
آرای دور دوم  بازشماری  انتخابات روند  کمیسیون 
روز  چاشت  از  پس  را  ریاست جمهوری  انتخابات 
گذشته بدون ناظران تیم اصالحات و همگرایی آغاز 

کرد. 
ستاد انتخاباتی عبداهلل عبداهلل گفته است تا هنگامی 
تفتیش  پروسۀ  در  آن  ها  سه ماده یی  که خواست های 
آرا در نظر گرفته نشود، وارد پروسۀ تفتیش نخواهند 

شد. 
محمد محقق معاون عبداهلل عبداهلل گفت که دو ماده 
از جملۀ پنج ماده پیشنهادی آن ها، از سوی تیم تحول 
و تداوم و کمیسیون انتخابات پذیرفته شده؛ اما روی 

سه مادۀ دیگر اختالف  ها همچنان پابرجاست. 
او گفت تا هنگامی که این سه مادۀ دیگر در این روند 
در نظر گرفته نشود، آرای پاک از آرای تقلبی جدا 

شده نمی تواند.
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور  اما 

دیروز  »ما  گفت:  خبرنگاران  به  کابل  در  انتخابات 
و امروز انتظار کشیدیم، اما تا نیمه روز هم ناظران 

داکتر عبداهلل نیامدند.«
که  گرفت  تصمیم  باالخره  کمیسیون  که  افزود  نور 
در غیاب تیم عبداهلل بازشماری آراء ادامه داده شود.
یوسف نورستاني...                      ادامه صفحه 6

سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  چهل و  هشت   y دو شنبه  13 اسد / مرداد  y 1393 7 شوال المکرم   y 1435 4 آ گیست   2014

شهرت مانند زيبايي، هميشه گي نيست.
باخ

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جامعۀ جهانی باید میانجی باشد نه طرف!

با  بلخ   والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسووالن 
ابراز نگرانی می گویند که در شماری از روستاهای آن 
والیت به دلیل نا امنی، آثار باستانی با تهدید قاچاق و 

غارت از سوی افراد مسلح ناشناس مواجه می باشد.
رییس اطالعات و فرهنگ بلخ می گوید که کشورهای 
آلمان، امریکا ، ترکیه و ناروی بیشتر از ۱۰ ساحه و آثار 
باستانی بلخ را ترمیم...                     ادامه صفحه 6

شورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرده است که پاکستان نه تنها 
در مبارزه با تروریسم با این کشور همکاری نکرده، بل حضور 
مشاوران و نظامیان پاکستانی در صفوف تروریستان افزایش یافته 

است. 
تحت  گذشته  روز  که  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  جلسۀ  در 
به حمایت  پاکستان  برگزار شده،  ارگ  در  ریاست حامد کرزی 

مستقیم از تروریسم و طالبان متهم شده است. 
شورای  است:  آمده  فرستاده  رسانه ها  به  ارگ  که  اعالمیه یی  در 
امنیت ملی روی اسناد ارایه شده توسط ارگان های امنیتی کشور 
مبنی بر افزایش حضور نظامیان پاکستانی در صفوف طالبان غور 
نمود؛ مدارک بدست آمده نشان می دهد که حکومت پاکستان بر 
و  نبوده  پابند  تروریستان  علیه  مبارزه  بر  مبنی  خویش  تعهدات 
برعکس نه تنها به فعالیت های...                     ادامه صفحه 6

منسوب  صوتی    فایل  همگرایی،  و  اصالحات  ستاد 
در  تقلب  به  را  او  و  کرده  منتشر  را  خلیلی  کریم  به 

انتخابات متهم کرده است.
در این نوار کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری، 
هوادارانش  از  جمعی  به  محرمانه  صحبت  یک  در 
اطمینان می دهد که اشرف غنی احمدزی به هر وسیله 
ممکن، پیروز این انتخابات ساخته می شود. او در این 
نوار تاکید می کند که سخنانش محرمانه است و نباید 

افشا شود.
انتخاباتی داکتر عبداهلل با نشر این سند، روز  اما ستاد 
محمد  که  کرد  اعالم  مطبوعاتی  کنفرانس  در  یکشنبه 
کریم خلیلی نیز در تقلب گسترده به نفع اشرف غنی 

احمدزی دست داشته است.
رییس ستاد اصالحات وهمگرایی گفت: ما از اول نیز 
گفته بودیم که مثلت ارگ، کمیسیون انتخابات و تیم 
ملت  نمی خواهند  و  داشته  دست  تقلب  در  ما  رقیب 

افغانستان به آرزوی خود برسند.
تیم  تاکید کرد که فایل های صوتی و اسنادی که  وی 
اصالحات و همگرایی در دست دارند، دقیق و مستند 

می باشد.
رابطه  این  در  تا  خواست  متحد  ملل  سازمان  از  وی 
تحقیق کند و افزود: منابعی که این اسناد و مدارک را 
در اختیار آنان قرار داده بعد از تحقیقات سازمان ملل 

افشاء خواهد شد.

صوتی  فایل  این  که  گفت  ارسالیی  بریالی  نصراهلل 
واقعی است و هدف پخش آن این است که به مردم 
حکومت  دست  آله  نهاد  نام  »کمیسیون  که  بگویند 
است« و در انتخابات به نفع نامزدی...   ادامه صفحه 6

آبده های تاریخی بلخ

 در معرض تاراج قرار دارد
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بسیاری ها از مشکالِت پساانتخاباتی حرف 
به شدت  را  جامعه  که  مشکالتی  می زنند؛ 
سیاسی  بحران های  از  رسانده اند؛  آسیب 
نگران کنندۀ  افزایِش  تا  گرفته  اقتصادی  و 

ناامنی ها در سراسِر کشور! 
درگیر  انتخاباتی  جنجال های  در  که  دولت 
و  کرده  رها  را  چیز  همه  سکاِن  است، 
جامعه را به حاِل خود گذاشته است. بر اثِر 
غفلت های بزرگی که در ماه ها و هفته های 
اخیر بروز کرده، هزاران هراس افکِن داخلی 
جنوب،  شرق،  در  را  مناطقی  خارجی  و 
قرار  هجوم  مورد  کشور  شماِل  و  غرب 
داده اند. حمالِت شورشیان و هراس افکناِن 
داخلی و خارجی در حالی افزایش یافته که 
شرم آوری  به صورِت  منطقه یی شان  حامیاِن 
اسالمِی  جمهوری  سوی  به  انتقاد  انگشت 

افغانستان دراز کرده اند. 
حضور  از  آن که  بدون  پاکستان  دولت 
صفوِف  در  کشور  آن  مسلِح  فرد  هزاران 
در  دهشت افکن  گروه های  جنگجویاِن 
افغانستان شرمنده باشد، به صورِت پیوسته 
هشدار صادر می کند که نسبت به حمالت 
خواهد  تند  واکنش  افغانستان  خاِک  از 
داشت. اخیراً یک مقام ارشِد نظامی پاکستان 
به اکسپرس تریبون گفته است که اگر کابل 
برای توقِف حمالِت شورشیان از خاِک آن 
گزینه های  از  اسالم آباد  نکند،  اقدام  کشور 
برای  زور  از  استفاده  شموِل  به  دیگری 

توقِف این حمالت کار خواهد گرفت. 
پاکستان  خارجۀ  وزارت  نیز  پیش  چندی 
در  افغانستان  سفارِت  کاردار  فراخواندِن  با 
را  خود  شدید  اعتراِض  مراتب  اسالم آباد، 
نسبت به حمالت از خاک افغانستان اعالم 
کرد. پاکستان مدعی است که شورشیانی از 
خاِک افغانستان به آن کشور حمله می کنند. 
اعتراض ها در حالی صورت می گیرند  این 
قربانی  این سو  به  سال ها  از  افغانستان  که 
تروریسِم منطقه یی بوده و نسبت به حضور 
اردوگاه های  و  مرز  آن سوی  در  شورشیان 
آموزش و تجهیِز آن ها بارها و بارها انتفاد 

کرده است. 
ناامنی های موجود در افغانستان، ریشه های 
که  نیست  موضوعی  این  و  دارد  پاکستانی 
بتوان آن را پوشیده نگه داشت. هزاران هزار 
فرد مسلح که به گروه های تروریستی تعلق 

اردوگاه های  در  مرز  سوی  آن  در  دارند، 
به  و  می بینند  آموزش  هراس افکنان 
ضد  فعالیت های  انجامِ  به هدِف  افغانستان 
دولتی فرستاده می شوند. کشتار غیرنظامیان 
در افغانستان که این همه نگرانی را در سطِح 
سوی  از  عماًل  برانگیخته،  جهان  و  کشور 
گروه هایی صورت می گیرد که در پاکستان 

آموزش دیده اند. 
تازه ترین گزارش سازمان ملل نشان می دهد 
که در شش ماه گذشته، در افغانستان حدود 
 33۰۰ حدود  و  کشته  غیرنظامی   ۱6۰۰
سازمان،  این  شده اند.  زخمی  غیرنظامی 
مسووِل  را  افغانستان  دولتِی  نیروهای 
در  کرده،  اعالم  تلفات  این  درصِد   8 تنها 
درصد   74 مسووِل  طالبان  گروه  که  حالی 
تلفاِت غیرنظامیان اعالم شده اند و نیروهای 

بین المللی نیز مسووِل یک درصد. 
دغدغه های  از  غیرنظامیان  تلفاِت  افزایش 
مهِم جامعۀ جهانی در افغانستان بوده، ولی 
هیچ  می شد،  برده  انتظار  که  آن گونه  هرگز 
این  کاهِش  برای  جهانی  سازماِن  و  نهاد 
تلفات اقدامِ جدی انجام نداده است. اقدامِ 
جدی برای کاهش میزان تلفاِت غیرنظامیان 
تفکِر  با  تنگاتنگ  پیوند  افغانستان،  در 
دروِن  در  هم  طالب پروری  و  شورش گری 
آن  از  بیرون  در  و هم  دارد  دستگاه دولت 
و در کشورهای همسایه و به ویژه پاکستان. 
عنوان  به  پاکستان  خاِک  از  که  طالبانی 
عامل  می برند،  استفاده  مطمین  پناهگاهی 
در  غیرنظامیان  تلفاِت  و  اصلِی خشونت ها 
جنِگ  سیاسِت  به  واکنش  اما  افغانستان اند. 
دولت مرداِن  سوی  از  که  همان گونه  نیابتی 
در سطح  نبوده،  توجه  مورد  چندان  کشور 
شاید  است.  نشده  پی گیری  نیز  بین المللی 
بام و  ضعِف اصلی در همان سیاسِت یک 
دو هوای دولت مرداِن کشور نهفته باشد که 
تالش های صادقانه برای رفِع بحراِن امنیتی 

انجام نداده اند. 
به  تروریستان  که  سیاستی  در  تردید  بدون 
برادر تقلیل می یابند و فرمان صادر می شود 
از  نیستند  مجاز  کشور  امنیتِی  نیروهای  که 
سالح های سنگین در مبارزه با هراس افکنی 
و  هراس افکنان  را  سود  کنند،  استفاده 
حامیان شان می برند. این سیاست، چندان با 
تفاوت  پاکستان  تروریست پرورِی  سیاسِت 

ندارد. به همان میزان که نظامیان پاکستانی در 
حمایت از گروه های تروریستی قرار دارند، 
حمایت  این  نیز  کرزی  آقای  سیاست های 
را تشدید کرده است. نظامِی پاکستانی چرا 
رو در روی تروریست و دهشت افکن قرار 
گیرد درحالی که آقای کرزی آن ها را برادر 

خطاب می کند؟
روی  دارد.  نیز  دیگری  روی  سکه  این  اما 
پاکستانی  هزاران  حضور  سکه،  این  دیگِر 
روز  چند  همین  است.  طالبان  صفوِف  در 
یورش  شاهد  ننگرهار  حصارِک  پیش، 
با  همکاری  در  پاکستانی  صدها  مرگبارِ 
این حمله چنان حضورِ  بود.  طالباِن مسلح 
که  گذاشت  نمایش  به  را  پاکستانی ها 
مطرح  نمی تواند  نیابتی  جنِگ  بحث  دیگر 
یک  مستقیم  جنِگ  عماًل  جنگ  این  باشد. 
کشور علیه کشورِ دیگر است. با این حال، 
را  امر  واقعیِت  این که  جای  به  پاکستانی ها 
بپذیرند، با مغالطه تالش می ورزند که مسأله 

را وارونه نشان دهند. 
ضعف های  از  نمی توان  این میان  در  البته 
ارگ  به ویژه  و  کشور  دولت مرداِن  مشهودِ 
ریاست جمهوری چشم پوشی کرد. سیاسِت 
هراس افکنان  و  شورشیان  برابر  در  ضعف 
که آقای کرزی خوش دارد از آن به عنوان 
کند،  یاد  آشتی  و  انعطاف پذیری  سیاسِت 
به  را فربه ساخته است.  این گروه ها  عماًل 
می بینیم ساحۀ جنگ  که  است  دلیل  همین 
و  جنوبی  مرزهای  محدودۀ  در  ناامنی  و 
شرقِی کشور باقی نمانده و حاال هرات در 
غرِب کشور و مزار در شمال و بخش های 
دست خوِش  نیز  پایتخت  از  مشخصی 
عوامل  شده اند.  سیستماتیک  ناآرامی های 
این ناآرامی ها البته به بررسی های جدی نیاز 
دارد؛ چون در برخی از این ناآرامی ها عماًل 
دست هایی از درون نظام دخیل اند. کسانی 
تالش دارند که پیش از انتقال قدرت، فضا 
برآینِد  نه  که  بسازند  مختل  گونه یی  به  را 
انتخابات معنایی داشته باشد و نه هم بتوان 

به ساده گی بر مشکِل امنیت چیره شد.
برای  کرزی  آقای  میراِث  اوصاف،  این  با 
مالی،  افالس  جز  چیزی  آینده،  حکومت 
فساد اداری و جنگی تمام عیار نخواهد بود! 
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احمـد عمران

از جنِگ نیابتی          حمالِت مستقیم  

به  منسوب  صدای  همگرایی،  و  اصالحات  تیم  دیروز، 
کریم خلیلی معاون دومِ رییس جمهوری را نشر کرد که 
نشان می دهد این مقامِ حکومتی از قبل، از انجامِ تقلب ها 
از  گروهی  به  و  بوده  آگاه  احمدزی  اشرف غنی  نفِع  به 

مردم در این باره اطمینان داده است.
تیم اصالحات و همگرایی با نشر این نوار صوتی می گوید 
که کریم خلیلی در تقلباِت گستردۀ انتخاباتی نقش داشته 
است. اگرچه منابع نزدیک به کریم خلیلی، این صدا را 
جعلی و ساخته گی خوانده اند، اما بریالی ارسالیی رییس 
ستاد انتخاباتی تیم اصالحات، با نشِر این سند گفت که 
سنِد نشرشده معتبر است و به هر مرجعی که الزم باشد، 

این سند را ارایه می دهند.
اگر با توجه به پافشاری یی که ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل 
این  درستِی  بر  را  فرض  دارد،  سند  این  بودِن  معتبر  بر 
سند بگذاریم، واضح می گردد که حکومت در بلندترین 
سطح رهبری اش، می دانسته که انتخابات به مسیِر دل خواه 
هدایت می شود و این بدون شک از قبل برنامه ریزی شده 
بوده است. بر بنیاد فرِض درست بودن این سند، اعتراِف 
رییس جمهوری نشان  آقای خلیلی به عنوان معاون دومِ 
هر  به  افغانستان  حکومِت  و  جهانی  جامعۀ  که  می دهد 
پیروز کردِن اشرف غنی احمدزی  نحو ممکن در تالش 
در این انتخابات اند و این در واقع، مشروعیِت انتخاباِت 

صورت گرفته را به گونۀ رسمی زیر سوال می برد.
آقای  به  منسوب  صدای  نشر  از  بعد  ساعاتی  اگرچه 
خلیلی، رییس دفتِر او طی یک کنفرانس خبری، انتساِب 
این صدا را به کریم خلیلی به شدت رد کرد و آن را جعلی 
این صدا،  بر فرض صحِت  ادامه گفت که  خواند و در 
نشر این سند دخالِت آقای خلیلی را در انجامِ تقلب ثابت 
نمی سازد. اما پیشتر از آن، تیم اصالحات و همگرایی از 
و  این سند  مورد  در  تا  بود  متحد خواسته  ملل  سازمان 
اسنادی که پیش از این از جانب این تیم نشر شد، تحقیق 
کنند. زیرا مشکل همین است که اسناد نشر شده از جانب 
این تیم، تا کنون مورد توجه و تحقیِق مراجِع داخلی و 
بین المللی قرار نگرفته است. حتا برعکس، افشای اسناد 
کمیسیون  دبیرخانۀ  پیشیِن  رییس  امرخیل،  به  مربوط 
مستقل انتخابات، سبب شد تا آن مقام کمیسیون، محبوِب 

آقای کرزی و برخی دیگر شود. 
هیچ  مسوول،  مرجع  یک  عنوان  به  حکومت  کنون  تا 
اقدامی در جهت رسیده گی به این سندها صورت نداده 
خود  برای  شک  بدون  سندها  این  بررسِی  زیرا  است؛ 
خواهد  دردسرساز  کرزی،  آقای  به خصوص  حکومت 
بود. اما مسلمًا افشای این سند که به کریم خلیلی معاون 
بیشتری  اهمیِت  یافته،  انتساب  ریاست جمهوری  دومِ 
نسبت به سندهای افشاشده در گذشته دارد. زیرا این سند 
انتخاباِت  اعتبار  گردد،  ثابت  آن  درستی  که  در صورتی 

افغانستان را یک سره زیر سوال قرار می دهد. 
بررسِی  نهادهای عدلی و قضایی که صالحیِت  بنابرین، 
این نوع اسناد را دارند، باید این سند را مورد مطالعه و 
بررسی قرار دهند. بی توجهی نهادهای مسوول در بررسی 
زیادی  پرسش های  با  را  عامه  ذهنیِت  اسناد،  نوع  این 
از  را در جامعه  متهم  افراد  اعتبارِ  نیز  و  مواجه می سازد 
بین می برد. نهادهای باصالحیِت داخلی و خارجی وظیفه 
دارند که این سندها را مورد مطالعه قرار دهند؛ چرا که 
کریم  به  منسوب  که  اخیر  سند  به خصوص  اسناد  این 
خلیلی است، اگر آن گونه که همواره ادعا شده، جعلی و 
ساخته گی باشند هم، به حیثیِت شخصیت ها و نهادهای 
معتبِر و از همه مهم تر به حیثیِت پروسۀ انتخابات صدمه 
وارد کرده  و می کنند. از این رو، باید مرجعی که احتماالً 
این سند  اگر  اما  را جعل کرده، مؤاخذه شود.  این سند 
و  مجرمان  با  قانون  طبِق  باید  نیز،  گردد  ثابت  درست 
مقامی  و  هر سطح  در  انتخاباتی  متقلباِن  و  قانون شکنان 

برخورد صورت گیرد. 

صدای منسوب به خلیلی
 به گونۀ جدی بررسی شود

تا
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بیان حمایت مالی برخی  با  النهضۀ تونس  رهبر جنبش اسالم گرای 
کشورهای عربی از جنگ علیه غزه اعالم کرد: پیروزی مقاومت در 

غزه بخشی از جریان مقابله با کودتا علیه بهار عربی است.
کرد:  اظهار  النهضۀ  اسالم گرای  جنبش  رهبر  الغنوشی،  راشد 
به  گسترش  و  پیشروی  حال  در  شد  آغاز  مصر  در  که  کودتاهایی 
سمت تمام کشورهای عربی است که انقالب عربی در آن ها رخ داده 
اما گفت وگوی  انتخاب کرده اند.  و حرکت به سمت دموکراسی را 
ملی در تونس تالش ها برای نابودی انقالب ها را با شکست روبه رو 
در  این  و  بود  پیروزی ها  این  از  دومی  دور  ترکیه  انتخابات  و  کرد 
حالیست که پیروزی مقاومت در غزه نیز حلقه سوم مقابله با کودتا 

علیه انقالب های بهار عربی است.
و  کشورها  برخی  که  بود  آزمایشی  غزه  به  حمله  افزود:  غنوشی 
کشورهای  و  گرفتند  قرار  آزمایش  مورد  آن  در  احزاب  و  سازمان 
عربی و اسالمی حقیقت و ماهیت واقعی خود را نشان دادند. آن ها 
نه تنها در این فاجعه ساکت ماندند بلکه در جنگ علیه غزه که توسط 

خزانه کشورهای عربی حمایت می شد نیز توطیه چینی کردند.
از  حمایت  در  تنها  نه  ملل  سازمان  نهادهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
حقوق بشری که در غزه نقض شده، شکست خوردند بلکه دست 

به توطئه هایی نیز زدند.
از  با سکوت خود  را که  ماهیت کشورهایی  این جنگ  افزود:  وی 
حمایت  بین المللی  و  انسانی  قوانین  خواهانه،  آزادی  جنبش های 

نکردند، آشکار کرد.
وی تصریح کرد: در این جنگ یا حق و یا اسرائیل غاصب پیروز 
می شود اما کشورهای عربی و نهادهای بین المللی و اسرائیل بدانند 

که در این فاجعه و جنگ ضرر زیادی را متحمل خواهند شد.

چالش های جهانی، آزمونی برای اراده اوباما
پشت  از  »رهبری  رویکرد  از  پیش  چندی  اوباما  باراک 
صحنه« در سیاست خارجی امریکا صحبت کرد و اخیراً 
وزیر امور خارجه وی نیز عنوان کرده که امریکا بیش از 
هر زمان و با تاثیری بیشتر از گذشته، در نقاط مختلف 
جهان درگیر شده است، در حالی که منتقدان این مواضع 

دولت اوباما را نشان دهنده انفعال و ضعف می دانند.
از نقطه نظر سیاسی می توان گفت که بیشترین افول در 
سیاست خارجی باراک اوباما، ریاست جمهوری امریکا 
وی،  ملی  امنیت  مشاور  که  هنگامی   2۰۱۱ سال  در 
اقدامات دولت اوباما در لیبی را »رهبری از پشت صحنه« 

خواند، اتفاق افتاد.
اغلب امریکایی ها عادت به شنیدن چنین چیزی ندارند. 
اگرچه آن ها از جنگ خسته هستند اما آن ها یا می خواهند 
عدم  رویکرد  یا  باشند  جسورتر  امریکای  یک  شاهد 
مداخله از نوعی که سناتور رند پاول مورد حمایت قرار 
از پشت صحنه برای آن ها چندان  ببینند. رهبری  داد را 

قابل پذیرش نیست.
با دو وضعیت فوری و بسیار خطرناک در  اوباما  امروز 
هواپیمای  است:  نخست سقوط  روبرو  امریکا  از  خارج 
مسافربری خطوط هواپیمایی مالزی بر فراز مناطق تحت 
تسلط شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین است که 
ظاهرا با حمایت و دستور والدیمیر پوتین، رهبر روسیه 
انجام  ببخشد  را  شوروی  اتحاد  فروپاشی  نمی تواند  که 
نوار  به  اسرائیل  نظامی  حمله  بعدی  واقعه  است.  شده 
غزه است که حاکی از پیشرفت بسیار کم در روابط میان 
چند  رغم  به  آن  فلسطینی  همسایگان  با  اسرائیل  دولت 

دهه مذاکره است.
جاری  مسائل  دیگر  مشکالت  این  فهرست  به  می توان 
نظیر سوریه، عراق و ایران را اضافه کرد درحالی که الزم 
مرزهای  در  که  مهاجری  کودک  هزار  ده ها  به  اشاره  به 
امریکا ظاهر می شوند، چون خانه شان را در خشونت های 

امریکای مرکزی از دست  داده اند، نیست.
رییس جمهوری  روزانه  اطالعاتی  که جلسه  گفت  باید 

امریکا اکنون به طرزی استثنایی افسرده کننده است.
باید  یا  و  می تواند  امریکا  که  نمی کند  تصور  هیچ کسی 
مشکالت جهان را حل کند حتی اگر هنوز امریکا را تنها 
نقش  حال  این  با  بدانند.  جهان  در  باقی مانده  ابرقدرت 
امریکا در جهان در جریان مصاحبه هایی که جان کری، 
در  گذشته  یکشنبه  روز  طی  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
شبکه های تلویزیونی این کشور انجام داد،  بحث محوری 

بود.
جان کری در مصاحبه های خود در برنامه های پنج شبکه 
مهم امریکا شامل ان بی سی، ای بی سی،  سی بی اس، 

فاکس نیوز و سی ان ان به این مساله پرداخت.
کری در شبکه ای بی سی گفت: حقیقت این است که 
امریکا نسبت به هر زمانی در سال های اخیر در مکان های 

بیشتری در جهان درگیر شده و از نظر من با تاثیر بیشتری 
نیز درگیر شده است.

وی افزود: من نمی توانم زمانی را به یاد بیاورم که امریکا 
باشد  شده  درگیر  جهان  مختلف  نقاط  در  میزان  بدین 
درحالی که مردم این نقاط درباره ماندن ما نگران نیستند، 
تصدیق  و  کنیم  ترک  را  آن ها  ما  که  نمی خواهند  بلکه 

می کنند که رهبری امریکا در جهان حیاتی است.

جان  سناتور  و  گراهام  لیندسی  سناتور  حال  عین  در 

مک کین، دو سناتور جمهوری خواه جنگ طلب امریکایی 
این دیدگاه های سیاست خارجی جان کری را »خنده دار 

و توهم آمیز« خواندند.
مرا می ترساند که جان کری  این  لیندسی گراهام گفت: 
اعتقاد دارد جهان در وضعیت خوبی است. امریکا چسبی 
است که جهان آزاد را به هم وصل کرده است. رهبری از 
پشت صحنه دیگر کارآیی ندارد. جهان دچار سرگشتگی 
است و باراک اوباما تبدیل به پادشاه انفعال شده است. 
شکست  حال  در  جهان  سراسر  در  وی  سیاست های 
نیز  ما  کشور  به  زودی  به  مشکالت  و  هستند  خوردن 

خواهند آمد.
همچنین برخی دموکرات ها در امریکا نیز خواهان پاسخ 

قاطع تر امریکا در قبال مساله اوکراین هستند.
سناتور رابرت منندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای 

به وضوح والدیمیر  نیوز گفت:  فاکس  در شبکه  امریکا 
پوتین، رییس جمهوری روسیه موجب شرایط فعلی بوده 
و منابع الزم را برای شورشیان اوکراین فراهم آورده تا به 
این ترتیب تراژدی سقوط هواپیمای مسافربری رخ دهد.
وی افزود: از نظر من غرب و از جمله امریکا باید پاسخی 
به  کرده ایم  مشاهده  امروز  به  تا  که  آنچه  از  چشم گیرتر 

بحران اوکراین دهند.
با این حال نظری که جان کری در شبکه سی ان ان نسبت 
به چگونگی پاسخ امریکا به سقوط هواپیمای مسافربری 

نارضایتی  باعث  داد  اوکراین  شرق  در  مالزی  خطوط 
جنگ طلبانی نظیر گراهام خواهد شد.

گام های  اینکه  درخصوص  اکنون  ما  گفت:  کری  جان 
بعدی چه خواهد بود، در حال بحث با هم پیمانان اروپایی 
جمهور  رییس  عجوالنه،  اقدام  جای  به  و  هستیم  خود 
تا  و  دوراندیشانه  شیوه یی  به  را  خود  پاسخ  دارد  قصد 
جمع  حال  در  ما  دهد.  ارائه  واقعه  وقوع  از  پس  مدتی 
کردن حقایق بیشتر هستیم و من فکر می کنم که رهبران 
مسئول نیاز به حقایق دارند. این دقیقا کاری است که ما 

انجام می دهیم.
غلبه  انفعال  امریکا  این حال گراهام گفت: در دولت  با 
اما  باشد  دوراندیش  تا  می کند  اوباما تالش  باراک  دارد. 
متفکر  تا  او تالش می کند  انفعال می شود،   به  منجر  این 

باشد اما این منجر به ضعف می شود.

راشد الغنوشی: 

پیروزی مقاومت در غزه بخشی
 از جریان مقابله با کودتا علیه 

بهار عربی است

محمود عباس خواستار توقف 
فوری تجاوز اسرائیل به غزه شد

راسموسن: عربستان دست به دامن مصر و پاکستان

ناتو به دنبال طرح های 
دفاعی جدید است

عربستان سعودی از مصر و پاکستان برای حفاظت از 
مرزهایش در مقابل شبه نظامیانی که بخش وسیعی از 
عراق و سوریه را تصرف کرده اند، درخواست کمک 

کرده است.
لندن گزارش داد: یک مشاور دولت عربستان  تایمز 
درخواست  پاکستان  و  مصر  از  ما  گفت:  سعودی 

کمک کرده ایم.
دانیم  نمی  ما  و  نیست  مطمئن  هیچکس  افزود:  وی 
داعش چه نقشه ای در سر دارد اما مشخص است که 
گروهی به مانند اینها در صورت توان مکه را هدف 

قرار خواهند داد.
این مقام دولت عربستان اضافه کرد: ما بر این باوریم 
که آنها توانشان به تحلیل رفته اما با این حال نباید 

ریسک کنیم.
گروه تروریستی داعش که سابقا از گروه های وابسته 
در  کلیدی  شهرهای  از  زیادی  تعداد  بود  القاعده  به 

عراق را تصرف کرده است.
به نوشته بیزنس اینسایدر، دولت عربستان حق دارد 
نگران باشد، چراکه همراه با قطر به صورت مخفیانه 

به شورشیان سوری پول و سالح می داد.
پروژه  داعش  گوید:  می  قطری  ارشد  مقام  یک 

عربستان بوده است.
های  گروه  از  حمایت  برای  سعودی  عربستان  دلیل 
شورشی مخالفت با ایران بود که از اسد حمایت می 
دهه  در  امریکا  برای  آنچه  ماننده  به  اکنون  اما  کرد 
۱98۰ در افغانستان اتفاق افتاد، این تصمیم به ضرر 

خودش تمام شد.
حملۀ تمام عیار داعش به عربستان سعودی بعید به 

نظر می رسد اما تهدید راه یافتن اعضای این گروه به 
درون عربستان و انجام حمالت در این کشور خیلی 

محتمل است.

به نوشته ی المانیتور، آنطور که وزیر داخله عربستان 
گفته، تاکنون 62 عضو داعش در این کشور دستگیر 

شده اند.
تئودور کاراسیک عضو موسسه تحلیل نظامی خلیج 
لندن می  تایمز  به  دبی  در  نزدیک  )فارس( و خاور 
که  است  نکرده  سعی  حال  به  تا  کس  هیچ  گوید: 

داعش را ریشه کن کند.
وی می افزاید: زمانیکه قدرت این گروه تحکیم شود 
این خطر وجود دارد که به درون عربستان نفوذ کنند.

محمود عباس روز یکشنبه در بیانیه ی خواستار توقف فوری تجاوز 
اسرائیل به باریکه غزه شد.

به ویژه سازمان ملل، دولت آمریکا،  از جامعه جهانی  وی همچنین 
اتحادیه اروپا، روسیه، چین و باقی کشورهای جهان خواست برای 
با  باریکه غزه و همراهی  به  تجاوز  توقف  به  اسرائیل  ملزم ساختن 

پیشنهاد آتش بس مصر اقدام فوری به عمل بیاورند.
بیانیه  از  دیگری  بخش  در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
خود اسرائیل را مسوول پیامدهای خطرناکی که با تداوم جنگ علیه 
ملت فلسطین مترتب می شود، دانست و تاکید کرد: اسرائیل تجاوز 
و جنایات و جنگ خود را علیه ملت فلسطین تداوم بخشیده و در 
جریان آن مدرسه دیگری از مدارس آنروا را با بمباران که به شهادت 
و مجروح شدن چندین کودک، زن و پیرمرد منجر شده، هدف قرار 

داده است.
 ۱7 ساعت  هر  در  اسرائیل  گذشته  روز   27 جریان  در  افزود:  وی 
در هر  به غزه  تجاوز  آغاز  از  و  را کشته و مجروح کرده  فلسطینی 
سه ساعت یک کودک را به قتل رسانده است، این در حالی است 
فلسطینی  گروه های  و  آزادی بخش  سازمان  در  فلسطینی  رهبران  که 
پیشنهادات جامعه جهانی را برای آتش بس پاسخ داده اند؛ پیشنهاداتی 
که سازمان ملل و آمریکا آنها را تایید کرده اما این آتش بس در نتیجه 

تداوم تجاوز اسرائیل به غزه فروپاشیده است.
محمود عباس در پایان گفت: به رغم این اقدامات، ما هیئتی فلسطینی 
را به قاهره بر اساس تمایل به آتش بس و توقف تجاوز و کشتار مردم 
به  اعزام هیئت  بهانه های واهی  با  اما اسرائیل  اعزام کردیم  به قاهره 

مصر را رد کرد.

دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( گفت 
اوکراین،  در  روسیه  های  مداخله  بحبوحه  در  که 
های  طرح  شمالی)ناتو(  آتالنتیک  پیمان  سازمان 

دفاعی جدید را آماده خواهد کرد.
فوگ  فرانسه،آندرس  خبرگزاری  گزارش  به 
راسموسن با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر 
انگلیس در مورد بحران اوکراین و روابط با روسیه، 
با یکی از روزنامه های فرانسه گفت:مداخله روسیه 
در اوکراین یک هشدار به حساب می آید و شرایط 

امنیتی جدیدی را در اروپا ایجاد کرده است.
نظامی  های  تمرین  ما  افزود:  ناتو  ارشد  مقام  این 
مان را تقویت و طرح های دفاعی جدیدی را آماده 
می کنیم. کشورهای عضو ناتو را تشویق می کنم 
تا سرمایه گذاری هایشان را در امور دفاعی افزایش 

دهند.
دبیرکل ناتو ادامه داد: طی پنج سال گذشته روسیه 
افزایش  درصد   5۰ تا  را  خود  دفاعی  های  هزینه 
تا  میانگین  طور  به  ناتو  کشورهای  و  است  داده 
را  روند  این  باید  ما  اند.  داده  کاهش  درصد   2۰

تغییر دهیم.

                                                                                                                               روزنامه کريستين ساينس مانيتور
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بخش دوم و پایانی

چاقیباماچهمیکند؟

چاقی، درد را تشدید می کند
در یک تحقیق معلوم شد افرادی که وزن بیشتری دارند و سنگین تر هستند، درد 
و ناراحتِی بیشتری را تجربه می کنند. در این مطالعه، کارشناسان بهداشِت عمومی 
و  آزمایش  نفر  میلیون  یک  از  بیش  سالمتِی  وضعیت  به  مربوط  اطالعاِت  روی 
سال های  بین  تلیفونی  مصاحبه های  طریق  از  اطالعات  این  دادند.  انجام  بررسی 
2۰۰8 تا 2۰۱۰ میالدی جمع آوری شده بودند. 38 درصد از شرکت کننده گان مبتال 
به اضافه وزن و 25 درصد آن ها چاق بودند. به گزارش سایت انترنتی هلت دی 
نیوز، نتایج بررسی ها نشان داد میزان احساس درد در افرادی که دارای اضافه وزن 

هستند، نسبت به گروهی که وزن طبیعی دارند، 2۰ درصد بیشتر است.

باعث تغییر واکنش زبان
دانشمندان اعالم کردند که چاقی ممکن است در نقاطی از مغز که سیستم طعم 
را از طریق سلول ها روی زبان کنترل می کند،  تغییر ایجاد کند. با توجه به نشریۀ 
اضافه وزن،  داشتن  که  دریافتند  »بوفالو«  دانشگاه  زیست شناسان  وان«،  »پالس 
واکنش زبان را در غذاهای مختلف تغییر می دهد.آن ها 25 موش طبیعی را با 25 
تا از هم نوع های این موش ها که غذاهای بسیار چرب می خوردند و چاقی مفرط 
گیرندۀ  سلول های  چاق،  موش های  که  دریافتند  محققان  کردند.  مقایسه  داشتند 
طعم و مزۀ کمتری در مقایسه با آن هایی که الغرتر بودند، داشتند و به محرک های 
شیرین پاسخ کمتری دادند. عالوه بر این، سلول های پاسخ در حیوانات چاق حتا 

واکنش ضعیف تری را نشان داد.

خطر ابتال به بیماری ُگرده
بررسی محققان نشان می دهد چاقی و اضافه وزن می تواند خطر ابتال به بیماری های 
نوجواناِن  دارند  اعتقاد  کالیفرنیا  دانشگاهِ  محققان  دهد.  افزایش  را  ُگرده  پیشرفتۀ 
چاق پیش از آن که به سن بزرگسالی برسند، می توانند با کاهش وزن از ابتال به 
این بیماری ها جلوگیری کنند. به بیان دیگر، مقابله با شیوع چاقی روندی سریع 
نخواهد داشت، اما در صورتی که اقدامات پیش گیرانه انجام شود، تعداد کمتری 
گفته  مبتال خواهند شد. همچنین  دیابت  و  کلیوی  قلبی،  بیماری های  به  افراد  از 
شده است افرادی که به بیماری دیابت مبتال هستند، بیشتر در معرض بیماری های 
پیشرفتۀ کلیوی قرار می گیرند، اما این خطر برای افراد غیردیابتی با اضافه وزن هم 

وجود دارد.

اُفت شنوایی
بروز  در  افزایش چربی شکمی،  به خصوص  بودن  چاق  می دهد  نشان  بررسی ها 
زِن  68هزار  از  بیش  اطالعاِت  بررسی  این  در  دارد.  نقش  شنوایی  اختالالت 
این  از  ارزیابی شد. هم چنین  پرستاراِن هاروارد  مطالعۀ سالمِت  در  شرکت کننده 
افراد درخواست شد در فاصلۀ سال های ۱989 تا 2۰۰9 میالدی هر دو سال یک 
بار به پرسش های مطرح شده در مورد وضعیت سالمت و عاداِت روزانۀ شان به 
دقت پاسخ دهند. در سال 2۰۰9 میالدی از آنان در مورد قدرت شنوایی شان نیز 
پرسش هایی مطرح شد. به گفتۀ پزشکان در طول انجام این مطالعه، از میان هر 
شش زن یک نفر به عارضۀ افت شنوایی یا ناشنوایی مبتال شده بود. همچنین در 
افرادی که شاخص تودۀ بدنی یا اندازۀ دور کمر بیشتر بود، خطر بروز مشکالت 

شنوایی نیز افزایش پیدا می کرد.

نویسنده : مارک لی ال
ترجمه كامبیز حضرتی

سخنرانی  شده،  گفته  که  قراری  به 
حزب  کنگرۀ  بیستمین  در  »خروشچف« 
کمونیسم در نومبر سال ۱956 و هم چنین 
سرکوبی انقالب مجارستان، اسطورۀ اتحاد 
خیاالِت  بر  و  شکست  درهم  را  شوروی 
واهی پایان داد. در مورد سارتر همچنین، و 
در مورد تاریخ، در مورد فلسفه و در مورد 
اصطالح »اومانیسم«، و ایجاد شکاف نسلی 
مابین اندیشمندان فرانسوی آموخته در دهۀ 
۱93۰ که در بزرگ سالی جنگ را از چشم 
نسبت  که  دانشجویانی  و  بودند،  گذرانده 
داشتند و  بیگانه گی  بدان تجارب احساس 
می خواستند از جو خفقان آور دوران جنگ 

سرد فرار کنند.
تعهد  از  دانشجوها  اساس،  این  بر 

برائت  سارتر  توصیه شدۀ  »اگزیستانسیال« 
به  موسوم  جدید  دانش  به  و  جستند 
این  با  کردند.  پیدا  عنایت  ساختارگرایی 
رویکرد  دانشجویی(،  )نظری  گردش 
تازه یی در فلسفه ایجاد شد و نضج یافت 
و میشل فوکو و ژاک دریدا، شاخص ترین 
نماینده گان آن بودند )و در این جا ماجرا به 

انتها رسید(.
این ها تاریخچه یی است که در کتب درسی 
اغراق  اساسی آن،  ایراد  اما  ثبت می شود، 
خیال اندیشانۀ  رفع  دربارۀ  افراطی اش 
فرانسوی  میان روشن فکران  کمونیستی در 

در سال ۱956 است.
تنها نکتۀ صحیح آن، کارکرد ساختارگرایی 
در ایجاد تغییر چارچوب عمومی مناقشات 
اصطالح  است.  سیاسی  امور  باب  در 
فرانسوی،  انسان شناس  را  ساختارگرایی 
برای  و  کرد  طرح  استروس  لوی  کلود 
توصیف شیوۀ کاربرد ساختار عمومی زبان 
در پژوهش جامعه و خاصه آداب و رسوم 

و اساطیر، به خدمت گرفت.
تحت  که  بود  مدعی  استروس،  لوی  کلود 
تأثیر مارکس است، اما بر مبنای تفسیرش، 
مارکسیسم علم به جامعه بود، نه راهنمای 

عمل سیاسی.
سارتر،  تعهدزای  مارکسیستی  انسان گرایی 

مبتنی بر سه پیش فرض بود:
مراحل  عقلی،  طریق  به  این که  نخست 

تاریخ ادراک پذیر اند
مراحل،  این  )گذار(  دلیل  این که  دوم 

مناسبات طبقاتی است
و باالخره مسوولیت فرد ایجاب می کند که 
با یاری گرفتن از نیروهای پیشتاز طبقاتی، 
به سوی پیشبرد بشر، در جهت رهایی بیش 

از پیِش وی بکوشد.
جامعه شناسی  سنت  ظل  در  لویاستروس 
دورکیم(  امیل  آثار  )خاصه  فرانسه 
در  شخصی اش  میدانی  تحقیقات  و 
از  پُرمتفاوت  اصل  دو  انسان شناسی؛ 
جامعه  این که  یکی  کشید:  بیرون  مارکس 
از ساختاری کمابیش پاینده و ارتباط مابین 
و  است،  شده  برساخته  اجتماعی  عناصر 
دوم این که طبقه دارای هیچ جایگاه ویژه یی 

در این بین نیست.
مسوولیت های  باب  در  استروس  لوی 
»اگزیستانسیال« انسان، هرگز چیزی نگفته و 

این سکوت )خوددارانه( بسا تحریک زا بود. 
اگر جامعه فی نفسه ساختاری پاینده داشته 
باشد که تغییر و تبدل هایش پیش بینی شدنی 
نباشد؛ پس مجالی برای انسان نخواهد بود 
تا آیندۀ سیاسی اش را بسازد. لوی استروس 
در اثر سترگش »استواییان غمگین« نوشته: 
»دنیا بدون انسان آغاز گردید و بی او هم 

پایان خواهد یافت.
شالوده شکنی  نظریۀ  دوس  فرانسوا  2ـ 
خوانده  ساختارگرایی«  »فرا  را  دریدا  ژاک 
تمام  اما  است،  صحیح  توصیف  این  بود. 
بداعت  فرانسه،  در  حداقل  نیست.  ماجرا 
بود  این  در   ،۱96۰ دهۀ  شالوده شکنی 
مارتین  فلسفۀ  مفاهیم  و  مقوالت  از  که 
توجه  قابل  موضوعات  بیان  در  هایدگر 
استفاده  ـ  دیگربوده گی  ـ  ساختارگرایی 
را  مناقشه یی  دریدا،  آغازین  آثار  می کرد. 
در مورد ماهیت اومانیسم احیا ساخت که 
در سال های پایانی دهۀ ۱94۰، هایدگر را 
نتایج  و  بود  داده  قرار  سارتر  با  تقابل  در 
می گشت.  حاصل  آن  از  بسیاری  سیاسِی 
یک  از  تنها  و  بود  هایدگر  مدافع  دریدا 
تا سرحد  که چرا  داشت  انتقاد  بدو  زاویه 
تمامی  منشای  است.  نتاخته  پیش  ممکن 
مشکالت سیاسی شالوده شکنی را باید در 
به  کرد.  کنکاش  جانب دارانه  قصد  همین 
اومانیسم،  مورد  در  سارتر  دنبال سخنرانی 
نزاع فکری سارتر و هایدگر شروع شد که 

هایدگر آن را تقلیدی مسخره و سطِح پایین 
می پنداشت.  خودش  اندیشه گِی  موضع  از 
از اصطالحات هایدگری  با استفاده  سارتر 
اصالت و هستی و  و  اضطراب  )هم چون( 
قصد، در دفاع از ادعایش مبنی بر »انسان، 

آیندۀ انسان است« برآمد.
تمام  هدف  که  بود  این  سخن  این  مراد 
در  باید  بشری،  کوشش های  و  مساعی 
مستقلش  و  خودبسنده  بالنده گی  راستای 
تعالی بخش  غایات  جای گزین  و  باشد 
نوشته یی  در  هایدگر  گردد.  فرادنیوی  و 
»نامه یی  عنوان  تحت  درازدامن  و  معروف 
در باب اومانیسم« )۱946(، پاسخ گفت که 
غرض دایمی من مسأله گون شمردِن مفهوم 
انسان و حدوداً رهایی جستِن ما از آن بوده 

است.
به زعم هایدگر، از دوران افالطون، فلسفه 
نااستوار  مفروضاِت  از  شماری  بر  همیشه 
مسالۀ  بر  که  شده  بنا  انسان  مورد  در 
مجزا  هستی  معنای  یعنی  »هستی«  اساسی 
از درک بشر از هستی هستنده های طبیعی، 
کانون  در  را  انسان  خود  و  بربسته  چشم 
تمامی  اساس  است.  داده  قرار  آفریده ها 
مصایب زنده گی مدرن ـ دانش، تکنولوژی، 
»انسان  این  به  ـ  کمونیسم  سرمایه داری، 

صورت انگاری« ابتدایی »هستی« می رسد.
آموزۀ  روح  پی  در  شالوده شکنی  اگرچه 
هایدگر به واژگونی و درشکستِن تصورات 
رایج برآمده بود، اما دریدا سر آن نداشت که 
انسان را شبان هر چیزی قرار دهد )انسان، 
سخنرانی  در  و  نیست(  چیزی  هیچ  شبان 
قابل توجهی با عنوان »غایات بشر« در سال 
را  انسان  هایدگر  که  کرد  تصریح   ،۱968
»شبان هستی« قرار داده و »انگاری به جاذبۀ 

مغناطیسی« اومانیسم رجعت کرده است.
شرطی  به  تنها  که  کرد  عنوان  سپس  او 
پیروز  مذکور  متافیزیکی  سنت  از  می توان 
گردید که زبان فرانسه ـ زبانی که هایدگر 

در دامش افتاده بود ـ شالوده شکنی شود.
نامطمین متافیزیک؛ به زعم دریدا بر  بنیان 
داشت؛  قرار  محوری«  »لوگوس  گونه یی 
زبان  که  خوش خیاالنه  تصور  این  یعنی 
کلمۀ  است.  )واضح(  روشن  رسانه یی 
یونانی لوگوس، به معنی لفظ یا زبان است؛ 

اما عقل یا اصل و ابتدا هم معنی می دهد.
در  جاافتاده  مراتب  سلسله  دریدا،  نظر  به 
»مرکززدایی«  پی  و  ریشه  از  باید  زبان، 
ترجیح  به  را  ما  زبان  این  که  چرا  گردد؛ 
تا  می دهد  سوق  نوشتار،  بر  شفاهی  گفتار 
را  مدلول  و  نویسنده  از  باالتر  را  خواننده 

باالتر از دال ببینیم.
بنا بر این گفته، شالوده شکنی دیباچه یی )یا 
حتا احتماالً جایگزینی( برای فلسفۀ سنتی 
است؛ کاری که زمینه ساز ظهور معضالت 
متن های  تمام  در  مسأله ساز  تناقضات  یا 
آن که  بدون  شده  تقریریافته  اساسًا  فلسفِی 
و  همسان سازی  علیه  »خشونتی«  و  زور 

یکسان گردانی آن ها به خدمت گیرد.

مقالۀ  از  بخشی  از  ترجمه یی  متن،  این   *
شناخته شده و پُرارجاِع مارک لی ال با عنوان 
دانشگاه  استاد  دریدا«،  ژاک  سیاست  »علم 
و  هنر  مجموعه های  ویراستار  و  کلمبیا 
بخش هایی  این جا  در  است.  مدرن،  فلسفۀ 
گستر  در  البته  و  ـ  سارتر  به  که  آن  از 
روشن فکری فرانسوی ـ اختصاص داشته، 
مشخصاِت  است.  شده  ترجمه  و  انتخاب 

این مقاله چنین است:

 Mark Lilla, The politics of
 jacuese derrida, New York
 Review of Books, jUNE

۲۵,۱۹۹۸,PP.۳۶-۴۱

سـارتر و فلسـفۀ فرانسـوی
بخش دوم و پایانی



چند توصیۀ آغازین براي عالقه مندان رمان :
- موضوعي را انتخاب کنید که به آن عالقه و اشتیاق 

دارید.
- از نظرات رمان خوان هاي حرفه یي براي انتخاب رماِن 

مناسب استفاده کنید.
- هدف تان از خواندن را نه براي یادگیري و فهم پیامي 

خاص، که براي لذت بردن انتخاب کنید.
- چنان چه در ابتداي راه رمان خواندن هستید، پیشنهاد 

مي شود که از رمان هاي کالسیک آغاز کنید.
فهرست  رمان،  یک  بودن  طوالني  به خاطر   -
آن ها  میان  ارتباطات  و  فرعي  و  اصلي  شخصیت هاي 
و فهرستي از رویدادهاي مهم را در داخل جلِد کتاب 

یادداشت کنید.
- برداشت هاي خود را از شخصیت ها و حوادث، در 

جمالتي کوتاه در حاشیۀ کتاب بنویسید.
در  را  رمان  از  کلي  برداشت  خواندن،  پایان  در   -
صفحه یي خالي از کتاب به صورت آزاد بنویسید. پس 
از گذشت چند سال، مجموعه یي جالب و خواندني از 

نوشته هاي تان خواهید داشت.

یکي از راه هاي مفید در روش خواندن یک رمان و یا 
یک اثر داستاني، توجه دقیق به تکنیک هاي منحصر به 

فردي است که در بیان داستان به کار مي رود.
هرچند ممکن است شما بر روي پیام رمان و یا تأثیرات 
اما زماني قادر به درِک  آن بر مخاطب متمرکز شوید، 
آن هسـتید که بر چه گونه گي و شیوۀ مورد استفادۀ این 

فنون در داستان پي ببرید.
داستان  در  استفاده  مورد  تکنیک هاي  از  برخي 

عبارت اند از:
ـ زاویۀ دید و فن روایت
ـ طرح و ساختار روایت

ـ زمینۀ داستان
ـ شخصیت پردازي

ـ تم و موضوع
و  فوق  فنوِن  از  یک  هر  بسط  و  شرح  با  این جا  در   

تسلط بر زوایاي پنهان و آشکار رمان، امکان بهره گیرِي 
حداکثري از خواندِن آن را فراهم خواهیم کرد.

چنان چه پس از این بتوانید با چنین تسلطي چند جلد 
داستاني  نوع  هر  ناخودآگاه  بگذرانید،  سر  از  را  رمان 
وافر  لذِت  آن،  تأثیرگذاري  از  و  نگریسته  این گونه  را 

خواهید برد.

 point of view and  / روایت  فن  و  دید  زاویۀ 
narrative technique

نخست باید از خود بپرسیم که »راوي داستان کیست؟« 
داستان  روایت گر  داستان نویسي،  آموزشي  متون  در 

این چنین تقسیم بندي مي شود:
ـ زاویۀ دید داناي کل یا سوم شخص، که بر همه چیز 
و  احساسات  به  نسبت  حتا  و  دارد  احاطه  داستان  در 

افکار شخصیت ها داراي دانش کاملي است.
ـ زاویۀ دید داناي کِل محدود یا سوم شخصي که خود 
است.  داستان  اصلي  یا  فرعي  شخصیت هاي  از  یکي 
نویسنده هر چیزي را که مي بیند، از نگاه این شخصیت 

است.
ـ زاویۀ دید اول شخص مفرد که یکي از شخصیت هاي 
بوده که ممکن است در روند  یا اصلي داستان  فرعي 

داستان تأثیرگذار باشد و به قضاوت بنشیند.
اول شخص  دید  زاویۀ   از  نوعي  بیروني،  دید  زاویۀ  ـ 

است که داستان را براي مخاطب بازگو مي کند.
ـ زاویۀ دید دروني، نوعي از زاویۀ  دید اول شخص که 
راوي با گفتن ذهنیات خود، داستان را بازگویي مي کند 

و مخاطبي نیز وجود ندارد.
ـ زاویۀ دید دوم شخص، که رواي خواننده را مخاطب 
قرار داده و از او مي خواهد که جاي یکي از شخصیت ها 

را بگیرد.
و  نامه  با  اغلب  داستان  که  راوي،  بدون  دید  زاویۀ  ـ 

یادداشت و گفت وگو نوشته مي شود

 Plot and Narrative  / روایت  ساختار  و  طرح 
Structure

طرح همان چیزي است که در داستان اتفاق مي افتد، و 
ساختار نظمي است که طرح در آن ارایه مي شود.

طرح روابط علت و معلولِي رویدادهاست که معموالً 
یا  و  مي ماند  خواننده  ذهن  در  رمان  خواندن  از  پس 
»داستان  پرسش  برابر  در  و  مي شود  جاري  زبانش  بر 
دربارۀ چیست؟« پاسخ مي گوید: »داستان دربارۀ کسي 
یا چیزي است که چنین و چنان حوادثي براي او اتفاق 

مي افتد.«
مي شود:  تشکیل  عناصر  این  از  طرح  ساختار 
)تعلیق(،  انتظار  و  شک  گسترش،  ناپایداري،  آغاز، 

شگفت انگیزي )نقطۀ اوج(، گره گشایي و پایان.
 

Setting / زمینه
حوادث کجا و در چه فضایي اتفاق مي افتند؟ )جغرافیا( 
زمان رخ دادِن حوادث کي و چه زماني است؟ )تاریخ(

این هر دو، بر سایر عواملي که در درون شان مي گنجد، 
به  مربوط  مي خوانیم  که  رماني  مثاًل  تأثیرگذارند. 
زمینۀ  در  ماست.  سرزمیِن  بر  مغوالن  حاکمیت  زمان 
بافت شهري و  مانند:  رمان مورد نظر عوامل متعددي 
اعتقادات،  افراد،  گویش  پیراموني،  طبیعت  روستایي، 
و  بیم ها  آدم ها،  روابط  شکل  شخصیت ها،  پوشش 

امیدها، اوضاع سیاسي و... گنجانده شده است.
 

Characterization / شخصیت پردازي
   از ارکان مهم و اساسِي یک داستان و رمان »شخصیت« 
است. کنش و منش شخصیت )شخصیت ها( مي تواند 
العمل هایي  داده و عکس  قرار  تأثیر  را تحت  خواننده 
را در وي پدید آورد. خنده و گریه، خشم و مالطفت، 
ترس و امید، ضعف و صالبت و... احساس هایي است 

که با پردازش شخصیت، در خواننده بروز مي کند.
 ما با شخصیت پردازي در یک رمان، مي توانیم در یک 
زمان کوتاه که رمان براي مان فراهم آورده، بسیار دقیق تر 
و کامل تر از زنده گي واقعي، انسان ها را بشناسیم و به 
در  که  چیزي  ببریم؛  پي  آن ها  خلوِت  و  ذهن  درون 

زنده گي واقع، امکان پذیر نیست.

 و اما عناصر مهم ادبي شخصیت پردازي:
 ـ ظاهر و  فیزیک شخصیت

ـ گفت وگوهایي که شخصیت بر زبان جاري مي سازد
- اعمال ظاهري شخصیت به صورت انفرادي و یا در 

ارتباط با محیط و دیگران
 - افکار و اندیشه هاي شخصیت

- قضاوت دیگران در مورد شخصیت داستان، آن چه در 
مورد او مي گویند و مي اندیشند

- قضاوت هاي راوي داستان در مورد شخصیت
- قضاوت هاي نویسندۀ  داستان در مورد شخصیت

 - تحوالت دروني و بیرونِي شخصیت در طول داستان
 - سطحي )قالبي( و جامع )پیچیده( بودِن شخصیت

 - شخصیت ایستا )بدون تحول( و پویا )داراي تحول(
      

Subject and Theme / موضوع و تم
   موضوع، مفهومي است که داستان دربارۀ آن نوشته 
مي شود و وقایع داستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم 

به آن مربوط مي شود.
را  نویسنده  جهت گیري  مضمون(،  و  )درون مایه  تم   
داستان  موضوع  اخص،  طور  به  و  زنده گي  به  نسبت 

نشان مي دهد.
در کل این دو عنصر را مي توان به زبان عمومي »پیام 

داستان« نامید.
 در یک داستان تحلیلي، وظیفۀ نویسنده، بیان یک »پیام« 
نیست، بلکه به دنبال زنده کردِن آن پیام است به طوري 
به  را  ما  تخیِل  و  درآورد  غلیان  به  را  ما  احساِس  که 

تب وتاب اندازد.
پیام داستان به خودي خود، چیز مطلوبي نیست و به 
نصیحت و شعارِ یک مقاله بیشتر شبیه است. اما وقتي 
در قالب یک رمان عرضه مي شود، با مهارت نویسنده 
در البه الي رویدادها و کنش و افکار شخصیت ها بدون 

آن که دیده شود، گنجانده شده و عرضه مي شود.
در ترتیب و تنظیِم این مقاله، از کتاب هاي »تأملي دیگر 
»درآمدي  و  سلیماني  محسن  ترجمۀ  داستان«  باب  در 
بي نیاز،  فتح اهلل  اثر  روایت شناسي«  و  داستان نویسي  بر 

استفاده شده است. 
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رمان را چه گونه بخوانیم؟
5 www.mandegardaily.com

دو زغل 
از روح االمين

اميني
درآسامنتویکعمراگرچهدربهدرم

خیالمیکنماینروزهاپرندهترم

عقابنیستماماپریدهامچندیست

بهقدرتابوتوانهمیشهمخترصم

اگرچهاوجتوبابالمنمنیخواند

چهگونهمیرهیازچنگوسعتنظرم؟

بیابهخاطرههامانکمیرجوعکنیم

قبولکنکهچهبیهودهدادهایهدرم

قبولمیکنماینراکهمنکمتهستم

قبولکنتوهماینراکهمنهمینقدرم

بگوبهصاعقهيیتاکهآتشمبزند

کههرچهخواستهيیریختآسامنبهرسم



وقتیتونیستیتبآتشفشانکماست

یکچشمآفتابوکمیآسامنکماست

یکشعرتازهیکغِمناسوردیرسال

اینروزهابرایمنازاینجهانکماست

وقتیکهعشقبویگامنمیدهدچهسود؟

بایدیقینکنیمکهتنهاگامنکماست

بایددوبارهخیرهبهچشامنهمشویم

یعنیبرایبوسهکامکانزمانکماست

ازسالهایرفتهخزانرابیاوریم

دیگربرایزردشدنیکخزانکماست

اینروزهادوبارهبههمدلسپردهایم

ازروزهایرفتهاگریادمانکماست
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آبده های تاریخی بلخ...
و  آثار  این  از  شماری  هم  هنوز  اما  کرده اند 
ساحات باستانی نیاز به ترمیم جدی دارند تا از 

نابودی آن جلوگیری صورت بگیرد.
وفرهنگ  اطالعات  رییس  خلیق،  محمد  صالح 
از  شماری  در  که  می گوید  بلخ  والیت 
ولسوالی های بلخ آثار و ساحات باستانی به دلیل 
قاچاق و حفریات خودسرانۀ  تهدید  با  امنی   نا 

قاچاقبران  آثار باستانی مواجه می باشد.
رییس اطالعات و فرهنگ بلخ می گوید که از 4۰ 
اثر باستانی مشهور بلخ، خانقاه سلطان بهاوالدین 
ولد به ترمیم جدی ضرورت دارد. او می گوید که 
ترکیه وعدۀ ترمیم این خانقاه را داده است اما تا 

هنوز کار آن عماًل آغاز نشده است.
یا  گنبد  نه  مسجد  گذشته  سال های  جریان  در 
باغ  پارسا،  نصر  خواجه  آرامگاه  پیاده،  حاجی 
فاطمه  بلخی،  رابعه  آرامگاه  نما،  جهان  تاریخی 

مزار  بلخی،  احمد خضروی  ابن  آرامگاه  بلخی، 
آبده  و  الدین  نظام  خواجه  مزار  دار،  روزه  میر 
مسجد تاریخی قریه تخته پل به همکاری آلمان 

و ناروی ترمیم و باز سازی شده است.
چون  دیگر  تاریخی  آبده های  ترتیب  همین  به 
اکبر  وزیر محمد  و  علی خان  امیر شیر  آرامگاه 
وزارت  سوی  از  شفا  چشمۀ  مسجد  و  خان 
گردیده  ترمیم  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات 

است.

منوچهر
بررسی آرا، بعد از ظهِر دیروز و بعد از یک تعویق 
که  شد  آغاز  شرایطی  در  ساعته،  چهار  و  بیست 
نماینده گاِن ستاد انتخاباتِی داکتر عبداهلل عبداهلل در آن 
حضور نداشتند. قرار بود که این بررسی روز شنبه 
آغاز شود، اما به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انتخابات، 
آن ها تا بعد از ظهِر دیروز منتظر تیم تخنیکِی ستاد 
انتخاباتی داکتر عبداهلل نشسته اند تا برنامۀ بازشماری 
را آغاز کنند، ولی اعضای ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل 

در محِل بازشماری آرا حاضر نشده اند.
که  کرده  اضافه  کمیسیون  این  سخنگوی  هم چنان 
تمام اصوِل پیشنهادِی داکتر عبداهلل مبنی بر تشخیِص 
آرای شفاف از غیرشفاف از سوی کمیسیون انتخابات 
و  اصالحات  تیِم  آن هم  با  اما  شده،  گرفته  نظر  در 

هم گرایی در بازشمارِی آرا حاضر نشده است.
داکتر  انتخاباتِی  ستاد  که  است  حالی  در  این  اما 
عبداهلل عبداهلل برعکِس گفتۀ کمیسیون ها ادعا دارد که 
کارشیوۀ حاضر هیچ تأثیری در تشخیِص آرای پاک از 
ناپاک ندارد و در چندین روزی که پروسۀ بازشماری 
آرا جریان داشته، این کارشیوه هرگز نتوانسته است 

قناعِت تیم اصالحات و هم گرایی را حاصل کند. 
دوام دارِ  میانجی گری های  از  پس  دقیقاً  وضع  این 
جامعۀ جهانی به میان می آید که به نظر می رسد هنوز 
کمیسیون های  و  نشکسته  هم  از  انتخاباتی  بن بسِت 
انتخاباتی کماکان مطابِق خواستۀ خود به کارشان ادامه 

می دهند.
می توان  این میان  از  مشخص  نتیجۀ  یک  دست کم 
گرفت که میانجی گری های جامعۀ جهانی و ایاالت 
نبوده و دیده می شود که آن ها  نیز بی طرفانه  متحده 
مشخص  نامزد  یک  از  تا  دارند  سعی  همواره  نیز 
حمایت کنند. این موضوع از بی تفاوتِی آنان در برابر 
کمیسیون های انتخاباتی روشن است. طوری که همه 
می دانند، این کمیسیون ها خود عامل بحران بوده اند. 
اعضای ارشِد آن در کمیسیون ها در تقلب های گسترده 
دست داشته اند. نه تنها آنان، که مقاماِت کشور نیز 
در این وضعیت دست داشته اند. در تازه ترین مورد، 
تیم اصالحات و هم گرایی نوار صوتی یی را از آقای 
است  نشر کرده  معاون رییس جمهور  کریم خلیلی 

که او در این نوار از رییس جمهور شدِن اشرف غنی 
اطمینان می دهد و جامعۀ جهانی را نیز در این زمینه 

همکار می خواند.
شاید رسوایی یی بزرگ تر از این وجود نداشته باشد 
رییس جمهور  از  از  مملکت  دستگاهِ  و  دم  تمام  که 
زیر  همه  و  همه  کمیسیون ها،  و  معاونش  تا  گرفته 
تقلِب  چنین  به  دست  جهانی  جامعۀ  حمایتِی  چتر 
را  مردم  رای  و  انتخابات  اعتبارِ  و  می زنند  گسترده 
نه  دیگر  که  می رسد  نظر  به  اکنون  می برند.  بین  از 
به بازشماری آرا امیدی است و نه هم به انتخابات. 
به  دندان  و  چنگ  با  حکومتی ها  همۀ  که  انتخاباتی 
در  اکنون  نماندند،  برایش  جانی  و  افتادند  جانش 
وضعی به سر می برد که به یقین مردمِ این سرزمین تا 
سال های سال نامی  از آن نخواهند برد. بازشماری آرا 
هم که از اول وضعش روشن بود. تمام تقلب کاران و 
خاینانی که پروسه را به گند کشیدند، هنوز در همان 
شمارِش  کارِ  دیگر  بار  اکنون  و  سابق اند  پست های 
سلیمی   عقل  هیچ  آن هاست.  به دسِت  مردم  آرای 
رای  دل،  تۀ  از  و  صادقانه  افراد  این  که  نمی پذیرد 
پاک را از ناپاک جدا کنند. بلکه همۀ تالِش آنان فقط 
اعاده  صرِف این خواهد شد که آبروی رفتۀ شان را 
کنند و بر تقلب های صورت دادۀشان مهر تأیید بزنند.

به نظر می رسد که دیگر اصلی به نام انتخابات کاماًل 
انتقال  برای  بنیادی  نمی تواند  و  است  دیده  صدمه 

باشد.  این مرحله  مسالمت آمیِز قدرت، دست کم در 
صندوق هایی که تصور می شود پس از بازشماری آرا 
رییس جمهورِ آینده از آن بیرون می گردد، فقط پُر از 
کفش کهنه و پاکِت نسوار است. جامعۀ جهانی هم که 
به یُمن سخنرانی جناب کریم خلیلی، موضعش کاماًل 
انتخابات حتا  به هیچ صورت  بنابراین،  روشن شد. 
جمهورِ  رییس  مشروعیت  نمی تواند  آرا  بازشمارِی 

آینده را تضمین کند.
 اکنون پرسش این است که چه چیزی می تواند به این 

بحران پایان ببخشد؟
دو راه بیشتر وجود ندارد. یکی آن که صحت و سقِم 
اسناد فاش شده از تقلب های گسترده بررسی گردد و 
بر بنیاد شهادِت همین اسناد، تیم تحول و تداوم از دور 
خارج شده و داکتر عبداهلل رسماً رییس جمهور اعالم 
شود. طوری که نمونه های سایر کشورها در این زمینه 
در دست است. اوکراین یکی از این نمونه هاست که 
شد،  فاش  یانوکویچ  حکومت  گستردۀ  تقلب  وقتی 
تیم ویکتور یوشچنکو پس از ابطال آن انتخابات، به 
نیست  ممکن  اصاًل  این عمل،  اما  رسید.  پیــروزی 
و به هیچ وجه، نه جامعۀ جهانی و نه هم حکومت 
افغانستان به این کار تن در نمی دهندـ هر چند برای 
نیز برای به دست آمدن  از این بحران و  برون رفت 
آبروی دوبارۀ انتخابات و نیز مشروعیت آن، بهترین 

کارِ ممکن است.
راه دیگر، همانا تشکیل حکومت وحدِت ملی است که 
از سِر اتفاق در جلسۀ جان کری با نامزداِن انتخابات 
مطرح شد. این راه حل، هرچند یک راه حل سیاسی 
است و در نهایت، انتخابات بازهم قربانی شده است؛ 
اما دست کم از ادامۀ بحران و ادامۀ حکومِت نامشروِع 
مشروعیِت  ممکن  می کند.  جلوگیری  کرزی  آقای 
حکومِت آینده نیز به طور کامل تأمین نشود اما در 
هر صورت، طرفین راضی می شوند و این بن  بست و 
سردرگمِی  موجود خاتمه می یابدـ آن هم در صورتی 
که جامعۀ جهانی فقط نقِش میانجی را داشته باشد 
بپرهیزد.  جناح  آن  یا  و  جناح  این  از طرف دارِی  و 
در غیر آن، به صورت قطع، بحران به مراتب بیشتر 
خواهد شد و حتا ممکن است دوباره واهمۀ جنگ و 

جدل زنده گردد. 
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پروسۀ تفتیش آرا...
کاندید  هردو  گفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
قبال موافقه کرده اند که طرزالعمل مبین بر تفتیش آراء 

را می پذیرند.
معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان، آقای هایسن 
گفت که از این بیشتر نه می توان روند تفتیش آراء را به 
تعویق انداخت. او اضافه کرد: »ناظرین جهانی در روند 
که  دارند  نیز حق  کاندیدان  البته  دارند.  تقتیش شرکت 
ناظرین شان در آن حضور داشته باشند. ولی آن ها مجبور 
تشویق  شدیداً  را  آن ها  ما  باشند.  آنجا  در  که  نیستند 

می کنیم که در این تفتیش حضور داشته باشند.«
در  قدرت  دموکراتیک  تغییر  اولین  ترتیب  این  به 
با  بازهم  می شد،  برده  انتظار  ابتداء  در  که  افغانستان، 
قرار  اولی  برنامۀ  اساس  به  می شود.  روبرو  مشکالت 
بود در آغاز ماه آگست رییس جمهور جدید افغانستان 

مراسم تحلیف را بجا بیاورد.
تصمیم بازشماری آرای دور دوم انتخابات با میانجیگری 
اتخاذ  امریکا  متحدۀ  ایاالت  خارجۀ  وزیر  کری  جان 
گردیده است. پیش از آن عبداهلل عبداهلل نامزد برجستۀ 
مقام ریاست جمهوری از تقلب های گسترده در دور دوم 
انتخابات شکایت کرده بود. اشرف غنی احمدزی رقیب 
عبداهلل عبداهلل، که در دور اول انتخابات نسبت به عبداهلل 
عبداهلل آرای کمتری به دست آورده بود، در دور دوم از 
رقیب خود پیشی گرفت. پس از مذاکره با وزیر خارجۀ 
آراء  بازشماری  با  نامزد  هردو  امریکا  متحدۀ  ایاالت 

موافقت کردند و وعده دادند که نتیجۀ آنرا می پذیرند.
به اساس گزارش ها سازمان ملل متحد برای تفتیش آراء 
پیش  ابتداء،  در  که  است،  کرده  پیشنهاد  را  طرزالعملی 
از عید فطر، تیم های انتخاباتی هردو نامزد بر برخی از 
نکات آن اعتراض داشتند. اما گفته می شود که تیم اشرف 
غنی احمدزی این طرزالعمل را پذیرفته و ناظران آن به 
موقع در روند تفتیش آراء حضور می یابند. تیم عبداهلل 
موافقت  طرزالعمل  این  نکات  همه  با  هنوز  تا  عبداهلل 

نکرده است.
این تیم می گوید که باید برای جداسازی آرای تقلبی از 

آرای پاک، معیارها جدی و سخت گیرانه باشد.

صحبت محرمانۀ کریم خلیلی...
مشخصی تقلب کرده اند.

در  »من  می گوید:  فایل صوتی  این  در  خلیلی  کریم 
جریانم که همه تالش ها در درون حکومت و هم در 
درون کمیسیون ها و هم رییس جمهور کشور، نسبت 

به پیروزی تیم تحول دیدگاه موافقی وجود دارد«.
محمدکریم  زبان  از  صوتی  فایل  این  از  بخشی  در 
خلیلی معاون رییس جمهوری افغانستان شنیده می شود 
که می گوید: من هم صحبت هایی با جاللتماب رییس 
جهانی  دوستان  با  هم  و  داشتم  افغانستان  جمهوری 
}جامعه جهانی{ و دوستان بین المللی ما به ما وعده 
کردند که با استفاده از هر ابزار و فرصتی باید به نفع 

این تیم استفاده صورت گیرد ولو که این ابزار خالف 
سازوکارهای انتخاباتی باشد.«

خلیلی همچنین در بخشی از این فایل صوتی می گوید 
که دیگر در پیروزی تیم اشرف غنی احمدزی جای 
و  جهانی  جامعه  دولت؛  است.  نمانده  باقی  شک 
رییس جمهوری افغانستان در پیروزی این تیم دیدگاه 

مشترکی دارند.
خود  هواداران  از  کوتاه  سخنان  این  در  خلیلی   
می خواهد که گفته هایش در این جمع محرمانه باقی 

بماند. 
روز  شام  خلیلی  آقای  دفتر  رییس  بصیر  عباس  اما 
را  صوتی  فایل  این  خبری،  نشست  یک  در  گذشته 

جعلی خواند.
همگرایی  و  اصالحات  تیم  که  گفت  بصیر  آقای 
آن  و  گرفته  را  خلیلی  آقای  اظهارات  از  بخش هایی 

را جعل کرده است. 
اما ستاد اصالحات و همگرایی می گوید که باید این 
فایل صوتی از سوی نهادهای مسوول و مراجعی که 
در خارج از کشور توانایی بررسی این نوع اسناد را  

دارند، بررسی شود.
مدارک  همگرایی  و  اصالحات  تیم  نیز  این  از  پیش 
کمیسیون  بلندپایه  مقامات  از  را  صوتی  فایل های  و 
انتخابات که دست داشتن آنان را در تقلبات انتخاباتی 

نشان می داد؛ منتشر کرده بود.

حضور مشاوران و نظامیان...
بل که حضور  داده،  ادامه  طالبان  از  حمایوی خویش 
نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف تروریستان 

در افغانستان افزایش یافته است.
فعالیت های  بر  افزون  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
تخریبی و تداوم حمایت از تروریسم، ارتش پاکستان 
خالف توافقات قبلی میان دو کشور، قوانین و اصول 
بین المللی و نقض ارزش های حسن همجواری، طی 
چند روز اخیر حمالت توپخانه یی باالی ولسوالی های 
است.  داده  افزایش  را  کنر  والیت  شیگل  و  دانگام 
را  پاکستان  اردوی  اقدام  این  ملی  امنیت  شورای 

و  دانسته  کشور  ارضی  تمامیت  علیه  آشکار  تجاوز 
تأکید نمود که با وجود باور به نزدیکی روابط میان 
این سرزمین چنین  مردمان دوکشور، دولت و مردم 

حمالت را در آینده بی پاسخ نخواهند گذاشت.
موضوع حمله  جلسه  ادامه  در  اعالمیه،  این  بنیاد  بر 
اخیر حدود ۱۰۰۰ تن از تروریستان باالی ولسوالی 
مشاورین  حمایت  با  که  ننگرهار  والیت  حصارک 
قرار  بحث  مورد  بود،  گردیده  طراحی  پاکستانی 

گرفت. 
که  است  گفته  اعالمیه  این  در  ملی  امنیت  شورای 
افغانستان،  خورده  قسم  دشمنان  بزدالنه  عمل  این 
در  ولسوالی  آن  غیور  مردم  فداکاری  و  شهامت  با 

به  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  با  همآهنگی 
شکست مواجه گردید. 

از  تن   ۱34 حمله  این  در  اعالمیه،  این  براساس 
وارد  دشمن  به  سنگینی  تلفات  و  کشته  تروریستان 
گردید. شورای امنیت ملی همکاری ولسوال و مردم 
امنیتی  و  دفاعی  های  نیرو  با  را  حصارک  ولسوالی 
ولسوالی  آن  به  تروریستان  حمالت  دفع  در  کشور 

قدردانی کرد.
در پایان جلسه شورای امنیت ملی به نیروهای دفاعی 
هم  با  همآهنگی  در  تا  سپرد  وظیفه  کشور  امنیتی  و 
امنیت در سراسر کشور و دفع حمالت  تأمین  برای 

دشمنان مساعی بیشتر را به خرچ دهند.

جامعۀ جهانی باید میانجی باشد نه طرف!

سازمان ملل از سریالنکا به دلیل اخراج 

مهاجران افغانستانی و پاکستانی انتقاد کرد
کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل سریالنکا را 
به دلیل اخراج مهاجران افغانستانی و پاکستانی که هنوز 
به درخواست پناهنده گی شان رسیده گی نشده بود؛ به 

عدم احترام به قوانین بین المللی متهم کرد.
پناهنده گان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
می گوید: مقامات سریالنکا در عملیاتی که در 9 جون 
را  پاکستانی  و  افغانستانی  مهاجر   2۱4 نمود،  آغاز 

بازداشت کرده است.
سازمان ملل با اشاره به نقض تعهدات بین المللی، در 
گذشته  روز  دو  در  سریالنکا  که  است  گفته  بیانیه یی 
۱8 مهاجر پاکستانی را اخراج کرده و به زودی ۱۰ تن 

دیگر را نیز اخراج خواهد کرد.
پناهندگان  آمده است: کمیساریای عالی  بیانیه  این  در 
از این اقدام دولت سریالنکا نگران است و این اخراج 
در تضاد با عدم بازگشت اجباری و عدم اجبار که در 
قوانین بین المللی عرفی درج است، قرار گرفته است.

صدها مهاجر افغانستانی و پاکستانی به دلیل مشکالت 
از کشورشان فرار کرده و به دنبال حمایت کمیساریای 
عالی پناهندگان به کلمبو، پایتخت سریالنکا آمده اند.

دولت سریالنکا از اقدامات خود علیه پناهجویان دفاع 
کرده و گفته است که مسوولیت های بین المللی یک 
داخلی اش  مشکالت  با  متوازن  و  مناسب  باید  دولت 

باشد.
وزارت خارجه سریالنکا کمیساریای عالی پناهندگان 
را  پناهندگی  درخواست  پروسۀ  که  می کند  متهم  را 
وطن  به  مسوولیت  و  می برد  پیش  به  آهسته  بسیار 
رد  شان  پناهندگی  درخواست  که  را  کسانی  فرستادن 

شده را نیز نمی پذیرد.
مهاجران  شمار   که  است  گفته  وزارت  این  همچنین 
افزایش  گذشته  سال  از  پاکستانی  و  افغانستانی 
چشمگیری داشته است؛ چنانچه که در پایان ماه جون، 
۱.562 مهاجران افغانستانی وجود داشت که تنها 3۰8 

تن آنان به عنوان مهاجران لیست شده بودند.



آغاز کار شهرک رهایشی برای آسیب دیده گان ارگو

لب و بینی یک مرد در غرب کشور توسط دامادش بریده شد
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سرمربی آرسنال با تمجید از مهاجم شیلیایی 
قربانی  بارسا  در  سانچس  گفت:  تیمش 

لیونل مسی شد.
دیداری  در  شد  موفق  شنبه  شب  آرسنال 
دوستانه با نتیجه  پر گل پنج بر یک بنفیکا 

را شکست دهد.
آرسن ونگر با خوشحالی از برتری پر گل 
دیدار  این  در  گفت:  بنفیکا  برابر  تیمش 
ترجیح دادم تا از بازیکنان جوان در ترکیب 
بازیکنان  این  خو شبختا نه  و  کنم  استفاده 
نمایش  به  را  خوبی  خیلی  بازی  توانستند 
بگذارند و پیروزی پر گلی را کسب کنیم. 
خوشحالم که سانوگو توانست در این دیدار 
چهار گل به ثمر برساند. او ستاره تیم ما بود 
و مطمئنم که در آغاز فصل جدید لیگ برتر 
می تواند کمک زیادی به ما کند. در کل از 

بازی تیمم کامال راضی هستم.
آلکسیس  درباره  ادامه  در  آرسنال  سرمربی 
در  برتر  لیگ  بازیکن  گرانترین  سانچس، 

فصل جدید گفت: مدت ها بازی سانچس را 
زیر نظر داشتم و او را کاماٌل با هوشیاری به 
جمع بازیکنان تیمم اضافه کردم. آلکسیس 
بارسلونا  بسیار خوبی است که در  بازیکن 
قربانی مسی شد. در واقع حضور مسی در 
نوک خط حمله باعث شد تا آلکسیس در 
پست غیرتخصصی بازی کند و همین باعث 
شود تا درخشش کمی داشته باشد. به همین 
که  پستی  در  تا  را خریدم  آلکسیس  خاطر 
می تواند بهتر بازی کند، از او بازی بگیرم. 
است  خوبی  و  هوش  با  بسیار  بازیکن  او 
موفق  برتر  لیگ  در  می تواند  که  مطمئنم  و 

شود.
که  امیدواریم  گفت:  پایان  در  ونگر  آرسن 
برطرف  زودی  به  والکات  تئو  مصدومیت 
ما  ترکیب  به  بتواند  بازیکن  این  و  شود 
اضافه شود. ما با حضور والکات و سانچس 
در خط حمله قدرت خوبی خواهیم داشت.

قهرمانی  شد  موفق  گذشته  فصل  آرسنال 
در جام اتحادیه را کسب کند و به 9 سال 
با  فصل  این  در  آنها  دهد.  پایان  جامی  بی 
را  خودشان  داشته اند  که  خوبی  خریدهای 
لیگ  در  قهرمانی  نخست  مدعیان  از  یکی 

برتر معرفی کردند.

دروازه بان رئال مادرید از این تیم جدا شد.
ایکر  دیگو لوپس که به خاطر مصدومیت 
کاسیاس به این تیم پیوسته و توانسته بود 
در  ثابت  صورت  به  گذشته  فصل  دو  در 
رئال مادرید به میدان برود، از این تیم جدا 

شد.
روزنامه  »مارکا« خبر داد با توجه به حضور 
تیم  در  ناواس  کیلور  و  کاسیاس  ایکر 
رئال مادرید، دیگو لوپس تصمیم گرفت تا 

این تیم را ترک کند.
ناپولی  و  موناکو  بین  از  است  قرار  لوپس 

تیم جدید خود را انتخاب کند.
کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید که به 
همراه تیمش در اردوی امریکا حضور دارد 
درباره وضعیت دروازه بانی کهکشانی ها در 
فصل جدید گفت: ایکر کاسیاس در فصل 
جدید دروازه بان نخست رئال مادرید است 
و کیلور ناواس نیز جانشین او خواهد بود 
در  چرخشی  سیستم   نیست  قرار  دیگر  و 

بازی در رئال مادرید استفاده شود.
در  که  فصلی  دو  مدت  در  لوپس  دیگو 
رئال مادرید حضور داشت، بیش از 6۰ بار 
برای این تیم به میدان رفت و فصل گذشته 
در  قهرمانی  رئالی ها  همراه  به  شد  موفق 

لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کند.

از  بدخشان  محلی  مقامات 
شهرک  یک  ساخت  کار  آغاز 
دیده گان  آسیب  برای  رهایشی 
والیت  این  ارگوی  ولسوالی 

خبر می دهند.
والی  معاون  بیدار  محمد  گل 
بدخشان به رسانه ها گفته است 
که تا چند روز دیگر، کار توزیع 
ایجاد  به خاطر  زمین  نمرات 
آسیب  برای  رهایشی  منازل 
این  ارگوی  ولسوالی  دیده گان 

والیت آغاز می گردد.
آقای بیدار افزوده است: بیش از 

از سوی  این شهرک  برای ساخت  زمین  3۰۰ جریب 
حکومت مد نظر گرفته شده است.

در  تأخیر  از  ولسوالی  این  باشنده گان  حال،  همین  در 
آغاز کار این شهرک به شدت انتقاد می کنند.

گفتنی است که بر اثر رانش زمین )۱2/ثور ۱393( در 
بدخشان،  والیت  در  ارگو  ولسوالی  آب  باریک  قریه 
حدود دو صد خانه زیر خاک شده و صدها باشندۀ این 

محل در این رویداد کشته شدند.

گزارش ها از والیت غربی هرات حاکی 
است که یکی از باشندگان والیت هرات 
پس از تیر اندازی بر خسر خود، لب و 

بینی او را بریده است.
به گفتۀ مقام های امنیتی، این رویداد در 

ولسوالی اوبه هرات ُرخ داده است.
عبدالروف احمدی، سخنگوی فرماندهی 
که  مردی  می گوید،  هرات  والیت  امنیه 

لب و بینی خسر )پدر زن( خود را بریده 
اصلی  باشندۀ  و  دارد  نام  شهاب الدین 

ولسوالی اوبه هرات است.
آقای احمدی گفت که شهاب الدین پس 
فیر  باالی خسر خود  مرمی  دو  آنکه  از 

کرده بود، لب و بینی اش را نیز برید.
او افزود که پس از این رویداد، پولیس 
میل  یک  با  را  فرد  این  اوبه  ولسوالی 

تفنگچه دستگیر کرده است.
سخنگوی فرماندهی امنیه والیت هرات 
جرم  به  شده  دستگیر  فرد  که  داد  ادامه 

خود اعتراف کرده است.
اکنون  هم  مرد  این  که خسر  گفته شده 
تحت مداوا قرار دارد و به شدت زخمی 

شده است.

نشریه اماراتی نشنال
در طول چند دهه گذشته زمانی که 
فوتبال  بازی  از  افغانستان سخن  در 
غم انگیز  تصویری  می آمد  میان  به 
زنی  تصویر  می شد؛  متبادر  ذهن  به 
در  که  رنگ  کم  آبی  برقع  به  ملبس 
مامور  توسط  فوتبال  زمین  وسط 

اجرای فرامین طالبان کشته شدند.
استادیوم »غازی« محلی بود که مادر 
کشته  طالبان  دوره  در  کودک  هفت 
در  نفر  هزار   3۰ از  بیش  به  و  شد 
را  صحنه  این  حیرت  با  سکوت 

به  میالدی   ۱923 سال  در  ورزشگاه  این  می کردند.  تماشا 
دستور »امان اهلل خان« ساخته شد اما در سال ۱999 میالدی 

چنین اتفاقات بی شرمانه یی در آن جا به وقوع می پیوست.
این نشریه در ادامه به محدودیت های اعمال شده در مسیر 
برگزاری مسابقات فوتبال در دوره حاکمیت طالبان پرداخته 
و در این باره می افزاید:«کیت کالرک« خبرنگار بی بی سی 
در کابل در فاصله سال های ۱999 تا 2۰۰2 میالدی اشاره 
می کند که طالبان برگزاری مسابقات فوتبال را ممنوع کرده 

بودند.
بار  از مدتی  اشاره می کند که علیرغم محدودیت ها پس  او 
از سر گرفته  افغانستان  در  فوتبال  مسابقات  برگزاری  دیگر 
ادامه می افزاید:«در اگست  انگلیسی در  شدند. این خبرنگار 
برگزاری  پرتنش،  ماه  چند  از  پس  میالدی   2۰۰۰ سال 
زمان  آن  باشگاه های  شد.  آغاز  دیگر  بار  فوتبال  مسابقات 
آماتور بودند. فوتبال یکی از معدود سرگرمی های افغان ها 
برای  را  کننده یی  محدود  قوانین  طالبان  حال  این  با  بودند. 
برگزاری مسابقات فوتبال وضع کرده بودند از جمله آن که 
از  می شد.  متوقف  بازی  اذان  پخش  و  نماز  اقامه  زمان  در 
جمله قوانین محدود کننده دیگر باید به ممنوعیت پوشیدن 
شورت ورزشی اشاره کرد. »توماس روتینگ« که در فاصله 
به  ماموریتی  سفر  دو  میالدی   2۰۰9 و   2۰۰۰ های  سال 
افغانستان داشت درباره نحوه پوشش عجیب فوتبالیست های 
آن زمان می نویسد:«در آن زمان بازیکنان افغان مجبور بودند 
باید  شلوارهای سنتی »پشتون«ها را بپوشند. هم چنین آنان 

موهای خود را می تراشیدند.«
تمام  علیرغم  که  می کند  اشاره  ادامه  در  نشریه  این 
محدودیت های اعمال شده از عالقه مردم افغانستان به بازی 
افغان ها  می افزاید:«عشق  باره  این  در  و  نشد  کاسته  فوتبال 
به بازی فوتبال همواره عمیق بوده است. فدراسیون فوتبال 
افغانستان در سال ۱922 میالدی تشکیل شد. آن کشور در 
اولین بازی بین المللی خود با ایران در سال ۱94۱ میالدی به 
نتیجه مساوی صفر صفر دست یافت. در سال ۱948 میالدی 
تیم ملی  از آن  فیفا درآمد. پس  به عضویت  این فدراسیون 

افغانستان در بازی های المپیک شرکت کرد و با نتیجه شش 
بر صفر بازی را به تیم ملی لوکزامبورگ واگذار کرد.

پس از اشغال افغانستان توسط شوروی در سال ۱979 میالدی 
و متعاقب آن بروز جنگ داخلی بازی فوتبال نیز هم چون 
هر فعالیت ورزشی دیگری به حالت تعلیق درآمد. افغانستان 
 2۰۰۱ سال  در  طالبان  سرنگونی  تا  میالدی   ۱984 سال  از 
میالدی امکان حضور در عرصه های ورزشی بین المللی را 
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  بین المللی  بازی  آخرین  نیافت. 
در  میالدی   ۱984 سال  در  طالبان  ظهور  از  پیش  زمان  در 
این  از  بود. پس  »هنگ کنگ«  برابر  در  آسیا  ملت های  جام 
دوره افغانستان برای نخستین بار در سال 2۰۰2 میالدی در 

بازی های آسیایی شرکت کرد.
نتایج بد این تیم در کره جنوبی نشان داد که چه آسیب های 
در طول دو دهه جنگ بر فوتبال افغانستان وارد شده است. 
هندوستان  تیم  افغانستان  فوتبال  تیم  آن  از  پس  سال  یازده 
ورزشی  ناظران  تا  شد  باعث  و  داد  شکست  نپال  در  را 
فدراسیون فوتبال آسیا شگفت زده شوند. پس از این پیروزی 
شایان  استقبال  کابل  فرودگاه  در  افغان  فوتبالیست های  از 
توجهی به عمل آمد. مردم در آن زمان به خیابان ها ریختند و 

پیروزی تیم شان را جشن گرفتند.«
این نشریه در پایان به بودجه باالی اختصاص یافته از سوی 
نهادهای بین المللی ورزشی برای پیشرفت فوتبال افغانستان 
پرداخته و در این باره می افزاید:«فیفا« برای توسعه پروژه های 
فوتبال در افغانستان و تاسیس زیرساخت های ورزشی مبلغ 
۱.5 میلیون دالر به آن کشور کمک مالی ارایه کرده است. فیفا 
هم چنین برای ساخت زمین بازی فوتسال و فوتبال ساحلی 
کارگر«  یوسف  »محمد  است.  کرده  کمک  افغانستان  به  نیز 
مربی تیم افغانستان با اشاره به چشم انداز روشن پیش روی 
فوتبال افغانستان می گوید:«ما در مقایسه با کشورهای دیگر 
تنها پنج درصد از امکانات بین المللی را در اختیار داریم اما 
با این حال تاکنون پیشرفت خوبی داشته ایم.« اکنون فوتبال 
زنان افغانستان نیز پیشرفت خوبی داشته و بیش از ۱6 باشگاه 
در کابل درهای خود را به سوی زنان برای تربیت فوتبالیست 

های آینده آن کشور باز کرده اند.«

جذب  از  چلسی  سرمربی 
اسپانیایی جدید خود  ستاره 
بسیار راضی به نظر می رسد 
و می گوید فابرگاس گمشده 
آبی ها برای قهرمانی در لیگ 

برتر انگلیس است.
سرانجام  فابرگاس  سسک 
با  سخت  تجربه یی  از  بعد 
بارسلونا از این تیم جدا شد 
تن  بر  را  چلسی  پیراهن  تا 
مورینیو  ژوزه  شاگرد  و  کند 

در این تیم انگلیسی شود.
چلسی  پرتغالی  سرمربی 

است  خوشحال  اسپانیایی  مهره  این  جذب  از 
برای  چلسی  گمشده  فابرگاس  که  می گوید  و 
»همواره  است:  انگلیس  برتر  لیگ  در  قهرمانی 
باقی  کاتالونیایی  فابرگاس  که  می کردم  فکر 
می ماند. اصال فکر نمی کردم که بارسلونا را ترک 
بازنشسته  حال  در  ژاوی  که  این  ویژه  به  کند؛ 
شدن است و آبی-اناری ها باید به فکر جانشینی 
بهترین  فابرگاس  می بودند.  او  برای  شایسته 
با  بارسلونا  اما  بود  ژاوی  جانشینی  برای  گزینه 

فروش او موافقت کرد.
جدایی  به  که  داد  نشان  فابرگاس  داد:  ادامه  او 
داشت  دوست  او  است.  عالقمند  بارسلونا  از 
بازگردد؛ همچنان که من  انگلیس  برتر  لیگ  به 
هم دوست داشتم به این لیگ مهیج برگردم. من 
هم در تیم بزرگی در اسپانیا مربیگری می کردم 
برتر  لیگ  به  داشتم  دوست  فابرگاس  مثل  اما 

این  محض  به  بازگردم. 
فابرگاس  فهمیدم  که 
بارسلونا  از  جدایی  به 
فکر می کرد با او تماس 
لیگ  به  را  او  تا  گرفتم 
برتر بازگردانم. اطمینان 
پیدا کردم که او گمشده 
قهرمانی  برای  چلسی 
انگلیس  برتر  لیگ  در 
است به همین خاطر در 
بستن قرارداد با او شک 

نکردم.
ژوزه مورینیو فصل قبل 
تیم  این  به  چلسی  از  دوری  سال  چند  از  بعد 
بازگشت تا باردیگر روزهای خوب خود با این 
تیم را تکرار کند، اما در نخستین فصل حضورش 
بعد از بازگشت عملکرد خوبی نداشت و تیم او 
نتوانست در هیچ رقابتی جام قهرمانی را باالی 
تابستانی  جابه جایی  فصل  در  چلسی  برد.  سر 
فعالیت بسیار خوبی داشت و توانست بازیکنان 
را  فابرگاس  و  کاستا  جمله  از  زیادی  خوب 
قهرمانی  اصلی  مدعیان  از  یکی  تا  کند  جذب 
داد:  ادامه  مورینیو  باشد.  انگلیس  برتر  لیگ  در 
است.  برتر  لیگ  در  ما  قهرمانی  کلید  فابرگاس 
و  آشناست  جزیره  لیگ  فضای  با  خوبی  به  او 
این  دارد.  رقابت ها  این  در  باالیی  بسیار  تجربه 
باعث می شود که خیلی سریع خود را با شرایط 
بازی در این لیگ وفق دهد. خوشحالم که چنین 

بازیکنی را جذب کرده ایم.

ونگر: 

آلکسیس در بـارسـا قـربانـی مسـی شـد
دیگو لوپس از رئال مادرید 

جـدا شـد

فرار فوتبال افغانستان از سایۀ طالبان

ورزش
مورینیو:

 فابرگاس گمشده چلسی بود
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یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامۀ

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

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

کرزی  ولسمرش  چې  وايي،  کارپوهان  چارو  سیايس  د 

په پردې اچولو رسه هغوی  په جنایاتو  غواړي د طالبانو 

مالتړ خپل کړي. هغوی وايي، له بند څخه خوشې شوي 

پنځه نوي سلنه طالبان بېرته د جګړو لیکو ته ورغيل دي.

ماندګار  فکور  محمدیونس  شننونکي  چارو  سیايس  د 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې له زندانونو خوشې 

اکرثیت طالبان بېرته د جګړو لیکو ته ورغيل او د نورو 

پېښو ترڅنګ په غور والیت کې د یوولسو کسانو وژل 

هم د همدغو طالبانو کار دی.

په  تنه  یوولس  والو  وسله  کې  غور والیت  په  اونۍ  تېره 

وايل  د  غور  او  قوماندان  امنیه  د  چې  ورسول،  شهادت 

په خربه، چې دا وژنې د هغو طالب قوماندانانو له لوري 

شوي، چې څه وخت وړاندې د غور له مرکزي زندان نه 

په خپله اعالمیه  خوشې شوي ول. خو ولسمرش کرزي 

کې دا عمل د بهرنیانو کار بللی و.

ولسمرش  او  چارواکیو  والیتي  د  وايي،  فکور  ښاغلی 

وايي،  دروغ  به  لوری  یو  چې  ښکاري،  دريځ  له  کرزي 

له  مخکې  او  شوی  مقرر  فرمان  په  کرزي  د  وايل  ځکه 

دې چې کرزي د طالبانو په دې جنایت سرتګې پټې کړې 

وای، ښه به و چې له خپل وايل يې یو ځل پوښتنه کړې 

وای.

د هغه په خربه، تجربو ښودلې کوم کسان چې له باګرام 

فرمان  په  ولسمرش  د  زندانونو څخه  نورو  له  هېواد  د  او 

خوشې شوي، ټول د جګړو لیکو ته ورغيل دي.

چې   دا  خو  زیاتوي؛  شننونکی  دغه  چارو  سیايس  د 

یوازینۍ  اچوي  پرته  کړنو  په  طالبانو  د  کرزی  ولسمرش 

موخه یې دا ده، چې د خپل کار په پای کې ورته مهمه نه 

ده چې په دې ملت او حکومت څه راځي، بلکې لېواله 

دی چې طالبان او مخالفان ترې خوښ وي.

چې  کوي  هڅه  وسې  خپلې  تر  کرزی  وینا،  په  هغه  د 

طالبان خوښ وسايت: )) طالبان ځامنرګي بریدونه کوي 

خو کرزی  وايي چې حکومت دې پرې درنې و سلې نه 

کاروي. کرزی نور پوره نهیلی شوی دی. یوازې غواړې 

هېڅ  د  نور  يش  خوشاله  ترې  طالبان 

يش په کیسه کې هم نه دی.((

وویل،  فکور  محمدیونس  انجیرن 

نيش  کنټروالی،  نيش  جګړه  طالبان 

کوالی سیمې ونیيس او په دایمي ډول 

یې وسايت؛ نو مزاحمتي جګړې ته یې 

مزاحمت  چې  غواړې  او  کړې  مخه 

په  رامنځته کړي، چې د ملکي  وګړو 

نښه کول یې دې هدف ته ښه رسولی 

يش: )) طالبان مزاحمتي جګړه کوي. 

کوي،  رامنځته  تلفات  ملکي  هغوی 

بریدونه کوي.  او بې سنجه  بې مورده 

لکه  ول  زیات  ډېر  تلفات  ملکي  که 

دې  د  اخيل.  نه  هم  یې مسوولیت  بیا  نو  پېښه  ارګون  د 

د  او  کوونکي  قاچاق  توکیو  يي  نشه  د  مافیا،  ترڅنګ 

پاکستان ای اېس ای هم هديف وژنې کوي د طالبانو په 

نوم. چې طالبان یې ردوالی نيش.((

شننونکی  بل  چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

عبدالجبار شولګری وايي، یوشمېر کړیو هڅه وکړه، چې 

ټاکنې په لوی الس بحران ته یويس، چې اوس وسله وال 

مخالفان هم غواړي له دې ناورین نه ګټه پورته کړي او 

خپل فعالیتونه یې پراخ کړي دي.

د ده په خربه، چې له زندانونو څخه د ولسمرش کرزي په 

فرمان خوشې شوي پنځه نوي سلنه طالبان بېرته د جګړو 

لیکو ته ورغيل دي.

د  ځان  خوا  یوې  له  کرزی  ولسمرش  وویل،  نوموړي 

افغانستان ولسمرش بويل خو له بلې خوا یې په دې سرتو 

جنایتونو او وژنو هېڅ ډول اظهار نظر نه دی کړی.

کرزی  ولسمرش  چې  دی،  اند  دې  په  شولګری  ښاغلی 

پردې اچولو رسه غواړي چې د  په  په جنایاتو  د طالبانو 

هغوی په لیکو کې ځانته ځای پیدا کړي او له دې ډاډه 

يش چې هغوی ورته زیان نه رسوي.

په  واکمنۍ  خپلې  د  کرزی  ولسمرش  وینا،  په  هغه  د 

نه  ارسه  او  مته  هېڅ  ته  ملت  کې  ورځو  شپو  وروستیو 

لري؛ بلکې غواړي طالبان ترې خوښ يش؛ خو په دې 

باید پوه وي چې هېڅکله به یې طالبان هم دوست نيش 

به هم د هغه دا کړنې ونه وبښي: )) ولسمرش  او خلک 

د  ارګون،  د  غورځوي.  پامه  له  قربانۍ  خلکو  د  کرزی 

پټوي.  په نورو شویو جنایاتو سرتګې  او  غور، د حصار 

دلته د ملت قاتالن تقویه شوي دي. د ملت په وینو لوبې 

شوي دي.((

له دې وړاندې د ميل دفاع وزیر جرنال بسم الله محمدي 

او د ولسمرش لومړي مرستیال محمد یونس قانوين هم 

بندیانو خوشې  د  زندانونو څخه  له  نیوکه کړې وه، چې 

کېدو د جګړو ملن پراخه کړې ده.

پنځه نوي سلنه طالبان بېرته د جګړو 
لیکو ته  ورغيل دي

نگرانی از حضور مردان مسلح در ارگو
در  امنیتی  نیروهای  آن که  با  اخیر  ماه های  در 
امنیت  تامین  برای  را  تالش های خود  بدخشان 
این والیت شدت بخشیده اند، اما افزایش حضور 
شورشیان در بخش هایی از این والیت همچنان 

نگرانی هایی را به دنبال داشته است.
ولسوالی  در  دوش  به  تفنگ  شورشیان  حضور 
ارگو واقع در چند کیومتری مرکز بدخشان باعث 

نگرانی مسووالن این شهرستان شده است.
از  می گوید،  ارگو  ولسوال  سعیدی  عبدالودود 
محلی  مقام های  ارگو  در  مسلح  طالبان  حضور 
با  را  مسأله  این  هم  باز  اما  اند،  آگاه  بدخشان 
مسووالن والیت بدخشان در میان گذاشته است 
و توقع دارد که مساله امنیت ارگو جدی گرفته 

شود.
و  پولیس  شمول  به  امنیتی  »قوای  می افزاید:  او 
امنیت ملی و مردم ما همه شب و روز بیدارند، 
مقام  ما  از پالن های دشمن همه خبر هستند و 
والیت را خبر کردیم و قوای امنیتی همه را آگاه 

ساخته ایم.«
این  در  مسلح  مخالفان  می گوید،  سعیدی  آقای 
ولسوالی با استفاده از منابع محلی در حال تجهیز 
نیروهای جنگی خود در پی بدست گرفتن این 

ولسوالی اند.
نزدیک  را  که دشمن  »وقتی  او تصریح می کند: 
می شود،  قوی  و  می کند  تکثر  که  است  قاعده 
دشمن  باالی  نشد،  قم  و  قلع  دشمن  که  وقتی 
عملیات نشد، تقویت می شود مثال گوسفند جمع 
می خرد،  ثقیل  سالح  می فروشد  را  آن  می کند 

راکت می خرد و مهمات می خرد.«
نزدیکی  در  دوش  به  تفنگ  شورشیان  حضور 
فیض آباد مرکز بدخشان پیش از این کمیته صلح 

بدخشان را به عمل واداشت.
به  شورشیان  با  گفتگو  برای  شورا  این  اعضای 
با  ارگو رفتند و باشندگان محل نیز در نشست 
این مساله  اعضای شورای صلح، خواستار حل 

از راه مسالمت آمیز شدند.
صلح  کمیته  اعضای  از  نقی  الرحمن  حفیظ   
بزرگان  از  کمیسیونی  »یک  می گوید:  بدخشان 
ولسوالی ارگو داشته باشیم تا زمینه نشست در 
یک فضای مناسب با مخالفان مسلح برابر شود تا 
ما مطالبات آن ها را بشنویم و حرف های خود 
این ولسوالی به عنوان یک  تا  آنها بگویم  به  را 

منطقه امن و منسجم باقی بماند.«
ولسوالی ارگو بیش از 2۰۰ هزار باشنده دارد و با 
درایم، خاش، جرم، یفتل پایان و مرکز بدخشان 

هم مرزی دارد.

معین مبارزه با مواد مخدر کشور، برنامۀ تخریب 
مزارع کوکنار در سال جاری را ناکام خواند.

که  می گوید  وزارت  این  معین  ازهر  ابراهیم 
امسال به هدف تعیین شده در خصوص تخریب 

مزارع کوکنار دست نیافته است.
آقای ازهر در گفت و گو با رسانه ها گفته است 
در  زمین  هکتار  هزار  دوصد  حدود  امسال  که 

سراسر کشور کوکنار کشت شده است.
به گفتۀ معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، قرار 
بود امسال بیست ویک هزار هکتار مزارع کوکنار 

تخریب گردد.
قباًل  که  می گردد  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
معین وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله 
نیز گفته بود که برنامه های مبارزه با مواد مخدر 

ناکام بوده است.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 

بین  نیروهای  همکاری  عدم  والیتی؛  شوراهای 
واگذاری  و  کوکنار  مزارع  تخریب  در  المللی 
افغانستانی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
کشور  در  کوکنار  کشت  افزایش  اصلی  عامل 

شمرده می شود.

وزارت مبارزه با موادمخدر:

برنامۀ تخریب مزارع کوکنار ناکام بوده است


