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روزنامة صبح افغانستان
کابل-هرات چاپهمزمان:

»ریـش سفـیدی و افسقالـی«
طالبان را به دروازه های شهر کندز رساند

کارشکنی و کندی در روند تفتیش آرا نگرانی هایی 
بار  به  بین المللی  را هم در داخل و هم در سطح 
 9 از  بیش  تاکنون  روند  این  آغاز  از  است.  آورده 
را  آرا  هزار صندوق رای دهی که 41 درصد کل 

تشکیل می دهد، تفتیش شده است.
این درحالی است که جامعه جهانی توقع دارد که 
رییس جمهور...                         ادامه صفحه 7

فروش  قرارداد  زودی  به  که  ترکمنستان  خارجه  امور  وزارت 
دایمی گاز به افغانستان را امضا می کند.

گزارشی  در  ترکمنستان  خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
ضمن تأیید توافقات نهایی خریداری گاز مورد نیاز افغانستان از 
ترکمنستان اعالم کرد: در جریان سفر هیأت اقتصادی افغانستان 
به سرپرستی محمد شاکر کارگر وزیر تجارت و صنایع این کشور 
دورنمای  و  فعلی  روند  با  ارتباط  در  مسایلی  ترکمنی،  و طرف 
روابط دوجانبه در عرصه اقتصادی، حمل و نقل، ارتباطات و نیز 

سوخت و انرژی را مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
در این گزارش تصریح شده است: در این دیدار، هیأت اعزامی 
دولت افغانستان، از کمک های مستمر دولت ترکمنستان در زمینه 
بازسازی و احیا افغانستان...                           ادامه صفحه 6

و  نشده  حل  هنوز  افغانستان  در  انتخاباتی  بست  بن 
کاهش  حال  در  شدت  به  کشور  درآمد  آن،  ادامه  با 
می باشد. با وجود سرازیری میلیون ها دالر کمک، دولت 

افغانستان روبه ورشکسته گی است.
نخواست  که  افغانستان  مالیه  وزارت  ارشد  مقام  یک 
ماه  در  کشور  این  حکومت  گفت،  شود  فاش  نامش 
آینده در پرداخت معاش کارمندانش اش دچار مشکل 

می باشد. 
سفارت ایاالت متحده در کابل تایید کرد که مقام های 
افغان آن ها را درباره مشکالت شان در پرداخت حقوق 
و تمویل برنامه ها در ماه های آینده مطلع کرده اند. اما 
این سفارت جزییاتی دراین باره که کشورهای کمک 
ارایه  دهند،  نشان  واکنش  می  خواهند  چگونه  کننده 

نکرد.
این  امریکا در  امور خارجه  مقام های وزارت  از  یکی 
کشورهای  سایر  و  امریکا  که  حالی  در  گفت:  باره 

کمک رسان از نزدیک با دولت افغانستان در پیشگیری 
از بروز هرگونه اختالل بزرگ در سرویس های حساس 
نیازمند  مساله  این  حل  می کنند،  همکاری  افغانستان 
وهله  در  کابل  مقام های  جانب  از  مناسب  اقداماتی 

نخست است.
وزارتخانه  این  ارشد  مقام های  از  یکی  همچنین 
گفت، اگر فرد مورد نظر برای تصدی پست ریاست 
جمهوری افغانستان انتخاب نشود، دولت قادر نخواهد 
بود تا بودجه و منابع مالی را مدیریت کند و کشور با 
کنترل  از  فراتر  که  می شود  مواجه  گسترده یی  مشکل 

خواهد بود.
نیز  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مقام های  از  یکی 
گفت: اوضاع مالی و بودجه یی دولت افغانستان یکی 
از دالیلی است که باید بررسی مجدد آرای انتخابات 
دولت  یک  آن  تبع  به  و  یابد  پایان  سریعًا  افغانستان 
کشور  این  چالش های  با  باشد  قادر  که  متحد  جدید 

مواجه شود، شکل گیرد.
قدرت های خارجی از زمان براندازی طالبان در سال 
2001، میلیاردها دالر به افغانستان کمک کرده اند. اما 
این که رهبر آینده کشور به همین میزان حمایت مالی 
دریافت کند،...                             ادامه صفحه 6

بازشماری 6000 صندوق 
»سرنوشت ساز« آغاز شد

ترکمنستان: 
قرارداد فروش دایمی گاز به افغانستان 

به زودی امضا می شود

کنفرانس تشکیل دولت وحدت ملی

بحـث هـای اشـتراک کنـنده گـان

کـدام
 دولِت 

وحـدِت ملـی؟
2

4

7

5

به هيچ عنوان 
نقـدها را 
نمی خوانم!

يک مصاحبۀ 
منتشرنشده با 
گابريل گارسيا 

مارکز

سه پوليس 
محلی در حملۀ 

هواپيماهای 
امريكا کشته 

شدند

در برگ ها

سارتر،
اخالق

و پرسش 
از هسـتی

کشکمش های انتخاباتی و مواجهه با کاهش درآمد

یادداشت: کنفرانس آجندای ملی، در ادامۀ نشست های پیشین، به تاریخ اول اسد/مرداد 1393 نشستی را زیِر نام تشکیل دولت 
وحدت ملی در افغانستان در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار کرد. در این نشست شمار زیادی از نخبه گان؛ نماینده گان مردم 
در مجلس، استادان دانشگاه، دانشجویان و نماینده گان داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر اشرف غنی احمدزی اشتراک کرده بودند.
در این نشست، نخبه گان سیاسی روی عناصر تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان بحث و گفت و گو کردند و پیشنهاد 

و دیدگاه های شان را در خصوص شکل گیری یک دولت فراگیر مطرح کردند.
متن سخنرانی سخنرانان کنفرانس تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان را به ترتیب از روزنامۀ ماندگار به نشر می سپاریم:
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به  ملی«  »وحدت  کمیتۀ  که  حالی  در 
توافق های  جزییاِت  روی  کار  منظور 
اعالمیۀ مشترک میان دو ستاد انتخاباتی، به 
ستادهای  می دهد،  ادامه  خود  نشست های 
انتخاباتی از زمان گیر بودِن روند بررسِی آرا 

انتقاد می کنند. 
تأکید  انتخاباتی  ستادهای  سخن گویاِن 
و  پیچیده  روندی  آرا،  بازرسی  که  دارند 
زمان بر است و احتمال می رود که در زماِن 

تعیین شده به اتمام نرسد. 
حالی  در  آرا  بازرسی  روند  بودِن  زمان بر 
کرزی  رییس جمهور  که  می شود  مطرح 
است  گفته  خود  اظهاراِت  تازه ترین  در 
سرنوشِت  باید  آینده  روزِ  پانزده  ظرف  که 
رییس جمهوری  و  انتخابات مشخص شود 

جدید زمامِ امور را به دست گیرد. 
دانشگاهیان  از  شماری  با  که  کرزی  آقای 
که  ورزید  تأکید  می کرد،  صحبت 
تأثیراِت  به شدت  انتخاباتی  جنجال های 
ناگوار بر وضعیت امنیتی و اقتصادِی کشور 

به جا گذاشته است. 
آقای  وقتی  که  کرد  نباید  فراموش  البته 
جنجال های  سوء  تأثیراِت  از  کرزی 
امنیتِی  و  اقتصادی  وضعیِت  بر  انتخاباتی 
به  را  خود  نقِش  می گوید،  سخن  کشور 
کشور  حاِل  بر  رییس  جمهوری  عنوان 
جنجال های  سوء  تأثیرات  می گیرد.  نادیده 
امنیتی  و  سیاسی  وضعیت  بر  انتخاباتی 
کشور، انکارناپدیز است؛ ولی این جنجال ها 

ریشه های عینی و واقعی دارند. 
در  ریاست جمهوری  ارگ  مخرِب  نقش 
که  نیست  چیزی  آمده،  به وجود  وضعیِت 
بتوان آن را از نظرها پنهان کرد. آقای کرزی 
ضمن این که عماًل زعامِت کشور را به عهده 
باقی  بی طرف  هم  انتخابات  امور  در  دارد، 
امروز در کشور  تا  که  آن چه  است.  نمانده 
در رابطه با انتخابات صورت گرفته، بخشی 
از آن به مدیریِت ارگ مربوط می شود. آقای 
جنجال ها  موارد  برخی  در  شخصًا  کرزی 
را به وجود آورده و دامن زده است. همین 
که او نخواست به عنوان میانجی در مسالۀ 
عدم  روشِن  دلیل  شود،  ظاهر  انتخابات 
بی طرفِی او می تواند باشد. از جانب دیگر، 
مشکالت  و  پابرجاست  هنوز  فعلی  دولِت 
سوء  به  شده،  ایجاد  اقتصادِی  و  امنیتی 
مدیریِت چندین و چندسالۀ آن برمی گردد. 
انتخابات  پایان هر دورۀ  باشد در  اگر قرار 

افغانستان به نقطۀ صفر برگردد، پس این همه 
تالش و فعالیت برای چه انجام می شود؟

از  نمی تواند  صورت  هیچ  به  فعلی  تیم 
که حکومِت  زمانی  تا  خود  مسوولیت های 
بعدی زمام امور را به دست گیرد، شانه خالی 
کند. در یک نظام مردم ساالر، حکومت ها در 
طول یکدیگر قرار دارند و نه در عرض هم. 
میراثی است  کارویژۀ حکومت مردم ساالر، 
که از خود برای دیگران به جا می گذارد. به 
یکدیگر  تداومِ  حکومت ها  دیگر،  عبارت 
جای  به  وقتی  یکی  و  می شوند  پنداشته 
از  را  کلی  سیاست های  می نشیند،  دیگری 
حکومِت پیشین به میراث می برد. در عرض 
یکدیگر قرار داشتن، نوعیت حکومت های 
کودتایی است؛ حکومت هایی که در تقابل 
گذشته  میراث بِر  و  می گیرند  شکل  هم  با 
اساسی  نکتۀ  این  کرزی  آقای  نیستند. 
یک سره  می کند،  رهبری  که  را  حکومتی 
او  از  پس  می کند  فکر  و  گرفته  نادیده 
با  اما  آمد.  خواهد  کار  روی  دیگر  نظامی 
این حال، وقتی آقای کرزی از آماده گی اش 
برای انتقال سیاسِی قدرت سخن می گوید، 
عماًل توپ را به میدان کمیسیون و ستادهای 
نظرداشِت  در  بدون  می اندازد.  انتخاباتی 
صادق  اظهارات  این  در  چه قدر  او  این که 
ستادهای  که  است  این  نوبِت  حاال  است، 
انتخاباتی بتوانند مفاد اعالمیۀ مشترک را در 

زمان مشخِص آن به نتیجه برسانند.
 تا این جای کار اما مشکالتی که می تواند 
بر روند مذاکراِت سیاسی و تفتیش آرا سایه 
در  است.  شده  روشن  حدودی  تا  اندازد، 
بر  که  همان گونه  انتخاباتی  تیم های  این که 
دارند،  مشکالتی  آرا  ابطال  و  سِر شمارش 
دچار  نیز  سیاسی  گفت وگوهای  عرصۀ  در 
اختالف نظرهای جدی اند، شکی نیست. این 
سخن گویاِن   واکنش های  در  عماًل  موضوع 
و  می شود  دیده  ملی«  »وحدت  کمیتۀ 
در  که  ندارد  وجود  هم  چندانی  امیدواری 
مطلوب  نتیجۀ  نظرها  اختالف  این  سایۀ 
به دست آید. سخنان اخیِر استاد عطا محمد 
تیم  قدرت مند  حامیان  از  و  بلخ  والی  نور 
از  نشانه هایی  نیز  همگرایی  و  اصالحات 

ادامۀ بحراِن انتخابات را بازتاب می دهد. 
نوعی  از  خود  تازۀ  سخنان  در  نور  آقای 
پرده  انتخابات  آیندۀ  به  نسبت  نگرانی 
ناشی  می تواند  نگرانی  این  برمی دارد. 
ستاد  دو  میان  که  باشد  برداشت هایی  از 

انتخاباتی در مسالۀ مشارکِت سیاسی وجود 
صورتی  در  کرده  تهدید  بلخ  والی  دارد. 
آن  بیِم  نباشد،  شفاف  انتخابات  نتیجۀ  که 
بیایند.  صحنه  به  دوباره  مردم  که  می رود 
از  مجموع  در  نگرانی ها  و  مسایل  این 
آبشخورهای مشخصی آب می خورند و آن، 
عدم موجودیِت تعریف و مکانیزمِ مشخص 
برای توافق های انجام شده است. این جاست 
که تالش های نهاد موسوم به »آجندای ملی« 
بنیاد  رییس  مسعود  احمدولی  رهبری  به 
احمدشاه مسعود و نظریه پردازِ طرح سیاسِی 

آجندای ملی مشخص می شود.
دولت نظریۀ بهتازهگی آقایمسعود
وحدتملیرابهصورِتعملیبههر
دوستادانتخاباتیارایهکردهاست.
رسالۀمشخص یک در که طرح این
ایجاد عملِی راههای شده، درج
دولتوحدِتملیرانشانمیدهد.
نخستین این افغانستان در شاید
از بیرونرفت برای که باشد باری
و مدون طرحی سیاسی، بنبست
در میشود. ارایه اندیشیدهشـده
شک بدون که مسعود آقای طرِح
میتواندمنجربهایجاددولتوحدت
هر کارویژههای و نقش شود، ملی
صورِت به سهگانه قوای از یک
روشنتعریفشدهوقدرتسیاسی
بهگونۀعادالنهتقسیمشدهاست.
اینطرحمیتواندمشکلدیدگاههای
اعالمیۀ مورد در متفاوت و متناظر
اخیِردوستادانتخاباتیراحلسازد

وبهثمررساند.
وحدِت  دولِت  مورد  در  اصلی  بحث   
در  دولت  این  چه گونه  که  است  این  ملی 
میان  حاصله  توافق های  و  انتخابات  فرایند 
انتخاباتی شکل بگیرد. فکر می کنم  تیِم  دو 
حاال زماِن آن نیست که تیم های انتخاباتی، 
و  مصطالحات  تعریِف  مصروف  را  خود 
ایجاد توازن در دیدگاه های موجود سازند. 
سوی  از  عملی  و  علمی  گونۀ  به  کار  این 
رهبری«آجندای ملی« صورت گرفته و باید 
مورد  در  ما  مکانیزمِ  عنوان  به  مکانیزم  این 
گمان  گیرد.  قرار  انتخاباتی  تیم های  توافق 
در  با  انتخاباتی  تیم های  که  نمی شود  برده 
در  موجود،  امکانات  و  فرصت  نظرداشِت 
میان خود به نتیجۀ مطلوب در مورد ایجاد 

دولت وحدِت ملی برسند.   
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احمــدعمران

کـدام دولِت وحـدِت ملـی؟  

در حالی که همه می دانیم تا یک ماهِ دیگر انتقاِل قدرت 
در افغانستان امکان پذیر نیست، رییس جمهور کرزی گفته 
رییس جمهورِ  به  قدرت  دیگر  روزِ   15 تا  باید  که  است 
جدید تحویل داده شود. اکنون، 4 روز از این سخِن آقای 
کرزی گذشته و بر اساِس گفتۀ وی، باید تا 11 روزِ دیگر 

قدرت انتقال یابد.
قدرت  انتقاِل  میعادِ  دربارۀ  رییس جمهور  سخناِن  هرچند 
تا دو هفتۀ دیگر در همان لحظۀ ایراد بسیار غیرمنطقی و 
انتخابات  نظِر کمیسیون  خنده آور بود، اما بعدتر با اظهارِ 
مبنی بر این که کارِ تفتیش آرا تا پایاِن این ماه ادامه دارد، 
اکِت  یک  کاماًل  رییس جمهور  گفتۀ  این  که  شد  ثابت 
دنبال  را  دیگری  اهداِف  که  ریاکارانه  است  و  سیاسی 
می کند. حال آن که مردم انتظار دارند رییس جمهورشان با 
آن ها برخوردهای صادقانه و مسوولیت پذیرانه داشته باشد.
اکنون پیداست که کارِ انتقاِل قدرت با توجه به مشکالتی 
ممکن  زودی ها  این  به  آمده،  میان  به  آرا  تفتیِش  در  که 
قدرت  زودهنگامِ  انتقاِل  برای  نیز  اراده یی  هیچ  و  نیست 

وجود ندارد.
پس از بروزِ کشمکش های انتخاباتی و آمدن وزیر خارجۀ 
امریکا به کابل برای خروج از بن بست، حرف از توافقاِت 
انتخاباِت  دومِ  دور  آرای  صِد  در  صد  تفتیش  و  سیاسی 
ریاست جمهوری به میان آمد، ولی تا کنون به جز شکسِت 
بن بست هیچ پیش آمِد دیگری که نشان دهد انتقاِل قدرت 

به زودی صورت می گیرد، رونما نشده است. 
پس از آغاز روند تفتیِش آرا و کش وگیرهایی که طی آن 
به مشکلی  روند خود  این  که  دیده  شد  صورت گرفت، 
دیگر تبدیل شده؛ چنان که نه تنها که کار تفتیش به بسیار 
مهندسِی  هدف  به  دست هایی  بلکه  می رود،  پیش  ُکندی 
پروسۀ  هنوز  هم چنین،  است.  افتاده  کار  به  روند  این 
آغاز  تازه  هم  ابطال  روند  و  نرسیده  جایی  به  سیاسی 
می شود و بی اعتمادی ها به کار کمیسیون و ناظراِن جهانی 
به قوِت خود باقی ست. بنابراین رییس جمهوری چه گونه 
از تحویِل قدرتی سخن  بزند و  می خواهد مردم را گول 

بگوید که هیچ زمینۀ اجرای آن مساعد نشده است.
آن چه در این دست سخناِن رییس جمهوری می شود یافت 
با این نوع اظهارات، خود را  این است که او می خواهد 
انتخابات  کشاندِن  بر  مبنی  وی  بر  که  اتهاماتی  گزنِد  از 
به بحران وارد شده، نجات دهد و خود را بیزار از ادامۀ 
اما  بنمایاند.  فرد جدید  به  آن  واگذارِی  مشتاِق  و  قدرت 
تا جایی که مردم درک کرده اند، به بن بست مواجه شدِن 
او  و  است  کرزی  آقای  نفِع  به  انتخابات،  پروسۀ  بیشتِر 
خودش در مهندسِی رویدادهای انتخاباتی نقش بازی کرده 

است.
که  آراست  ابطاِل  روند  مشکل،  کالن ترین  هم اکنون، 
احتمال بسیار وجود دارد که چالش زا تمام شود و کار را 
از آن چه تصور می رود، بیشتر به درازا بکشاند. اما انتظار 
افغانستان بازهم این است که آقای کرزی صادقانه  مردمِ 
بدون  طبیعی  به شکِل  و  به سرعت  روند  که  بدهد  اجازه 
به جای  ریاست جمهوری  و  برسد  پایان  به  ارگ  مداخلۀ 
وحدِت  دولت  تشکیل  برای  پروسه،  فراراهِ  سنگ اندازی 

ملی مساعی به خرج دهد. 
نتیجه  به  نامزدان روی توافِق سیاسی  تا زمانی که  مسلمًا 
مطلوبی  جای  به  نیز  آرا  ابطاِل  و  تفتیش  روند  نرسند، 
نمی رسد. از این  رو، باید نامزدان ریاست جمهوری خود 
برای پایان دادن به داستاِن انتخابات، عزمِ خویش را جزم 
کنند و برای تشکیل دولت وحدِت ملی و ایجاد یک صفحۀ 
جدید در افغانستان، رفاقت را جای گزین رقابت سازند. 
ریاست جمهوری  که  کنند  درک  باید  انتخاباتی  تیم های 
چنان که  ندارد؛  و  نداشته  قدرت  انتقاِل  برای  عزمی  هیچ 
اگر این عزم وجود می داشت، انتخابات با این همه ابتـذال 

و ناکامی روبه رو نمی شد!

هیچ عزمی برای انتقاِل قدرت 
وجـود نـدارد!
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نواز  از  شنبه  روز  پاکستان  ارشد  سیاسی  رهبر  خان،  عمران 
استعفا دهد  تا  پاکستان درخواست کرد  شریف، نخست وزیر 
و به دلیل »تقلب« در انتخابات سال گذشته میالدی، انتخابات 

جدید برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، عمران خان پس از پایان حدود 
40 ساعت تظاهرات ضد دولتی در جمع حامیانش در اسالم 
آباد اعالم کرد که وی تا زمان استعفای نواز شریف به تحصن 

خود پایان نخواهد داد.
این کشور  برای  تا زمانی که آزادی حقیقی را  وی گفت: من 

برقرار نکنم، این محل را ترک نخواهم کرد.
هزاران  جمعه  روز   (PTI( پاکستان  انصاف  تحریک  رهبر 
بیان  و  تحصن  برگزاری  به  آباد  اسالم  در  را  حامیانش  از  تن 
درخواست هایشان ترغیب کرد. این راهپیمایی روز پنجشنبه از 
الهور در شرق پاکستان آغاز شد و تظاهرکنندگان 36 ساعت 

بعد به اسالم آباد رسیدند.
دولت پاکستان حدود 30 هزار نیروی امنیتی مستقر کرد که از 

جمله شامل نیروهای ارتش برای تامین امنیت اسالم آباد بود.
عمرخان معتقد است که در جریان انتخابات سال 2013 تقلب 

صورت گرفته و حکم نخست وزیر شریف جعلی است.
را رد  ادعا  این  انتخاباتی  هیات  و  پاکستان  این حال دولت  با 

می کنند.
عمران خان گفت: من همین جا می مانم. نواز شریف تنها یک 
گزینه پیش روی دارد و آن این است که استعفا دهد و انتخابات 

جدید برگزار شود. من انتخابات آلوده به تقلب را نمی پذیرم.
در  امروز  تا  کرد  درخواست  تظاهرکنندگان  از  دیگر  بار  وی 
آباد  اسالم  آزادی  میدان  در  محلی  وقت  به  عصر  سه  ساعت 

تحصن برگزار کنند.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان تاکید کرد: انتخابات آلوده 
به تقلب دموکراسی و اعتبار رای گیری را زیر سوال برده است. 
انتخابات شکایت  رهبران حزب من به دادگاه عالی کمیسیون 

کرده اند اما تاکنون نتیجه ای نداشته است.
تهدیدی  راهپیمایی طوالنی حامیان وی  که  داشت  عنوان  وی 
علیه سیستم دموکراتیک نیست و در واقع »هیچ دموکراسی در 

پاکستان وجود ندارد.«
عوامی  تحریک  جنبش  رهبر  القدری،  طاهر  دیگر  سوی  از 
وارد  تحصن  برگزاری  برای  نیز  مردمی(  )جنبش  پاکستانی 

اسالم آباد شده است.
وی قرار است اواخر امروز در جمع حامیانش سخنرانی کند.

راه  به  »انقالب«  تا  دارد  تالش  دولت  روحانی ضد  رهبر  این 
بیندازد چرا که دولت کنونی از برقراری عدالت در میان مردم 

بازمانده است.

عـــریقات:

 دیگر هیچ رابطه یی بین اسراییل و فلسطین وجود ندارد
مذاکره کننده ارشد فلسطین هشدار داد، دیگر هیچ 
نوع رابطه یی میان اسراییل و فلسطین وجود ندارد و 
رهبران فلسطین آماده هستند تا اسراییل را به خاطر 
بین المللی  دادگاه  به  اخیر  جنگی«  »جنایت های 

کیفری بکشانند.
در  فلسطین  ارشد  کننده  مذاکره  عریقات  صائب 
گفت:  تلگراف  روزنامه  با  اختصاصی  مصاحبه یی 
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و دیگر رهبران 
دفاعیه های  پشت  شدن  پنهان  جای  به  باید  غربی 
»شرم آور و وقیحانه« اسراییل آن را محکوم کرده و 

به اشغال غزه پایان دهند.
یک  تحت  قاهره  در  مذاکرات  ادامه  با  همزمان 
اعالم  درباره  جدید  شده  تمدید  ضرب االجل 
اصلی  طراحان  از  یکی  که  عریقات  آتش بس، 
و  اسراییل  میان  میالدی   1993 سال  اسلو  معاهده 
فلسطین است در این مصاحبه اختصاصی به جامعه 

بین المللی اولتیماتوم داد.
حاضر  حال  در  گفت:  اهلل  رام  در  دفترش  از  وی 
نوع  هیچ  دیگر  که  دهم  اطمینان  شما  به  می توانم 
رابطه یی میان اسراییل و فلسطین ندارد. دیگر حتی 
نیز وجود ندارد. اگر جامعه  روابط تجاری معمول 
بین الملل، کامرون ها، کری ها و فابیوس های سراسر 
جهان پس از این قتل عام هایی که علیه فلسطینی ها 
صورت گرفته به اسراییلی ها و فلسطینی ها بخواهند 
مذاکره  پای  به  بازگشت  به  را  شما  ما  که  بگویند 
که  چرا  نباشند  خوش بین  خیلی  می کنیم،  دعوت 

دیگر این اتفاق رخ نمی دهد.
ماه  در  دارد  قصد  فلسطین  که  کرد  افشا  عریقات 
جاری میالدی به یکی از اعضای دادگاه بین المللی 
کیفری تبدیل شود تا اسراییل را به خاطر جنایت های 

جنگی اش علیه غزه محاکمه کند.
یک  عنوان  به  اسراییل  که  معتقدیم  ما  افزود:  وی 
قدرت اشغالگر هیچ حقی ندارد تا منطقه یی همچون 
با موشک و هلی کوپترهای  غزه را که اشغال کرده 
آپاچی F15 و F16 بمباران کند. ما معتقدیم که این 
تا  داریم  قصد  ما  هستند.  جنگی  جنایات  اقدامات 
معاهده رم را امضا کنیم. ما برای این کار 96 درصد 

آماده هستیم.
در  داد:  ادامه  فلسطین  ارشد  کننده  مذاکره  این 
حمله  انگلیسی  غیرنظامیان  به  کسی  اگر  انگلیس 

کند و یا آن ها را بکشد شما نیروی دریایی، هوایی 
ما  می پردازد.  آن ها  از  دفاع  به  که  دارید  ارتش  و 
قوانین  طریق  از  پس  نداریم  را  این ها  از  هیچ یک 
بین المللی از مردممان دفاع می کنیم. من می خواهم 
تا اسراییل در دادگاه بین المللی کیفری از خود دفاع 
کند و با موشک ها و قتل عام زنان و کودکان به دفاع 

از خود نپردازد.
انگلیس  از  کامرون  به  خطاب  عریقات  صائب 
استقالل  و  کرده  محکوم  را  اسراییل  تا  خواست 
می تواند  کامرون  آیا  شود.  خواستار  را  فلسطینی ها 
استحقاق  شما  بگوید:  فلسطینی ها  به  و  شود  بلند 
آن  به  باید  تاکنون  و  دارید  را  استقالل  و  آزادی 
می رسیدید؟ این مساله الزم و ضروری است. »دفاع 
را می توان دفاع شخصی  کار  این  نام  آیا  شخصی« 
این  اشغالگر؟  قدرت  یک  برای  هم  آن  گذاشت 

حقیقتا شرم آور و وقیحانه است.
برای نخستین بار صائب عریقات جزئیات اقداماتی 

را که در حال حاضر به جریان افتاده ، مطرح کرد.
ملل  سازمان  از  فلسطین  درخواست  آن ها  از  یکی 
کرانه  در  بین المللی  حفاظت  نظام  یک  درباره 

باختری، بیت المقدس شرقی و غزه است.
سازمان  اجرایی  کمیته  عضو  عشراوی،  حنان 
سازمان  از  فلسطینی ها  گفت،  فلسطین  آزادیبخش 

ملل خواسته اند تا رسما کشور فلسطین را تحت این 
داده  قرار  ملل  سازمان  بین المللی  حفاظت  سیستم 
این  به  فوری  برای رسیدگی  کمیته حقوقی  و یک 

مساله تشکیل دهد.
میالدی   2004 تا   1992 سال  از  گفت:  عریقات 
حدود 17 کشور از جمله کوزوو، سومالی، ساحل 
عاج، تیمور شرقی و گرجستان تحت چنین حفاظتی 
قرار داشتند. اگر سازمان ملل موافقت خود را در این 
باره اعالم کند، یکی از قطعنامه های شورای امنیت 
اجازه این حفاظت بین المللی را صادر خواهد کرد.

اسراییل  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  درباره  وی 
است.  راه حل دو کشوری  مقام مخالف  این  گفت: 
انگیزه های سیاسی نتانیاهو این است که می خواهد 
یک  تنها  و  تشکیالت  بدون  خودگردان  تشکیالت 
و  می خواهد  هزینه  بدون  اشغال  یک  او  باشد،  نام 
اعمال  محدودیت های  بدون  را  غزه  تا  دارد  قصد 

شده بر فلسطین نگه دارد.
عریقات افزود: هنوز از طرف هیچ اسراییلی نشنیده ام 
که بگوید ما حق حضور کشور فلسطین در خطوط 
مرزی 1967 میالدی را به رسمیت می شناسیم و در 

کنار آن ها در صلح و امنیت زندگی می کنیم.
وی ادامه داد: ما آماده ایم و می خواهیم از خودمان، 

خونمان، خون کودکانمان و نوه هایمان دفاع کنیم.

عمران خان:
تا استعفای نواز شریف در میدان می مانم

داوود اوغلو: 

نگذاشتیم مالکی کودتا کند

اعــالم رســمی پیـــروزی اردوغـــان 
در انتخابات ریاست جمهوری

هلندی ۹۱ ساله مدال 
دولت اسراییل را پس فرستاد

اعالم  ترکیه  انتخابات  عالی  کمیسیون 
انتخابات  اردوغان در  کرد، رجب طیب 
با کسب  ریاست جمهوری دهم اگست 
انتخابات  79 / 51 درصد از آراء پیروز 

شد.
به نوشته روزنامه تودی زمان، با این حال 
 (YSK) ترکیه  انتخابات  عالی  کمیسیون 
اعالم  آیا  که  مساله  این  خصوص  در 
انتخابات  در  اردوغان  پیروزی  رسمی 
نخست  دوران  که  است  معنی  بدین 

وزیری وی به پایان رسیده است، اظهارنظری نکرد.
انتخابات یکشنبه هفته  از زمان پیروزی در  اردوغان 
گذشته به عنوان نخست وزیر حزب حاکم و رییس 

جمهور منتخب فعال است.
سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه گفته است 
جانشین  تعیین  برای  حزب  فوق العاده  نشست  که 
از تحویل گرفتن  پیش  اوت، یک روز  اردوغان 27 
رییس  گل،  عبداهلل  از  جمهوری  ریاست  پست 

جمهوری کنونی ترکیه برگزار می شود.
ترکیه  اپوزیسیون  احزاب  که  است  حالی  در  این 
نقض  را  اساسی  قانون  اردوغان  که  دارند  تاکید 
از سمتش  که  کرده و مرتکب جرم شده است چرا 
به عنوان نخست وزیر، عضو پارلمان و عضو حزب 
حاکم عدالت و توسعه استعفا نداده است. طبق قانون 
اساسی ترکیه یک فرد باید از سمت نخست وزیری 

با هر حزب سیاسی قطع  استعفا داده و روابطش را 
کند تا بتواند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

سعدی گوون، رییس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه 
اپوزیسیون  احزاب  از  یکی  شکایت  به  پاسخ  در 
سکوت کرد و تنها گفت: طبق قانون اساسی کمیسیون 
انتخابات تا زمان تکمیل روند انتخابات فعالیت دارد. 
قانون اساسی هیچ اختیاراتی برای پس از انتخابات به 

ما نداده است.
چیچک،  جمیل  به  را  اردوغان  حکم  گوون  سعدی 
عنوان  به  را  وی  تا  است  داده  ترکیه  پارلمان  رییس 

رئیس جمهور منتخب تایید کند.
پارلمان  که  کرد  اعالم  جمعه  روز  چیچک  جمیل 
العاده ای را در روز 28 اگست، روزی  نشست فوق 
که اردوغان قرار است رسما کارش را به عنوان رئیس 

جمهور آغاز کند برگزار خواهد کرد.

وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد که کشورش زمانی که درگیر انتخابات 
ریاست جمهوری بود، دست به تالش های زیادی زد تا مانع از تالش 

برای وقوع کودتا در عراق شود.
روزنامه  با  مصاحبه یی  در  ترکیه  خارجه  وزیر  اوغلو،  داوود  احمد 
فواد  عراق  سابق  نخست وزیر  مالکی،  نوری  ترکیه یی حریت گفت: 
معصوم، رییس جمهوری جدید این کشور را به نقض قانون اساسی 
را  بغداد  در  الخضراء  منطقه  مالکی  نیروهای  سپس  و  کرد  متهم 

محاصره کردند.
اینکه تمامی طرف ها از مالکی  با وجود  داوود اوغلو عنوان داشت: 
خواستند تا پست نخست وزیری را رها کند، اما وی اصرار داشت که 
در این پست بماند و وی همچنین تالش کرد تا دست به کودتا در 

عراق بزند.
ریاست  انتخابات  شب  در  آن ها  که  کرد  اعالم  ترکیه یی  مقام  این 
بودند که در عراق کودتایی  امر  این  به  جمهوری در ترکیه مشغول 

رخ ندهد.
وی تصریح کرد که کردها تماس تلفنی یی با مسووالن ترکیه یی در 
ساعات اخیر نیمۀ آن شب برقرار ساخته و تاکید کردند که تانک ها 
کاخ ریاست جمهوری عراق را محاصره کردند؛ به همین دلیل آنکارا 
تماس های تلفنی با مقامات آمریکایی برقرار ساخت تا مانع از اجرای 

کودتا توسط نوری مالکی شود.
پیشتر وزارت خارجه ترکیه مکلف کردن حیدرالعبادی برای تشکیل 
دولت جدید در عراق را اقدامی مهم و مثبت خواند و برای العبادی 

آرزوی موفقیت کرد.

یک هلندی که به خاطر پناه دادن به یک کودک یهودی 
افتخار  نشان  اسرائیل  از  دوم  جهانی  جنگ  جریان  در 
گرفته بود، بعد از کشته شدن چند نفر از اقوام دورش 

در حمالت اسرائیل به غزه مدالش را پس داد.
هنک زانولی 91 ساله در نامه ای به سفارت اسرائیل در 
الهه اعالم کرد که بیش از این نمی تواند این مدال را 

برای خود نگه دارد.
در  دورش  اقوام  از  یکی  خانه  زانولی،  آقای  گفته  به 
اسرائیلی ویران شده و شش عضو  حمله اف-16 های 

خانواده کشته شده اند.
آقای زانولی و مادرش در سال 2011 مدال »نیکوکاری 
در  یهودی  کودک  یک  به  دادن  پناه  دلیل  به  را  ملل« 
اسرائیل  از   1945 تا   1943 سال های  بین  خانه شان 

دریافت کردند.
جانشان  که  می شود  داده  غیریهودی هایی  به  مدال  این 
نازی ها  حمله  جریان  در  یهودیان  از  حفاظت  برای  را 

به خطر انداختند.
اسرائیلی  روزنامه  در  که  نامه اش  در  زانولی  آقای 
مدال  این  داشتن  »نگه  نوشت  شده  چاپ  هاآرتص 
دولت اسرائیل در شرایط فعلی توهین به چهار نسل از 
خانواده ای است که شش نفر از اعضایش را در غزه از 

دست داده است«.
منتقدان سرسخت  از  بازنشسته که  آقای زانولی، وکیل 
که  داده  هشدار  است،  غزه  در  اسرائیل  اخیر  عملیات 
چنین اقداماتی می تواند به محکومیت ارتکاب »جنایات 

جنگی و جنایت علیه بشریت« منجر شود.
او گفته به دلیل کهولت سن نمی تواند شخصا مدال را 
برگرداند و به همین دلیل آن را برای سفارت اسرائیل 

در هلند پست کرده است.
سفارت اسرائیل هنوز واکنشی به این اقدام آقای زانولی 

نشان نداده است.



ظریِف  مسایل  است.  پیچیده یی  رابطۀ  زناشویی،  رابطۀ 
بی شماری وجود دارند که با رعایت نکردِن آن ها یک مسالۀ 
کوچک می شود یک دعوای بزرگ. می شود یک بحث و 

مشاجرۀ همیشه گی و بیهوده!
 زن و شوهرها باید مسایلی را در زنده گی بدانند و رعایت 
کنند که بتوانند برای سال های طوالنی در کنار هم لحظه های 

شاد و عاشقانه یی را داشته باشند.
دوران تأهل، از زیباترین دوران زنده گِی هر فردی ـ فارغ 
از زن یا مرد بودن ـ است. برای زیبایی بیشتر آن، این 7 
مورد را همیشه در نظر داشته باشید و به دوام رابطۀ خود 

کمک کنید:

1ـ مهربانی معجزه می کند
زنده گی این روزهای همۀ ما بسیار شلوغ است و همه گی 
تحت  گاهی  داریم.  بسیاری  فکری  و  کاری  مشغله های 
نثار  را  خود  مهربانی های  می رود  یادمان  سختی ها،  فشار 
اطرافیان کنیم. باید سعی کنید مهربانی را به عادت دایمِی 
کنید،  مهربانی  بیشتر  چه  هر  کنید.  بدل  زنده گی  در  خود 
مهربانی بیشتری هم دریافت می کنید. این محبت رابطۀ میان 

انسان ها را قوی تر می کند.

2ـ همۀ انسان ها روزهای بد در زنده گی دارند
مطلق  هیچ کس خوشبخت  که  باشید  داشته  یاد  به  را  این 
نیست. همه روزهای خوب و بد در زنده گی خود دارند. 
طبیعت زنده گی همین است که در کنار خوبی ها، بدی ها هم 
وجود دارند. برخی روزها هستند که آدم ها حوصله ندارند، 
شما به عنوان همسر باید این مسأله را درک کنید و بدانید 
که نمی شود همیشه همه چیز خوب باشد و لبخند و شادی 
در خانه جریان داشته باشد. خود شما هم گاهی به قدری 
مشغله دارید که نمی توانید به اندازۀ کافی برای همسر خود 
وقت بگذارید. این مسایل را خیلی شخصی کنید و خیلی 
زود قضاوت نکنید. اگر یک روز طرف مقابل به شما کمتر 

توجه کرد، به این معنی نیست که دیگر دوست تان ندارد.

3ـ در جمع بحث یا دعوا نکنید
شک نکنید که همۀ آدم ها در زنده گی با اختالف هایی با 

یکدیگر مواجه می شوند. قرار نیست هر چه شما دوست دارید، همسرتان 
هم دوست داشته باشد. یا برعکس. عدم تفاهم در همۀ زنده گی ها هست. با 
این که هر دو شما این اختالف نظرها را قبول دارید، دلیلی وجود ندارد جلِو 
دیگران هم آن را مطرح کنید. وقتی جلِو دیگران بحث می کنید، خودتان پس 
از مدتی فراموش خواهید کرد، اما آن ها در ذهن شان می ماند و این موجب 
بدنامی شما و همسرتان می شود. وجهۀ اجتماعی خود را برای  مسایل ساده 
یا حتا مهم خراب نکنید. مشاجره ها یا بحث کردن در مورد مسایلی که با 

هم اختالف دارید را در خانه و تنهایی های خود انجام دهید.

منبع: برترین ها
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واژۀ  با  که  پرسش هایی  از  یکی 
ذهن  به  الحادی  اگزیستانسیالیسم 
فیلسوف  که  است  این  می رسد، 
پایۀ  بر  یعنی سارتر،  هوشمنِد وجودی 
بودِن  مقابل  در  زمینه هایی سکوت  چه 
اولین  شاید  برمی گزیند.  را  خداوند 
و  انگیزه  برسد،  نظر  به  که  پاسخی 
که  است  وجود  از  حیرت  سرمنشای 
روشن تر  بودا  زنده گی  از  داستانی  با 

خواهد شد. 
و  سرمنشأ  به  راجع  بودا  از  مردی 
می پرسد.  هستی  چرایِی  و  سرانجام 
تیر  که  کسی  می پرسد  مرد  از  نیز  او 
خورده، بی اختیار چه می کند. پاسخ این 
است که اول فکری به حاِل تیر خواهد 

کرد. 
بنابراین مسالۀ نخستین تیر هستی است 
به  از سال ها غفلت،  را پس  فلسفه  که 
بنابراین  برمی گرداند.  زیربنایی  مسالۀ 
سارتر سعی می کند از چنِگ متافیزیک 

بگریزد.
را  تأخر  و  تقدم  فقط  بودا  پاسخ  اما 
پرسش های  اصل  به  و  می شود  متذکر 
متافیزیکی ایرادی ندارد. بنابراین دالیل 
سکوت  این  برای  می توان  دیگری 

عمدِی آغازین فلسفۀ وجود پیدا کرد.
و  سارتر  سخنان  از  بعدی  دلیل 
پیامبران  این که  برمی خیزد.  فلسفه اش 
ما  و  کنند  شهود  توانسته اند  خود  تنها 
از طریق دانش ایشان، راهی به بینش و 

بصیرت شان نخواهیم یافت.
در این نگاه، طنزی تاریخی نهفته است. 
این نشان دهندۀ نوعی بدگمانی نسبت 
منشای  البته  است.  الهی  پیام های  به 
روح  شدِن  کاسته  فرو  بدگمانی،  این 
ایدیولوژی گونه یی  کلمات  به  پیام 
ملعبۀ  تاریخ،  جای  جای  در  که  است 
تفاسیر به رای اربابان قدرت شد و به 
این طریق با تغییرات ماهوی، شهود به 
ضد خود تبدیل شد. همان بالیی که بر 
سر نظام های فلسفی و روان شناختی و 

دیگر نظام های نوآور آمده است.

مسأله یی که دروِن فلسفه به آن پرداخته 
وجود  به  و  شدن  ضرورت  می شود، 
آوردِن وجود و سپس طرح پرسش های 
اول  دیگر،  عبارت  به  است.  فراطبیعی 
چرا  کنیم  سوال  سپس  باشیم،  باید 
و  ایم  شده  هست  چه گونه  و  هستیم 
نباید  بود،  خواهد  چه  سرانجام مان 
با  و  وجود  سازنده گِی  عدم  درد  از 
سر  از  آن  خلِق  ناتوانی  در  شکست 
از  مادی  تعبیری  این که صرفًا  از  ترس 
ساخت  به  دست  باشیم،  داشته  خود 
گیر  اضافی و دست وپا  معنویات  انواع 

زده و بدون رشد در آن ها گیر و آن ها را 
باور کنیم و ادامه دهیم. کاری که سارتر 

پیوسته ما را از آن برحذر می دارد.
سکوِت  این  برای  که  دیگری  گمانۀ 
معنادار متصور می باشد، هشدار فروید 
کهنه  ذهنیت  این  نگران  فروید  است. 
است که ما چاره یی جز اعتقاد به دین 
باید  ما  نداریم.  اخالقی  غیر  طریقی  یا 
دین دار باشیم و یا فقط به ارضای غرایز 
و آسایش مادی بپردازیم. اگر اعتقاد به 
خدا در ما سست باشد، حق نداریم به 
راه  و  باشیم  معتقد  نیازهایش  و  روح 
سومی وجود ندارد. او به دین اعتراض 
می کند که اعتبار هنجارهای اخالقی را 
فرامین  که  است  کرده  بنا  پایه  این  بر 
الهی باشند. در واقع اخالق را منوط به 

فرمان از ورای زنده گی دانسته است.

سارتر  نظر  طبق  اخالقی  این چنین 
زنده گی  زیربنای  شکل  به  هرگز 
انسانی درنمی آید و موضوع دین دیگر 
انسان  بلکه  نیست،  زنده گی«  و  »انسان 
اطاعت  و  آورنده  ایمان  عنوان  به  تنها 
کنندۀ صرف، رفتارش اخالق به شمار 
اخالقی  ارزش  این،  غیر  در  و  می رود. 
جامعه یی  در  بنابراین  داشت.  نخواهد 
و  شده  قطع  متافیزیک  با  ارتباطش  که 
است،  خدامرگی  دچار  نیچه  قول  به 
اخالق از بین خواهد رفت مگر این که 
نظامی جدا از متافیزیِک ضرورت عقلی 
برای  زنده گی  از  را  اخالق  عاطفِی  و 

زنده گی به اثبات برساند.
معنویات  از  فرار  این  که  این جاست 
می رسد.  انسانی  تمدن  داد  به  بی موقع، 
اخالق  تا  دریابد  را  وجود  باید  او 
داشته  ضرورت  نیز  متافیزیک  بدون 
برای  ضرورتی  مسأله  این  اگر  باشد. 
از  قطعًا  نباشد،  سارتر  عامدانۀ  سکوت 
بود.  خواهد  سکوت  این  فرآورده های 
به تعبیر دیگر هر نوع ریسمانی هرچند 
ماوراءالطبیعه  نفوذ  باعِث  که  نازک 
باید  شود،  وجود  مسأله  حل  از  پیش 
باب معمول  فلسفه یی  اگر  و  پاره شود 
جزو  را  خدا«  وجود  عدم  یا  »وجود 
ندهد،  قرار  سکوتش  پیش فرض های 

ناگزیر از متافیزیکی شدن است.
تهوع  رمان  به  معطوف  ما  بعدِی  نگاه 
است و آن هم در فهم زمان و نقِش آن 
در داشتن »وجود«. در زنده گی تکراری 
می شود،  عادت  به  تبدیل  که  روزمره 
از  را  مردم  میدان،  وسط  مجسمه های 
عادت شان مطمین می کنند تا زنده گی را 
قابل پیش گویی بدانند و آن را از پیش 
مقدر شده بیانگارند. خود این اطمینان 
است که آن ها را در جبر زندانی کرده 

است.
آن ها به واسطۀ اطمینان شان از آینده به 
مثابۀ پیش گویی خود را مجبور کرده اند. 
این درک تدریجی وجود و رابطه اش با 
ماهیت زمان، تلقی هیوم را از منیت به 

خاطرمان می آورد.
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آن  به  فلسفه  دروِن  که  مسأله يی 
شدن  ضرورت  می شود،  پرداخته 
سپس  و  وجود  آوردِن  وجود  به  و 
طرح پرسش های فراطبيعی است. به 
عبارت ديگر، اول بايد باشيم، سپس 
چه گونه  و  هستيم  چرا  کنيم  سوال 
سرانجام مان  و  ايم  شده  هست 
عدم  درد  از  نبايد  بود،  خواهد  چه 
در  شكست  با  و  وجود  سازنده گِی 
از  ترس  سر  از  آن  خلِق  ناتوانی 
خود  از  مادی  تعبيری  صرفاً  اين که 
داشته باشيم، دست به ساخت انواع 
معنويات اضافی و دست وپا گير زده 
آن ها  و  گير  آن ها  در  رشد  بدون  و 
ادامه دهيم. کاری که  را باور کنيم و 
برحذر  آن  از  را  ما  پيوسته  سارتر 

می دارد



لزلی  »ریموند  دوستانۀ  دیدار  دو  حاصل  مصاحبه  این 
اولین  ویلیامز  است؛  مارکز«  گارسیا  »گابریل  با  ویلیامز« 
گفت وگوی خود را سال 1987 در خانۀ خالق »صد سال 
است:  نوشته  مالقات  این  دربارۀ  او  داد.  انجام  تنهایی«  
در اولین دیداری که در ماه می به صورت گپی دوستانه 
قرن  کلمبیای  از  تصویر  چندین  مارکز  گرفت،  صورت 
سافری«  »چارلز  توسط  که  داد  نشان  من  به  را  نوزدهم 
و »ادوارد آندره« کشیده شده بودند. او از این طراحی ها 

برای نوشتِن یکی از داستان هایش استفاده کرده بود.
اکتوبر  ماه  در  مصاحبه  ادامۀ  انجامِ  برای  بعدها  ویلیامز   
را  گفت وگویش  و  شد  مکزیکوسیتی  راهی  سال  همان 
»گابو«ی  صحبت های  زیر  در  رساند.  اتمام  به  مارکز  با 
بر  تجسمی  هنرهای  تأثیر  محور  حول  ویلیامز،  و  فقید 

شاهکارهای اسطورۀ ریالیسِم جادویی را می خوانید.
کردیم،  صحبت  هم  با  که  باری  ویلیامز:  آخرین 
در  آن ها  از  که  دادید  نشان  من  به  را  طراحی هایی 
فراوان  تأثیر  کرده اید.  استفاده  نوشته های تان  از  برخی 
جالب  بسیار  برایم  کارهای تان  در  تجسمی  هنرهای 
بسیاری  اهمیت  منتقدان  است. همان طور که می دانید، 
برای متون ادبی و مدارِک نوشتاری قایل اند، مخصوصًا 
است.  یافته  رواج  »میان متنی«  اصطالح  که  زمانی  از 
فکر می کنید با تأکید بر متن گرایی، چیزی را از دست 

می دهیم؟
مارکز: من از مدارک نوشتاری استفاده نمی کنم. معموالً 
در  و  می گردم  مطلب  یک  دنبال  به  دیوانه واری  طرز  به 
پایان آن را بیرون می اندازم. بعد دوباره پیدایش می کنم، 
اما دیگر به نظرم جالب نمی آید. من نیاز دارم همه چیز در 
حد کمال باشد. مفهوم عشِق »فلورنتینو آریزا« در »عشق 

سال های وبا« اوج کمال است.
قرن  بافت  و  تجسمی  هنرهای  دربارۀ  کمی  ویلیامز: 
نوزدهمی در رمان »عشق سال های وبا« برای مان توضیح 

دهید.
این   و  خانواده گی  آلبوم های  عکس ها،  پرتره ها،  مارکز: 

قبیل چیزها خیلی به من کمک کردند.
 ویلیامز: منظورتان این است که شما حافظۀ تصویری 
دارید؟ و رویدادها را بر اساس آن چه می بینید به یاد 

می آورید؟
مارکز: مطمین نیستم نامش را حافظۀ تصویری بگذارم. 
انگار  پرت شده،  که کمی حواسم  است  این  مثل  گاهی 
که  است  چیزی  این  حداقل  می کنم.  سیر  ابرها  روی 
چنین  می گویند.  بچه ها  و  )همسرم(  مرسدس  دوستانم، 
تصوری دارم، اما بعد جزییاتی را کشف می کنم که یک 
دنیا را برایم نمایان می کنند. این جزییات می توانند چیزی 
باشد که من در یک نقاشی دیده ام. شاید خروس جنگی 
درون این تابلو، راه حل نگارِش یک رمان را به من ارایه 
کاماًل  می دهد.  رخ  برایم  که  است  اتفاقی  تنها  این  کند. 

منفعل هستم و این اتفاق برایم مثل یک صاعقه است.
مشاهده  شما  که  هستند  آن چه  جزییاِت  این  ویلیامز:   

می کنید؟
 مارکز: این ها چیزهایی هستند که من می بینم. همیشه و 
همیشه یک تصویر است، بدون استثنا... من هیچ گاه نوت 
فراموش  را  است  برایم جذاب  که  برنمی دارم. چیزهایی 
نمی کنم و آن چه به آن عالقه ندارم را سریع از یاد می برم. 
بنابراین من حافظه یی انتخاب گر دارم که با آن احساس 
در  کتابی هستم،  ویرایش  در حال  وقتی  می کنم.  راحتی 
رایانه  در  بعداً  تا  می کنم  یادداشت  را  مطالبی  حاشیه اش 
اصالح شان کنم. کمپیوتر برایم اهمیت زیادی دارد و به 
 20 اگر  است.  جهان  اکتشافات  مهم ترین  از  یکی  نظرم 
سال پیش به من یک رایانه می دادند، دو برابر کتاب هایی 
اگر  مثاًل  نگارش درمی آوردم.  به  را  نوشته ام  تا کنون  که 
در حال نوشتن یک نمایش نامه باشم، هر روز عصر کارم 
را پرینت می گیرم. برگه ها را با خودم به تخت می بردم، 
یادداشت های خود را  آن ها را می خوانم و اصالحات و 
تغییرات  ایجاد  فرصت  این  می گنجانم.  حاشیه اش  در 
پیش  می دهد.  نویسنده  به  را  کتاب  نهایِی  صفحات  در 
تایپ  دستگاه  روی  را  خوانش  آخرین  نویسنده  این،  از 
صفحات  روی  مخاطب  خوانش  اولین  و  می داد  انجام 
پرینت شده بود. فاصلۀ بزرگی بین این دو خوانش وجود 
داشت. حاال من آخرین تصمیماتم را روی صفحۀ پرینت 

گرفته شده انجام می دهم، انگار خود کتاب باشد.
 ویلیامز: چه گونه »آن چه می بینید« در رمان های تان نمود 

پیدا می کند؟
پدرساالر«  »پاییز  نگارش  حال  در  که  زمانی  مارکز: 
یک  کرد.  درگیرم  خیلی  که  رسیدم  نقطه یی  به  بودم، 
ایدۀ به خصوص در مورد قصۀ ابتدایی داستان داشتم، اما 

نمی توانستم درش بیاورم. بعد به تصویری که درون کتاب 
آمده برخوردم و این عکس، شکل نگارِش این رمان را 

تعیین کرد. من به این تصویر نیاز داشتم.
نوزدهم  قرن  سفرنامه های  نقاشی های  از  آیا  ویلیامز:   
وبا«  و »عشق سال های  پدرساالر«  »پاییز  رمان  دو  در 

 استفاده کردید؟
بیشتر در  کتاب هایم،  به دیگر  نسبت  اتفاق  این  مارکز:   
»پاییز پدرساالر« رخ داد. ایده ام را از تصاویر عجیبی که 
تصاویر  مثال  برای  کردم.  پیدا  می دیدم،  طرح ها  آن  در 
خروس های مرده یی که پس از کشته شدن آویزان شده اند. 
ایدۀ من، خلق یک جهان کامل در »پاییز پدرساالر« بود؛ 
دربارۀ  نوشتن  برای  نبود.  مستند  که خیلی هم  دنیایی  با 
زنده گی روزمره باید خیلی مطالعه کرد. وقتی که نگارش 
این اثر را شروع کردم، به طور تصادفی به این نقاشی ها 
بود  اتفاقی  دقیقًا  اما  بود،  التاری  شبیه  چیزی  برخوردم. 
واقعیت  اما  نمی دانم چرا،  می دهد.  برایم رخ  که همیشه 
این است که به محض این که کار روی یک موضوع را 
شروع می کنم، چیزهای مرتبط با آن همین طور به دستم 
می رسند. شاید این چیزها همیشه اطرافم بوده اند اما من 

متوجه آن ها نبوده ام.
نشان  بهتر  را  روزمره  زنده گی  نقاشی ها  آیا  ویلیامز:   

می دادند؟ بهتر از متن؟
 مارکز: بهتر از متن. متون نوشتاری شامل تعداد زیادی 
کاغذ و برگه است. طراحی ها مثل یادداشت هایی هستند 

برای خلق مناظر.
ویلیامز: بیایید کمی هنرهای تجسمی را کنار بگذاریم 
و دربارۀ تصاویر بصری حاصل از تجربیات شخصی 
در  مگدالنا  رودخانۀ  تصاویر  مورد  در  کنیم.  صحبت 
آن  بگویید؟  برای مان  دارید  چه  وبا«  سال های  »عشق 

تصاویر الهام گرفته از طراحی ها بودند؟
زنده گی،  مختلف  برهه های  در  آن ها.  همۀ  نه  مارکز: 
تجربیات مهمی با آن رودخانه دارم و هر تجربه تصویری 
می آمد.  یادم  به  بعدها  که  می کرد  برجسته  را  متفاوت 
اولین بار 8 یا 9 ساله بودم که از طریق این رودخانه سفر 
اولین بار  برای  دادم،  دست  از  را  پدربزرگم  وقتی  کردم. 
“آراکاتاکا” را ترک کردم و به شهر ماگانگو رفتم. به همراه 
آن  در  پدرم  که  شهری  رفتم،  ماگانگو  به  قایق  با  پدرم 
با  قایق  رمان،  مثل  بود.  طوالنی  سفر  بود...  شده  متولد 
چوب ها  باید  خدمه  می کرد.  حرکت  چوب  از  سوختی 
را روی عرشه می بردند. آن ها مجبور شدند تمام درختان 

را قطع کنند. برعکس االن، آن موقع می شد تمساح ها را 
با  دید. دیدن تمساح ها در حاشیۀ رودخانه  در رودخانه 
دهانی که برای گرفتن پروانه یا کار دیگر باز مانده بود، 
سرگرمِی بزرگی برای مان بود. گاوهای دریایی هم آن جا 
بودند. آن گاوهای دریایی در رمان های »پاییز پدرساالر« و 
»عشق سال های وبا« هم هستند. وقتی سال 1943 دوباره 
با  قایق ها دیگر  بود.  تغییر کرده  به آن جا رفتم، رودخانه 
سوخِت چوب کار نمی کردند، نقتی شده بودند. رودخانه 

هم دیگر آن طور که من دیده بودم، نبود.
چه  رودخانه  با  وبا«  سال های  »عشق  در  ویلیامز:   

کردید؟
رودخانه  در  سفر  دو  وبا«  سال های  »عشق  در  مارکز:   
شکل گرفت. اولین آن ها وقتی بود که »فلورنتینو آریزا«ی 
تلگرافچی »ویال دو لیوا« را ترک می کند. این سفر را به 
دلیل تکنیکی، یعنی جلوگیری از توصیف دوبارۀ رودخانه 
که  رسیدم  نتیجه  این  به  سرانجام  آوردم.  دوم  سفر  در 
مرد  شخصیِت  دید  از  و  داستان  ابتدای  در  را  رودخانه 
توصیِف  با  را  خواننده  ذهن  نمی خواستم  کنم.  توصیف 

زیادِ رودخانه منحرف کنم.
 ویلیامز: با توجه به داستان تان، نظرتان دربارۀ ارتباط 
قرن  نقاشی های  در  شما  آن چه  با  واقعی  رودخانۀ 

نوزدهم دیدید، چیست؟
 مارکز: در آن دوران من کاماًل با رودخانه آشنا بودم. از 
سوی دیگر، نقاشی ها به من کمک کردند بفهمم هنرمنداِن 
یا  بهتر  سمت  به  را  چیز  همه  حد  چه  تا  نوزدهم  قرن 
بدتر شدن ایده آلیزه می کنند. در این طراحی ها، پرنده گان 
شگفت انگیزی دیده می شوند که در واقعیت وجود ندارند.
 ویلیامز: آیتم های بسیاری از زنده گی روزمرۀ آن دوران 
در »عشق سال های وبا« آورده شده که در کنار کمال گرایی 
نقاشی ها قرار داده شده است. به نظر می رسد این عناصر 
ارایه  را  بوده  ُمد  زمان  آن  در  آن چه  از  روشنی  درک 

می دهند.
 مارکز: من در مورد ویژه گی های زنده گی روزمرۀ قرن 
نوزدهم خیلی مطالعه کردم. اما باید حواس تان باشد در 
اعتنا  واقعی  مکاِن  و  زمان  به  زیاد  چون  نیفتید،  من  دام 

نمی کنم.
 )Anachronism( ویلیامز: منظورتان روایت غیرخطی 

است؟
مارکز: بله، چون من با وسواِس تاریخی نمی نویسم. برای 
مثال هر کسی می فهمد »ویکتور هوگو« و »اسکار وایلد« 

این  مسأله   باشند.  پاریس  در  زمان  یک  در  نمی توانستند 
نیست که این ها تصادفی یا روایت های غیرخطی هستند، 
بلکه موضوع این است که من تمایلی به تغییِر جزییات 
بلکه  نیست،  تاریخی  بازسازی  یک  رمان  این  ندارم... 
کار  به  شاعرانه  که  است  تاریخی  المان های  دربردارندۀ 

برده شده اند. تمام نویسنده گان این کار را می کنند.
نگارش  زمان  در  بیرون  دنیای  با  رابطۀ تان  ویلیامز:   
»عشق سال های وبا« در سال 1۹۸۴ را چه گونه توصیف 

می کنید؟
باید  ابتدا  در  بود.  ارتباط خیلی سرگرم کننده یی  مارکز:   
عمرم  سال   بهترین  “کارتاخنا”  شهر  در  دوره  آن  بگویم 
کامِل  ثبات  که  لحاظ  این  از  پخته  سال.  پخته ترین  بود ، 
یک  تنها  زیادی  سال های  می کردم.  تجربه  را  احساسی 
ایدۀ گنگ از روش زنده گی مورد عالقه ام در ذهن داشتم، 
یاد گرفتم چه گونه زنده گی کنم.  بود که  اما در آن سال 
و  می نوشتم  صبح ها  داشتم ،  سکونت  کارتاخنا  در  وقتی 
من  چون  می گشتم.  مناسب  مکان های  دنبال  به  عصرها 
دو شهر داشتم: یکی در واقعیت و دیگری در رمان. شهر 
یک  زیرا  باشد،  واقعی  نمونۀ  مثل  نمی توانست  داستانی 
نویسنده عماًل نمی تواند یک شهر را کپی کند. تا به حال 
دقت کرده اید که »فلوبر« با فواصِل مکانی در پاریس چه 
می کرد؟ نویسنده گان فرانسوی شخصیت های شان را وادار 
به طی مسیری می کنند که در واقعیت ممکن نیست. این 
می تواند  گاهی  نویسنده  البته  است.  مکان«  »شاعرانه گی 
که  کاری  همان  کند ،  را حذف  بی فایده  کاماًل  سفر  یک 
من با کارتاخنا کردم. نه تنها این بود ، بلکه من وقتی به 
به کارتاخنا  نیاز داشتم ، مکان را  چیزی در شهری دیگر 

تغییر می دادم.
دربارۀ  صحبت  به  را  وقت مان  بیشتر  ما  ویلیامز:   
هنرهای تجسمی، شاعرانه گی مکان و این قبیل مباحث 
گذراندیم. پیش از کنار گذاشتن »عشق سال های وبا«، 
یک سوال دیگر دارم: چرا یک عاشقانۀ قرن نوزدهمی؟
 مارکز: در واقع این داستان عاشقانۀ والدین من است. من 
از پدر و مادرم دربارۀ این داستان شنیدم ، به همین دلیل 
است که جریان در دوران جوانی آن ها اتفاق می افتد. با 
پدرم  برگرداندم.  به عقب تر هم  را  داستان  این حال من 
در  می نواخت و شعر می سرود.  ویولون  بود ،  تلگرافچی 
که  کردم  توصیف  را  زمانی  من  وبا«  سال های  »عشق 
رمان تمام می شود. در نتیجه تالش کردم آن قدر به عقب 
بازگردم که وقتی رمان خاتمه می یابد، این زوج 80 ساله 
قرن  اواخر  در  را  داستان  که  نبود  من  خواست  باشند. 
نوزدهم روایت کنم، بلکه هدفم به پایان رساندن کارِ آن ها 
در سفری روی رودخانۀ مگدالنا بود. باید زمانی می بود 

که هواپیما پایان بخش داستان نباشد.
مسأله یی  به  می خواهم  آخر  سوال  عنوان  به  ویلیامز:   
»گارسیا  دربارۀ  همیشه  می آید  یادم  بپردازم.  کلی تر 
مارکز«ی می خواندم که با دیدۀ تردید به منتقدان ادبی 
یا عوامل  نگاه می کرد. سن  آکادمیک  پژوهش گران  و 
دیگر دیدگاه تان را تغییر نداده است؟ آیا به گفته های 

منتقدان عالقه مندتر نشده اید؟
است  این  آن  و  داده  رخ  من  در  مهمی  تغییر  مارکز:   
نمی خوانم  نمی خوانم!  را  نقدها  عنوان  هیچ  به  دیگر  که 
چون این مطالب را خیلی دور می بینم. شکی نیست که 
متفاوت  بسیار  کتاب شان  به  نسبت  نویسنده گان  دیدگاه  
از نظر منتقدان و خواننده گان است. از سوی دیگر ، من 
به  که  داشتم  خواننده گانی  که  بودم  خوش شانس  خیلی 
من اطمینان می دادند. مثاًل کتاب هایی چون »گزارش یک 
من  به  وبا«  »عشق سال های  و  اعالم شده«  پیش  از  مرِگ 
و  می گویند  تو  به  نه  دادند. خواننده گان  امنیت  احساس 
اما  دارند.  دوست  را  تو  کتاب های  چرا  که  می دانند  نه 
دارند.  حسی  چنین  واقعًا  آن ها  که  می کنید  حس  شما 
اما  ندارند ،  دوست  مرا  آثار  که  هستند  هم  افرادی  البته 
کتاب های  و  مشتاق اند  بسیار  من  خواننده گان  کل  در 
ابعاد گسترده فروش دارند. این مسأله خیلی مرا  من در 
خوشحال می کند، چون می فهمم رمان هایم را عموم مردم 
پزشکان  پرستاران ،  آسانسور ،  تعمیرکاران  می خوانند ، 
امنیت  مسأله  این  می خوانند.  مرا  آثار  روسای جمهور  و 
منتقدان  که  حالی  در  می بخشد ،  من  به  فوق العاده یی 
همیشه جرقۀ ناامنی را برای نویسنده گان روشن می کنند. 
جرقۀ  شما  تصور  برخالف  هم  منتقدان  جدی ترین  حتا 
این فکر را در ذهن تان روشن می کنند که نکند اشتباهی 
درک  را  آن ها  خیلی  من  این،  کنار  در  شده اید.  مرتکب 
نمی کنم و نمی دانم چه می گویند و چه گونه فکر می کنند. 
عالقه مندم،   آن  به  واقعًا  آن چه  که  است  این  حقیقت 
داستان گویی است. همه چیز از درون می آید و یا از نیمۀ  
خودآگاهم و یا نتیجۀ طبیعی موقعیتی ایدیولوژیکی است. 
اثر تجربۀ خاصی که تحلیلش  همچنین ممکن است در 
کرده ام باشد ؛ تجربه یی که سعی می کنم به صورت بکر از 
آن استفاده کنم. فکر می کنم در نویسنده گی خیلی ساده 
از  جدی  طور  به  کسی  اگر  می کنم؛  عمل  معصومانه  و 
دیدگاهی سیاسی کتاب های مرا بخواند، تعجب نمی کنم 
به  راجع  آن چه  با  کاماًل  داستان هایم  که  کند  کشف  اگر 

سیاست می گویم متفاوت هستند.

منبع: مد و مه 
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با گابریل گارسیا مارکز منتشرنشده  یک مصاحبۀ 
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ناجیهنوری

امنیتی و طالبان در ولسوالی  نیروهای  جنگ میان 
دارد  جریان  شدت  به  کندز  والیت  چهاردره 
ترک  به  مجبور  ولسوالی  این  ساکنین  تمامی  و 

خانه های شان شده اند.
شماری از نماینده گان مردم والیت کندز می گویند، 
دشت  چهاردره،  ولسوالی های  مردمان  از  بسیاری 
نبرد  میدان  از  خان آباد  و  سلطان  ارچی، حضرت 
فرار کرده، به داخل شهرکندز مهاجر شدند و در 

زیر خیمه ها زنده گی می کنند.
که می خواهد  کندز  والی  بی کفایتی  آنان،  گفتۀ  به 
مشکالت امنیتی این والیت را با »ریش سفیدی« 
حل کند، طالبان را به دروازه های شهر کندز نزدیک 

کرده است.
کندز یکی از والیت های نسبتاً نا امن در شمال  شرق 
افغانستان است. در این اواخر وضعیت امنیتی این 
والیت بسیار نگران کننده شده و گفته می شود که 
در حال حاضر جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان 
در برخی مناطق این والیت به شدت جریان دارد.

مجلس  در  کندز  مردم  نماینده  پیمان  عبدلودوود 
تا  شدند  موفق  طالبان  می گوید،  نماینده گان 
بخش هایی از ولسوالی های چهاردره، دشت ارچی، 
حضرت سلطان و چند منطقه دیگر والیت کندز را 

تصرف کنند.
به گفتۀ او، چون والی کندز می خواست این مشکل 
را با »ریش سفیدی و افسقالی« حل کند؛ بنابراین 
جلو حمالت نیروهای زمینی و هوایی گرفته شد و 
به نیروهای امنیتی اجازه نداد تا طالبان را سرکوب 

کند.
او گفت، در حقیقت بی کفایتی والی سبب شد تا 
طالبان بتوانند به دروازه های شهر کندز نزدیک شده 
و موفق به پیش روی در شماری از ولسوالی های 

این والیت شوند.
والی  سو  یک  از  گفت،  حکومت  از  انتقاد  با  او 
کندز می خواهد مشکالت امنیتی کندز را با »ریش 
دشمن نوازی  هم   طرفی  از  و  کند  حل  سفیدی« 

حامد کرزی سبب شده تا دشمن به راحتی پیش 
روی کند.

این عضو مجلس می گوید، شماری از طالبانی که 
به تازه گی از زندان بگرام آزاد شدند به جمع طالبان 
پیوسته و همین اکنون در میدان نبرد کندز مشغول 

جنگ با نیروهای امنیتی اند.
وی افزود، در حال حاضر بسیاری از مردم مجبور 
مناطق  به  و  کنند  ترک  خانه های شان  تا  شدند 
همجوار فرار کند؛ اما متاسفانه دست اردوی ملی و 

پولیس در از بین بردن طالبان بسته است.
دیگر  نماینده  عزیز  فاطمه  داکتر  حال،  همین  در 
مردم کندز در مجلس نماینده گان می گوید، همین 
نیروهای  میان  اکنون در ولسوالی چهاردره جنگ 
تمامی  و  دارد  جریان  شدت  به  طالبان  و  امنیتی 
ساکنین این ولسوالی مجبور به ترک خانه های شان 

شدند.
او تاکید کرد، بسیاری از مردم ولسوالی های دشت 
داخل  به  آباد  خان  و  سلطان  حضرت  ارچی، 
شهرکندز مهاجر شدند و در زیر خیمه ها زنده گی 

می کنند.
به گفتۀ بانو عزیز، طالبان موفق شدند تا کمربندهای 
شهر پیش روی کنند؛ اما سقوط این والیت که یکی 
وجود  با  است،  افغانستان  مهم  بسیار  والیات  از 
داشتن نیروهای امنیتی و پولیس ننگ بزرگی است؛ 
کند، والیت  کندز سقوط  اگر  که  بدانیم  باید  اما  

همجواز آن نیز سقوط خواهد کرد.
شخص  و  حکومت  ازحمایت  انتقاد  با  وی 
رییس جمهور از طالبان گفت، آزادسازی طالبان از 
بند و حمایت بدون قید و شرط حکومت از این 
گروه سبب شد تا این گروه قوت گرفته و موفق به 

تصرف شماری از شهرها شود.
از شهروندان  یکی  عاصی  معصوم  سید  همچنان، 
والیت کندز به روزنامه ماندگار گفت، طالبان در 

فاصله یک کیلومتری مرکز شهر کندز رسیدند.
مناطق  از  شماری  اکنون  همین  کرد،  تاکید  وی 
ولسوالی های چهاردره، دشت ارچی و خان آباد در 

تصرف طالبان در آمده است.

به گفتۀ او، اردوی ملی ساحه را از وجود طالبان 
بنابر  اما  را تصرف می کنند؛  آن  و  پاکسازی کرده 
تخلیه  دوباره  را  ساحه  نیشینی  عقب  فرمان های 

کرده و تسلیم طالبان می کنند.
جنجال های  را  کندز  در  ناامنی  افزایش  دلیل  وی 
انتخاباتی و آزادسازی طالبان از زندان عنوان کرده 
می گوید، از یک سو جنجال های انتخاباتی زمینه را 
برای حمالت طالبان فراهم کرده و از طرفی هم 
میدان  بگرام  زندان  از  طالبان خطرناک  آزادسازی 

نبرد طالبان را قوت بخشیده است.
تلفات سنگین طالبان در چهاردره

قندوز  والیت  در  امنیتی  مقام های  حال،  این  در 
می گویند که در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی 
چهاردره این والیت، تلفات سنگین به طالبان وارد 

شده است.
کندز  پولیس  فرمانده  محسنی  مصطفی  ژنرال 
می گوید: » در عملیات نظامی در ولسوالی چهاردره 
تا اکنون 40 طالب مسلح کشته و 52 طالب دیگر 

زخمی شده اند«.
به گفته او، در این عملیات، 2 پولیس نظم عامه نیز 

زخمی شده اند.
از شب  که  این عملیات  در  افزود:  آقای محسنی 
پنج شنبه هفته گذشته آغاز شد؛ چندین قریه نیز از 

وجود طالبان پاکسازی شده اند.
هفته گذشته، طالبان مسلح، 3 پاسگاه امنیتی را در 

ولسوالی چهاردره محاصره کرده بودند.
پس از این اقدام طالبان؛ تعداد 500 تن از نیروهای 
پولیس نظم عامه برای اجرای عملیات، از کابل به 

ولسوالی چهاردره فرستاده شد.
در همین حال، محسنی خاطرنشان کرد: در عملیات 
نیروهای امنیتی برضد طالبان، محاصره پوسته های 

نیروهای امنیتی شکسته است.
هیچ  عملیات  این  نتیجه  در  تاکنون  وی،  گفته  به 
تا  عملیات  و  نشده  وارد  محل  مردم  به  آسیبی 
مسلح  مخالفین  وجود  از  منطقه  کامل  پاکسازی 

ادامه می یابد.
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کشکمش های انتخاباتی...
 غیرمحتمل است.

سایت  در  نشرشده  اطالعات  ترین  تازه  براساس 
 60.2 کشور  این  حکومت  افغانستان،  مالیه  وزارت 
میلیارد افغانی برابر با 1.1 میلیارد دالر درآمد پیش  بینی 
کرده بود که در شش ماه نخست سال روان میالدی، 

27.5 درصد کمتر از این هدف کسب کرده است.
وزارت مالیه گفت که آمار قطعی هنوز آماده نیستند. 
اما این مقام ارشد که نمی خواسته نامش فاش شود، 
کسر بودجه افغانستان را حدود 500 تا 600 میلیون 

دالر برآورد کرده است.
گفت،  مالیه  وزارت  سخنگوی  جیالنی،  عبدالقدیر 
اگر انتخابات ناکام شود، ما قادر به مدیریت اوضاع 
نیستیم. ما با مشکالت عمده  یی روبرو خواهیم شد که 

غلبه برآن از حد توان ما خارج است.
کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  در  گسترده  تقلب 
سبب شد که این پروسۀ کالن کشوری به بن بست 

بخورد. 
از  مالیه  افزود: »درخواست عاجزانه وزارت  جیالنی 
هر دو نامزد این است که به توافق برسند تا از ادامه 
کاهش درآمد حکومت و بدترشدن اوضاع اقتصادی 

جلوگیری شود«.

پرداخت  که  را  ادعا  این  مالیه  وزارت  سخنگوی 
کرد.  رد  است،  در خطر جدی  کارمندان  معاش های 
پروژه های  از  سلسله  یک  که  است  حالی  در  این 
به  کلینیک ها  و  مکاتب  جاده ها،  حفظ  و  ساخت 
دلیل نبود پول نقد به حالت تعلیق درآورده شده اند. 
جیالنی به هر حال هشدار داد که منابع حکومتی در 

حال کاهش است.
جان کری، وزیرخارجه ایاالت متحده امریکا در ماه 
ایجاد  تنش های  تا  کرد  سفر  کابل  به  بار  دو  گذشته 
شده به دلیل بحران انتخاباتی را کاهش دهد. اما اکنون 
در مورد توافقنامه یی که طی آخرین دیدارش در هفته 

گذشته امضا شد، مشکالتی ایجاد شده است.
اپریل  ماه  در  که  انتخابات  دوره  نخستین  در  عبداهلل 
دور  در  اما  بود،  برنده  واضح  طور  به  شد،  برگزار 
دوم انتخابات به دلیل تقلب های گسترده اشرف غنی 
پیشتاز انتخابات اعالم شد. از آن زمان بررسی هشت 
میلیون رأی )که بخشی از توافقنامه امضا شده میان 
دو طرف است( جریان دارد. این پروسه اما به کندی 

پیش می رود.
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان که دوره کاری 
اش در حال پایان یافتن است، تاریخ تحلیف جانشین 
مسووالن  اما  بود.  کرده  اعالم  اگست  پایان  را  اش 

تا  آراء  بررسی  که  دارند  هراس  این  از  انتخاباتی 
سپتمبر به طول بیانجامد.

تاریخ  به  روزه  دو  نشست  یک  ناتو طی  است  قرار 
چهارم و پنجم سپتمبر، که قرار است در ویلز برگزار 
گفت وگو  و  بحث  به  افغانستان  مساله  درباره  شود، 
بنشیند. اما بحران انتخاباتی به طور فزاینده یی به یک 
مساله عاجل و خطیر تبدیل شده است. از سوی دیگر 
ناتو سعی دارد این جنگ 13 ساله را به پایان برساند.
 13 از  پس  که  بودند  امیدوار  غربی  کشورهای 
به  راجع  نشست  این  در  افغانستان،  در  جنگ  سال 
دستاوردهای شان گفت وگو کنند. به جای این، ناتو 
به  مجبور  است  ممکن  که  داد  هشدار  گذشته  هفته 
بیرون کشیدن کامل نیروهایش شود، مگر این که به 

زودی یک رهبر جدید در افغانستان انتخاب شود.
قرار است در ماه نومبر سال روان یک کنفرانس دیگر 
درباره کمک به حکومت آینده و نیازهای افراد ملکی 

برگزار گردد.
جیالنی، سخنگوی وزارت مالیه، در حالی که اهمیت 
»اگر  که  داد  هشدار  نمود،  تایید  را  کنفرانس ها  این 
مساله  این  نشود،  حل  زمان  آن  تا  انتخابات  مشکل 
بر کل  تاثیر خواهد گذاشت و  کنفرانس ها  نتیجه  بر 

اقتصاد ما تاثیر منفی خواهد داشت«.

»ریش سفیدی و افسقالی«

طالبان را به دروازه های شهر کندز رساند

کنفرانس تشکیل دولت وحدت ملی

بحث های اشتراک کننده گان
حشمت اهلل رادفر/رونامه نگار

به اجازۀ دوستان می خواهم در نخست از جناب احمدولی 
مسعود به جای تمام کسانی که با بی هویتی تمام در جریان 
روزهای گذشته در ارتباط به دولت وحدت ملی صحبت 
در  دوستانی که  مجموعۀ  مسعود  آقای  نام  از  و  کردند 
نکردند؛  یاد  اند،  کشیده  زحمت  ملی  آجندای  کنفرانس 
ملی  آجندای  کنفرانس  تیم  و  شما  از  من  آن ها  آدرس  از 

سپاس گزاری می کنم. 
است،  داده  دست  از  که  را  چیزی  افغانستان  در  سیاست 

اخالق، مروت و شرافت سیاسی است.
را  آن  نباید  می گردد،  مطرح  ملی  بحث وحدت  که  زمانی 
تمام  پاچگی  دست  با  و  کنیم  مطرح  مجبوریت  روی  از 
مشق  کشور  این  در  را  زیادی  ارزش های  که  همان گونه 

کردیم وحدت ملی نباید مشق گردد.
زمانی که از تیم آجندای ملی به خاطر زحماتی که انجام داده 
این دیدگاه قومی، سمتی، سیاسی  اند سپاس گزاری کردم؛ 
و یا کلیشه یی نیست، این موضوع را می خواهم مطرح کنم 
که حداقل در دو سال گذشته وحدت ملی به یک گفتمان 
مسلط در جامعۀ سیاسی و رسانه یی افغانستان تقدیر می شد؛ 
ما نامزدانی را نمی داشتیم که می آمد و به خاطر کسب رأی 
بشری  مجموعه های  ُکل  به  افغانستان  مردم  مجموعه  یک 
دیگر این سرزمین اهانت می کرد، ما در وضعیتی نمی بودیم 
که بودن و نبودن افغانستان وابسته به یک جملۀ یک نامزد 
انتخابات افغانستان گره می خورد و یا ما وضعیتی را امروز 
شاهد نمی بودیم که از روزی که جان کری آمده و بحث 
است،  افغانستان مطرح کرده  در  را  ملی  حکومت وحدت 
یک مجموعۀ از سیاسیون ما سرگردان می گردند تا دولت 

وحدت ملی را چگونه تفسیر کنند.
می خواهم بگویم، کشوری که تا این حد آسیب پذیر است. 
اقتصاد آن مافیای موادمخدر پول گدایی جامعه جهانی است 
و کشوری که سیاسیون آن تا حدی متشتت و پراکنده هستند 
و زمانی که افغانستان را به مرز نابودی می برند، نمی داند که 
چه کاری را انجام می دهد تا زمانی که کس دیگری می آید 

و برایش نشان می دهد که در دنیا چه گپ است.
در چنین حالتی مطرح کردن این بحث که برای ما افغان ها 
شرم است که جان کری آمد و این بحث را مطرح کرد؛ به 

نظر من بسیار عوام فریبانه و غیر واقعبینانه است.
می خواهم بگویم که در جریان همین سیزده سال حداقل من 
و یک مجموعه یی از هم نسالنم با شدت و قدرت تمام در 
ارتباط به این که اگر ممکن است این سرزمین بدون در نظر 
داشت این که من متعلق به کدام گله هستم و یا رفیق دیگرم 
متعلق به کدام گله است، سرزمین خود ما باشد، کار کردیم. 
با خوش باوری  متأسفانه  این که طیف سیاسی  دلیل  به  اما 
عمل می کرد؛ کسانی که در رأس قدرت در افغانستان به هر 
گونه یی که قرار گرفته بودند فکر می کردند قضیه حل است 
و موضوعی که شکل بگیرد همه افغانستان را شامل می شود 

که متأسفانه امروز در چنین وضعیتی قرار داریم.
گپ آخری که می خواهم بگویم این است که بیایید بحث 
در  که  نسلی  به  می کنیم  واگذار  را  ملی  وحدت  حکومت 
افغانستان سیاست می کنند؛ اگر ما فکر می کنیم که موجودیت 
افغانستان در قالب وحدت ملی به مفهوم واقعی کلمه امکان 
پذیر است به مقولۀ وحدت ملی بچسپیم و به این بچسپیم 
که چگونه می شود، ما انگاره ها و نمادهایی را خلق کنیم که 
وقتی آقای احمدولی مسعود می آید بحث وحدت ملی را 
مطرح می کند الزامًا یک نکتۀ قومی، سمتی و سیاسی تلقی 
نگردد و به انزوا برده نشود و زمانی که یک خارجی مطرح 

می کند همه با ولع تمام بیاییم و پی آن برویم.
هم  روی  که  است  همین  حاضر  حال  در  من  خوشبینی 
با  من  داریم  را  زیادی  پذیری های  آسیب  که  زمانی  رفته 
و  ظرفیت  مملکت  این  که  بگویم  می توانم  کمال صداقت 
توانایی حکومت بسیاری قوی یی که ما توقع داشته باشیم 
که اسپ های ما تا کرملن و کجاها بدود تصور غیر واقعبینانه 

است.
روی  اگر  است  شده  مطرح  که  ملی یی  وحدت  حکومت 
برای  شود  بحث  نشست هایی  چنین  در  آن  میکانیزم های 
بحث  مدت  دراز  در  ولی  است  خوب  بسیار  مدت  کوتاه 
وحدت ملی و بحث های دیگر این مملکت بسیار عمیق 

و پیچیده است.
نجات  عینی  پذیری های  آسیب  این  را  مملکت  این  ما  تا 
پیش  دموکرات  نهادهای  و  دموکراسی  تداوم  بحث  ندهیم 

از وقت است.
پایان

قرارداد فروش دایمی گاز به... 
در  ترکمنستان  مشارکت  خواستار  و  کرده  قدردانی 
طرح های انتقال انرژی و ایجاد صلح و ثبات در این 

کشور شد.
صنایع  و  تجارت  وزارت  مقامات  رابطه  همین  در 
افغانستان اعالم کردند: کابل به زودی با ترکمنستان 
یک قرار داد دایمی خرید گاز )گاز مایع( را امضاء 

خواهد کرد.

وزارت  سخنگوی  قوقندی  مسافر  حال،  همین  در 
تجارت و صنایع افغانستان گفت: بر اساس این قرار 
هر  در  تا  بود  مکلف خواهد  ترکمنستان  داد، کشور 
کشور  این  به  باشد  داشته  نیاز  افغانستان  که  فصلی 

گاز بفروشد.
از  جلوگیری  منظور  به  قرارداد  این  کرد:  اعالم  وی 

سوء استفاده در بازار گاز امضاء می شود.
قوقندی ادامه داد: تصمیم بر این است تا قرارداد خرید 
34 هزار تن مواد نفتی، شامل 10 هزار تن سوخت 

دیزل، 10 هزار تن نفت و 14 تن گاز مایع دیگر نیز 
در سفر  وزیر تجارت افغانستان به ترکمنستان امضا 

شود.
وی افزود: نخستین محموله 4 هزار تنی گاز مایع که 
پیش از این از ترکمنستان خریداری شده بود به کابل 

رسیده  است.
ترکمنستان یکی از تأمین کننده گان اصلی سوخت به 
ویژه فراورده های نفتی، پتروشیمی و گاز مایع مورد 

نیاز افغانستان است.
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سوآرس: 

احــساسمیکنــــمتـــــازهمتـــــولــدشـــدهام
سرمربی سابق بارسلونا اعتراف کرد که 
او دلیل اصلی ناکامی این تیم در فصل 
که  است  امیدوار  مارتینو  بود.  گذشته 
بتواند در تیم ملی فوتبال آرژانتین نتایج 

خوبی را به دست آورد.
بارسلونا در فصل قبل با هدایت خراردو 
مارتینو آرژانتینی نتایج بسیار بدی کسب 
عنوان  رقابتی  هیچ  در  نتوانست  و  کرد 
قهرمانی را به دست آورد که این برای 
شمار  به  بزرگی  ناکامی  آبی-اناریها 

می آید.
حاضر  فصل  پایان  از  بعد  آبی-اناریها 
با تاتا مارتینو آرژانتینی ادامه  نشدند که 
عنوان  به  را  انریکه  لوئیس  و  دهند 
سرمربی  کردند.  انتخاب  او  جانشین 
عنوان  به  اکنون  که  بارسلونا  سابق 
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال آرژانتین 
انتخاب شده اعتراف کرد که در بارسلونا 
دلیل  او  و  نداشته  خوبی  نمایش  اصال 

اصلی ناکامی تیمش بود.
از عملکرد خود  بدون شک  تاتا گفت: 
در بارسلونا راضی نیستم. هر بار که به 
نتیجه  این  به  می کنم  فکر  گذشته  سال 
ناکامی بارسلونا  می رسم که من مسئول 
همیشه  ظلم  و  عدالت  فوتبال  در  بودم. 

در  من  که  است  اما سخت  دارد  وجود 
این باره صحبت کنم. با این حال می توانم 
را ترک کردم  بارسلونا  بگویم که وقتی 
و  شکست  مسئول  که  کردم  احساس 
عنوان  به  وقتی  بودم.  تیم  این  ناکامی 
سرمربی بارسلونا انتخاب شدم این امید 
در  قهرمانی  به  را  تیم  این  که  داشتم  را 
رقابت های مختلف برسانم. امیدوار بودم 
که با بازیکنان خوبی که در اختیار داشتم 
را  تیم  این  هواداران  دل  و  باشم  موفق 
شاد کنم. اما من نتوانستم به این رویای 
خود برسم و نتایج رضایت بخشی را با 
تیمی که هدایت آن را برعهده داشتم به 
توانم  می  خاطر  همین  به  آورم.  دست 
بگویم که من مسئول ناکامی و شکست 

بارسلونا بودم.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی 
داشت  خوبی  نمایش  برزیل   2014
به  دهه  دو  از  بیش  از  پس  توانست  و 
نهایی  دیدار  در  چند  هر  یابد  راه  فینال 
واگذار  آلمان  برابر  گل  یک  با  را  بازی 
کرد و دوم شد. سران فدراسیون فوتبال 
آرژانتین با وجود نتایج خوب این تیم در 
برزیل حاضر نشدند با سابیا ادامه بدهند 
آبی- سابق  سرمربی  مارتینو  خراردو  و 
انتخاب  او  جانشین  عنوان  به  را  اناریها 
روی  نشستن  درباره  مارتینو  کردند. 
درجه  در  گفت:  سلسته  آلبی  نیمکت 
نخست بسیار مهم است که ارتباط خود 
را با بازیکنانی که تمرین می دهم حفظ 
بازیکنان  از  من  شناخت  چه  هر  کنم. 
هم  من  وظیفه  و  ماموریت  شود  بیشتر 

راحت تر خواهد بود.
مارتینو درباره مقایسه وظیفه لیونل مسی 
بارسلونا  با  در تیم ملی فوتبال آرژانتین 
بازیکن  بهترین  همواره  مسی  گفت: 
است و تالش می کند تا بهترین نمایش 
که  می داند  به خوبی  او  باشد.  داشته  را 
در زمین چه وظیفه ای دارد و کارها با او 
راحت می شود. نباید فراموش کنیم که 
آرژانتین بازیکنان بزرگ دیگری همچون 
ماسکرانو در اختیار دارد که همچون یک 

رهبر است.

پولیس در  از کشته شدن سه سرباز  مقام های محلی در والیت پروان 
شلیک هواپیماهای ناتو خبر داده اند

یک مقام محلی در والیت پروان در شمال کابل می گوید که سه سرباز 
پولیس افغان در بمباران نیروهای آمریکایی به رهبری ناتو در افغانستان 

کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است.

اسد   24 جمعه،  روز  که  گفت  پروان  والی  سخنگوی  صدیقی  وحید 
نیروهای امریکایی برای کمک رسانی بهداشتی به ولسوالی های سیاه گرد 

و غوربند والیت پروان رفته بودند.
هوایی  پوشش  را  نیروها  این  نیز  امریکایی  هواپیماهای  که  افزود  او 
می دادند، وقتی که هواپیماها متوجه یک پاسگاه نظامی بر فزار یک کوه 

شدند بدون تحقیق اقدام به شلیک کردند.
محلی  پولیس  نیروهای  به  متعلق  پاسگاه  این  که  گفت  آقای صدیقی 
افغان بود، نه نیروهای مخالف دولت افغانستان؛ ولی نیروهای ناتو بدون 

تحقیق در این باره به پاسگاه شلیک کردند که این حادثه رخ داد.
مقام های افغان همواره از کشته شدن غیرنظامیان این کشور در بمباران 
نیروهای هوایی ناتو انتقاد کرده اند و چندی قبل این روند باعث خشم 

حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور شد.
از  پس  ندارند  افغان حق  نظامی  نیروهای  که  بود  کرده  اعالم  قبال  او 
کشور  این  در  مستقر  بین المللی  نیروهای  از  نظامی  عملیات  در  این 

درخواست کمک هوایی کنند.
آقای کرزی 28 دلو سال 1391 دستور داد »هیچ قوت نظامی و امنیتی 
افغانستان در هیچ گونه شرایطی طیاره های خارجی را در قریه ها و دهات 

افغانستان، خواسته نمی تواند.«
همچنین یکی از شرایط حامد کرزی برای امضای موافقتنامه امنیتی با 
آمریکا، قطع عملیات  هوایی علیه خانه های مردم افغانستان و بازرسی 

خانه های آنان توسط نیروهای آمریکایی بوده است.

یکی از فرماندهان بازنشسته جنگ عراق با تاکید بر مسلح کردن 
نیروهای کرد توسط دولت اوباما گفت: عراق تجزیه شده و عراق 

سابق دیگر وجود ندارد.
فرمانده  گارنر،  جی  سابق  جنرال  گاردین،  روزنامه  گزارش  به 
نیروهای  فرمانده  اولین  عنوان  که  به  امریکا  ارتش  بازنشسته 
عمل  در  کشور  این  گفت،  می کرده،  عراق خدمت  در  اشغالگر 
وجود ندارد و به دولت اوباما تاکید کرد تا در عوض قاطعانه از 

کردهای عراق حمایت کرده و آن ها را مسلح کند.
گارنر اظهار کرد: عراقی که می شناختیم دیگر وجود ندارد.

گارنر یکی از حامیان قدیمی کردهای عراق است؛ کردهایی که 
سال های  در  صدام  توسط  انفال  عام  قتل  با  بغداد  با  روابطشان 
8-1987 برای همیشه به یاد می ماند. در سال 1991، گارنر در 
را  کردستان  در  امریکا  عملیات  فارس  خلیج  جنگ  اولین  پی 
فرماندهی کرد. حاال او از آخرین سفرش به اربیل، مرکز کردستان 
عراق بازگشته است. چیزی که او در عراق دیده گریختن صدها 

هزار عراقی از نیروهای داعش بوده است.
گارنر درباره آوارگان عراقی گفت: بسیاری از آن ها »به هر جایی 
که می توانند« می گریزند، در حالی که در محل های ناامنی مانند 

ساختمان های نیمه کاره مستقر می شوند.
تشکیالت  از  هم چنین  عراق  در  امریکا  سابق  فرمانده  این 

پیشمرگ های کردستان بازدید کرده است که برای دفاع از شهر 
در مقابل ارتش داعش آماده می شدند. این پیشمرگ ها در مقابل 
نیروهای داعش که مسلح به جنگ افزارهای امریکایی هستند که 
تنها  آورده اند،  دست  به  عراقی  کرده  عقب نشینی  واحدهای  از 

مسلح به کالشنیکف هستند.
با  را  پیشمرگ ها  امریکا  تا  است  مبرم  نیاز  که  کرد  تاکید  گارنر 
سالح های سنگین و ضد تانک ها مسلح کند. آن ها نیاز به تعداد 

بیشتری آر.پی.جی، خمپاره و توپخانه دارند.
وی گفت: ویرانی هایی که گروه داعش در عراق به بار آورد، برای 
همیشه این کشور را از هم گسسته است و سیاست کنونی امریکا 
که کمک به دولت جدید در بغداد است باید تالش برای بهبود 

این گسستگی را متوقف کند.
او افزود: عراقی وجود ندارد. من شخصا معتقدم که عراق سابق 

از بین رفته است و باز نمی گردد.
»یک  عراق  وحدت  حفظ  برای  راه  بهترین  گارنر  نظر  از 
کنفدراسیون است، یک سیستم فدرال متشکل از سنی ها، کردها 

و شیعیان«.
با  عراق  کردستان  در  تجارت  با  که  گارنر  جی  حال  همین  در 
مسائل نفتی و سایر مسائل مالی در ارتباط بوده است، سود بردن 

از روابطش در این منطقه را رد می کند.

مهاجم یوروگوئه یی جدید بارسلونا بعد از نخستین 
تمرین گروهی با این تیم گفت که احساس می کند 

تازه متولد شده و بازیکن جدیدی شده است.
و قوس های  از کش  لوئیس سوآرس سرانجام پس 
جدید  فصل  در  تا  پیوست  بارسلونا  به  زیاد 
مهاجم  این  کند، هر چند  تن  بر  را  تیم  این  پیراهن 
را  خود  ماه  چهار  محرومیت  دوران  یوروگوئه یی 
پشت سر می گذارد و نمی تواند در شروع رقابت های 

لیگا تیمش را همراهی کند.
سوآرس چهار ماه از هرگونه فعالیت ورزشی محروم 
آبی-اناریها  گروهی  تمرین  در  می تواند  او  اما  شد 
شرکت کند. این مهاجم یوروگوئه یی برای نخستین 

بار در تمرین بارسلونا حضور یافت.
تلویزیونی  شبکه  با  که  گفت وگویی  در  سوآرس 
از  بعد  خود  احساس  از  داشت  کاتالونیا  ایالت 
نخستین تمرین خود با پیراهن بارسلونا سخن گفت: 
»احساس می کنم تازه متولد شده ام. بسیار خوشحال 
هستم چرا که با تیم بزرگی همچون بارسلونا تمرین 
می کنم. دوست دارم بگویم که بعد از تمرین نخستم 
با بارسلونا احساس کردم که نخستین روزی است که 
فوتبال را شروع می کنم. من بازیکن جدیدی شده ام. 
خوشحالم که کار با هم تیمی های جدیدم را شروع 
کرده ام. من بی صبرانه در انتظار چنین روزی بودم و 

خوشحالم که رویایم برآورده شده است.
از  بعد  برزیل   2014 جهانی  جام  در  سوآرس 
محرومیت چهار  با  کیلینی  شانه جورجو  گازگرفتن 
ماهه از هر گونه فعالیت ورزشی همراه شد اما دادگاه 

تمرین  در  تا  داد  او  به  را  اجازه  این  ورزش  عالی 
از  داد:  ادامه  او  کند.  شرکت  آبی-اناریها  گروهی 
از من داشت  به خاطر حمایتی که  بارسلونا  باشگاه 
تشکر می کنم. سران این باشگاه بهترین برخورد را 
با من داشتند. من تاوان اشتباهی را که مرتکب شدم 
پس می دهم. از این اشتباه چیزهای زیادی یاد گرفتم. 
رویای  حاال  کنم.  فکر  آن  به  ندارم  دوست  دیگر 
است.  شده  عملی  من  برای  بارسلونا  در  حضور 
تیم بزرگی را بر  پیراهن چنین  بسیار خوشحالم که 
تن می کنم. می خواهم تمام تمرکزم را روی بارسلونا 
بگذارم. انگیزه زیادی برای کارکردن در این تیم دارم. 
امیدوارم  کنم.  شاد  را  تیم  این  هواداران  می خواهم 
به  بارسلونا  پیراهن  با  را  بازیهایم  بهترین  بتوانم  که 

نمایش گذارم.
هر چند سوآرس روزهای بسیار خوبی را در آنفیلد 
به  پشت سر می گذاشت و فصل گذشته موفق شد 
اما  شود  انتخاب  جزیره  لیگ  گلزن  بهترین  عنوان 
باشگاه لیورپول با فروش او در ازای 75 میلیون پوند 

موافقت کرد.

ورزش
اعتراف تاتا: 

دلیـل اصلی ناکـامی بارسلونا من بـودم

بازشماری 6000 صندوق...
کنفرانس  در  را  افغانستان  موضع  جدید 
پنجم  و  چهارم  تاریخ  به  که  ناتو  مهم 
می شود،  برگزار  بریتانیا  ولز  در  سپتمبر 
کشورهای  کنفرانس  این  در  کند.  تشریح 
به  رابطه  در  را  خود  تعهد  ناتو  عضو 
سال  اخیر  تا  افغان  نیروهای  از  حمایت 

2017 تجدید می کنند.
رییس جمهور کرزی نیز تاکید کرده که تا 
اخیر ماه جاری باید نتایج انتخابات اعالم 
و رییس جمهور جدید به کارش آغاز کند. 
طوالنی شدن  که  است  گفته  کرزی  آقای 
تاثیر  دولتی  ادارات  اجرآت  بر  انتخابات 
کمیسیون  ولی  است.  گذاشته  منفی 
و  بازشماری  که  است  گفته  انتخابات 

تفتیش آرا تا اخیر این ماه، امکان ندارد.
کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور 
انتخابات روز شنبه 25 اسد 1393 گفت 
می رود:  پیش  عادی  به صورت  روند  که 
شمارش  هم  و  تفتیش  هم  روند  »تمام 
نورمال  شکل  به  تیم   130 توسط  مجدد 
زودترین  به  امیدواریم  می رود.  پیش 

فرصت این روند به پایان برسد.«
بازشماری  شنبه  روز  انتخابات  کمیسیون 
کرد. آغاز  را  رای دهی  صندوق   6000
داکتر  مربوط  صندوق ها  این  از  هزار  سه 
دیگر  هزار  سه  و  احمدزی  غنی  اشرف 
مربوط داکتر عبداهلل عبداهلل است. از این 
سرنوشت  صندوق های  نام  به  صندوق ها 

ساز نام برده می شود.
نامزد  دو  که  است  صندوق هایی  ها  این 
فکر می کنند بیشترین آرای تقلبی در آن ها 
ریخته شده و با بازشماری آن ها مشخص 
تا  انتخابات  در  تقلب  ادعای  که  می شود 
دو  ناظران  است.  بوده  جدی  اندازه  چه 
بازشماری 6000  احتماالً  می گویند  نامزد 
خواهد  طول  روز  شش  صندوق  هزار 

کشید.
سیاسی  مسایل  آگاهان  حال  همین  در 
می گویند تا زمانی که اختالف سیاسی بین 
نشود،  تقسیم قدرت حل  برسر  نامزد  دو 
دید و هر روز  آرا صدمه خواهد  تفتیش 

مواجه  بیشتر  های  جنجال  با  روند  این 
خواهد شد.

انتخابات  بنیاد  سخنگوی  نعیمی،  فهیم 
آزاد و عادالنه می گوید: »اختالفاتی که از 
نظر سیاسی بین دو نامزد به میان می آید...
باالی پروسه تخنیکی تفتیش آرا تاثیرگذار 

خواهد بود«.
تاکید  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  اما 
به  مردم  رای  و  انتخابات  تنها  که  کرد 
می دهد  مشروعیت  آینده  جمهور  رییس 
»کمیسیون  سیاسی:  گفت وگوهای  نه 
ختم  از  بعد  و  تفتیش  از  بعد  انتخابات 
که  می کند  اعالم  نتایج  بندی  جمع  روند 
حیث  به  کی  و  دارد  را  آرا  بیشترین  کی 
این  می کند.  کار  به  آغاز  جمهور  رییس 
مساله هم در قوانین و هم در میکانیزم ها 

مشخص است.«
چانه زنی برسر تقسیم قدرت

انتظار می رفت با امضای توافقنامه یی  که با 
امریکا  پادرمیانی جان کری وزیر خارجه 
آرا  تفتیش  امضا شد، روند  نامزد  دو  بین 
این  ولی  برود  پیش  بیشتری  سرعت  با 
توافقنامه نیز در عمل نتوانسته تغییر زیادی 

ایجاد کند.
تیم  هردو  از  تن   30 حاضر  حال  در 
وحدت  »کمیسیون  عنوان  زیر  انتخاباتی 
تقسیم  برسر  زنی  چانه  مصروف  ملی« 

قدرت هستند. 
این  گفت وگوهای  نتیجه  است  قرار 
شود.  اعالم  جاری  هفته  اواخر  کمیسیون 
این کمیسیون وعده داده است که توافقی 
که به دست می آید از سوی هر دو نامزد 

امضا خواهد شد.
سیاسی  مسایل  آگاه  نظری  نعیم  اما 
دو  بین  زیادی  اختالفات  هنوز  می گوید، 
شکل  آینده  در  که  حکومتی  برسر  نامزد 

می گیرد وجود دارد. 
دو  که  صورتی  در  نظری  آقای  باور  به 
به  آینده  حکومت  تشکیل  برسر  نامزد 
تفاهم می رسیدند، پروسه تفتیش آرا نیز به 
سرعت به پیش می رفت ولی که حاال که 
نیز  این روند  ندارد،  توافقی وجود  چنین 

هر روز با موانع جدیدی روبرو می شود.
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انتخاب والیت بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی 
سازمان سارک باید بهانه یی برای بازسازی و نوسازی 

این والیت باشد.
محمدیونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری با بیان 
به عنوان نخستین  بامیان  انتخاب والیت  این مطلب، 
مرکز فرهنگی کشورهای جنوب آسیا )سارک( را یک 

انتخابات شایسته، مناسب و به جا خواند.
منظور  به  که  بین المللی  کنفرانس  در  قانونی  آقای 
در  سارک  فرهنگی  مرکز  عنوان  به  بامیان  انتخاب 
بازسازی  باید  که  نمود  تاکید  بود،  برگزار شده  کابل 
و نوسازی والیت بامیان در صدر اولویت های کاری 

دولت فعلی و آینده باشد.
وی تصریح نمود: » انتخابات بامیان به عنوان نخستن 
پایتخت سارک، گزینش به جای و مناسب بود. این 
حقیقت از یک سو توجه و همکاری اعضای سارک 
افغانستان به نمایش می گذارد؛ از سوی  را نسبت به 
دیگر، ظرافت و ظرفیتی که والیت باستانی بامیان در 

خود نهفته دارد را نشان می دهد«.
خواندن  استثنایی  با  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
والیت بامیان گفت که بامیان نقطه تالقی دو مدنیت 
بزرگ  مدنیت  و  درگذشته  کوشانی  بودایی  بزرگ 

اسالمی است.
آقای قانونی افزود: »بامیان این دو مدنیت بزرگ را در 
گذشته و امروز به آغوش گرفته؛ همۀ ما شاهد هستیم 
دو  به خصوص  بودا  مدنیت  باستانی  آثار  وجود  که 
تندیس بزرگ بودا در بامیان و معابد بودایی در بامیان 
مهم  از  یکی  بامیان  روزگاری  که  است  این  نماینگر 
یک  این والیت  و  بوده  منطقه  تاریخ  در  نقاط  ترین 

پیشنۀ غنی فرهنگی دارد«.
وی با بیان این مطلب که مردم بامیان شایسته این گونه 

تقدیر و پاداش هستند بیان داشت: » ... مردم شریف، 
و  مستحق  بامیان  عزیز  و  متدین  مردم  شجاع،  مردم 
سزاوار تقدیر بیشتر از این هستند. نقش این مردم در 
برهه های مختلف تاریخی به خصوص در دوره جهاد 

و مقاومت در خور هر گونه تقدیر و پاداش است«.
معاون اول ریاست جمهوری تاکید نمود که انتخابات 
والیت بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی سازمان 
این  نوسازی  و  بازسازی  برای  بهانه یی  باید  سارک 
والیت باشد و بازسازی بخش هایی از این والیت باید 
در صدر اولویت  های کاری دولت فعلی و آینده قرار 

داشته باشد.
اعمار  بامیان،  والیت  کامل  امنیت  تأمین  او،  گفتۀ  به 
ــ  بندامیر  جاده  قیرریزی  والیت،  این  هوایی  میدان 
بامیان، ثبت آثار فرهنگی این والیت توسط یونسکو، 
بامیان،  والیت  باستانی  آثار  حفظ  و  اعمار  مرمت، 
سهولت  ایجاد  جوانان،  برای  تجمعی  مراکز  اعمار 
برای توریست های بامیان از جمله فعالیت هایی باید 
باشد که دولت باید در صدر اولیت های کاری اش 

قرار دهد.
به  رسیدن  برای  سارک  سازمان  تالش  قانونی  آقای 
اهداف تعیین شده اش را قابل قدر دانسته، خاطرنشان 
مخدر  مواد  و  تروریزم  افراط گرایی،  که  ساخت 
مهم ترین چالش این سازمان برای رسیدن به اهدافش 

است.
وی افزود: »یکی از مشکالتی که به عنوان یک عامل 
بازدارنده و مانع تحقق اهداف اقتصادی، فرهنگی و 
به  تروریزم  وجود  شده،  منطقه  در  سارک  اجتماعی 
گرایی،  افراط  امروز  است.  واقعی  تهدید  یک  عنوان 
است  سرطانی  سه  و  بال  سه  موادمخدر  و  تروریزم 
با تمام جدیت  که همه جهان به خصوص منطقه را 

تهدید می کند«.
از کشورهای عضو سارک  رییس جمهور  اول  معاون 
خواست تا با درک مشترک از تهدید تروریزم و مواد 
مخدر، راه اندازی مبارزه جدی و صادقانه در قبال آن 

را در صدر اولویت های کاری اش قرار دهند.
سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ گفت که 
بامیان رقبای دیگری هم داشت که به عنوان  والیت 
ویژه گی های  اما  شود؛  معرفی  سارک  فرهنگی  مرکز 
فرهنگی بامیان سبب گردید که این والیت به عنوان 

مرکزی فرهنگی سارک معرفی شود.
والیت بامیان در حالی به عنوان نخستین مرکز فرهنگی 
این  که  می شود  معرفی  رسما  در سال 2015  سارک 
بازسازی و  به  نیازمند  والیت در بخش های مختلف 

اعمار دارد.

معاون ریاست  جمهوری در سمیناری به مناسبت انتخاب بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سارک:

بازسازی بامیان باید در صدر برنامه  های حکومت آینده باشد

هشدار فعاالن مدنی هرات از تغییر و تبدیلی های اخیر مسووالن امنیتی این والیت:

امنیت هرات را برهم می زنید!
شماری از فعاالن مدنی والیت هرات 
این  در  اخیر  تبدیلی های  و  تغییر  به 
امنیتی  مقامات  بخش  در  که  والیت 
داده  نشان  واکنش  گرفته،  صورت 
جامعه  در  »سمی«  را  اقدامات  این  و 

عنوان کردند.
ناگهانی  تغییرات  آنان،  گفته های  بنابر 
هرات  امنیتی  ارشد  پست های  در 
می تواند  که  است  عجوالنه  کاری 
وضعیت امنیتی را از آنچه که هست، 

بدتر بسازد.
مدنی والیت هرات ظهر  نهادهای  اعضای شبکۀ 
گفتند:  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز 
ایجاد  بر  مبنی  مرکزی  مقامات  اخیر  تصمیمات 
امنیتی به خصوص پولیس و  تغییر در پست های 
امنیت ملی، می تواند زمینۀ از هم گسستگی هرچه 
بیشتر امنیت والیت هرات را به همراه داشته باشد.
نهادهای  هماهنگی  مسوول  پارسا  خلیل  گفتۀ  به 
مدنی هرات، عملکردهای ناگهانی مسووالن مرکز 
امنیت هرات،  بهبود  برای  به عنوان تالش  کشور 
به  نتوانسته  که  است  دولت  سوءمدیریت  بیانگر 

درستی رضایت مردم را پدید آورد.
او باور دارد که دولت مرکزی میبایستی با مطالعۀ 
بیشتری در فضای اجتماعی  سیاسی والیت هرات 
تامین  برای  تدابیر  به  دست  سپس  و  کرده  عمل 

امنیت بزند.
این گفته ها در حالی است که برخی از خبرها مبنی 
بر برکناری سیدامیرشاه سادات، رییس امنیت ملی 

هرات از سمتش به گوش می رسد.
ی  جامعه  اعضای  از  یکی  نوری،  الدین  محی 

سران  زدن  کنار  که  دارد  تاکید  هرات  مدنی 
امنیتی، به خصوص مسووالن دستگاه استخباراتی 
به  را  زیادی  فرصت های  می تواند  هرات  والیت 
تروریستان و مخالفان دولت برای دست یابی به 

خواسته هایشان بدهد.
این فعال مدنی می افزاید که تغییرات در ارگانهای 
را  این والیت  نظامی  استخباراتی هرات، شورای 
با نبود اطالعات دقیق مواجه می سازد که این در 
کوتاه و دراز مدت، آسیب زیادی را بر این منطقه 

از کشور وارد می کند.
محلی  مقامات  که  است  حالی  در  گفته ها  این 
هرات، تغییر و تبدیالت در شغل های حکومتی را 

امری عادی عنوان می کنند.
اصیل الدین جامی، معاون والی هرات بیان می کند 
مرکز  جانب  از  هرات،  والیت  اخیر  تغییرات  که 
برنامه  از  پس  آن  اتخاذ  و  گرفته  صورت  کشور 

ریزی و سنجشهای فراوان انجام شده است.
گفتنی است که در این اواخر، حداقل 3 مقام ارشد 
قطره  اهلل  سمیع  جنرال  جمله  از  هرات  پولیس 
برکنار  سمت شان  از  والیت  این  پولیس  فرمانده 

شده و افراد جدیدی آغاز به کار کرده اند.

ریاست زراعت ؛ آبیاری ومالداری والیت پنجشیر از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه 
داوطلبی پروژه اعمار دوباب ذخیره خانه کچالو مربوط ولسوالی آبشار شامل نقشه احجام درج اسناد بوده و 
در داوطلبی اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرطنامه به لسان دری طبق قانون طرز العمل 
تدارکات عامه افغانستان از تاریخ نشر اعالن الی )21( روز کاری ارایه نماید اصول شرطنامه و تسلیمی آفر 
ها الی ساعت )10( بجه قبل از ظهر/      /      / 1393آخرین معیاد ضرب العجل تسلیمی  آفرها میباشد 
صورت میگیرد آفر دیر رسیده انترنتی پذیرفته نمیشود. تضمین مبلغ )100000( افغانی بشکل تضمین نقده 
بوده و شرایط اهلیت جواز با اعتبار فعالیت های ساختمانی ، توانایی مالی ، تجربه کاری )کارکرد درقبلی 

در بخش مربوط( در زمینه میباشد.
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