسته، به آدرس سیاست های آن کشور 
انتقاد و اتهام حواله کرده است. اما به تدریج نیِت آقای کرزی 
از این انتقادها نزد مردم روشن شده و اینک حرف های وی 

برای مردم چندان تکان دهنده نیستند.
انتخابات،  هشدار آقای کرزی مبنی بر دخالِت خارجی ها در 
در  رییس جمهور  این که  می کند.  دنبال  را  مشخصی  هدِف 
انتخابات پیِش رو از نامزد مشخصی حمایت می کند، بر کسی 
پوشیده نیست. از سوی دیگر، گروه های اپوزیسیون و مخالِف 
نامزد  یک  از  با حمایتش  او  که  گفته اند  همیشه  کرزی  آقای 
انتخابات، اصِل بی طرفی حکومت را شکسته و  مشخص در 
هنوز هم در تالش است که با استفاده از قدرت و امکانات 
حکومتی، خواسته اش را محقق سازد. به همین دلیل، مخالفاِن 
آقای کرزی بر این نکته تأکید دارند که نقش جامعۀ جهانی 
به ویژه ناظراِن بین المللی در انتخابات، بیشتر باید گردد. اکنون 
جز  نیست  چیزی  ادعا  کرزی،  آقای  سخنان  به  توجه  با  و 
کم رنگ کردِن حضور ناظراِن بین المللی ـ که به یقین اگر تحقق 
یابد، رییس جمهور را به خواسته اش می رساند. به معنای دیگر، 
رییس جمهور کرزی می خواهد با ادعای دخالت خارجی ها در 
انتخابات، زمینۀ دخالِت خود را میسر کند و به این گونه، نامزد 
مورد نظرش را به قدرت برساند. زیرا دخالت در انتخابات، در 
حکومِت آقای کرزی کارِ بعیدی نیست. انتخابات سال 1388، 

به وضوح این واقعیت را نشان داده است.
نیت رییس جمهور در بخش دیگِر سخنانش آشکارتر می شود، 
این جاست  جالب  می گوید.  اساسی  قانوِن  تغییر  از  که  آن جا 
که رییس جمهور کرزی در آخرین روزهای حکومتش، سخن 
مخالفاِن سیاسی اش را تکرار می کند و این می رساند که پس 
از این، او یکی از منتقداِن قانون اساسی خواهد بود. اما این 
رییس جمهور  اگر  می نماید.  منفعت طلبانه  بسیار  هم  خواسته 
واقعًا قانون اساسی افغانستان را ناقص می دانست و می داند، 
باید طی سال های تصدی اش برای تعدیل و اصالِح آن کاری 

 می کرد. 
یافته ها بر آن اند که آقای کرزی خیال تغییِر قانون اساسی را 
در سر می پروراند؛ زیرا تغییر قانون اساسی، آشکارا زمینۀ ادامۀ 
در  رییس جمهور  البته  می سازد.  مساعد  را  کرزی  آقای  کارِ 
ماه های پسین، به بهانه های گوناگون، طرح تغییر قانوِن اساسی 
را مطرح کرده، ولی این نخستین بار است که به این وضاحت 

از تغییر قانوِن اساسی گپ می زند.
و اما تذکر آقای کرزی دربارۀ حمایِت پاکستان از تروریسم، 
جمهور،  رییس  نیست.  تکراری  حرِف  یک  از  بیشتر  چیزی 
با آن که خودش یکی از حامیاِن پر و پا قرص طالبان است، 
می کند.  تروریسم  از  حمایت  به  متهم  را  دیگران  پیوسته 
از  به نحوی  پنج سال پسین،  افغانستان دست کم در  حکومت 
طالبان حمایت کرده است. فعالیِت شورای صلح، نتیجه یی جز 
تقویِت مواضِع تروریستان نداشته است. زندانیاِن طالبان به طور 
سوی  از  آنان  فعالیت های  بارها  و  شده اند  بخشیده  بی رویه 
حکومت ندیده گرفته شده است. بنابراین، نمی توان گفت که 
تنها پاکستان در حمایت از تروریسم مقصر است. این رویکرد، 

به نوعی انداختن برف بامِ خود بر بامِ همسایه است.
رجزخوانی  جز  چیزی  کرزی  آقای  سخناِن  اوصاف،  این  با 
پیرامون تحقِق اهداف شخصِی خودش نیست. هیچ رنگ وبویی 
از مسایِل ملی در حرف های او مشاهده نمی شود. این سخنان، 
بیاناِت رییس جمهوری می ماند که نمی خواهد پایان  بیشتر به 

حکومتش را بپذیرد.

کرزی پایاِن حکومتش 
را نمی بپذیرد!

فقدان امنیت، مساوی است با 
كم رنگ شدِن شركت مردم در 
پروسۀ رأی دهی؛ و كم رنگ بودِن 
حضور مردم و یا به تقلب آغشته 
شدن انتخابات، یعنی به لرزه افتادِن 
مشروعیِت دولِت برآمده از دِل این 
انتخابات!... فقدان مشروعیت، یعنی 
بحران برای افغانستان و بحران 
آن هـم در زمانی كه افغانستان با 
چالش های عدیده یی مواجه است 
و دولِت نوپا بدون شک نخواهد 
توانست از عهدة مهار همۀ آن ها 
برآید. و این خطرناک ترین حالتی 
است كه می توان برای فردای 
افغانستان تصور كرد

تأمین امنیت انتخابات، برگزاری 
شفاف و همه گیر و مردمی آن، تنها 
راهی است كه می تواند افغانستان 
ـ این انباِر باروِت آمادة انفجار ـ 
را از شعله ور شدن در جنگ ها و 
بحران هایی كه در انتظار آن است، 
نجات دهد
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نام  از 50  استفاده  اقدامی  احوال عربستان در  ثبت  دفتر 
از جمله اسامی معروفی چون عبدالمنعم و عبدالغنی را 
برای نامگذاری کودکان تازه متولد شده در این کشور را 

ممنوع کرد.
دفتر ثبت احوال وزارت داخلۀ عربستان استفاده از 50 نام 
را برای کودکان تازه متولد شده در این کشور ممنوع کرد 
که در میان این اسامی نام های معروفی چون عبدالناصر، 
عبدالمصلح، عبدالنبی، عبدالرسول، جبریل و عبدالمعین 

دیده می شود.
همچنین دفتر ثبت احوال عربستان اعالم کرد که برخی 
عرف  و  دینی  اصول  با  اینکه  خاطر  به  اسم   50 این  از 
خارجی  نام های  جزو  یا  و  دارند  مغایرت  اجتماعی 

هستند، ممنوع شده اند.
نام های ممنوع در عربستان عبارتند از: مالک، عبدالعاطی، 
المملکه،  امیر، سمو،  نبیه،  نبی،  عبدالمصلح،  عبدالناصر، 
بسمله،  راندا،  لیندا،  مایا،   ناردین،   تبارک،   ملکه، ممالک، 
تالین، آرام، ناریج، ریتال، آلیس، سندی، راما)نام خدای 
ملکتینا،  لوران،  آینار،  االس،  آیلین،  مالین،  هندی ها(، 
سیتوا،  یارا،  ناریس،  بنیامین،   لورین،   کبریال،  الرین، 
آیلین،  لوالند، تیالج، بره، عبدالنبی، عبدالرسول، جبریل،  

عبدالمعین،  ابرار، مالک، ایمان، بیان، باسیل و ریالم.

بهای جنگ؛ 3 سال از جنگ داخلی سوریه گذشت
»15 مارچ سال 2011 میالدی معترضان در شهر جنوبی 
اولیه صلح  قیام  پا خاستند.  به  دولت سوریه  علیه  درعا 
خشونت  به  اعتراض ها  این  مدتی  از  پس  اما  بود  آمیز 
کشیده شد و در ژوئیه همان سال این قیام به یک شورش 
مسلحانه و نهایتا به یک جنگ داخلی توام با اختالفات 

فرقه ای تبدیل شد.
همسایه  کشورهای  سال،  سه  این  در 
کمکی،  مبارزان  اعزام  به  سوریه 
فنی  و  مالی  کمک های  تسلیحات، 
ورزیدند.  مبادرت  درگیر  طرفین  برای 
روسیه، ایران و حزب اهلل لبنان از دولت 
که  حالی  در  می کنند،  حمایت  اسد 
کشورهای  همراه  به  غربی  قدرت های 
حامی  ترکیه   و  فارس  خلیج  حوزه 

گروه های مخالفان هستند.
تمامی جنگ ها مخرب هستند و جنگ 
داخلی سوریه نیز تلفات جانی هولناکی 
 2  /  5 به  اشاره  با  است.  آورده  بار  به 
در  اکنون  هم  که  سوری  آواره  میلیون 
پراکنده  ترکیه  و  عراق  لبنان،  اردن، 
هستند، تعداد آن ها با آوارگان افغانی در 
پی جنگ های دهه های 80، 90 و2000 
یک  این  است.  برابر  افغانستان  میالدی 
معیار جدی و یادآوری قانع کننده است 
می کشد  ده ها سال طول  اینکه  بر  مبنی 

تا جراحت های جنگی التیام پیدا کنند.
نسل سوخته سوریه

به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، 
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه 146 
هزار سوری کشته شده اند. در گزارش 
از  حمایت  بین المللی  صندوق   جدید 
این  از  است،  آمده  )یونیسف(  کودکان 
کودک  تن  هزار   10 کم  دست  تعداد 
کشته شدگان  تعداد  باالترین  که  بودند 

کودک در درگیری های اخیر این منطقه محسوب می شود.
براساس گزارش یونیسف 9 میلیون سوری از خانه های 
خود آواره شده که سه میلیون تن از آن ها کودک و دو 
میلیون تن از آن ها کودکانی هستند که نیازمند حمایت های 
روحی و روانیند. از هر پنج مدرسه یکی تخریب شده، 
آسیب دیده، به پناهگاه تبدیل شده و یا توسط نیروهای 
کودکان  جمعیت  از  نیمی  و  است  شده  تصرف  مسلح 

مدرسه یی، تحصیل را رها کرده اند.
خدمات درمانی در خطر

سوریه زمانی نسبت به این که یکی از بهترین سیستم های 
خدمات درمانی دولتی در خاورمیانه را داشت، به خود 
بنیاد خیریه »نجات  اما براساس گزارش جدید  می بالید. 

این کشور  بیمارستان های  از  کودکان« حدود 60 درصد 
از  نیمی  و  شده اند  آسیب  دچار  یا  و  شده  تخریب 
پزشکان سوریه نیز این کشور را ترک کرده اند. داروهای 
بیماران  موارد  برخی  در  و  هستند  کمیاب  بسیار  حیاتی 
خواسته اند تا به جای آنکه بدون بیهوشی جراحی شوند، 

و سپس جراحی  شده  بیهوش  فلزی  میله  یک  با ضربه 
بیماری هایی همچون سرطان و دیابت که زمانی  شوند. 
قابل کنترل بودند در حال حاضر در سوریه به مرگ منجر 
می شوند. در این گزارش آمده است، از زمان آغاز جنگ 
داخلی سوریه، 200 هزار سوری از بیماری های مزمن و 

به دلیل نبود دارو جان باخته اند.
ریشه  میالدی   1999 سال  از  که  اطفال  فلج  سوریه  در 
کن شده بود، دوباره پدیدار شده و دست کم 17 کودک 
را فلج کرده است. یک مورد مشکوک در میان آوارگان 
سوری مستقر در لبنان باعث افزایش نگرانی ها نسبت به 

گسترش بیشتر این بیماری شده است.
یک اقتصاد ویران شده

سوریه تا پیش از آغاز جنگ داخلی اش یکی از پایین ترین 
در  را  از 10 درصد  کمتر  نرخی  یعنی  بیکاری  نرخ های 
وله  دویچه  خبرگزاری  ارزیابی  براساس  داشت.  منطقه 
آلمان، در حال حاضر کمتر از نیمی از سوری ها شاغل 
هستند. تحریم های بین المللی، صادرات به ویژه در بخش 
نفت را کاهش داده است. سوریه تا پیش 
 400 روزانه  اش  داخلی  جنگ  آغاز  از 
در  که  می کرد  تولید  نفت  بشکه  هزار 
این تعداد به نصف کاهش  حال حاضر 
زیر  از سوری ها  است. 60 درصد  یافته 
به  نسبت  که  می کنند  زندگی  فقر  خط 

جنگ پیشین دو برابر شده است.
براساس برآوردهای بانک جهانی، میزان 
در  که  سوریه  داخلی  ناخالص  تویلد 
ژانویه سال 2011 میالدی 24 / 3 درصد 
منفی  رشد داشت، سال گذشته میالدی 
3 / 2 درصد محاسبه شده است. صنعت 
توریسم که زمانی 12 درصد میزان تولید 
در  می داد،  تشکیل  را  داخلی  ناخالص 

حال حاضر صفر است.
آثار باستانی از دست رفته

آثار  به  مخربی  صدمات  جنگ  این 
به  است.  کرده  وارد  سوریه  باستانی 
که  جهانی  میراث  صندوق  گزارش 
تخریب آثار باستانی سوریه را به تفصیل 
جهانی  باستانی  اثر  می دهد، شش  شرح 
و  فرهنگی  علمی،  نهاد  در  که  سوریه 
هنری سازمان ملل )یونسکو( ثبت شده 
در پی حمالت موشکی، یا شلیک گلوله 
از سوی تانک و دیگر سالح ها تخریب 
و  غارت  منطقه ای  موزه های  شده اند. 
تخلیه  تقریبًا  نیز  باستانی  آثار  هزاران 

شده اند.
شهرهای  قدیمی ترین  از  یکی  حلب، 
خود  در  را  سوخته  بناهای  تنها  اکنون  جهان،  مسکونی 
تخریب  وسطاییش  قرون  قلعه  چوبی  دروازه های  دارد. 
شده و آتش درگیری ها حدود 500 باب مغازه باستانی را 
نیز از بین برده است. کاشی های معرق بیزانسی به طور 
برداشته شده اند  یونان  »پالمیرا« رم و  از خرابه های  کلی 
بنای  چندین  حاضر  حال  در  نیز  مخالفان  و  سربازان  و 

باستانی مهم دیگر را اشغال کرده اند.
همه این مسایل و مشکالت دست در دست هم داده تا از 
سوریه کشوری رو به ویرانی بسازد که بازسازی آن بسیار 
سخت و یا غیر ممکن باشد. گرچه تخریب آثار باستانی 
و آالم ناشی از هزاران قربانی این جنگ خانمان سوز به 

هیچ وجه قابل جبران نیست.

نام های ممنوعه در عربستان

سفر غیر سیاسی بانوی اول 
امریکا به چین

۲۵ کشور در عملیات جست وجوی 
هواپیمای مالزی شرکت دارند

روسیه هواپیمای هشدار اولیه 
را در بالروس مستقر کرد

مالزی اعالم کرده است که این کشور از 
رادار و داده های ماهواره یی کشورهای 
هواپیمای  مکان  یافتن  برای  مختلف 
ناپدید شده خط مالزی استفاده می کند.

هواپیما بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی 
مالزی، یک هفته پیش با 239 سرنشین 
پکن  به  کواالالمپور  از  پرواز  حال  در 

بود، که ناپدید شد.
برای  جستجوها  تاکنون  زمان  آن  از 
نداشته  نتیجه ای  هواپیما،  این  یافتن 

است.
در همین حال وزیر حمل و نقل مالزی 
که  کرد  اعالم  مارچ،   16 یکشنبه  روز 

هوایپما شرکت  این  عملیات جستجو  در  25 کشور 
کرده اند.

»اقدام عمدی«
نخست وزیر  رزاق،  نجیب  مارچ،   15 گذشته  روز 
مالزی گفت عملیات جستجو برای هواپیمای مفقود 
شده خطوط هوایی این کشور اکنون با درجه باالیی 
ارتباطی  سیستم های  که  می دهد  نشان  اطمینان  از 
می تواند حاصل  این  و  بوده  فعال شده  غیر  هواپیما 

اقدام عمدی یک نفر در داخل هواپیما باشد.
اطالعات  تازه ترین  که  گفت  مالزی  وزیر  نخست 
خود  مسیر  از  هواپیما  که  می کند  تایید  ماهواره ای 

بار جهت عوض کرده، که این تغییر  بازگشته و دو 
سمت  به  دوم  بار  و  غرب  سمت  به  اول  بار  مسیر 

شمال غرب بوده است.
در  جستجو  عملیات  مالزی،  نخست وزیر  گفته  به 
دریای جنوب چین متوقف شده و اکنون بر دو داالن 
هوایی احتمالی متمرکز است: داالن شمالی که از مرز 
قزاقستان و ترکمنستان به شمال تایلند امتداد دارد و 
داالن جنوبی که از اندونزی به جنوب اقیانوس هند 

می رسد.
نجیب رزاق گفت با وجود شایعات مربوط به احتمال 
همه  همچنان  مالزی  مقام های  هواپیما،  شدن  ربوده 

احتماالت را مد نظر دارند.

در نشست  امریکا  اول  بانوی  اوباما،  میشله  عدم شرکت 
»چین و امریکا« که با حضور همسرش و رییس جمهوری 
چین در ماه جون 2013 در واشنگتن برگزار شد، نوعی 

تحقیر سیاسی برای پکن محسوب می شود.
این  در  که  می رفت  انتظار  تلگراف،  روزنامه  از  نقل  به 
با  بی سابقه  دیداری  امریکا  و  اول چین  بانوهای  نشست 
میشله  سوی  از  دیدار  این  لغو  اما  باشند  داشته  یکدیگر 
جینپینگ،  آن، همسر شی  لیون  ینگ  که  داد  نشان  اوباما 

رییس جمهوری چین، مهمانی ناخوانده بود.
اما اکنون با گذشت 9 ماه از آن موضوع، خانم اوباما قصد 
دارد به همراه دو دختر خود مالیا 13 ساله و ساشا 9 ساله 
در چارچوب سفری شش روزه و به دور از سیاست، به 

چین سفر کند.
دیدار  چین  رییس جمهوری  همسر  با  وی  سفر  این  در 
بازدید خواهد  نیز  دانشگاه  تعدادی مدرسه و  از  کرده و 

کرد.
هرچند وی پیشتر به مکزیک، هند و آفریقای جنوبی سفر 
کرده بود اما این سفر او در سایه روابط سیاسی واشنگتن 

و پکن قرار گرفته است.
این در حالی است که مقایسه او با دیگر بانوان اول امریکا 
اظهاراتی  در  که  کلینتون  هیالری  و  بوش  الرا  همچون 
مستقیما برخی اقدامات چین را محکوم کرده بودند، این 
انتظار را به وجود می آورد که میشله اوباما نیز در کمال 

ناباوری چنین کارهای انجام دهد.

یک  روسیه  کرد،  اعالم  بالروس  دفاع  وزارت 
فروند هواپیمای هشدار اولیه »بری یف A-50« را 
به عنوان بخشی از یک رزمایش دفاع هوایی میان 

مسکو و مینسک در بالروس مستقر کرد.
دفاع  وزارت  اینترفاکس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بیانیه یی گفت: 15 مارچ سال جاری  بالروس در 
هوایی  دفاع  و  هوایی  نیروی  یگان های  میالدی 
برنامه  طبق  دارند،  شرکت  رزمایش ها  این  در  که 
کردند.  آغاز  را  هوایی خود  دفاع  نظامی  عملیات 
منطقه یی  مشترک  سیستم  مولفه های  تقویت  برای 
دفاع هوایی که در این مانورها شرکت دارند، یک 
هوایی  پایگاه  در  اولیه  هشدار  هواپیمای  فروند 

»بارانوویچی« مستقر شده است.
فنی  ویژگی های  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
می شود  باعث   50-A اولیه  هشدار  هواپیمای 
و  شناسایی  رادار  توانایی  چشمگیری  طور  به  تا 
برای  بالروس  و  روسی  جنگنده های  جهت یابی 
هدف گیری و کنترل وظیفه نیروهای دفاع هوایی 

افزایش یابد.

                                                                                                                      هفته  نامه تايم
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عفونت و ترکیدِن آپاندیس 
خطر مرگ در پی دارد!

 داکتر رضا ملک زاده 

آپاندیس یا رودۀ کور، زایده یی کوچک و انگشتی شکل است که در قسمت ابتدای رودۀ 
بزرگ و به عبارتی در محل تالقِی رودۀ بزرگ و رودۀ کوچک قرار گرفته است.

همه ساله بسیاری از افراد به علت التهاب آپاندیس یا ابتال به آپاندیسیت، تحت جراحی 
قرار می گیرند و آپاندیس شان را بیرون می آورند؛ پس آپاندیس به چه دردی می خورد؟

وظیفۀ اصلی آپاندیس، کمک به هضم مواد غذایی گیاهی است و به همین علت، این عضو 
در بدن موجودات گیاه خوار در مقایسه با دیگر موجودات، بزرگ تر است.

نگرفته  دانشمندان شکل  میان  توافق جمعی  آپاندیس،  بودن  مفید  یا  اضافی  دربارۀ  هنوز 
است. برخی دلیل وجود آن را مربوط به مراحل اولیۀ فرگشت می دانند که اکنون کاربرد 
خود را از دست داده، و برخی آن را هم چون کارخانۀ تولید باکتری مفید در روده و سبب 
با بیماری هایی هم چون وبا  تقویت این باکتری ها در دستگاه هاضمه به ویژه برای مقابله 

می پندارند.
بررسی های انجام شده نشان داده است که آپاندیس هیچ عمل کرد شناخته شده یی در بدن 
ندارد، اما باید توجه داشت این عضو که محل استقرار شماری از سلول های لنفاوی است 
و پادتن هایی را در روده ترشح می کند، بخشی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهد. 
اگرچه در افرادی که آپاندیس آن ها برداشته شده است نیز هیچ عوارضی دیده نشده و بدن 

آن ها بدون وجود آپاندیس نیز می تواند به کارکردهای حیاتی خود ادامه دهد.
با یک  به موقع،  آپاندیس، خطرناک است و می تواند در صورت عدم درمان  پاره شدن 

عفونت شدید در شکم منجر به مرگ شود.

عفونت آپاندیس
آپاندیس در قسمت راست و پایین شکم واقع شده است. به التهاب یا عفونت آپاندیس، 
»آپاندیسیت« گفته می شود. مردها دو برابِر زن ها به التهاب آپاندیس مبتال می شوند. عفونت 
پاره گی آن خطرناک تر است. در صورت تشخیص  اما  آپاندیس در کودکان کمتر است، 

دیرهنگام التهاب و عفونت آپاندیس، عوارض آن رفته رفته، بیشتر و بیشتر می شود.
آپاندیس از یک سر بسته است و سِر دیگر آن به رودۀ بزرگ ختم می شود. اگرچه ممکن 
است موادی که از رودۀ بزرگ عبور می کنند، وارد آپاندیس شوند، اما برای موادی که وارد 

آن می شوند، هیچ راه گریزی وجود ندارد.

مهم ترین علت ابتال به آپاندیسیت، انسداد دهانۀ آپاندیس است
چون این زایده یک طرفه است و یک دهانۀ باز دارد، اگر به علت وجود مدفوع یا مواد 
زاید دیگر این مجرا بسته شود، رشد میکروب ها باعث ایجاد عفونت در آپاندیس می شوند. 
اگر این عفونت برطرف نشود، ممکن است کیسۀ آپاندیس پاره شده و عفونت در محوطۀ 

شکم پخش شود.
با یک  به موقع،  آپاندیس، خطرناک است و می تواند در صورت عدم درمان  پاره شدن 

عفونت شدید در شکم منجر به مرگ شود.
درد ناشی از آپاندیسیت در شکم و از نواحی ناف، به صورت اندک شروع می شود و در 
حرکتی به سمت راست شکم به سوی قسمت های زیرین و تا نزدیکی جلِو کشالۀ ران 
می رود. در این زمان مشخصًا می توان مکان دقیق و پُردرد آن را روی زایدۀ آپاندیس حس 

کرد.
درد با سرفه، عطسه، لمس، راه رفتن و حتا تنفس بدتر می شود.

در برخی افراد ممکن است با تهوع، استفراغ، تب خفیف و حتا ناتوانی در دفع گاز معده 
همراه شود.

مبتال ممکن  فرد  اقدامات عاجل،  انجام  پزشک و عدم  به  دیرهنگام  مراجعۀ  در صورت 
است با پاره گی آپاندیس، گسترش عفونت در احشا، ورود سموم به خون و پخش سریع 
در بدن و در نتیجه تب شدید، گیچی و سردرد، کاهش و از دست رفتِن هوشیاری و در 

نهایت مرگ روبه رو شود.
از هنگام آغاز درد ناشی از آپاندیسیت در منطقۀ ناف، چهار پنج ساعت وقت دارید که 
به پزشک مراجعه کرده، از التهاب یا عفونت آپاندیس مطمین شوید. و آن را درمان کنید.

درمان آپاندیسیت، با خارج کردن آپاندیس عفونی یا ملتهب، به دو شیوۀ الپاراسکوپی یا 
جراحی باز انجام می شود.

با  آن  عالیم  شباهت  وجود  سبب  )به  زنان  در  آپاندیس  عفونت  درمان  و  تشخیص 
بیماری های زنانه( و افراد چاق )به سبب وجود الیه های زیاد چربی( سخت تر است. اگر 

جزو این افراد هستید، بیشتر احتیاط کنید و به دردهای شکمی سریع تر مشکوک شوید.
هیچ راه دارویی یا پرهیزی برای درمان آپاندیسیت وجود ندارد و اقدامات باید به صورت 
عاجل و جراحی صورت گیرد. اگر درمان هرچه زودتر انجام شود، خطراِت آن کمتر است 

و بهبودی پس از عمل، سریع تر و راحت تر به دست می آید.
ماه  پنج  از  بعد  آپاندیس می شوند،  افرادی که عملیات  تا 30 درصد  باید گفت 20  البته 
مشخص می شود که آپاندیس شان سالم بوده است. علت تشخیص نادرست آپاندیسیت نیز 

شباهِت آن با مشکالت دیگری چون عفونت های روده و نظیر آن است.
امکان تشخیص آپاندیسیت در کودکان زیر سه سال، در زنان و مردانی که بیش از 60 سال 
سن دارند و در زنان باردار به این علت که دردهای گوناگونی دارند، مشکل تر بوده و با 

خطراِت بیشتری همراه است.

سمیع دره یی

پس  به ویژه  و  اخیر  سال های  طی 
انتخابات  دومِ  دور  نتایج  اعالم  از 
یک  برایند  که  ریاست جمهوری 
فاقد  و  تقلب  از  مملو  انتخاباِت 
از  برخی  بود؛  الزم  مشروعیت های 
به شدت  گروه ها  و  احزاب  چهره ها، 
ملی  بیشتِر  اصطکاک های  ایجاد  نگراِن 
در جامعه با از میان رفتن بیشتِر اعتماد 
و  برنامه ها  گاهی  از  هر  و  شدند  ملی 
از  مختلف  عناوین  زیر  را  طرح هایی 

جمله “اجنـدای ملی”، “اجماع ملی” و 
چه طور  این که  بر  مبنی  ـ  ملی”  “وفاق 
شکاف های  و  گسست ها  می توان 
اثر  در  که  را  اقوام  میان  اجتماعی 
بی توجهی حکومت روز به روز عمیق تر 
می شود را درمان کرد ـ مطرح نمودند. 
بسیار  متأسفانه  طرح ها  این  از  برخی 
به صورت  و  بودند  سیاسی  و  مقطعی 
سیاست  بازار  به  ابزاری،  و  موسمی 
در  که  دیگر  برخی  ولی  عرضه شدند. 
کار  دل سوزانه  و  صمیمانه  آن  تدویِن 
شده بود و برای پخته گی و همه شمول 
در  صادقانه یی  تالش های  آن،  بودن 
بین المللی صورت گرفته  سطح ملی و 
را  صاحب نظران  و  نخبه گان  نظر  بود، 
به خود جلب کرد. در این نگرۀ کوتاه، 
که  ملی  اجندای  طرح  به  می خواهم 
بنیاد  رییس  مسعود  ولی  احمد  توسط 
گردیده  مطرح  مسعود  احمدشاه  شهید 
و  پخته  طرِح  یک  عنوان  به  است، 

همه شمول، بپـردازم.
سال  سه  از  که  ملی  اجندای  طرح 
مدون  برنامۀ  یک  عنوان  به  بدین سو 
وحدت  پرتو  در  حکومت داری  برای 
ملی و تیوری های رسیدن به آن مطرح 
افکار  از  چکیده یی ست  است،  شده 

شهید  کشور  ملی  قهرمان  نظریات  و 
برادرش  از سوی  احمدشاه مسعود که 
آقای احمدولی مسعود تدوین گردیده 
مدون  برنامۀ  و  طرح  یک  عنوان  به  و 
بحران های  از  افغانستان  نجات  برای 
به  پا  قومی  انقطاب های  و  ملی  اعتماد 

عرصۀ وجود گذاشته است.
مردم  مقاومِت  زمان  در  که  طرح  این 
افغانستان علیه تجاوز و هجومِ طالبان بر 
کشور مطرح گردیده بود، با دعوت بیش 
افغانستانی  روشن فکر  و  نخبه   400 از 
را  خود  حرکِت  نخستین  لندن،  در 

مقاومت  آن که  از  پس  اما  نمود،  آغاز 
مقاومت مردان  و  رسید  پیـروزی  به 
کشور  در  دولت سازی  پروسۀ  شامل 
تا  رفت،  تعطیل  به  طرح  این  شدند، 

پس  آن  مبرمِ  ضرورت  دوباره  آن که 
ارگ  بی رویۀ  انحصارگرایی های  از 
کردِن  وحشی  و  ریاست جمهوری 
قدرت در محور یک قوم و یا یک تیم 

خاص، به روشنی آشکار گردید. 
آقای  سوی  از  برنامه  این  که  اکنون 
رساله های  طی  مسعود  ولی  احمد 
است،  یافته  بازچاپ  و  چاپ  متعدد 
برایند  و  رو  پیش  انتخابات  آستانۀ  در 
حکومت بعد از این انتخابات، می تواند 
انقطاب های  و  اصطکاک ها  یک سو  از 
سوی  از  و  نماید  جلوگیری  را  ملی 

برنامه یی می تواند  دیگر، چنین طرح و 
اهداف  به  رسیدن  برای  الزمی  عصای 
سیاسِی موثر در آیندۀ این کشور باشد. 
حاال که کنفرانس اجندای ملی با برخی 
از چهره های موثر و روشن فکر و متنفذ 
جوانان  از  زیادی  تعداد  و  افغانستان 
این  کردن  پخته  برای  آموزش دیده 
این  به  می کند،  مشوره  و  تالش  طرح 
باور رسیده است که این طرح می تواند 
چنان که  برسد.  قوام  به  مرحله  سه  در 
اجندای ملی در مرحلۀ اول، چهارچوبی 
از طریق  تفاهم ها  و  گفتمان ها  برای  را 
به  رسیدن  و  کنفرانس ها  و  مشورت ها 
یک همگرایی ترسیم نماید و در مرحلۀ 
اداری و  ریفورم های  تطبیق  برای  دوم، 
اداره،  عرصه های  در  سیستم سازی ها 
گیرد،  صورت  تالش  صلح  و  امنیت 
با طرح یک دیدگاه  تا در مرحلۀ سوم 
دولت  ایجاد  استراتژی  به  راهبردی 
وحدت ملی نایل شده بتوانیم. اما برای 
در  ملی  دولت وحدت  یک  به  رسیدن 
یک  ایجاد  به  نیاز  خویش،  استراتژی 
حتمی  نیز  ملی  تفکر  و  ملی  احساس 
عنوان  به  ملی  وحدت  به  تا  می نماید 

یک هدف نزدیک شویم.
با توجه به این که انتخابات یک فرصت 
وضعیت  یک  از  گذار  برای  خوب 
سیاسی به یک وضعیِت دیگر می باشد، 
فکر  انتخابات  از  به وضعیت پس  باید 
اساسی شود و در واقع، تبعاِت پس از 
انتخابات را باید با اجندای ملی یا یک 

طرح ملی پوشش داد.
اجندای  نشست های  که  که  همان طور 
خواهد  ادامه  والیات  و  مرکز  در  ملی 
اجندای  کنفرانِس  عالی  شورای  یافت، 
ملی در تماس با نامزدان به رای زنی ها 
من،  باور  به  اما  داد.  خواهد  ادامه 
پرداختن به نوع نظام در پرتو قانون و 
از مجاری قانونی و یابیدن مکانیسم های 
مشخص برای رسیدن به هدف و بسیج 
این  محور  در  جامعه  آگاه  نیروهای 
طرح، از شمایلی اند که باید به آن نیز  

پرداخته شود و طرح اجندای ملی را به 
آن مزین نمود.

باید  ملی،  اجندای  این که  دیگر  بحث 
نمای دموکراتیک و ماهیِت دموکراتیِک 
میدان  به  همه  از  بیش  را  خویش 
تا  بکشاند  کشور  سیاسیوِن  و  سیاست 
به  دموکراتیک،  ماهیت  و  روح  این  با 
نه  وسطایی  قرون  و  ناپسند  سنت های 
بگوید، زیرا نه گفتن به فرهنگ بدوی 
می تواند  امکان پذیر  دموکراسی  با  تنها 

باشد.

اجندای ملی، باید نمای دموكراتیک و ماهیِت دموكراتیِک خویش 

را بیش از همه به میدان سیاست و سیاسیوِن كشور بکشاند 

تا با این روح و ماهیت دموكراتیک، به سنت های ناپسند و 

قرون وسطایی نه بگوید، زیرا نه گفتن به فرهنگ بدوی تنها با 

دموكراسی امکان پذیر می تواند باشد

اجنـدای ملی؛
 پدیدآورندۀ احساس ملی، تفکر ملی و وحدت ملی



هارون مجیدی

آقای اورکزی، نخست از زنده گی  تان برای خواننده گاِن 
روزنامۀ ماندگار بگویید؟

زنده گِی من هم چون هزاران هموطنم، با فراز و نشیب 
همراه است. غم ها و خوشی هایم با هم گره خورده اند؛ 
خوشی شان،  ذره یی  با  و  می کشم  رنج  مردمم  رنِج  با 

شادمان مي شوم.

چرا و چه زمانی رو به هنر آوردید؟
هنر  به سوی  من  یا  آمد  من  به سوی  هنر  که  را  این  
شتافتم، دقیق نمي دانم. اما وقتی موسِم جوانی به سراغم 
آمد، متوجه شدم که در هنر غرق شده ام؛ غرق شدنی 
دل پذیر همراه با تالش برای به عمق فرو رفتن ـ که این 

تالش تا هنوز ادامه دارد.

نقش  فلم  چند  در  و  دایرکت  را  فلم  چند  حال  تا 
بازی کرده اید؟

کمیت  به خاطر  هیچ گاه  من  نیست؛  مهم  فلم ها  تعداد 
فلم نساخته ام، بلکه کوشیده ام فلم ها پُرمحتوا باشند و 

بتوانند پیام ارزش مندی را با خود حمل کنند.

یکی از کارهای مشهور شما، فلِم »مردا ره قول اس« 
راز  و  شد  ساخته  چه گونه  فلم  این  بگویید  است. 

ماندگارِی آن چه می باشد؟  
از محترم  داستانی  اساِس  بر  را  قول اس  ره  مردا  فلِم 
دکتور اکرم عثمان ساختم. کار بسیار دشواری بود و من 
به کمِک خداوند متعال و یاری همکارانم توانستم این 
فلم را بسازم و جای بسیار خوشی ست که فلم مردا ره 

قول اس، تا هنوز عالقه مند دارد.
راز ماندگاری یک اثر هنری و همین طور فلِم مردا ره 
میان  از  که  اثری  هر  که  می بینم  این  در  را  اس  قول 
مردم و به زباِن مردم به وجود بیاید، یقینًا به دِل مردم 
مي نشیند. این فلم خوش بختانه چنین ویژه گی یی داشته 

است.

چه زمانی از کشور بیرون رفتید و چه کارهایی را 
طی این مدت انجام داده اید؟

در هر حالتی که بودم، با وطن و مردمم بودم و با همین 
فلم هایی  نیز  وطن  از  دور  کرده ام.  زنده گی  احساس 
ساخته ام که تا حدی خصلت و فرهنِگ واالی کشورم 
را معرفی مي کنند.  در هر جایی که بوده ام، با هنر نفس 

کشیده و هنر را هیچ گاهی از زنده گی دور نساخته ام.

چه گونه  کشور  در  را  سینمایی  کارهای  و  سینما 
می بینید، آیا  افغانستان دارای صنعِت سینما است؟

به خاطر رشد و بالنده گی سینمای افغانستان، پشتیبانی 
طول  در  متأسفانه  ولی  است؛  ضروری  بسیار  دولت 
این سال ها، دولت کوچک ترین توجهی به این بخش 
ملی  را  خود  تجارت  که  ملی  تاجران  است.  نداشته 
با  و  کنند  توجه  افغانستان  سینمای  به  باید  مي نامند، 
را  افغانستان  سینمای  عرصه،  این  در  سرمایه گذاری 

هویت بین المللی ببخشند. 

افغانستان  از یک دهۀ گذشته، سینمای  بیش  آیا در 
کار افتخارآمیزی داشته است؟

به تالش جوانانی که با عالقه مندی فلم مي سازند، باید 
ارج قایل شد. آفرین به آن ها؛ اما تا زمانی که در برابر 
تهاجم فرهنگِی کشورهای همسایه سد به وجود نیاید 
جوانان  این  نشود،  محدود  خارجی  فلم های  ورود  و 
به  افغانستان   سینمای  و  مي باشند  مأیوس  پُرتالش 

سوی ابتذال می رود.
شدند  ساخته  خوبی  فلم های  گذشته،  سال های  در 
که افتخاراتی را نیز به همراه داشتند. اما از این میان، 
کارهای فلم ساز مبتکر، دوسِت دیرینه ام صدیق برمک، 

همیشه قابل ستایش است.

خواهد  سینما  روی  تأثیری  چه  سینمایی،  آثار  نقد 
داشت؟

بررسی  و  نقد  قابل  باشد،  که خوب  هنری یی  اثر  هر 
اثر  به کاستی ها و خوبی هاي یک  نقد در واقع  است. 
مي  پردازد و در نتیجه، به ارزش اثر هنری می افزاید. اما 
کسانی  که اثری را نقد مي کنند، باید از دانش و آگاهِی 

کافی برخوردار باشند و نقدشان صادقانه ارایه شود.

ما  اختیارِ  در  را  وقت تان  این که  از  بی کران  سپاس 
گذاشتید.

سالمت باشید، برای شما و روزنامۀ وزین تان کامگاری 
آرزومنـدم!

نویسنده: اَن كوكلن 

برگردان: بهرنگ پورحسینی 
 

عنوان،  این  معنای  می توانیم  چیز  هر  از  پیش   
آیا  دهیم.  قرار  پرسش  مورد  را  هنر«،  »نظریه های 
در این جا حقیقتًا با همان معنایی از نظریه سروکار 
داریم که معموالً مد نظر داریم، یعنی نظریۀ علمی؟ 
یعنی نظریه یی که با یک انسجام درونی گزاره هایی 
پیوند  به هم  می شوند،  نتیجه  یکدیگر  از  که  را 
می دهد تا کلیتی را شکل دهد که ارزِش تفسیر یک 
الگویی که نظریه های  ابژه را دارد، بر طبق همان 
برای  این دست  از  نظریه هایی  آیا  دارند.  ریاضی 
فعالیت های هنری و برای حوزۀ هنر وجود دارند؟ 
در  نیست؟  ناسازگار  علمی  رویکرد  با  هنر  آیا 
نهایت، می توانیم حتا از خود بپرسیم )و در واقع 
اغلب می پرسیم( که آیا الزم است چیزی در مورد 
این  که  نیست  بهتر  آیا  یا  بدانیم،  هنر  نظریه های 
نظریه ها را کنار بگذاریم تا خود را وقِف حظ و 
لذت هنری کنیم؛ لذتی که نظریه پردازی مسلمًا آن 
را از بین خواهد برد یا دست کم از ما دور خواهد 

کرد.
یعنی  عنوان،  این  جمع  صورت  حال،  این  با 
»نظریه های هنر«، این فکر را به ذهن متبادر می کند 
که نوعی کنش متداوم وجود دارد که نویسنده گان 
بسیاری به آن پرداخته اند و بدون شک این کنش 
از جهاتی برای شان مهم بوده است. بنابراین، هنر 
به طریقی با نظریه ارتباط پیدا می کند، خواه این که 
یک  مثابۀ  به  نظریه،  که  آن  خواه  و  شود  آن  ابژۀ 

مولفۀ ضروری، جزِو هنر باشد. 
متعددی  نظریه های  که  هم چنان  ترتیب،  این  به 

وجود دارند، راه های ورودی متعددی هم وجود 
دارند. مسأله این است که از یک سو بدانیم چه گونه 
دیگر  سوی  از  و  کنیم  برقرار  تفکیک  آن ها  میان 
بدانیم کارکرد آن ها چیست، به درد چه کسی و چه 
چیزی می خورند، آیا مفید و قابل استفاده اند، و یا 

در فضای تیره و مبهِم تفکرات انتزاعی قرار دارند 
بی آن که زمینه یی عینی و ملموس بیابند.

هدف این کتاب روشن کردن همین نکات است، 
از  موجود،  نظریه های  برای  که  ترتیب  این  به 
نقطه نظر تأثیرشان بر حوزۀ هنر، نوعی گونه شناسی 

ارایه کند. این کار خود به پرسش دوم بحث مان، 
یعنی پرسش از فایدۀ نظریه ها هم پاسخ می دهد. 
این  گوناگونِی  و  تعدد  می رسد  نظر  به  واقع  در 
»بالفایده«  آن ها  که  است  آن  نشان دهندۀ  نظریه ها 
نیستند؛ بلکه اتفاقًا این گوناگونی تفکیک نقش های 
گوناگونی را که این نظریه ها، هم برای هنرمندان 
و آثارشان و هم برای عامۀ مردم توانسته اند بازی 
کنندـ  و هم چنان بازی می کنندـ  ضروری می سازد.
بنابراین، به جای آن که بر طبق یک ترتیب زمانی 
که  کاری  ـ  بپردازیم  هنر  فلسفه های  توضیح  به 
ـ  نمی کند  کفایت  محدود  مجال  این  آن  برای 
به  تصمیم گرفته ایم که ژانرهای گوناگون مربوط 
گفتمان های نظری را توصیف کنیم، و از طریق این 
دسته بندی، برخی از آن ها را که بیشترین تأثیر را 
بر احساسات زیبایی شناسانه، بر تفکرات در باب 
دهیم.  توضیح  داشته اند  هنری،  تولید  بر  و  هنر، 
این گزینش حاکی از آن است که در این جا تمام 
برخی  صرفًا  بلکه  نشده اند،  ارایه  هنر  نظریه های 
از آن ها را که شاخص یک ژانر گفتمانی بوده اند 

توضیح داده ایم.
---

متن باال مقدمۀ کتاب »نظریه های هنر« از مجموعه 
کتاب های متنوع و مقدماتی یی است که زیر عنوان 
طی  در   )Que sais-je( می دانم؟«  »چه  کلی 
چند دهه در فرانسه منتشر شدند. مشخصاِت این 

کتاب به زبان اصلی به این شرح است:
 Cauquelin, Anne. Les théories de
 l›art. Paris: Presses Universitaires
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مراسم فاتحۀ خوانی مارشال...
زیادی  شمار  و  جوانان  مجاهدین،  علما،  کشور، 
پروان  و  کاپیسا  پنجشیر،  باشنده گان والیت های  از 

اشتراک داشتند.

اشتراک کننده گان به روح مارشال محمد قسیم فهیم 
اتحاف دعا کرده و نبود او را ضایعۀ بزرگ خواندند.

نخست  معاون  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
جهادی  معروف  چهره های  از  و  ریاست جمهوری 
کابل  در  از  18حوت(  )یکشنبه  پیش  هفته  یک 

درگذشت و  در تپۀ بادام باغ  با حضور هزاران تن 
به خاک سپرده شد.

محمد  مارشال  خوانی  فاتحه  و  سوگواری  مراسم 
از  بیرون  از والیات و  قسیم فهیم در شمار زیادی 

کشور پیش از این نیز برگزار شده بود. 

احمد عمران
دورۀ  کارِی  فصل  هفتمین  مراسِم  در  کرزی  آقای 
شانزدهم شورای ملی، سخنرانِی مفصلی انجام داد؛ 
سخنرانی یی که به باور بسیاری ها، دو هدف اصلِی 
آقای کرزی را در خود بازتاب می داد. نخست آقای 
کرزی در این سخنرانی تالش کرد که دستاوردهای 
به  را  خود  حکومت داری  سال  سیزده  به  نزدیک 
گونۀ  به  خواست  این که  دوم  و  بکشد  دیگران  رِخ 
انتقادها و پرسش هایی که در  غیرمستقیم، به برخی 
ذهن شهرونداِن کشور نسبت به عمل کردِ او در مورد 

برخی مسایل به وجود آمده، پاسخ دهد. 
آقای کرزی سعی کرد با سخنرانی در مراسِم گشایش 
پارلمان افغانستان، از خود و کارنامه اش دفاع کند. او 
خدمِت  در  را  سخنرانی  این  سیستماتیک،  گونۀ  به 
برنامه ها و اهداِف خود قرار داده بود و از همین رو 
می  توان آن را یک برائت نامه تلقی کرد. آقای کرزی 
رییس جمهوری  عنوان  به  که  آخرین فرصت  این  از 
پارلمان  کار  رسمِی  گشایِش  می توانست  افغانستان 
را اعالم کند، به گونه یی استفاده کرد که نشان دهد 
گرفته،  این سال ها  در طی  را  تصمیم ها  برخی  چرا 
چرا در برخی موارد واکنش نشان داده و در مجموع، 
سیاست های او حوِل چه محوری قرار داشته است. 
شکل  به  خود،  سخنرانی  البه الی  در  کرزی  آقای 
بهبود  عرصۀ  در  حکومتش  دستاوردهای  از  آماری 
شده،  انجام  که  آن چه  و  افغانستان  مردم  زنده گِی 
عرصه های  در  زنان  مشارکِت  از  او  کرد.  یادآوری 
زیربناهای کشور،  بازسازی  از  اجتماعی،  و  سیاسی 
و روابط دولت با کشورهای دیگر سخن گفت. اما 
مهم ترین سخِن آقای کرزی در این سخنرانی این بود 
که او از افغانستاِن بدون قانون، یک افغانستاِن دارای 

قانوِن اساسی و قانون مدار ساخته است. 
دارای  افغانستاِن  از  وقتی  کرزی  آقای  که  نمی دانیم 
قانون اساسی و افغانستاِن قانون مدار سخن می گوید، 
منظورش دقیقًا چیست. شاید آقای کرزی فراموش 
در  افغانستان  زمان،  از  برهه یی  هیچ  در  که  کرده 
خالی قانونی به سر نبرده است، حتا در زمان طالبان. 
آموزه های  از  افراطی  برداشِت  به دلیل  طالبان  شاید 
دینی، قانونی را به اجرا می گذاشتند که نمی توانست 
با  ولی  باشد،  حاضر  عصر  نیازهای  پاسخ گوی 
افغانستان  در  همواره  قانون  نوعی  دست کم  آن هم 
داشتن  نفس  دیگر،  جانب  از  است.  داشته  وجود 
مشکالِت  حالِل  به تنهایی  نمی تواند  اساسی،  قانون 
قانون  اصاًل  بریتانیا  مثل  کشوری  باشد.  کشور  یک 

اساسی یی آن گونه که ما از آن تعبیر می کنیم ندارد، 
مهم  است.  قانون مدار  کشورِ  یک  شک  بدون  ولی 
قانون  نام  به  کاغذ  در  چیزی  صرفًا  که  نیست  این 
اساسی وجود داشته باشد تا یک کشور را به کشوری 
روی  از  قانون  این  باید  بل  کند؛  تبدیل  قانون مدار 

کاغذ بیرون شود و جنبۀ عملی پیدا کند. 
آقای کرزی فراموش کرده است که در افغانستاِن پس 
از نظام تحجر طالبانی، طی یک نشسِت کالن قانون 
اساسی به تصویب رسید، ولی به زودی مشخص شد 
قانون اساسی یی که در نشست کالِن مردمِ افغانستان 
مورد  ریاست جمهوری  ارگ  در  شده،  تصویب 
دستبرد قرار گرفته و به گونه یی درآمده تا بتواند از 

رییس جمهور یک مستبد تمام عیار بسازد. 
چرا آقای کرزی از قانون اساسی به عنوان دستاورد 
خود سخن می گوید، ولی از دستکاری ها و در روی 
کاغذ ماندِن این قانون هرگز حرفی نمی زند؟ آیا با 
تصویب قانون اساسی آن گونه که آقای کرزی مدعی 
تبدیل  مدار  قانون  کشورِ  یک  به  افغانستان  است، 
شده؟ اگر چنین است، پس چرا این همه بی عدالتی و 

حق تلفی در جامعۀ افغانستان جریان دارد؟ 
آقای کرزی پس از ده سال که از عمر قانون اساسی 
می گذرد، تازه متوجه شده که این قانون چیزی نبوده 
دلیل،  به همین  و  دهد  پاسخ  نیازهای کشور  به  که 
او از تعدیِل قانون اساسی در سال های آینده سخن 
نیاِت  به  نسبت  نمی توان  نیز  این جا  در  می گوید. 
آقای کرزی خوش بین بود. او چرا در سال هایی که 
بر مسند ریاست جمهوری کشور تکیه زده  خودش 
بود، از تغییرات در قانون اساسی سخن نمی گفت؟!... 
پاسخ ساده است، چون آقای کرزی بهتر از هر کِس 
قانونی می تواند دسِت  دیگری می دانست که چنین 
او را برای بسیاری از بی قانونی ها باز نگه دارد. اما او 
پس از خود هرگز نمی خواهد که اختیاراِت آن چنانی 

در دست زمام داراِن بعدی قرار داشته باشد. 
آقای کرزی می توان چند  این سخن و خواسِت  از 

برداشت را ارایه داد: 
که  دهد  نشان  کرزی خواست  آقای  این که  نخست 
را  افغانستان  اساسِی  قانون  در  موجود  مشکالت 
می داند و در زمان ریاست جمهوری اش به آن اشاره 
داشته است؛ دوم این که آقای کرزی خواست با طرح 
که  دهد  نشان  اساسی  قانون  در  تعدیل  کردِن  وارد 
در  قانون مداری  از  نمی شود  قانونی  چنین  با  دیگر 
کرزی  آقای  این که  سوم  و  گفت؛  سخن  افغانستان 
هنوز از طرح »پوتین ـ مدودف« که در روسیه اجرا 

شد، ناامید نشده و انتظار دارد با تقلب و مهندسی، 
در  او،  نظر  مورد  شخص  تا  کند  فراهم  زمینه یی 
خود  آِن  از  را  ریاست جمهوری  کرسی  انتخابات 
سازد و آن گاه با تغییر و تعدیل در قانون اساسی، به 

بخشی از حکومِت آینده تبدیل شود. 
فصل  هفتمین  مراسِم  در  کرزی  آقای  سخنرانِی 
نیات  از  عماًل  ملی،  شورای  شانزدهم  دورۀ  کارِی 
رو  پیِش  انتخاباِت  قبال  در  کرزی  آقای  خطرناِک 
دیگر  که  بگوید  ظاهر  در  شاید  او  برمی دارد.  پرده 
افغانستان زنده گی  به عنواِن یک شهروند عادی در 
خواهد کرد، ولی مطمینًا در دل و رواِن خود هم چنان 

خواِب قدرت را می بیند. 
خود  سخنرانِی  از  دیگری  بخِش  در  کرزی  آقای 
تالش کرده که به گونۀ غیرمستقیم، به آن انتقادها و 
پرسش هایی پاسخ دهد که در اذهان عمومی همواره 
وجود داشته است. یکی از این مسایل، عدم امضای 
طی  کرزی  آقای  امریکاست.  با  امنیتی  توافق نامۀ 
جامعۀ  سوی  از  زیادی  فشارهای  با  اخیر،  ماه های 
افغانستان و بین المللی مواجه بوده است. او در این 
سخنرانی خواست که بگوید که با عدم امضای این 
توافق نامه، به خیر و صالِح مردم افغانستان کار کرده 
است. جالب این جاست که در همان زمانی که آقای 
امنیتی  توافق نامۀ  برابر  در  خود  عمل کرد  از  کرزی 
دفاع می کرد، در آن سِر کشور یعنی والیت هرات، 
والی این شهر در مراسم گرامی داشت از حادثۀ 24 
حوت، گفت که افغانستان با عدم امضای توافق نامۀ 
را گرفت.  بیشتر کشور  تباهی  و  فساد  امنیتی، جلو 
جالب این جاست که همین والی خردمند، چند ماه 
افغانستان  در  امریکا  سفارت  معاون  با  وقتی  پیش 
راه  بر سر  مانعی  هیچ  که  کرد  اعالم  داشت،  دیدار 
به زودی  و  ندارد  وجود  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 

افغانستان این سند را امضا خواهد کرد. 
خود  سخنرانی  آخرین  با  کرزی  آقای  حال،  هر  به 
در پارلمان کشور، چهار پیامِ مهم را که می خواست، 
برای عدمِ  به جامعۀ جهانی  پیام  ارایه کرد: نخست 
دخالت در انتخابات؛ دوم پیام به پاکستان که دیگر 
بردارد؛  افغانستان  داخلی  امور  در  مداخله  از  دست 
سوم پیام به مردم افغانستان که چه کارهایی را برای 
و  سیاست  اهل  به  پیام  چهارم  و  داده؛  انجام  آن ها 
ملی  وحدت  به  که  ریاست جمهوری  نامزدان 
بیاندیشند و برای افغانستاِن متحد یک دست شوند. 
ولی در مجموع در این چهار پیـام، آقای کرزی فقط 

اهداِف چنـدپهلوی خود را دنبال کرد!
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خشونت های طالبان انتخابات...
و تهدیدها علیه فعالیت های انتخاباتی دست داشت.

آینده  )ماه  اپریل  پنجم  در  است  قرار  افغانستان 
میالدی( انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند که 
از زمان سرنگونی طالبان در سال 2001 تاکنون اولین 
به  جمهور  رییس  یک  از  قدرت  دموکراتیک  انتقال 

رییس جمهور بعدی محسوب می شود.
قوانین افغانستان به حامد کرزی  رییس جمهور کنونی 
این کشور اجازه شرکت دوباره در انتخابات ریاست 

جمهوری را نمی دهد.
در خصوص عدم  این  از  پیش  بشر  دیده بان حقوق 
توانایی نیروهای امنیتی افغان برای ایجاد امنیت الزم 
در روز برگزاری انتخابات هشدار داده و ابراز نگرانی 

کرده است.
افغانستان  در  انتخابات  بر  نظارت  غیردولتی  سازمان 
پیشتر  افغانستان  آزاد  و  عادالنه  انتخابات  موسسه  و 
تهدیدات علیه  بودند که خشونت ها و  داده  گزارش 
انتخاباتی از زمان آغاز این فعالیت ها از  فعالیت های 
دوم فبروری 2014 تاکنون منجر به سه قتل، یک ترور 

ناموفق و شش تهدید به خشونت و استفاده از زور 
روز  به  نزدیک شدن  با  می رود  انتظار  که  است  شده 
پیدا  شدت  خشونت آمیز  فعالیت های  این  انتخابات 

کند.
طالبان  که تالش های  کرد  تأکید  آدامز همچنین  براد 
انتخابات  این  تخریب  و  خشونت  از  استفاده  برای 

نباید به موفقیت منجر شود.
وی ادامه داد: تاکتیک های طالبان برای ایجاد رعب و 
وحشت در جامعه تنها نشان دهنده ترس آنها از حق 

مردم افغانستان برای تعیین دولت آینده شان است.

400 هزار نیرو امنیت...
 ریاست جمهوری برگزار شده و مخالفان مسلح 

نتوانسته اند هیچ کدام از این گردهمایی ها را 
مختل کنند.

نیروی  افزود: پولیس و  سخنگوی وزارت داخله 
برگزاری  برای  را  الزم  تدابیر  افغانستان  امنیتی 
انتخابات 16 حمل اندیشیده اند و نیروهای طالبان 
و مخالفان مسلح قادر نخواهند بود آسیبی به روند 

انتخابات وارد کنند.

صدیقی در همین حال از مردم افغانستان خواست 
با شرکت گسترده در انتخابات نگران امنیت نباشند 

زیرا امنیت آنان به طور کامل تامین خواهد شد.
سخنگوی وزارت داخله با تاکید بر اینکه نیروهای 
طالبان  نیروهای  تحرکات  تمام  از  افغان  امنیتی 
آگاهی دارند گفت پناهگاه نیروهای طالبان خارج 
از مرزهای افغانستان است از این رو نمی توان به 

طور کامل این گروه را نابود کرد.
صدیقی در ادامه افزود: تمام امکانات الزم برای 

برگزاری انتخابات به مراکز 34 والیت افغانستان 
انتقال داده شده است.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
در   93 سال  ماه  حمل   16 در  افغانستان  والیتی 
امنیتی  شدید  تدابیر  تحت  کشور  این  سراسر 

برگزار شود.
گفته می شود 300 هزار ناظر داخلی و بین المللی 
افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  بر  نیز 

نظارت خواهند داشت.

حرف های دوپهلو و اهداِف چندپهلوی آقای کرزی

رسغړونکي چارواکي...
یا د ځينو نوماندو لپاره کمپاین وکړي؛ دا د کمېسیون حق دی 

چې له حکومته وغواړي تررسه کول یې ودروي. که چېرې اسناد 

او شواهد نه وي نو بیا د حکومت دنده چې مقررۍ او بدلونه 

رامنځته کړي.

د یادونې وړ ده، تېره ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغو ټولو 

کې  مبارزو  انتخاباتو  په  کاندیدانو  د  چې  ته  چارواکو  دولتي 

مداخله کوي خربداری ورکړ چې؛ له دې کاره دې ډډه وکړي.

کې  کابل  په  نورستاين  یوسف  ډاکرت  ريیس  کمیسیون  دې  د 

په هره سطح کې  که  دولتي چارواکی  ته وویل؛ هر  خربیاالنو 

وي او پرې ثابته يش چې، په انتخابايت مبارزو کې یې د کوم 

لیرې  له دندې  فعالیت کړی،  یا زیان غیرقانوين  په ګټه  کاندید 

کول به یې جمهورريیس ته پیشنهاد کړي.

به یې هڅې  ته  او مخنیوي  قانون خالف عمل  د  دا  ده وویل، 

نورې هم تیزې يش. هغه همدارنګه وویل، د اوسني حکومت 

انتخابايت رشايطو کې  دغو  په  ده چې  هیله  ده؛  پاتې  موده  لږه 

وویل،  ده  ډډه ويش.  تبدیل څخه  او  تغیر  له  مقاماتو  دولتي  د 

اوسنی دولت دې د پستونو تبدیلۍ نوی حکومت ته پریږدي.

جنرال وردک هم میدان 

را ترک کرد

عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع سابق از نامزدی انتخابات 
کارزار  دفتر  کرد.  کناره گیری  کشور  ریاست جمهوری 
او را اعالم نکرده  انصراف  آقای وردک علت  انتخاباتی 

است.
جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع سابق افغانستان روز 
انصراف  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدی  از  یکشنبه 
وردک  انتخاباتی  کمپاین  مدیر  احمدزی،  سرور  داد. 
گفت: »ما اعالم می کنیم که جنرال وردک از رقابت های 
انتخاباتی کناره    گیری کرده است. او در رقابت ها شرکت 

نخواهد کرد«.
احمدزی درباره علت کناره گیری او معلوماتی ارایه نداد 
نامزدی شخص  از  اقدام،  این  با  آیا وردک  و نگفت که 

دیگری حمایت می کند، یا خیر.
روز  است  قرار  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
پنجم اپریل در کشور برگزار شود. این در حالی است که 
نیروهای بین المللی تا پایان سال روان میالدی این کشور 

را ترک می کنند.
پیش از این، قیوم کرزی برادر رییس جمهور حامد کرزی 
اوایل ماه روان میالدی به نفع زلمی رسول، وزیر خارجه 

پیشین افغانستان از رقابت های انتخاباتی کنار رفت.
با انصراف وردک، اکنون 9 نامزد برای احراز مقام ریاست 
جمهوری افغانستان به رقابت می پردازند. حامد کرزی، بر 
اساس قانون اساسی افغانستان اجازه ندارد برای بار سوم 

در این رقابت ها شرکت کند.

جانشین معاون اول رییس...
با صدای بلند اعالم کرد که پس از مشوره با بزرگان 
کشور تا یک هفتۀ دیگر فرد مناسب پُست معاونیت اول 

ریاست جمهوری را حتمًا به مجلس معرفی می کند.«
مارشال فهیم هفتۀ گذشته در اثر یک بیماری در کابل 

درگذشت.
به خاک  مراسم خاص  طی  کابل  باغ  بادام  تپۀ  در  او 

سپرده شد.
یک  را  فهیم  مارشال  مرگ  افغانستان  جمهور  رییس 

ضایعۀ بزرگ خوانده است.
استعفا  افغانستان، در صورت  قانون اساسی  بر اساس 
یا مرگ معاون ریاست جمهوری، رییس جمهور مکلف 
است کسی دیگر را برای دریافت رای تائید به مجلس 

معرفی کند.



انتخابات هیأت اداری مجلس بی نتیجه پایان یافت
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پس از آغاز به کار چهارمین سال از 
نماینده گان  پارلمان،  دور  شانزدهمین 
در نشست روز گذشتۀ خویش برای 
نتیجه یی  به  اداری  هیأت  انتخابات 

نرسیدند.  
اداری  هیأت  یکشنبه  روز  بود  قرار 
پارلمان پس از رأی گیری نماینده گان 
انتخاب شوند،  این مجلس  در داخل 

اما بی نتیجه پایان یافت.
پارلمان  اداری  هیأت  پست های 
افغانستان که روز گذشته برای تعیین 
 2 شامل  شد  برگزار  انتخابات  آن، 
یک  و  منشی  یک  معاونت،  پست 

معاون منشی بود.
پیشین  اول  معاون  یاسینی،  میرویس 
از  یکی  قدیر  عبدالظاهر  و  پارلمان 
اعضای این مجلس در پست معاونت 

اولی پارلمان نامزد شده بودند.
 201 گذشته،  روز  نشست  در 
کاندید  هر  که  داشتند  حضور  عضو 
موافق  رأی   101 اخذ  با  می توانست 
نایل  نظر خود  مورد  پست  به کسب 

شود.
اخذ  با  یاسینی  میرویس  این حال،  با 
65 رأی و عبدالظاهر قدیر با اخذ 82 
بدست  را  آرا  اکثریت  نتوانستند  رأی 
آورند تا یکی از این 2 نفر به سمت 

معاون اولی پارلمان برسد.
پارلمان  عضو   34 انتخابات  این  در 
رأی  دیگر  عضو   18 و  سفید  رأی 

باطل به این کاندیداها دادند.
پارلمان  دوم  معاون  پست  در 
دوم  معاون  سلجوقی  صالح محمد 
پیشین این مجلس در دوره پیشین و 
پیش  نعمت اهلل غفاری معاون 2 سال 
کرده  کاندید  را  خود  مجلس  این 

بودند.
رأی   66 اخذ  با  غفاری  نعمت اهلل 
خود  آن  از  را  سمت  این  نتوانست 
کند، اما صالح محمد سلجوقی با اخذ 
105 رأی توانست به سمت معاونت 

دوم پارلمان برسد.
پارلمان  اعضای  انتخابات  این  در 
رأی   14 و  سفید  رأی   15 افغانستان 

باطل نیز داده بودند.
پارلمان  این حال، در پست منشی  با 
گذشته  سال  منشی  الدین  سیداکرام 
قالت وال  عبدالقادر  و  مجلس  این 
پارلمان  اعضای  از  دیگر  یکی 

افغانستان کاندید شده بودند.
با  الدین  سیداکرام  انتخابات  این  در 
اخذ 82 رأی و عبدالقادر قالت وال با 
نتوانستند سمت منشی  اخذ 57 رأی 

پارلمان این کشور را بدست آورند.
در این رأی گیری 39 رأی سفید و 22 

رأی باطل نیز استفاده شد.
سمت  در  که  است  حالی  در  این 
عرفان  عرفان اهلل  تنها  منشی  معاونت 
یکی از اعضای پارلمان کاندید بود که 
با اتفاق آرأ توانست بدون رأی گیری 

به این سمت برسد.
مدیره  هیأت  انتخابات  بازهم  امروز 

مجلس برگزار می شود.
هیأت اداری پارلمان افغانستان به جز 
رییس، بطور سالیانه از سوی اعضای 

این مجلس انتخاب می شوند.

آنچلوتی:

 آماده بازی در ال کالسیکو هستیم

تیمش  پیروزی  از  بایرن مونیخ  اسپانیایی  سرمربی  
برابر لورکوزن ابراز رضایت کرد.

نتیجه  دو بر  با  بایرن  مونیخ موفق شد شنبه شب 
یک بایرلورکوزن را شکست دهد تا به رکورد 50 

بازی بدون شکست دست یابد.
از  پس  مونیخ  بایرن   سرمربی  گوآردیوال،  پپ 
پیروزی تیمش برابر لورکوزن گفت: در نیمه اول 
برسیم.  گل  به  توانستیم  که  بودیم  شانس  خوش 
گلی که مانژوکیچ در دقایق پایانی نخست به ثمر 
در  کرد.  راحت  دوم  نیمه  برای  را  ما  کار  رساند 

حال حاضر به یک یا دو پیروزی دیگر نیاز داریم 
تنها به این  نباید  اما  از قهرمانی مان دفاع کنیم.  تا 
تا  قدرت  با  باید  بلکه  کنیم،  فکر  بازی  دو  یکی، 
پایان فصل در تمام بازی هایمان به پیروزی برسیم.
قهرمانی  درباره  مونیخ  بایرن   اسپانیایی  سرمربی 
ما  که  نیست  مهم  گفت:  بوندسلیگا  در  تیمش 
بازی های  که  است  این  مهم  شویم.  لیگ  قهرمان 
دیدار  در  دهیم.  ادامه  فصل  پایان  تا  را  خوبمان 
برابر لورکوزن بازیکنانم نفوذهای کمی داشتند و 
شویم.  خطرساز  زیاد  نخست  نیمه  در  نتوانستیم 
با این حال روند تیم ما در نیمه دوم تغییر کرد و 
توانستیم بازی بهتری از خود به نمایش بگذاریم. 
در نهایت پیروزی مهمی کسب کردیم و توانستیم 

به هدف خود برسیم.
توماس مولر، مهاجم بایرن  مونیخ نیز پس از بازی 
شب گذشته گفت: بازی را برابر لورکوزن خوب 
به  فرصت هایمان  از  نتوانستیم  اما  کردیم،  شروع 
خوبی استفاده کنیم. باید روند بردهایمان را ادامه 
دهیم تا بتوانیم در همه بازی هایمان نمایش خوبی 

داشته باشیم.

یکی از اعضای کمیته مذاکره کنده طالبان گفت، 
هیات  با  دیدار  برای  تمایلی  طالبان«  »شورای 

دولت پاکستان در وزیرستان شمالی ندارد.
ابراهیم  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت،  پاکستان  اسالمی  جماعت  رهبر  خان، 
از  یکی  بهادر«،  »گل   گروه  میان  توافقنامه یی 
فرقه های طالبان پاکستان و دولت در وزیرستان 
»شورا«  آن  خاطر  به  که  دارد  وجود  شمالی 

تمایلی به برگزاری نشست در آنجا ندارد.
وی دیدار کمیته اش با شورای تحریک طالبان 
را دلگرم کننده خوانده و گفت، نتایج مثبت به 

دست آمده است.
نشستی  برگزاری  تدابیر  افزود،  خان  ابراهیم 
میان شورای تحریک طالبان پاکستان و هیات 

دولت صورت گرفته است.
در همین حال موالنا سمیع الحق،  رییس کمیته 
با نصیر علی خان، وزیر  مذاکره کننده طالبان 

داخلۀ پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد.
با  دیدارشان  از  را  خان  علی  نصیر  وی 
وزیر  ساخت.  مطلع  طالبان  تحریک  شورای 
به  نسبت  کمیته  این  به  نیز  پاکستان  داخلۀ 

صلح  روند  پیشبرد  برای  الزم  همکاری های 
اطمینان داد.

برای  مذاکره کننده  کمیته  این  از  همچنین  وی 
دولت  افزود:  و  کرده  قدردانی  تالش هایش 
روند  موفقیت  برای  جدی  طور  به  پاکستان 

مذاکرات تالش می کند.
گفت،  خوش بینی  ابراز  با  سمیع الحق  موالنا 
امیدوار است که ارتباطات دو جانبه راه را برای 
مذاکرات صلح  سازد.  هموار  کشور  در  صلح 
میان دولت و طالبان به دنبال حمله ماه گذشته 
این شبه نظامیان و کشتن 23 سرباز شبه نظامی 

پاکستانی که اسیر شده بودند، متوقف شد.

انفجار بمب کنار جاده یی در میدان وردک 
2 کشته و 3زخمی برجای گذاشت.

والی  سخنگوی  خوگیانی  عبدالمجید 
صبح  گفت:  یکشنبه  روز  وردک  میدان 
موتر  یک  عبور  هنگام  امروز)دیروز( 
وردک،  در  جاده یی  در  پولیس  نیروهای 
منفجر  منطقه  این  در  بمب جاسازی شده 

شد که بر اثر آن دو پولیس کشته و سه تن 
دیگر زخمی شدند.

خوگیانی گروه طالبان را مسوول این بمب 
گذاری معرفی کرد.

نیروهای طالبان تاکنون در این رابطه اظهار 
نظری نکرده است.

والیت  مطبوعاتی  دفتر  حال  همین  در 
ننگرهار از کشف شش راکت آماده پرتاب 

به شهر جالل آباد خبر داد.
دفتر مطبوعاتی والیت ننگرهار اعالم کرد 
شب  افغانستان  پولیس  و  امنیتی  نیروهای 
گذشته در منطقه دوم شهر جالل آباد این 
شش راکت آماده شلیک را کشف و ضبط 

کردند.

پیروزی  کسب  از  خوشحالی  با  رئال مادرید  سرمربی 
برابر ماالگا می گوید تیمش آماده بازی در ال کالسیکو 

است.
در  توانست  لیگا  بیست وهشتم  هفته   در  رئال مادرید 
موقعیت  تا  برسد  پیروزی  به  گل  یک  با  ماالگا  زمین 

خود را در صدر جدول رده بندی تثبیت کند.
کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید پس از پیروزی 
برابر ماالگا گفت: بازی بسیار سختی داشتیم. ماالگا در 
زمین خود تیم خوبی است و ما را تحت فشار قرار داد. 
داشتیم،  گلزنی  برای  زیادی  فرصت های  دوم  نیمه  در 
اما ما با بدشانسی نتوانستیم گلزنی کنیم. این باعث شد 
تالش  پیروزی  برای حفظ  مسابقه  پایانی  دقیقه   در  تا 
این  در  پیروزی  که  دانستیم  می  قبل  از  کنیم.  زیادی 
دیدار تا چه اندازه برای تیم ما مهم است. خوشحالم که 
به هدفمان رسیدیم و هیچ شانسی برای گلزنی به ماالگا 
ندادیم. از این نتیجه  راضی هستم، زیرا پیروزی مهمی 
برای ما محسوب می شد. قرار نیست در هر بازی دو 
، سه گل به حریف بزنیم. بعضی مواقع باید از کسب 

پیروزی حتی با یک گل خوشحال بود.
سرمربی رئال مادرید در پاسخ به این سوال که آیا این 
بازی بدترین فصل رئال مادرید بود یا خیر؟ گفت: به 
هیچ وجه این بازی بدترین بازی ما نبود. درست است 
که بر خالف بازی های گذشته خیلی نمایش شاخصی 

نداشتیم، اما نباید فراموش کنیم که تیم ما در نیمه دوم 
فرصت های زیادی برای گلزنی داشت.

تیمش  هافبک های  عملکرد  درباره  ادامه  در  آنچلوتی 
خوبی  خیلی  عملکرد  چپ  سمت  در  ایسکو  گفت: 
است  بازیکنی  او  هستم.  راضی  او  بازی  از  و  داشت 
که قابلیت بازی در نقاط مختلف زمین را دارد. حضور 

دی ماریا نیز باعث می شود تا تیم ما تعادل پیدا کند.
رئال مادرید هفته  آینده در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در 

دیداری حساس برابر بارسلونا به میدان خواهد رفت.
سرمربی ایتالیایی ر ئال مادر ید در پایان درباره بازی با 
بارسلونا در هفته  آینده گفت: انگیزه خوبی برای بازی 
هفته  آینده برابر بارسلونا داریم و کامال برای آن دیدار 

آماده هستیم.

گوآردیوال:

 قهرمانی بوندسلیگا مهم نیست

عدم تمایل طالبان به دیدار با نماینده گان اسالم آباد 

در وزیرستان شمالی

انفجار بمب در والیت وردک دو کشته برجای گذاشت

ورزش



Year 5  y  NO 1259 y Monday 17 march 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی 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.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالنوخورشيديمشتركميپذيرد

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

یک ساله - 4000 افغانی یک 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
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامۀ

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930۵6۵

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 ټاکنو څارونکي بنسټونه وايي، چې 

السوهنه  حکومت  د  کې  ټاکنو  په 

او  يش  کوالی  اغېز  ناوړه  ټاکنو  په 

همدې  په  ويش.  ډډه  ترې  چې  باید 

کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  کې  حال 

خربداری ورکړی هغه دولتي مامورین 

به خپلې دندې له السه ورکړي، چې 

السوهنه  کې  پروسې  ټاکنیزې  په 

کوي.

د رڼو او عادالنه ټاکنو د بنسټ مرش 

محمدنعیم ایوبزاده ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، په ټاکنو کې له 

دولتي امکاناتو د ځینو نوماندو په ګټه 

یوه  السوهنه  چارواکیو  د  او  استفاده 

سرته ستونزه ده.

کې  ټاکنو  په  ورکوي  ګواښونه  خلک  ټول  خربه،  په  هغه  د 

دا خربداری ورکوي چې  باید السوهنه ونيش، حکومت هم 

چارواکي دې په ټاکنو کې السوهنې نه کوي؛ خو مهمه دا ده 

چې باید هغه موارد له منځه یوړل يش، چې السوهنو ته زمینه 

برابروي، تر اوسه هیچا هم په دې اړه فکر نه دی کړی.

نوموړي زیاته کړه، حکومت باید له نوماندو رسه د حکومتي 

چارواکیو د همکارۍ او السوهنې تفکیک له منځه یويس او 

هیچاته اجازه ورنه کړي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، ځکه 

دا کار د حکومت بې پرېوالی، د ټاکنو مرشوعیت او شفافیت 

تر پوښتنې الندې راويل.

چارواکیو  حکومتي  د  کې  ټاکنو  په  وویل،  ایوبزاده  ښاغيل 

السوهنه په ټاکنو ناوړه اغېز کوي او په دې پروسې د خلکو 

باور ته زیان رسوي.

په همدې حال کې د ازادو او عادالنه ټاکنو د بنسټ ویاند فهیم 

افغانستان  د  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  نعیمي 

د ټاکنو د قوان له مخې له نوماندو د دولتي مامورینو مالتړ،  

کمپاین کول، دولتي امکانات د ځانګړو نوماندو په واک کې 

د  کول  تبلیغاتو  دېرو  د  ورته  کې  رسنیو  دولتي  په  او  ورکول 

قانون خالف عمل او رسغړونه ده.

ځینې  چې  ښيي  دا  هم  معلومات  فیفا  د  کړه،  زیاته  نوموړي 

دولتي چارواکي د ځانګړو نوماندو لپاره په کمپاین بوخت دي 

چې په ښکاره د ټاکنو له قانون نه رسغړونه ده. 

ښاغلی نعیمي وايي، په ټاکنو کې د دولتي چارواکیو السوهنه 

او د ځینو مشخصو نوماندو لپاره د دولتي امکاناتو کارول به په 

ټاکنو ناوړه اغېز وښندي: )) د دې مداخلو د مخنيوي لپاره د 

ټاکنو خپلواک کمېسیون ځانګړي طرزالعملونه جوړ کړي دي. 

په ټاکنو کې د نه السوهنې په اړه د ولسمرش فرمان هم شته. 

قوانین، طرزالعملونه او د ولسمرش فرمان باید پلی يش.((

د  او  ټاکنو خپلواک کمېسیون  د  راز  دغه  ویاند وویل،  فیفا  د 

په  وکړي،  هڅې  جدی  برخه  دې  په  باید  کمېسیون  شکایاتو 

ځانګړي ډول د شکایاتو کمېسیون، د هغو کسانو نومونه باید 

حکومت ته ورکړي، چې په ټاکنو کې مداخله کوي.

ښاغيل فهیم نعیمي زیاته کړه، حکومت به بیا د ټاکنیزو شکایتو 

د کمېسیون د وړاندیز له امله هغو چارواکیو ته چې شکایت 

ترې شوی وي سزا ورکوي، چې له خربداري نیولې د دندو تر 

ځنډولو او منفک کولو پورې په کې شامل دي.

او  مقرریو  د  نویو چارواکیو  د  کې  په حکومت  راز  دغه  هغه 

بدلونو په اړه، چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون هم پرې نیوکه 

کړې وویل، که چېرې کمېسیون داسې اسناد او شواهد لري 

چې دغه مقررۍ او بدلونونه د ټاکنو لپاره کېږي چې په ټاکنو 

کې مداخله وکړي،...

                                                                      ادامه صفحه 6

پنجمین تفاهمنامۀ همکاری های افغانستان و تاجیکستان رسغړونکي چارواکي دې مجازات يش
امضا شد

تفاهمنامه  پنجمین  تاجیکستان  و  افغانستان 
مختلف  عرصه های  در  را  کشور  دو  اقتصادی 

اقتصادی، تجاری و بهداشتی به امضا رساندند.
یکشنبه  روز  کشور  ریاست جمهوری  دفتر 
افغانستان  اعزامی  هیات  سفر  در  که  کرد  اعالم 
همکاری های  تفاهنمامه  پنجمین  تاجیکستان  به 
اقتصادی  زمینه های  در  ،دوشنبه  کابل  اقتصادی 
و تجاری، گمرکات، بیمه، معارف و تحصیالت 
فرهنگ،  زراعت،  نقل،  و  حمل  معادن،  عالی، 

جوانان، توریسم و بهداشت به امضا رسید.
دولت افغانستان ابراز اطمینان کرد با امضای این 
تفاهمنامه ها روابط کابل - دوشنبه بیش از پیش 

نزدیک خواهد شد.
تجاری  و  اقتصادی  همه جانبه  تفاهمنامه  پنج 
شرایط را برای همکاری های تجار و بازرگانان 
دو کشور فراهم کرده است و مقامات دو کشور 
 ، کابل  جانبه  همه  گسترش  لزوم  به  همواره 

دوشنبه تاکید کرده اند.
که  کشور  اقتصاد  وزیر  ارغندیوال  عبدالهادی 

ریاست هیات اعزامی افغانی به تاجیکستان را بر 
با علی رحمان رییس  این سفر  عهده داشت در 
توسعه  لزوم  بر  و  دیدار  نیز  تاجیکستان  جمهور 
همکاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو 

کشور تاکید کرد.
ششمین نشست مشترک دو کشور برای گسترش 
همکاری های اقتصادی، اجتماعی سال 2015 در 

کابل برگزار خواهد شد.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت فواید عامه

ریاست عمومي حفظ و مراقبت سرک ها
ریاست فواید عامه والیت پنجشیر

آمریت مالي و اداري
مدیریت ترانسپورت

ریاست فواید عامه والیت پنجشیر به مقدار)60000( شصت هزار لیتر تیل دیزل ضرورت وسایط خویش 
را قرار داد مي نماید شرکت هاي دولتي، خصوصي و لوژستیکي که خواهش قرار داد را داشته باشند 
درخواست هاي خویش را الي مدت 21 یوم بعد از نشر اعالن به مدیریت ترانسپورت ریاست فواید 
عامه والیت پنجشیر واقع پاراخ سپرده شرطنامه و مشخصات را مالحظه کرده تضمین نقدا اخذ مي گردد.


