
تیم اصالحات و همگرایی  داکتر عبداهلل عبداهلل رهبر 
با اشاره به ناتمام ماندن مأموریت امریکا در افغانستان 
این  یافته و  تغییر  افغانستان  گفت: شرایط سیاسی در 
و  داخلی  عرصۀ  در  جدید  سیاست  نیازمند  کشور 

بین المللی است.
عبداهلل  »سی.بی.اس«،  خبری  شبکۀ  گزارش  به 
به  اشاره  با  همگرایی  و  اصالحات  تیم  رهبر  عبداهلل، 
از  خارجی  کشورهای  دیگر  و  امریکا  حمایت های 
سیاسی  شرایط  گفت:  اخیر،  سال های  در  افغانستان 
در افغانستان تغییر یافته و این کشور نیازمند سیاست 
عین  در  است  بین المللی  و  داخلی  عرصه  در  جدید 
هنوز  نیز  خارجی  نیروهای  و  امریکا  مأموریت  حال 

پایان نیافته است.
وی افزود: مردم افغانستان از امریکا انتظار دارند که با 
تقویت دولت و سازمان های دولتی برای رویارویی با 
مشکالت و تنش ها ماموریت شان را در این کشور به 

سرانجام برسانند.
رهبر تیم انتخاباتی اصالحات و همگرایی افغانستان با 
تأکید بر تعهد امریکا نسبت به توسعه افغانستان گفت: 
پروژه های  در  سرمایه گذاری  و  ثبات  و  صلح  تأمین 
بر  امریکا  باید  که  است  مواردی  جمله  از  توسعه یی 
اساس تعهدات قبلی اش نسبت به آن توجه نشان دهد.
عبداهلل با اشاره به وضع نابسامان سیاسی و اقتصادی 
ناامنی،  اختالفات،  و  چالش ها  کرد:  تأکید  افغانستان 
افغانستان  در  فساد  و  در جامعه  قانون  عدم حاکمیت 
و  جاری  اوضاع  آمدن  وجود  به  دالیل  مهم ترین  از 

جنجال های انتخاباتی در افغانستان است.

کاندیدای ریاست جمهوری...             ادامه صفحه 6
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باصبروبردباري،برِگتوتتبديلبهپيراهِنابريشميميشود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

۲۸ اســد؛
روز نـه گفتـن به فسـیل شـدن!

رییس سابق آژانس اطالعات مرکزی امریکا )سیا( 
اعالم کرد: شبه نظامیان طالبان و القاعده نه تنها در 
مناطق قبیله یی نشین بلکه در شهرهای پاکستان نیز 

مخفی می شوند.
جنرال مایکل هایدن، رییس سابق آژانس اطالعات 
مرکزی امریکا)سیا( گفت: عملیات ارتش پاکستان 
در وزیرستان شمالی...                   ادامه صفحه 6

انتقال  پروژه  قرارداد  بود  قرار  می گوید  افغانستان  دولت 
برق کاسا 1000 در ماه اگست بین دولت های افغانستان، 
ناآرامی های سیاسی  اما  پاکستان و تاجیکستان امضا شود 

در پاکستان مانع امضای این قرار داده شده است.
با تطبیق آن یک هزار  کاسا یک هزار پروژه یی است که 
خاک  طریق  از  قرغیزستان،  و  تاجیکستان  برق  میگاوات 
مسووالن شرکت  شود.  داده  انتقال  پاکستان  به  افغانستان 
برق افغانستان »برشنا«...                       ادامه صفحه 6

رییس سابق سیا: 
شهرهای پاکستان هم مخفی گاه   

بریشنا:تروریست هاست
امضای قرارداد انتقال برق
 به پاکستان به تعویق افتاد

احمدولی مسعود در نشت گفتگویی پیرامون تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان:

اگر تفاهم نشود، چهرۀ افغانستان تغییر خواهد کرد

داکتر عبداهلل در گفت وگو با سی.بی.اس:

ما ثابت کردیم که منافع ملی  در صدر برنامه های مان قرار دارد

صفحه 6

صفحه 7

می رساند  لشکرگاه  شهر  به  را  كجکی  برق  كه  كيبلی 
تنها در سال 1392 در نتيجه ناامنی ها و حمالت طالبان 

بيش از 2000 بار قطع شده است

در  ملی  وحدت  دولت  پيشنهادی  مدل  یادداشت: 
روز  ملی،  آجندای  كنفرانس  آدرس  از  افغانستان، 
در  نشستی  در  اسد(   22( گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ 

هوتل كابل استار ارایه شد.
در این نشست، شماری از نخبه گان سياسی، استادان 
دانشگاه، نماینده گان مجلس و نماینده گان شماری از 
كرده  اشتراک  كابل  مقيم  خارجی  سفارت خانه های 

بودند.
و  دانشگاهی  نخبه گان  پنجشنبه،  روز  سيمينار  در 
دولت  تشکيل  پيشنهادی  چارچوب  روی  سياسی، 
وحدت ملی كه از سوی كنفرانس اجندای ملی ارایه 
و  كرده  گفت وگو  و  بحث  مفصل  به گونۀ  است،  شده 
هرچه  غنامندسازی  منظور  به  را  پيشنهادهای شان 

بيشتر این طرح، ارایه كردند.
متن سخنرانی سخنرانان این نشست، پس از این از 

روزنامۀ ماندگار به نشر می رسد

نودوپنجمیـن سالروز استقالل 
افغانستان فرخنده باد!

پیـام بنیاد شهید مسعود به مناسبِت 
سالروز استقالل افغانستان

سالروزِ  نودوپنجمین  رسیدِن  فرا  مسعود،  شهید  بنیاد 
استقالل میهِن عزیزمان را به کافۀ ملِت مجاهد، آزاده 
از  و  گفته  تهنیت  و  تبریک  افغانستان  شهیدپرورِ  و 
و  برترین بهروزی ها  آرزوی  مهربان،  خداوند  بارگاه 

پیـروزی ها برای این آب وخاک دارد.
و  سرفراز  مردمِ  امروز،  از  پیش  سال  نودوپنج 
در  خالی،  دستان  با  توانستند  افغانستان  میهن دوسِت 
مقابِل بزرگترین استعمارگِر جهان بایستند و خاک پاِک 
وطن را از دخالِت اجانب رهایی بخشند. تاریخ صد 
که  است  این چنینی  فرازهای  از  ما سرشار  اخیِر  ساِل 
هر کدام از آن ها، گنجینه یی عظیم از پندها و عبرت ها 
را به همراه دارد. این تاریخ به ما می گوید که رادمردی 
افغانستان  مردمِ  همیشه گِی  خصیصۀ  جان فشانی،  و 
است و هر بار که آن ها اراده  کرده اند، به ناممکن ترین 

کامیابی ها و افتخارات دست یافته اند.
 28 اسد ساِل 1298 هـ خ، ضمن آن که یک پیروزِی 
سترگ و استثنایی در تاریِخ کشورمان است، ثمرۀ اتحاد 
و همدلِی مردم افغانستان و تمسک به ارزش های ناِب 
است.  روزگار  نامالیماِت  با  مواجهه  در  ملی  و  دینی 
و  دشوار  آزموِن  یک  در  ما  گرامِی  میهِن  که  اکنون 
نفس گیِر دیگر قرار گرفته، شناخِت آموزه های این روزِ 
تاریخی و افتخارآفرین، بیش از گذشته اهمیت می یابد 
و می تواند ما را به گذارِ موفقانه از این ورطه راهنمایی 

کند.
استقالِل  سالروز  رسیدِن  فرا  دیگر  بارِ  یک  پایان،  در 
آزادۀمان تبریک گفته و  افغانستان را به تک تِک مردمِ 
آرزو می کنیم که با تجربه از پیروزی های گذشته، این 
تکرار  ما  تاریِخ  در صفحاِت  بار  بار  شیرین  روزهای 
به  به حرکت مان  دیروز  از  سربلندتر  روز  هر  و  شود 

سوی فرداهای روشن ادامه دهیم.

با احتـرام
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود )رح(



حزب اسالمی به رهبرِی گلبدین حکمتیار، 
نشان  سبز  چراغ  آینده  دولِت  به  به تازه گی 
داده که در صورت تحقِق خواست های این 
حزب، در کابل دفتر نماینده گِی سیاسی باز 

می کند. 
چهره های  از  یکی  سعید،  قریب الرحمن 
که  است  گفته  اسالمی  حزب  برجستۀ 
خروج نیروهای خارجی، عدم امضای پیمان 
امنیتی با امریکا و اسالمیزه کردِن دولت، از 
خواست های این حزب به شمار می رود که 
در صورت تحقق، این احتمال وجود دارد 

که رهبری حزب دست از جنگ بردارد. 
می گیرند  صورت  حالی  در  اظهارات  این 
ریاسِت  به  هیأتی  اخیر  روزهای  در  که 
اسالمی  حزب  سخن گویان  از  غیرت بهیر 
و  بود  آمده  کابل  به  حکمتیار،  گلبدین 
بود.  کرده  مطرح  را  مشابهی  خواست های 
حداقل گفته می شود که هیأت حزب اسالمی 
داشته  دیدار  تداوم  و  تحول  تیم  رهبری  با 
کرده  نیز  توافقاتی  مسایل  برخی  روی  و 
است. هرچند این شایعه در کابل در زماِن 
گرفت  قوت  اسالمی  حزب  هیأت  حضور 
که احتماالً با تیم اصالحات و همگرایی نیز 
اما سخنگویان  است،  گرفته  دیدار صورت 
هیأت  با  دیدار  همگرایی  و  اصالحات  تیم 

حزب اسالمی را نپذیرفتند. 
در همین حال، همایون جریر داماد گلبدین 
حکمتیار از مدتی به این سو در کابل حضور 
دارد و برخی خبرهای تأییدناشده از دید و 
رهبران  برخی  با  او  پردۀ  پشت  وادیدهای 
آقای  زبان هاست.  سِر  بر  افغانستان  سیاسِی 
اسالمِی  حزب  از  مستقل  شخصیِت  جریر 
برده  گمان  کمتر  و  کرده  حفظ  را  خود 
می شود که به نماینده گی از این حزب وارد 
گفت وگوهای سیاسی شود؛ ولی به صورِت 
رسمی اگر مذاکرات نداشته باشد، به دلیل 
تعلقاِت خانواده گی می تواند در نشست های 
حزب  طرح های  و  مواضع  رسمی،  غیر 

اسالمی را بازتاب دهد. 
چند نکته در مورد طرح های حزب اسالمی 
که هر از گاهی از زباِن نماینده گان ارشِد آن 
مطرح می شوند و هم جایگاهِ این حزب در 

تعامالت سیاسی افغانستان، قابل تأمل اند:
از  خارجی  نیروهای  خروج   -1
حزب  خواست های  جزِو  که  افغانستان 

اسالمی است، موضوعی نیست که یک حزب 
سیاسی و سازمان در مورد آن تصمیم بگیرد. 
پیچیدۀ  در یک وضعیت  نیروهای خارجی 
و  شده اند  افغانستان  وارد  امنیتی  و  سیاسی 
دستاوردهای  حافظ  به نحوی  آن ها  حضور 
در  پسین  سال های  اجتماعِی  و  سیاسی 
نیروهای  هرچند  است.  بوده  افغانستان 
خارجی بر اساِس یک قرارداد مشترک میان 
ولی  نشده اند،  افغانستان  وارد  کشور  دو 
متحد،  ملل  امنیت سازمان  حمایت شورای 
حضور آن ها را قانون مند ساخته است. بحث 
تداوم حضور و یا خروج نیروهای خارجی، 
نیست. جناح های  هم  افغانستان  بحِث  تنها 
سیاسِی افغانستان دست کم باید به این نتیجه 
نیروهای  از حضور  پیش  که  باشند  رسیده 
جهان  و  منطقه  در  مشکالتی  خارجی، چه 
نیروهای خارجی  و چه گونه  داشت  وجود 
مجبور به حمله به افغانستان شدند. حضور 
و خروج نیروهای خارجی در حال حاضر 
به مردم افغانستان و دولتی تعلق دارد که باید 
در نتیجۀ آرای شفاف و عادالنۀ آن ها ایجاد 
شود و یک مسالۀ دل بخواهی و سلیقه یی هم 
نیست؛ بل با شرایط و وضعیتی پیوند دارد 
وجود  می تواند  منطقه  و  افغانستان  در  که 

داشته باشد.
اسالمِی  حزب  دیگِر  خواست    -2
امنیتی  پیمان  امضای  عدم  حکمتیار،  شاخۀ 
آینده  رییس جمهوری  به وسیلۀ  امریکا  با 
انتخابات  نامزد  دو  مواضع  از  آن چه  است. 
ریاست جمهوری می توان فهمید، این است 
که هر دو نامزد در مورد امضای توافق نامۀ 
امنیتی تردید نشان نمی دهند. امضای پیمان 
آن  مورد  در  که  نیست  چیزی  نیز  امنیتی 
حزب اسالمی تصمیم بگیرد و تعیین تکلیف 
کند. رییس جمهوری فعلی که امضای آن را 
نپذیرفت، چه قدر مورد حمایت رسمِی حزب 
رییس جمهوری  که  گرفت  قرار  اسالمی 
کند.  خوش  دل  حمایت  این گونه  به  آینده 
از جانب دیگر، امضای توافق نامۀ امنیتی نیز 
توافق  مورد  مردمی  کالِن  نشست  یک  در 
با  ریاست جمهوری  نامزداِن  و  گرفته  قرار 
توجه به فیصلۀ مردمی، به امضای آن تمایل 
نشان داده اند. آقای کرزی که در حال حاضر 
به  را  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  عدم  افتخارِ 
تصمیِم  با  تضاد  در  داده،  اختصاص  خود 

مورد  این  در  است.  کرده  را  کار  این  مردم 
و  بگیرند  تصمیم  باید  افغانستان  مردم  نیز 
این موضوعی است که بازهم به شرایط و 
وضعیِت امنیتی و سیاسِی افغانستان در آینده  

تعلق دارد.
خواست دیگر حزب اسالمی، به   -3
حزب  برمی گردد.  نظام  ارزش های  مسالۀ 
شود.  اسالمی  نظام  که  می خواهد  اسالمی 
پرسِش اصلی این است که هنوز این حزب 
تعریف روشنی از این خواست مطرح نکرده 
است. زیرا تا آن جا که مشخص است و از 
نظامِ  ارزش های  اساسی و دیگر  قانون  نام، 
نظامی  نظام،  این  می شود،  فهمیده  فعلی 
اسالمی  اساساِت  بر  متکی  و  ارزش محور 
است و در این رابطهـ  به جز از افراط گرایان 
ـ کشورها و گروه های سیاسی متفق القول اند. 
حاال این که حزب اسالمی چه نوع نظامی را 
اراده می کند، باید آن را به صورِت مکتوب 
که  کلی گویی هایی  با  نه  و  سازد  مطرح 
افغانستان  چاشنی اهانت و توهین به مردمِ 
و جناح های دخیل در نظام فعلی را به همراه 

دارد.
مورد جایگاه  در  نکتۀ آخر  اما  و   -4
آیندۀ  و  فعلی  تعامالت  در  اسالمی  حزب 
حزب  است.  افغانستان  امنیتِی  و  سیاسی 
خواب  در  هنوز  حکمتیار،  شاخۀ  اسالمی 
جنِگ سرد به سر می برد و فکر می کند که از 
همان جایگاه و پایگاهی برخوردار است که 
برخوردار  با شوروی سابق  در زمان جنگ 
است  کرده  فراموش  حکمتیار  آقای  بود. 
زمان  آن  افغانستاِن  با  امروز  افغانستاِن  که 
خواست ها  امروز  است.  کرده  فرق  کاماًل 
دیگری  مردم، چیزهای  مطالبات سیاسی  و 
است و بر اساِس این خواست ها و مطالبات، 
اولویت ها نیز دگرگون شده اند. همین حاال 
حزب اسالمی به چندین شاخه تقسیم شده 
شدن ها،  تقسیم  این  که  نمی رود  گمان  و 
برخی  باشد.  بوده  آن  رهبرِی  مرادِ  وفِق  بر 
رهبران حزب اسالمی با درک شرایط جدید 
در  که  کرده اند  تالش  جهان  در  سیاسی 
تغییرات وارد کنند و  گفتمان سیاسِی خود 
از پایگاه عقالنیِت معاصر به سراغ تحوالِت 
موضع گیری ها  این  بروند.  جهانی  و  ملی 
ریاست جمهورِی  اخیِر  انتخاباِت  در  را حتا 

کشور نیز به روشنی شاهد بودیم. 
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احمـد عمران

خـواب های طوالنی حکمتیار  

بر بنیاد گزارش های رسیده، در آخرین مورد از لشکرکشِی 
نیروها  این  کندز،  والیت  به  امنیتی  تازه نفِس  نیروهای 
صاحب  امام  و  چهاردره  ارچی،  دشت  ولسوالی  چهار 
و خان آباد را از چنِگ طالبان درآورده اند؛ ادعایی که از 
سوی طالبان رد می شود و آن ها هنوز دعوای تسلط بر 

برخی از این مناطق را دارند.
و  می گویند  درست  جناح ها  از  یک  کدام  این که  حاال 
کدام یک نادرست، بحثی ست بسیار ساده؛ زیرا یک سفر 
بر  نه تنها  طالبان  که  می دهد  نشان  مناطق  این  به  عادی 
کندز فرمان روایی می کنند، بل در شماری دیگر از والیاِت 
بی هیچ  چندان که  اند،  فعال  و  مستقر  آن ها  نیز  شمالی 
نیز در  نام والیاتی چون بدخشان را  جروبحثی می توان 

کنارِ کندز افزود.
اما پرسِش مهم این است که چرا مناطق امِن شمالی در 

مراحِل مختلف و حساس ناامن می شود؟
مناطِق  در  ناامنی ها  حجم  بدین سو،   1388 انتخابات  از 
شمالی رو به  افزایش بوده است. هر از گاهی که از مرکز 
برنامۀ  و  شده  فرستاده  مناطق  این  به  امنیتی  نیروهای 
رهبری  چندی  از  پس  گردیده،  تطبیق  طالبان  نابودی 
میان  از  مرموز  به صورِت  طالبان در شمال،  علیه  جنگ 
داوود  جنرال  و  سیدخیلی  موالنا  جنرال  است.  رفته 
داوود را به یاد بیاوریم که قربانی عزمِ متین شان در برابر 

پاک سازی شماِل کشور شدند.
تحقیقات در هر دو مورد نشان می دهد که دست هایی در 
ترور و شهادِت این دو تن از داخل در کار بوده تا این 
پروسه به ناکامی بیانجامد. پس از این دو پرچم دارِ جنگ 
چندان که  گرفت  شدت  ناامنی  شمال  در  طالبان،  علیه 
اکنون طالبان می توانند ولسوالی هایی را از دسِت دولت 

خارج کنند.
را  ناامنی  این  افزایش  دلیِل  کندز،  والیت  نماینده گان 
رهایی بی رویۀ طالبان از سوی حکومت می دانند که حاال 
از  برخی  می جنگند.  نظام  علیه  دوباره  رهایی،  از  پس 
کارشناسان نیز علت را در عدمِ ارادۀ حکومت در مبارزه با 
هراس افکنی و طالبان می دانند که به دلیل شوونیسم مسلط 
طالبان  حتا  و  شده  مضمحل  کاماًل  اراده  این  حکومتی، 
برادر خوانده می شوند. حکومت نیز گاهی خارجی ها را 
در این امر مقصر دانسته و تصور می کند که خارجی ها 
در ناامن کردِن شمال دست دارند. باری رییس جمهور 
عماًل نیروهای انگلستان را به حمایت از طالبان در شمال 
متهم کرده بود که گویا از طریق چرخبال های شان طالبان 

را اکمال می کنند. 
نتیجۀ عمومی  می توان یک  فوق،  اشاره های  به  توجه  با 
کرزی  آقای  حکومِت  دست  حال،  همه  در  که  گرفت 
بیش از همه در این قضیه دخیل است. هرچند یک گماِن 
شوونیسِم  همان  به دلیِل  حکومت  که  است  این  عمومی 
قومی سعی دارد جغرافیای جنگ را از مناطق جنوب به 
به ذهن می رسد  نکتۀ دیگری که  اما  انتقال دهد؛  شمال 
این است که از ناامنی شمال - در شرایطی که انتخابات 
به بن بست روبه رو شده و سرنوشِت زعامِت ملی الینحل 
سود  کسی  چه   - است  مواجه  قانونی  چالش های  با  و 
ناامنی ها در سراسر کشور،  می برد؟ آیا ادامه و گسترِش 
بقای رییس جمهور را تضمین نمی کند؟ با توجه به چنین 
شرایطی، آیا نمی شود که پای مصلحت به میان آید و بعد؛ 

ادامۀ عمر نظام فاسِد آقای کرزی؟
شرایط موافق می نماید، ولی چیزی که ناپیداست، فرجامِ 
این توطیۀ بزرگ است. این که اگر ناامنی ها - آن قدر که 
بیابد،  بتواند مراد حکومت را برآورده سازد - گسترش 
گلیم آقای کرزی و دار و دسته اش را نیز برنخواهد چید؟ 
به  طالبان  و  درنوردد  را  کشور  سراسر  جنگ  آتِش  اگر 
حاِل  به  کرزی  آقای  خودِ  مثل  آیا  برگردند،  تمام  قوِت 
دشمن رحم خواهند کرد و یا مثل داکتر نجیب، او را به 

غرفۀ ترافیِک چهارراهی آریانا خواهند کشید؟
کشور  در  جاری  وضعیِت  که  استند  گمانه هایی  این ها 
است  این  مسلم  قدرِ  ولی  می رسانند،  ذهن  به  را  آن ها 
که پایاِن کارِ این توطیۀ خطرناک، دامن گیِر مجریانش نیز 

خواهد شد!

فرجام کاِر ناامنی های شمال
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نخست وزیر هند گفت که کشورش باید ارتش خود را آنقدر 
تقویت کند تا هیچ کشوری جرات نداشته باشد به هند نگاه 

چپ کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
این بیانیه را در مراسمی در بمبئی مطرح کرد که در راستای 
برگزار شده  داخل  ناو ساخت  بزرگترین  برای  مجوز  صدور 

بود.
رتبه  عالی  مقامات  دیگر  و  دریایی  نیروی  افسران  به  مودی 
گفت: هدف ما این است که به چنان توانایی در ظرفیت های 
دفاعیمان دست یابیم که هیچ کشوری جرأت نداشته باشد تا 

نگاه چپ به هند کند.
هند در حال حاضر در جریان یک برنامه دفاعی 100 میلیارد 

دالری قرار دارد.
بخش  در  خارجی  سرمایه گذاری های  ظرفیت  مودی  دولت 
صنایع دفاعی هند را افزایش داده تا به روز رسانی ارتش را 

سرعت بخشد.
بر  آن  از  پاکستان درگیر جنگ شده که دوبار  با  بار  هند سه 
سر منطقه مورد مناقشه کشمیر بوده است. این کشور همچنین 
در تالش است تا ظرفیت های دفاعیش را برای مقابله با چین 

افزایش دهد.
زیاد  بسیار  واردات  بر  تکیه  باید  هند  گفت،  مودی  نارندرا 
و  تحقیقات، طراحی  بر  متوقف کرده و در عوض  را  دفاعی 

ساخت دفاعی متمرکز شود.
وی افزود: این ناو توسط مهندسان، تکنسین ها و کارشناسان 
از چیزی  مثال  بزرگترین  این  است.  هند ساخته شده  دفاعی 
دولت  این  این هدف  بسازیم.  هند  در  می توانیم  ما  که  است 
است تا هند را از جایگاه واردات کوچکترین قطعات سخت 

افزاری نظامی به جایگاه صادرات این تجهیزات منتقل کند.

امریکا داعش را نابود خواهد کرد؟
باراک اوباما در عراق راهبرد جدید مهار گروه تروریستی 
این  شمال  از  زیادی  بخش  کنترل  اکنون  که  را  داعش 
بین  از  پیش گرفته و قصد  در  دارد  را در دست  کشور 

بردن آن را ندارد.«
چه  تا  امریکا  که  است  این  سوال  اکنون  راهبرد  این  با 
میزان قصد دارد وارد این درگیری فرقه ای در عراق شود 
می تواند  تنهایی  به  امریکا  هوایی  حمالت  آیا  اینکه  و 

جلوی پیشرفت شبه نظامیان را بگیرد یا خیر.
اوباما تاکید کرده قصد ندارد سربازان نیروی زمینی امریکا 
عراق خارج  از  در سال 2011  را  آن ها  آنکه  از  را پس 
کرد و به وعده انتخاباتی اش عمل کرد، دوباره به عراق 

بازگرداند.
با این حال، حمالت هوایی محدود علیه تروریست ها در 
عراق نشان می دهد که رئیس جمهور معتقد است ارتش 
موقتا  که  جنگی  سال  هشت  از  پس  نمی تواند  امریکا 
ایجاد  پایدار  کرد و صلح  عراق خنثی  در  را  افراطگران 

نکرد، بی تفاوت باشد.
پذیر  آسیب  آوارگان  برای  امریکا  ارتش  جنگنده های 
غذا  و  آب  کمکی  محموله های  عراق  غرب  شمال  در 
انداخته اند و روز جمعه علیه چند هدف پراکنده از جمله 
دو موضع توپخانه ای و یک کاروان خودروی داعش در 

شمال شرق عراق چند حمله هوایی انجام دادند.
این اتفاق پس از آنکه شهر اربیل مرکز کردستان عراق در 

دسترس حمالت داعش قرار گرفت رخ داد.
بیش از 100 مربی نظامی امریکا و همچنین کنسولگری 
این کشور در اربیل هستند. نیروهای کرد در حال مبارزه 
با پیشروی شبه نظامیان داعش هستند و کار دشواری در 

دفاع از خود دارند.
تروریست های  گفت:  امریکا  دفاع  وزیر  هاگل،  چاک 
مناسبی  تسلیحات  و  داشته  خوبی  سازماندهی  داعش 
دارند و تهدید بزرگی علیه ثبات عراق به حساب می آیند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  معاون  هارف،  ماری 
بیشتری  هوایی  حمالت  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  امریکا 
در عراق انجام خواهد شد، گفت: دست کم باید گروه 
تا  کند  متوقف  را  اربیل  سوی  به  خود  پیشروی  داعش 

حمالت هوایی بیشتری انجام نشود.
به گفته هارف، دولت اوباما در حال حاضر نگران است 
به  تبدیل  تا  دارد  را  بالقوه  این ظرفیت  فعلی  بحران  که 

بحرانی بسیار بدتر شود.
به گفته مقامات امریکایی افراط گران داعش در روزهای 
اخیر مهارت نظامی باالیی از جمله در استفاده از توپخانه 
در هماهنگی پیچیده ای با دیگر سالح های سنگین نشان 

داده اند.
و  هوایی  حمالت  که  داشته  تاکید  بارها  اوباما  دولت 
برای  جنگی  آغاز  دوستانه  انسان  محموله های  ارسال 

شکست شبه نظامیان با پایان باز نیست.
به گفته منتقدان اوباما، رویکرد وی بیش از حد ضعیف 

است.
سناتور جمهوری  دو  گراهام،  لیندسی  و  کین  جان مک 
خواه امریکایی در بیانیه مشترکی گفتند: سیاست مهار در 

عراق کارآیی نخواهد داشت.
توسعه طلب  ذاتا  داعش  کردند: شبه نظامیان  تاکید  آن ها 
بوده و باید متوقف شوند. هرچه بیشتر ما برای اقدام صبر 

کنیم این تهدید بدتر خواهد شد.
دولت  از  حال  عین  در  هوایی،  حمالت  این  بر  عالوه 

امریکا تقاضا شده تا مستقیما به نیروهای کرد برای دفاع 
از اربیل سالح بدهند.

طریق  از  را  کار  این  داشته  تمایل  امریکا  دولت  تاکنون 
دولت مرکزی عراق در بغداد که دارای اختالف با دولت 

کردستان است انجام دهد.
مایکل باربرو، یک ژنرال بازنشسته نیروی زمینی امریکا 
از سال  عراق  در  این کشور  آموزشی  هیات  رهبری  که 
هرگز  بغداد  گفت:  داشته،  عهده  بر  را   2011 تا   2009
ارزش  به  کردها  برای  شده  تعیین  امریکایی  سالح های 

200 میلیون دالر را به آن ها تحویل نداد.
مقامات پنتاگون عنوان می کنند که می توانند تنها به دولت 
ماری هارف روز جمعه  که  بدهند هرچند  عراق سالح 
ایفا  حیاتی  نقشی  عراق  بحران  در  کرد  نیروهای  گفت: 

می کنند.
هارف تاکید کرد: ما نیاز آن ها برای سالح ها و تجهیزات 
بیشتر را درک کرده و در تالش برای ارائه آن هستیم تا 

کردها تقویت شوند.
نیز  )سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  هم چنین 
بدهد  محرمانه سالح  عملیات  تحت  کردها  به  می تواند 
اما یک سخنگوی این سازمان از اظهار نظر در این باره 

خودداری کرد.
اوباما در اعالم تصمیم خود برای مداخله نظامی در عراق 
گفت که اجازه نخواهد داد امریکا وارد جنگی دیگر در 

عراق شود.
نیروی  از  محدود  استفاده  به  اوباما  اجازه  حال،  این  با 
این  آیا  کنند  سوال  برخی  شده  باعث  عراق  در  هوایی 

رویکرد تفاوتی پایدار خواهد داشت یا خیر.
اوباما  آیا  ایجاد کرده که  این سوال را  این کار  همچنین 
قدرت بقای افراطگرانی را که مناطق چشمگیری را تحت 

کنترل دارند دست کم گرفته است یا خیر.
و  بمب گذاری  به  دست  بارها  اخیرا  افراطگران  این 
حمالتی در بغداد زده اند که اغلب در دیدرس سفارت 
در  امریکا  سفیر  جفری،  اف.  جیمز  است.  بوده  امریکا 
بغداد در سال 2011 گفت: من فکر می کنم دولت امریکا 
درک می کند که ما با یکی از نادرترین اتفاقات در دوران 

به طور نظامی  باید  اوباما یعنی یک وضعیت نظامی که 
حل شود در تعامل هستیم.

به گفته جفری مشکل اساسی این است که باید جلوی 
این تروریست ها را گرفت مساله بر سر این نیست که آیا 
امریکا باید این کار را انجام دهد یا ندهد بلکه این است 

که کی باید این کار را انجام دهد.
امریکا در خاورمیانه نیروی نظامی قابل توجهی دارد و 
فارس  خلیج  در  بوش  دبلیو.  اچ.  جورج  هواپیمابر  ناو 
مستقر است و حمالت هوایی روز جمعه نیز از مبدا این 

ناو انجام شد.
به نظر می رسد تعامل با این بحران هرچه بیشتر به دوش 
چالش  یک  با  مواجهه  در  امریکا  و  می افتد  واشنگتن 
نیز  سوریه  کشور  در  داعش  پیروزی های  یعنی  موازی 

هست.
تروریست های داعش به طرزی شگفت انگیز در پیشبرد 
هدف بیان شده آن ها در ایجاد یک خالفت از عراق تا 

سوریه موفق بوده اند.
مقامات اطالعاتی امریکا می گویند برخی از شبه نظامیان 
داعش آموزش نظامی دیده اند و تصرف تجهیزات ارتش 
عراق که اخیرا توسط این گروه انجام شد باعث شده که 
آن ها به نسبت مبارزان کرد تسلیحات بهتری داشته باشند.
لیتون، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی امریکا  سدریک 
این  مهار  گفت:  کشور  این  اطالعاتی  متخصص  و 

تروریست ها نیازمند یک مبارزه زمینی پایدار است.
در  و  ائتالف  یک  طریق  از  باید  کار  این  افزود:  وی 

هماهنگی با نیروهای محلی عراقی انجام شود.
تنها  می گویند  نیز  امریکایی  مقامات  دیگر  از  برخی 
تغییر  برای  امریکا  هوایی  نیروی  از  کمی  میزان  استفاده 

توازن کافی است.
امریکا  نیروی هوایی  آر. وکیل سابق  دانلپ جی  چارلز 
دانشگاه دوک گفت: ممکن است گروه  استاد حقوق  و 
و  ببرد  سر  را  بسته  پا  و  دست  اسیران  بتواند  داعش 
غیرنظامیان بی پناه را تهدید کند اما آن ها هنوز آن شوک 
روانی و فیزیکی که نیروی هوایی امریکا می تواند بر آن ها 

تحمیل کند، نچشیده اند.«

نخست وزیر هند: 

باید ارتش خود را تقویت کنیم

عمران خان: 

من نخست وزیر بعدی پاکستان هستم!

العبــادی: 

فراکسیون ها نامزدهای کارآمد و الیق را برای پست ها معرفی کنند
ضمن  عراق  مکلف  وزیر  نخست 
برای  فراکسیون ها  تمامی  از  درخواست 
دولت  موفقیت  جهت  اقداماتی  اتخاذ 
آتی، اعالم کرد که انتخاب وزیران دولت 
و  شایستگی  معیارهای  براساس  آتی 

شفافیت صورت می گیرد.
حیدر  المسلۀ،  خبری  شبکه  گزارش  به 
در  عراق  مکلف  وزیر  نخست  العبادی، 
سخنانی از تمامی فراکسیون های سیاسی 
عراق خواست وزرای خبره و شایسته ای 
و  کنند  معرفی  خود  نامزد  عنوان  به  را 
داشته  مشارکت  آتی  دولت  موفقیت  در 

باشند.
وی افزود: ما با نامزدی که لیاقت و شایستگی 

الزم را نداشته باشد، مخالفت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد که اعضای کابینه خود را تا دو 

پارلمان  از  اعتماد  رای  گرفتن  برای  آتی  هفته 
معرفی خواهد کرد و دولت جدید عراق ظرف 

دو هفته آتی تشکیل خواهد شد.
ابراهیم جعفری،  با  دیدار  در  العبادی همچنین 

لزوم  بر  عراق  ملی  اتحاد  ائتالف  رئیس 
برای  اساسی  قانون  مهلت  به  پایبندی 

تشکیل دولت آتی تاکید کرد.
در بیانیه صادره از دفتر ابراهیم الجعفری 
کردند  توافق  طرف  دو  که  است  آمده 
با  گفت وگو  و  مذاکره  درهای  که 
معرفی  برای  سیاسی  فراکسیون های 
این  انتخاب  و  باشد  باز  نامزدهای خود 
شایستگی،  معیارهای  براساس  نامزدها 
توافق  و  گرایی  ملی  شفافیت،  لیاقت، 
بر سر برنامه دولتی برای حل مشکالت 
صورت  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی، 

بگیرد.
در این بیانیه آمده است: الجعفری در این دیدار 
اظهار داشت که ائتالف اتحاد ملی به همکاری 

با دولت آتی می پردازد.

را  خود  اسالم آباد  اعتراضی  راهپیمایی  جریان  در  خان  عمران 
اعتراضی  تحصن  به  که  گفت  و  خواند  پاکستان  آیندۀ  نخست وزیر 
خود ادامه خواهد داد و تهدید کرد که اگر نوازشریف نخست وزیر 
سمت  به  را  اعتراضاتی  نکند،  کناره گیری  خود  سمت  از  پاکستان 

پارلمان و منازل نمایندگان مجلس برگزار می کند.
از  هم اکنون  من  گفت:  پاکستان  انصاف  تحریک  رهبر  خان  عمران 
شما نوازشریف نخست وزیر پاکستان می خواهم که از سمت خود 

کناره گیری کنید در غیر اینصورت راهپیمایی ها ادامه پیدا می کند.
عمران خان روزهای آینده را نیز روزهای سرنوشت سازی خواند و 

اعالم کرد که در روزهای آینده نیز در جاده ها خواهند بود.
و  اقدامات  تحصن  آغاز  و  خود  شب  شنبه  خطابه  جریان  در  وی 
اختیارات دولت را نادرست و جعلی خوانده و از نوازشریف خواست 

تا کناره گیری کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که نخست وزیر پاکستان در سمت خود باقی 

است ما محل را ترک نمی کنیم.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان به این مساله اشاره کرد که صبر 
نواز  دولت  اگر  بنابراین  می یابد  پایان  زودی  به  و  دارد  مردم حدی 
کنترل  این  ندهد،  ارائه  را  استعفای خود  نکند و  کناره گیری  شریف 

از دست می رود.
عمران خان در حالی که خود را نخست وزیر آتی پاکستان اعالم کرد 
گفت: من هیچگاه به شما دروغ نخواهم. من به تمام تعهدات خود 

عمل می کنم و هرآنچه را که باید انجام می دهم.
به  پاکستان  کشور  وزیری اش  نخست  تحت  که  شد  مدعی  وی 
هیچکس التماس نخواهد کرد و پاکستان در صورتی که وی نخست 

وزیرش شود کشوری در رفاه کامل خواهد بود.
عمران خان مدعی شد در صورتی که نخست وزیر شود به توسعه در 
کشور می پردازد و از منابع کشور برای بهبود وضعیت و معیشت مردم 

استفاده کرده و به دنبال وام های خارجی نخواهد بود.

گزارش-آسوشيتدپرس
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دواِم ازدواِج شما به این 
7 مورد بسته گی دارد

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 
این که هر دو  با  تفاهم در همۀ زنده گی ها هست.  یا برعکس. عدم  باشد. 
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 
یا  برای  مسایل ساده  را  اجتماعی خود  شما و همسرتان می شود. وجهۀ 
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.

4ـ بخشش بزرگ ترین نعمت است
زن و شوهرهایی که به راحتی می توانند یکدیگر را ببخشند، رابطۀ طوالنی تر 
کامل  که هیچ کس  باشید  داشته  را  این درک  باید  دارند.  قوی تری هم  و 
نیست. همۀ انسان ها اشتباه می کنند و باید این واقعیت را پذیرفت و درک 
کرد. با این دید، می توانید عشق بیشتری به همسر خود بورزید و از آرامش 

بیشتری در رابطۀ خود بهره بگیرید.

5ـ همیشه با هم بخندید
احساسات خوب، به ویژه خندیدن موجب سِر حال آمدِن روح می شود. 
وقتی با فردی که دوستش دارید، می خندید و از رویدادهای شاد و لحظه های 
ناب لذت می برید، یک مهر تأیید بیشتر روی رابطۀ خود می زنید. برای هم 
لطیفه های جالب تعریف کنید. کلیپ های خنده دار تماشا کنید. به مکان های 
شاد و هیجان انگیز بروید و از تۀ دل با هم و در کنار هم به زیبایی های دنیا 

لبخند بزنید.

6ـ ُرک حرف بزنید
باید این را درک کنید که انسان ها قدرت خواندن فکِر یکدیگر را ندارند. 
انتظار  سپس  و  بیاورید  زبان  به  را  خود  نیازهای  و  خواسته ها  باید  شما 
زوج ها  از  بسیاری  بین  مشکل  این  باشید.  داشته  را  آن ها  شدِن  برآورده 
چه  االن  من  که  بفهمد  باید خودش  طرف  می کنند  خیال  که  دارد  وجود 
می خواهم یا چه نیازی دارم! نه این طور نیست، خیلی رک و صریح در 
مورد عالقه مندی ها، نیازها، خواسته ها و ایده های خود با همسرتان حرف 
بزنید. با هم همفکری کنید و برای انجام و برآورده کردِن آن ها با هم تالش 
کنید. قرار نیست برای هم معما طرح کنید و ببینید طرف این قدر آی کیو 

دارد که بداند در گوشۀ مغز شما چه می گذرد!

7ـ متعهد باشید
باید  دوستی ها  حتا  و  زناشویی  رابطۀ  در  که  مسایلی  مهم ترین  از  یکی 
رعایت کرد، تعهد است. یا شما قبول می کنید وارد رابطه یی بشوید یا قبول 
نمی کنید. وقتی تعهد می دهید و قول می دهید در همۀ لحظه های شادی و 
غم در کنار هم باشید، باید در جریان زنده گی هم این تعهد را عماًل نشان 
بدهید. زن و مرد باید بتوانند به یکدیگر تکیه و اعتماد کنند. تعهد، هستۀ 

اصلِی روابط زناشویی است.

منبع: برترین ها

مهدی امام بخش

مگر  نیست  چیزی  »منیت  هیوم  گفتۀ  به 
با  که  مختلف  ادراک های  از  مجموعه یی 
سرعت باور نکردنی یکی پس از دیگری 
می آیند و پیوسته در تغییر و حرکت اند. 
ادراک های  و  است  تیاتر  صحنۀ  ذهن 
متعدد پی درپی در آن خودنمایی می کنند، 
می روند، باز می گردند، ناپدید می شوند و 
در انبوهی حاالت و مواضع گوناگون در 

هم می آمیزند.«
گونه  هیچ  ما  که  می شود  یادآور  هیوم 
این  ورای  در  نهفته یی  شخصِی  هویت 
نداریم.  رفت وآمد  در  و حس های  درک 
ما متوجه تغییر تک تک تصاویر این فیلم 
اما  می گذرند،  به سرعت  چون  نیستیم، 
بلکه  نیستند؛  متصل  هم  به  حقیقت  در 
مجموعه یی از لحظات آنی اند. سارتر در 

» تهوع« از زبان قهرمان داستان می نویسد: 
شدت  این  به  امروز  مثل  وقت  »هیچ 
ام،  مخفی  ابعاد  فاقد  ام  نکرده  احساس 
افکار  به  محدود  هستم،  تنم  به  محدود 
سبکی که چون حباب از آن باال می روند. 
یادبودهایم را با زمان حال بنا می کنم. من 
به درون زمان حال رانده و وانهاده شده 
بپیوندم.  بیهوده سعی دارم به گذشته  ام. 

نمی توانم از خودم بگریزم.«
سارتر تجربه را این گونه تعریف می کند: 
»گذشته یی که به کار گرفته می شود تا بر 

حال حکومت کند«.
را  می توانست خاطراتش  که  هنگامی  او 
در کلیت شان به یاد آورد، چنین می نمود 
که پیوندشان با او وجود دارد؛ ولی همین 
می آیند،  در  کلمه  هیأت  به  که خاطرات 
صورت عقالنی می یابند و به دنیای امور 
وجود  دیگر  و  می شوند  وارد  تخیلی 
او  او می گریزند و  از  نخواهند داشت و 
قهرمان  می شود.  زندانی  حال  زمان  در 

زنده گی  در  ماجرا  ایجاد  دنبال  به  تهوع 
تنها  ماجراها  درمی یابد  اما  است،  واقعی 

به دنیای کلمات متعلق اند.
بوده  غیرمتصل  و  منقطع  حوادثی  آن ها 
آغاز  هیچ  دارای  واقعی  رخدادهای  اند. 
و انجامی نیست، تنها وقتی زمان را از ُدمِ 
آن بگیریم و به گذشته بنگریم، می توانیم 
رویداد زیسته را با کلمات به »امری غیر 
واقعی« مبدل کنیم تا »ماجرا« شکل بگیرد.
وقتی به زنده گی مردم سرگشته می نگرد 
خود  اجتماعِی  جایگاه  و  نقش  در  که 
آن ها  طبقۀ  و  نقش  این  و  اند  افتاده  جا 
به  آن ها  که  می فهمد  می کند،  تعریف  را 
آینده  سمت  به  گذشته  از  این که  جای 
یک  پایان  مثل  را  آینده  کنند،  حرکت 
داستان از پیش نوشته می دانند که گذشته 
زمان  می کند.  تحمیل  را  حال شان  و 

حال شان مشروط به گذشته است. زمان 
برای ایشان وارونه شده و زنده گی شان از 
پیش مقدر شده است. در داستان توضیح 
زمان  می کنیم  احساس  »ناگهان  می دهد: 
جریان دارد، هر لحظه به لحظۀ دیگر راه 
می برد، این یکی به دیگری و همین طور 
تا آخر.« آگاه می شویم که زمان ما را به 
درون آینده می برد. او تجربه را این گونه 
کار  به  که  »گذشته یی  می کند:  تعریف 
گرفته می شود تا بر حال حکومت کند«. 
با تجربه و به حکم آن زیستن، زنده گی 
این  به  تجربه  است.  گذشته  دنیای  در 
از  می توانند  که  است  وسیله یی  ترتیب 
این  متضمن  و  بپرهیزند  بالفعل  زنده گی 
دگرگون  پیرامون  جهان  که  است  فرض 
که  است  چیزی  تجربه  است.  نشونده 
برای فرار از فهم وانهاده گی و تنهایی به 
کار می رود. در واقع، تجربه چیزی بیشتر 

ازدفاع در برابر مرگ است.
داشتن  وجود  حِق  احساس  تجربه 
و  کاذب  وجوب  نوعی  می آورد، 
صاحبان  وجود.  برای  تقلبی  دست ساز 
تجربه، هم از خود و هم از دیگران پنهان 
می کنند که وجودشان واجب تر از وجود 
دیگران نیست. ماهیت حقیقی فهم زمان 
حال این است که هر چه در زمان حال 

نیست، وجود ندارد.
وجود به معنی نوعی نقصان نیز ما را به 
پی  در  که  نیز  او  می اندازد.  دکارت  یاد 

فقط  بود،  جدید  کاماًل  زیرساخت  یک 
شک  می تواند  که  نداشت  شک  این  به 
اندیشیدن  با  را  خود  هستِی  پس  کند، 
که  می افزاید  آن  به  سارتر  می کند.  ثابت 
آگاهی و جهان در آن واحد داده شده اند: 
جهان که به حکم ذات خویش، بیرون از 
آگاهی است، بنا به ذات خود منسوب به 
بر  با قبول تقدم ذهن  بنابراین  آن است. 
بدن، ما به منزلۀ ذهن و بدن وجود داریم. 
بدن چیزی است که ما مسوول و مسبِب 
آغاز  بار  نیستیم. »همین که یک  آغازش 
می زید  به خودی خود  کند،  زنده گی  به 
ولی اندیشه را من می زایم و می گسترم«. 
پس ما به منزلۀ بدن صرفًا وجود داریم، 
چون  داریم،  وجود  اندیشه  لحاظ  به  اما 
بنابراین  داریم؛  وجود  که  می اندیشیم 
هستند  ما  اندازۀ  همان  اندیشه های مان 
که بدن مان. وجود از این نظر عبارت از 
پایۀ  بر  ما  آگاهی  که  است  نقصان  یک 
جسمانیت است که با مرگ جسِم آن نیز 
این  بر  تاییدی  مهر  این  و  می شود  نابود 
)برای  لنفسی  اندیشه ام  با  من  که  است 

خودم( وجود دارم.

منبع: وب سایت آفتاب

سارتر، 
اخالق

وپرسش 
از هستی

بخش دوم و پایانی
بخش دوم و پایانی

ما  بدن،  بر  ذهن  تقدم  قبول  با 
داریم.  وجود  بدن  و  ذهن  منزلۀ  به 
و  مسوول  ما  که  است  چیزی  بدن 
که  »همین  نیستیم.  آغازش  مسبِب 
به  کند،  زنده گی  به  آغاز  بار  یک 
را  اندیشه  ولی  می زید  خود  خودی 
ما  پس  می گسترم«.  و  می زایم  من 
داریم،  وجود  صرفاً  بدن  منزلۀ  به 
داریم،  وجود  اندیشه  لحاظ  به  اما 
داریم؛  وجود  که  می اندیشیم  چون 
بنابراین اندیشه های مان همان اندازۀ 

ما هستند که بدن مان



جدیدترین فلِم وودی الن سینماگِر معروف و پیر شدۀ 
دارد  نام  ماه«  نور  در  »جادو  که  امریکایی  ساله(   ۷9(
و اکران آن به تازه گی در امریکای شمالی شروع شده 
و  شرقی  آسیای  غربی،  اروپای  در  شهریور   10 از  و 
سایر  مثل  درمی آید،  نمایش  به  هم  جنوبی  امریکای 
 19۷4 سال  از  که  کارگردانی  پُرشمارِ  بسیار  کارهای 
به این سو هر سال یک فلم و گاهی هم در یک سال 
را  فراوانی  مخالِف  و  موافق  نظرهای  ساخته،  فلم  دو 

برانگیخته است.
در قیاس با بیش از 40 فلم قبلی آلن، این کمدی باز به 
تلخی گراییده و خالق کمدی ـ درام های گاه موفق و 
 Magic in the Moon ،گاه ناموفِق چهار دهۀ اخیر
قسمتی  تا  کمی  و  متفاوت  موضوعی  هم    Light
ماورایی دارد و هم او مثل زمان های وسیعی طی 1۵ 
سال اخیر از نیویارک و منهتِن محبوبش دوری گزیده 
نه  و  است  اروپا ساخته  در  را  فلمی  دیگر  بار  و یک 
در امریکایی که محل وقوع اتفاقاِت حدود 90 درصد 

فلم هایش بوده است. 
طی  فلم هایش  فراواِن  نشیب های  و  فراز  از  بعد  الن 
دو  اخیر  سال  پنج  چهار  در   2000 و   1990 دهۀ  دو 
ایام  به  بازگشت  را  آن  که  ساخته  اعتنا  قابل  فلم  سه 
در  عادت  یک  این  اما  اند،  کرده  توصیف  اوجش 
شدن  تحسین  عین  در  که  اوست  کارهای  با  ارتباط 
توسط عده یی، برخی دیگر آن را می کوبند و نمی توان 
فهمید چرا ایده ها و نظرات دربارۀ فلم های او این قدر 
می نماید.  قطعی  نکته  دو  بین،  این  در  است.  متفاوت 
در  مشابه  موضوعات  تعدد  میان  در  که  این  یکی 
کارهای آلن و رویدادها و قصه های شبیه که فقط نام و 
چهره کاراکترها و زمانی هم شهر محل وقوع اتفاقات 
فرق می کرده، اکثر فلم های آلن طی این مدت شرح 
دغدغه های صوری طبقۀ مرفهی بوده که عوام و طبقۀ 
متوسط برای برقراری ارتباط با آن مشکل دارند و دوم 
این که تبدیل شدن وی از کمدی ساز صرف اواخر دهۀ 
که  درام سازی  ـ  به کمدی  اوایل دهۀ 19۷0  و   19۶0
انیگمار برگمان وار قصد کنکاش در روحیات بشری 
آن  به  تبدیل  را  او  نه  و  زده  را پس  دارد، خیلی ها  را 
سینماگر بزرگ از دست رفتۀ سویدنی کرده و نه چیز 
زیادی از کمدی ساز صرفی باقی گذاشته که در زمان 
»پول ها  »موزها«،  مثل  عامه پسندی  ساخت کمدی های 
را بردار و فرار کن« و »عشق و جنگ« و یا در ابتدای 

روال تغییر ماهیت دادنش با کارهایی تقریبًا شاهکارآسا 
همچون »آلن هال« و »منهتن« بسیار موفق تر از امروز 
آدم های عصبی  روابط  دادن  نشان  بر  او  اصرار  و  بود 
بی هدف و ثروت مندان فاقد هویِت مشخص، او را به 
آدمی تبدیل نکرده بود که خیلی ها می گویند 30 سال 
است ابتدا برای خودش فلم می سازد و نه برای مردم.

 
عدول از روندی مبهم

باید تأکید کرد که فلم هایی چون »مچ  با این اوصاف 
پوینت«، »نیمه شب در پاریس« و »یاسمین غمگین« در 
سال های 200۵، 2011 و 2013 نوعی عدول موفق از 
بوده  آلن  کارهای  خصوصی سازی  مبهم نمایی  روند 
پوینت« در  اعتنا هستند. »مچ  قابل  این منظر  از  اند و 
بر  را  تحسین  قدر  همان  فرانسه  کن  معتبر  فستیوال 
و  را  ناراضیان  سوِت  صدای  و  مخالفت  که  انگیخت 
»نیمه شب در پاریس« با بیشتر ساختن تعداد موافقان 
در  را  الن  بحث برانگیز  اما  پُربار  عمر  اسکار  سومین 
و  کرد  وی  نصیِب  اورژینال  سناریوی  برترین  شاخۀ 
»یاسمین غمگین« که قصه ظاهراً رنج های زنی متارکه 
شهر  در  خواهرش  به  برده  پناه  و  همسرش  از  کرده 
بازی حرفه یی  امریکا است، به لطف  سن فرانسیسکو 
و پختۀ کیت بلنشت، اسکار برترین بازیگر زن سال را 

نصیب این هنرمند با کالِس استرالیایی کرد.
از دوران جلوه گری کارهایی چون »برادوی دانی زر«، 
»زلیگ«، »رز ارغوانی قاهره« و »هانا و خواهرانش« در 
میانۀ دهۀ 1980 و همچنین تک فروغ های »جنایات و 
تخلف ها«، »گلوله هایی بر فراز برادوی«، »دزدان خرده 
پا« »همه می گویند دوستت داریم« طی سال های 1988 
تا 9۶ و حتا »Curse of the Jade Scorpion« که 
در سال های ابتدایی دهۀ 2000 پخش شد، مدت زیادی 
می گذرد و مردم معمولی دیگر توجهی به کارهای هر 
ندارند و  پایه های آن همیشه یکی است  سالۀ آلن که 
بیننده گان فلم های او که با بودجه یی اندک ساخته می 
شوند و درآمد کمی هم دارند، کم شمارند و شاید به 
به سوی  کار جدیدش  در  آلن  که  باشد  خاطر  همین 
سوژۀ تازه یی رفته که از سحر و جادو نشأت می گیرد و 
وهم را بر صحنه یی حاکم می کند که الن عادت داشته 
دغدغه های  پیرامون  کنکاش  از  سرشار  را  آن  همیشه 
روشن فکران  و  خودش  شبیه  انسان هایی  ملموس 

مالمت بار کند.

 سفری به دهۀ ۱۹۲۰
در قصۀ جدید وودی الن که به کلی با فلم ساِل 2012 
او یعنی »از رم با عشق« هم فرق دارد و از بدترین فلم 
او هم که شاید »Scoop« محصول 200۶ باشد، بسیار 
دور و بهتر و ایمن تر نشان می دهد، ما به اروپا در اواخر 
قابل مالحظه  این کمکی  کنیم و  دهۀ 1920 سفر می 
دیالوگی  نبوده  مجبور  بار  این  او  زیرا  است؛  آلن  به 
کند  جور  فلمش  در  میان ساالن  و  جوان ترها  برای  را 
که با گویش های عجیب و غریب امروز که ادغامی از 
کلمات مختلِف ناهمسو و ملغمه یی تأسف بار هستند، 
برابری کند و از همان جنس باشد. در مرکز داستاِن ما 
استنلی که در  نام  به  یک شعبده باز و جادوگر صحنه 
سالن ها و مجامع مختلف به اجرای برنامه می پردازد، 
اسکار سال  برندۀ جایزۀ  ایرلندی  کالین فرت  بازی  با 
2010 قرار دارد. یک دوست قدیمی از وی می خواهد 
سفری به جنوب فرانسه داشته باشد و آن جا خانواده یی 
را از طلسم زن جوانی به نام سونیا که ادعا می کند با 
اشباح  و صیاد  ارتباط  در  ماوراءالطبیعه  امور  و  ارواح 
است، رهایی بخشد و به خصوص پسر کوچِک خانواده 
را که میراث دار فامیل و بزرگ بعدی خاندان است، از 
محض  به  استنلی  بدهد.  نجات  زن  این  شِر  و  دست 
رسیدن به آن جا مأموریت دشوارش را شروع می کند، 
اما از اولین برخوردهایش با سونیا مشخص می شود 
که استحکام روحی و قدرِت برخورد خود را از دست 
این  نمادین کم آورده و حریِف  تقابِل  این  داده و در 
زِن غیرعادی که مدعی ارتباط داشتن با دنیای مرده گان 
است، نمی شود. تحقیقات وسیع استنلی به قصد یافتن 
ریا و کلک در کارها و برنامه های سونیا نیز بی حاصل 
می ماند و اعتراف می کند که این زن واقعًا آن چه را 
که در ارتباط با ارواح می گوید، انجام می دهد. آیا این 
به  با سونیا  از رویارویی  پیش  که  است  استنلی  همان 
وضوح از متقلب بودِن وی گفته و تأکید کرده بود که 
این زن با انواع کلک ها از ساده اندیشی مراجعاِن خود 
سوء استفاده و آن ها را سرکیسه می کند. استنلی تا آن جا 
پیش می رود که حتا از خدا به خاطر روشن ساختِن دل 
تشکر  آزمون  این  طریق  از  و  زمینه  این  در  عقلش  و 
خود  از  بالفاصله  بیننده ها  که  است  بدیهی  و  می کند 
بپرسند آیا این عرِض ارادت و قبول و تحسیِن هر چه 
را که پیشتر رد می کرد، نشانۀ نظر مثبتی نیست که او به 

این زن غیر عادی پیدا کرده است؟
 

یک طرز تلقی غلط
سر  بر  تازه یی  بالی  هر  و  باشد  چه  هر  امر  حقیقِت 
هر  خلِق  عدم  یا  و  ایجاد  به  و  باشد  آمده  استنلی 
تحوِل روحی در این مرد معتقد باشیم، رسیدن برخی 
تماشاگران و اهالی فلم و سینما به این باور که حتمًا 
تحول هایی از این دست در خود الن هم به وجود آمده 
و او در مرز 80 سالگی و در فاصلۀ نه چندان زیادی 
است؛  غلطی  باور  آورده،  روی  معنویات  به  مرگ  تا 
زیرا نمونۀ این تغییر نگرش های فرهنگی و متحول و 
هنرمند  این  قبلِی  فلم های  برخی  در  شدن  اندیشمند 
ریزنقش هم بارها مشاهده شده ولی از حد همان قصه 

و فلم فراتر نرفته بود.
رویدادهای  مسیر  در  و  قصه  در  ضعف ها  قضا  از 
از زمانی  »جادو در نور ماه« )یا »جادو زیر نور ماه«( 
به  استنلی  کاراکتر  در  فوق  تغییر  که  می شود  حادث 
طعنه دار  عبارات  حتا تک  آن پس  از  و  می آید  وجود 
قصۀ  کاراکترهای  برخی  دهان  از  آلن  زنندۀ  ضربه  و 
او نیز فلم را از افتادن در ورطۀ مالل نجات نمی دهد. 
کسی نمی گوید Magic in the Moon Light فلم 
بدی است و هنرپیشه های مکمل مثل ایلین اتکینز در 
نقش  در  لیتر  لینک  همیش  و  استنلی  فکورِ  عمۀ  ُرل 
نامزد سونیا هم بازی های موفقی دارند اما از یک نقطۀ 
مشخص جادوی جاری در این فلم بی ثبات شده و رو 
به محو شدن می رود و مثل نور ماهی که دیر یا زود 
باید جایش را به نور بسیار قوی تر خورشید بدهد، از 
یک  و  می ماند  آلن  و  می شود  و حذف  صحنه خارج 
رویای دیگر سوق یافته به سوی کابوس و یک تحول 

ناتمامِ ماندۀ دیگر.

مشخصات کوتاه فلم
عنوان: »جادو در نور ماه«

 ژانر: کمدی ـ درام ـ رمانس
 سناریست و کارگردان: وودی الن

مدیر فلم برداری: داریوش فنجی
 طول مدت: 9۷ دقیقه

 بازیگران: اما استون، کالین فرت، مارسیا گی هارون، 
و  برنی  مک  سایمون  ویور،  جلی  لیتر،  لینک  همیش 

ایلین اتیکینز.
Film Comment :منبع

بانی فلم / مد و مه /  مرداد 1393
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تقابل
نمادیِن 

شعبده باز
و صیاد 
اشباح

دربارۀ »جادو در نور ماه«، فلم تازۀ وودی الن



فرهاد سجودی
پنجشیر  والیت  در  توت  جشن  از  چهارمین بار  برای 

گرامی داشت صورت گرفت.
در این محفل که روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته برگزار شده بود، 
شمار زیادی از شاعران، نویسنده گان، فعالین مدنی و استادان 

دانشگاه اشتراک کرده بودند.
محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا  ضمن خوش آمدید به 
مهمانان، جشنوارۀ توت را از میان جشنواره های فرهنگی یی 
و  مختلف  نام های  به  افغانستان  نقاط  تمام  در  که  خواند 

مناسبت های مختلف راه اندازی می شود.
در  را  پنجشیر  در  توت  جشن  برگزاری  ایزدیار  آقای 
کنارجشنواره گل نارنج در ننگرهار، جشنواره گل ارغوان در 

پروان، جشنواره گل انار در قندهار بیان کرد.
او همچنان از وزارت اطالعات و فرهنگ خواست تا جشن 
به حیث  را  آن  نظیر  برنامه های  پنجشیر و  توت در والیت 

جشن های مردمی ثبت نمایند.
در عین حال، سیمین غزل حسن زاده معیین نشراتی وزارت 
اطالعات و فرهنگ در سخنرانی خود گفت:      ُخرسندم 
که با وضعیت سیاسی یی که در کشور حاکم است، با آنهم 
همچو محافل برگزار می شود؛ تدویر این محافل به این معنا 
است که ما به جهانیان نشان دهیم که دارای چه فرهنگ و 

ارزش های واالیی استیم.
او هم چنان افزود: برگزاری این محفل در واقع ما را وادار 
به این می سازد که بیشتر تالش کنیم تا در دیگر نیز همچو 

جشنواره را راه اندازی کنیم.
وزارت  فرهنگی  معیین  خلیلی  مصدق  حال،  همین  در 

خوشحالم  که  گفت  جشنواره  این  در  فرهنگ  و  اطالعات 
که در گوشه و کنار افغانستان هم چو جشنواره هایی برگزار 
می شود. وی همچنان گفت وزارت اطالعات و فرهنگ به  
تا  است  داده  دستور  والیات  در  دومی اش  واحدهای  تمام 

هم چو جشنواره های مردمی را ثبت و راجستر نمایند.
پنجشیر  والیت  والی  کبیری  عبدالرحمن  موالنا  همچنان، 
ضمن قدردانی از برگزار کننده گان این جشنواره گفت که از 

برگزاری چنین جشنواره هایی حمایت می کند. 
او همچنان وعده سپرد که در راه شگوفایی فرهنگ بومی این 

والیت تالش به خرچ خواهد کرد.
ریاست  سوی  از  محفل  این  که  است  باری  چهارمین  این 

به حمایت محمد علم  اطالعات و فرهنگ والیت پیجشیر 
ایزیار معاون اول مجلس سنا، بنیاد شهید پناه و بنیاد ابو مسلم 

خراسانی راه اندازی شده است.
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شهرهای پاکستان هم مخفی گاه  ...
مخفی  تروریستی  گروه های  انهدام  برای  مثبت  گامی 
نیست  کافی  اما  می شود  محسوب  کشور  در  شده 
با شبه نظامیانی که در شهرهای مختلف  باید  پاکستان 
این کشور و در مناطق قبیله یی نشین مخفی شده است 

مقابله کند تا بتواند تروریست ها را شکست دهد.
تا  کند  کمک  پاکستان  به  باید  امریکا  داد:  ادامه  وی 
با تروریسم و مناطقی  برای مقابله  بهتری را  اقدامات 

که تحت تاثیر این اقدامات قرار گرفته اند انجام دهد.
رییس سابق سیا ادامه داد: ما نیازمند دوستی و اتحاد 
بردن  میان  از  و  انهدام  برای  پاکستان  و  افغانستان 
هستیم.  مرزی  مناطق  در  شبه نظامیان  پناهگاه های 
برای  هم  می توانند  امریکایی  نیروهای  که  معتقدم 
افغانستان و هم برای پاکستان کمک مناسبی باشند و 
تاکید دارم که باید حضور امریکا در منطقه ادامه یابد.

در همین حال ریچارد لوگار سناتور سابق امریکایی که 
بسته کمک مالی ۵ / ۷ میلیارد دالری با همکاری جان 
اختصاص  پاکستان  به  را  امریکا  خارجه  وزیر  کری، 
داده از ایاالت متحده خواسته که بسته مشابهی را برای 

دولت اسالم آباد در نظر بگیرد.
وی همچنین مخالف عدم دخالت امریکا و همکاری 
این کشور با پاکستان است و اعالم کرده که پاکستان از 

نظر استراتژیک در منطقه اهمیت فراوانی دارد.
در  من  که  زمانی  داد:  ادامه  همچنین  هایدن  مایکل 
سمت ریاست سیا قرار داشتم، تالش داشتم منطقه ای 
با فرصت های اقتصادی در نواحی قبیله نشین پاکستان 
ایجاد کنم. برای مقابله با شبه نظامیانی که در شهرهای 
پاکستان مخفی شده اند ما نیاز داریم که به مردم آموزش 

دهیم و از آن ها با ارائه کمک های مالی حمایت کنیم.
این مقام مسوول پیشین سیا در مصاحبه ای با کانال های 
میان  همکاری  اهمیت  به  پاکستان  خصوصی  خبری 
مشکل  ما  گفت  و  کرد  اشاره  کابل  و  آباد  اسالم 
طرف  دو  هر  در  را  شبه نظامیان  امن  پناهگاه های 
میان  همکاری صمیمانه  داریم  نیاز  که  آنچه  می دانیم. 
پاکستان و افغانستان است. من از مشکالتی که دولت 
پاکستان هم اکنون با آن مواجه است اطالع کافی دارم 
و امیدوارم که اسالم آباد هرآنچه را که در توان دارد 
نباید  امریکا  این مشکالت را حل کند.  تا  انجام دهد 
به صورت کامل نیروهای خود را از افغانستان در دو 
سال آینده خارج کند و باید نیروهایی را در آنجا باقی 

بگذارد.

حليمه حسينی 
از  ناشی  اختالفاِت  همۀ  کنار  در  هم  اسد   28
در  و  متشنج  فضای  در  غلط  سیاست گذاری های 
است.  رسیده  راه  از  امسال  انتخاباتِی  رفتۀ  فرو  ابهام 
تاریِخ  در  را  روز  این  که  کشوری  هر  استقالِل  روز 
وحدت  هم بسته گی،  از  نمادی  عنوان  به  دارد،  خود 
و سربلندی تجلیل می شود. اما دریغ که در این دیار 
را  استقالل  شیرین  طعم  ما  که  روزی  روی  بر  حتا 
آکنده  ما  تاریِخ  و  ندارد  وجود  توافق  نیز  چشیده ایم 
تاریخ ها و حوادِث مختلفی که  و  داستان ها  از  است 
به  آخر  دست  و  بوده  متفاوت  دیگری  با  کدام  هر 
این نتیجه می توان رسید که حتا تعیین روز استقالِل 
عدم  از  و  داشته  سیاسی  رنگ و بوی  هم  کشور  این 
توافِق حاکمان و سیاست مداراِن این دیار بر روی این 

موضوع حکایت دارد. 
وقتی از تفاوت های تاریخی و سلیقه یی در تعیین روز 
استقالل کشور بگذریم، تازه به بُعد تلخ تر و پیچیده تِر 
نوعی  که  گرفته شدنی  نادیده  می رسیم؛  داستان  این 
انکارِ ضمنی را در پی دارد؛ بی توجهی به روزی که 
یادگار یکی از بزرگترین حوادِث تاریخی و سیاسی 
برای این ملت است؛ نه جشنی، نه تجلیلی و نه یادی 
اما  کند.  زنده  اذهان  در  را  این روز  بتواند شکوهِ  که 
به راستی چرا؟... چرا تا این حد به روزهای تاریخی و 

بزرِگ کشور بی توجهی صورت می گیرد؟
 28 اسد، 8 ثور و... روزهایی هستند که نقطۀ عطفی 
در تاریخ سیاسِی این کشور به حساب می آیند و هر 
شهرونِد این دیار نیازمند دانستن در مورد این روزها 
است؛ اما گویی تالِش خبیثانه یی در جریان است تا 
و  امروز  شهرونداِن  از  را  دیار  این  تاریِخ  و  هویت 
فردایش پنهان کند و از آن ها مردمی بی بیخ و بی ریشه 

بسازد. 
مردمی که به یاد نیاورند برای آزادی و استقالل کشور 

چه گونه  پرداخته اند،  سنگینی  هزینه های  چه  خود 
این  از  پاسباناِن شایسته یی  و  وارثان خلف  می توانند 
و  در خون  که  ارزشی  هر  باشند.  ارزش ها  و  اصول 
زدودن،  حاِل  در  را  است  گرفته  جا  ملت  این  رنِگ 
پاک کردن و حذف کردن هستند. هر کدام را به نوعی 
و بهانه یی می زدایند. اسالم را به بهانۀ خشونت علیه 
زن و نمایِش اعماِل زشت و ناپسندی که هیچ انسانی 
نمی تواند به آن باور داشته باشد؛ و هشت ثور با اهرمِ 
استقالل  و  شد؛  رونما  آن  از  پس  که  خشونت هایی 
کشور را هم به بهانه یی دیگر به حاشیه و فراموشی 

می سپارند. 
یک  از  بیش  گذشِت  با  که  کشوری ست  افغانستان 
را  تالش  کمترین  آن،  در  دموکراسی  مشق  از  دهه 
برای مستقل شدن، خودکفا شدن، داشتن صدایی بلند 
برگزارِی  حتا  و  بین المللی  مجامع  در  دادخواهانه  و 
انتخاباتی که خودش بتواند آن را اداره و حل وفصل 
باعث  کمبودی ها  و  این ضعف ها  است.  داشته  کند، 
ما خود را مستقل احساس کنند  شده که کمتر مردمِ 
و بیشتر حس وابسته گی در فضای فکری و سیاسی 

داشته باشند.
 چرا روز استقالِل کشور تا این حد دور از هیاهو و 
بدون جشن و تجلیل می آید و می رود و درصد باالیی 
از مردمِ ما به خصوص نسل جوان مان با تاریخ کشور 
بیگانه اند؟! شاید یک پاسخ احتمالی به این پرسش این 
باشد که هستند کسانی که در رده های باالی قدرت و 
مدیریِت کشور که حتا صحبت از استقالل و آزادی 
را خالِف خواسته و منش سیاسی و منافع شخصی و 

گروهی شان می دانند. 
تجلیل از روز استقالل به گونۀ فراگیر، فرصتی را به 
دست خواهد داد که نخست نسل جواِن ما بیاندیشند 
از  آن ها  مثل  که  کسانی  بوده اند  کشور  تاریخ  در  که 
به تنگ آمده و تصمیم گرفته اند  احساِس وابسته گی 

استقالِل خود را به دست آورند و برای این استقالل 
جاِن خویش را فدا سازند. آزادی به دست نمی آید مگر 
این که بهای آن را بپرادزیم و چه بهایی سنگین تر از 
این که برای نفس کشیدن در فضایی آزاد، از جاِن و 

ماِل خود بگذریم. 
زده  تکیه  قدرت  به  که  کسانی  همۀ  تاریخ  طول  در 
با  و  بوده اند  بیم ناک  این چنینی  نگاهی  از  بودند، 
در کشور  نیز  اسد  کرده اند. 28  مبارزه  آزادی خواهی 
ما در حالی باید تجلیل شود و کسانی باید در حضور 
از استقالل و آزادِی ملِت ما سخن بگویند که  مردم 
امروز در تقسیم سهامِ قدرت و هم چنین حفظ منافع 
و  می کنند  قربانی  را  مردم  خواسِت  و  رای  خویش، 
به  ما  شهرونداِن  و  نیافتد  به راه  جنجالی  این که  برای 
وضعیت موجود خو بگیرند، تالش دارند که هر آن 
چیزی را که می تواند دنیا و رویای نسل جواِن ما را 
به سمتی دیگر و به افقی تازه تر بگشاید، حذف کرده 

و یا انکار کنند. 
فسیل  و  شدن  رسوب  برای  قدم  اولین  فراموشی، 
و  حس  می خواهند  که  کسانی  همۀ  و  است  شدن 
ارادۀ آزادی خواهی و استقالل طلبی در رگ های مردمِ 
از  اندیشه هایی  بایستد و  ما رسوب کند و از جریان 
خاک اندود  کتاب های  گردوغبارِ  میاِن  در  این دست 
فسیل سازِی  جز  برنامه یی  شود،  محو  کتاب خانه ها 
ندارند؛  را  آزادی خواهانه  اندیشه های  و  جریان ها 
اندیشه ها و برنامه هایی که اگر در رگ های این ملت 
به جریان بیافتد، به اثبات خواهد رساند که افغانستان 
و  مداخله گر  بیگانۀ  هیچ  برای  مناسبی  جای  هرگز 

شرور نبوده و نخواهد بود. 
درهای تعامل با دنیـا را گشوده نگاه خواهیم داشت 
اما هرگز به کسی اجازه نخواهیم داد تاریِخ ما را از ما 

ربوده و هویت مان را انکار کند!
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امضای قرارداد انتقال برق...
می گویند قرار است این قرارداد با دو هفته تاخیر در 

ماه سپتمبر امضا شود.
برق  میگاوات   1300 پروژه  این  تطبیق  صورت  در 
یک  برق  مقدار  این  از  شد.  خواهد  افغانستان  وارد 
و  داده می شود  انتقال  پاکستان  به  آن  میگاوات  هزار 
مصرف  به  افغانستان  در  دیگر  برق  میگاوات   300

خواهد رسید.
روز  بریشنا  شرکت  تجارتی  رییس  عالمی  میرویس 
خبری  کنفرانس  یک  در   1393 اسد   2۶ شنبه  یک 
در کابل گفت: »اسناد تجارتی این پروژه آماده امضا 
است. قرار بود در ماه آگست ما آن را امضا کنیم ولی 
به نسبت مشکالت سیاسی که پاکستان داشت آن ها 
نتوانستند در این سفر اشتراک کنند و این قرارداد تا 

هفته اول ما سپتامبر به تعویق افتاد.«
تجارت  راه  که  است  پروژه یی  نخستین  کاسا 1000 
انرژی بین آسیاسی میانه و آسیای جنوبی را از طریق 
امیدوار است که  افغانستان  افغانستان هموار می کند. 
این پروژه آغازی برای پروژه های بزرگ تر دیگر بین 

آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باشد.

مسیر  از  می دهد  انتقال  را  برق  مقدار  این  که  کیبلی 
شیرخان بندر والیت کندز به والیت بغالن و سپس 
شرقی  والیات  از  عبور  با  پنجشیر  والیت  طریق  از 

افغانستان به پاکستان می رسد.
دالر  میلیون   40 تا   3۵ ساالنه  افغانستان  است  قرار 
آورد.  دست  به  انرژی  مقدار  این  ترانزیت  خاطر  به 
به  سال  یک  در  ماه   ۵ می تواند  تنها  تاجیکستان 
پاکستان برق دهد. افغانستان تالش دارد تا در سایر 
و  ازبکستان  کشورهای  وارداتی  برق  سال،  ماه های 
ترکمنستان را به پاکستان انتقال دهد و حق ترانزیت 

بیشتری به دست آورد.
امضای  در  تاخیر  دالیل  از  یکی  که  گفت  عالمی 
برای  پروژه  این  با  مرتبط  قرارداد، تالش کشورهای 
گرفتن امتیازهای بیشتر است: »ما باید امکانات داشته 
باشیم که برق ترکمنستان را به پاکستان بدهیم، برق 
ازبکستان را هم به پاکستان بدهیم و ]حق[ ترانزیت 
بگیریم. این چیز را بر آن ها قبوالنده ایم. دلیل تاخیر 
هم همین است. هرچهار کشور کوشش می کنند که 

منافع خود را داشته باشد.«
ناامنی مانع اصلی پروژه های برق

حدود 80 درصد برق افغانستان وارداتی است و از 

کشورهای، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد 
از  کشور  این  برق  انرژی  درصد   20 تنها  می شود. 

بندهای برق در داخل افغانستان به دست می آید.
در حال حاضر کار ساخت بندهای مچلغو در پکتیا، 
کمال خان در نیمروز و سلما در هرات جریان دارد. 
اما ساخت این بندها به دلیل ناامنی ها بسیار وقت گیر 

و پرهزینه است.
امنیتی  تهدیدهای  و  ناامنی  گفت  عالمی  آقای 
بزرگترین مانع در برابر ساخت این بندها است: »مهم 
ترین موضوع برای تاخیر پروژه های ما ناامنی است 
که  بندهایی  و  مچلغو  مسل  بندهایی  در  اکثرراً  که 
افغانستان برای آن بودجه تخصیص داده، در  دولت 

آن جاها ناامنی است متاسفانه.«
برق  که  کیبلی  می گویند  بریشنا  شرکت  مسووالن 
سال  در  تنها  می رساند  لشکرگاه  شهر  به  را  کجکی 
از  بیش  طالبان  و حمالت  ناامنی ها  نتیجه  در   1392

2000 بار قطع شده است.
افغانستان تصمیم دارد تا 300 میگاوات برق دیگر نیز 
از ازبکستان خریداری کند. این مقدار برق قرار است 
جنوبی  والیات  و  قندهار  و  زابل  غزنی،  به  کابل  از 

انتقال یابد.

برگزاری جشنوارۀ توت در پنجشیر

ما ثابت کردیم که منافع ملی...
 افغانستان اظهار داشت: خروج سرمایه گذاران داخلی و عدم 
پیامدهای  از  نیز  در جذب سرمایه گذاری خارجی  توانایی 
این  اقتصاد  به  که  است  افغانستان  کنونی  نابسامان  اوضاع 

کشور صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
وی توافقات انجام شده بین دو جناح سیاسی در انتخابات 
بهبود  برای  مقدمه یی  را  افغانستان  اخیر  ریاست جمهوری 
آینده  به  امیدواری  با  من  گفت:  و  دانست  کشور  اوضاع 
افغانستان، اطمینان دارم که زمان به سود مردم و منافع ملی 

این کشور سپری خواهد شد.
در  حاضر  کشورهای  و  مردم  به  ما  کرد:  تصریح  عبداهلل 
افغانستان ثابت کردیم که منافع ملی ما در صدر برنامه های 

کاری مان قرار دارد.
با  کرد:  تأکید  افغانستان  همگرایی  و  اصالحات  تیم  رهبر 
توجه به اوضاع و شرایط سیاسی جدید افغانستان، طراحی 

و اجرای سیاست جدید نیاز ضروری این کشور است.

۲۸ اســد؛
روز نـه گفتـن به فسـیل شـدن!



با عرض سالم خدمت اندیشه ورزان گرامی، 
مهمانان  افغانستان،  سیاسی  قشر  نخبه گان، 
و  افغانستان  مسایل  در  ذیدخل  کشورهای 
و  خواهران  رسانه ها،  دوست؛  کشورهای 

برادران.
نشستی را که امروز داریم، در واقع نشستی 
است که ما می خواهیم از نخبه گان افغانستان 
وحدت  دولت  می توانیم  چه گونه  بشنویم، 

ملی را در کشور ایجاد کنیم.
نکتۀ عطف این جاست که مدتی می شود این 
واژه را مردم افغانستان شنیده اند؛ گرچه طرح 
آجندای ملی از سال ها به این طرف، موضوع 
تشکیل دولت وحدت ملی را پیشنهاد کرده 
وزیر  کری  جان  آقای  زمانی که  از  اما  بود، 
خارجۀ امریکا به افغانستان آمد، این واژه جا 
افتاده شد و در فرهنگ سیاسی افغانستان جا 

باز کرد.
طرح  این  که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه 

کاماًل افغانی است.
هیأت  یک  که  شود  عرض  باید  دوستان  خدمت 
به  انتخاباتی  مبارزات  اول  دور  در  امریکایی 
کابل آمدند و با من در تماس شدند و گفتند که 
می خواهند از درون طرح آجندای ملی این طرح 
را بیرون کنند و با سیاسیون افغانستان نیز شریک 

سازند.
مانند  به  و  کرد  کار  هفته  یک  مدت  هیأت  این 
یک »پالت فارم« بحث دولت وحدت ملی را به 
انگلیسی ترجمه کردند و بعد از آن به امریکا انتقال 
دادند. زمانی که آقای جان کری آمد دقیقًا نکاتی را 
گفت که در طرح آجندای ملی مطرح شده است، 
یعنی چیز تازه یی را جان کری ارایه نکرد. ایکاش 
نامزدان محترم که پیش از آن برای شان پیشنهاد 
داده بودیم؛ فکر می کردند و امروز مردم افغانستان 
طرح  یک  طرح  این  که  می رسیدند  باور  این  به 

افغانی است.
با در نظرداشت شرایطی که در افغانستان موجود 
با  کشور  سیاسی  نخبه گان  از  و جمعی  ما  است، 
این طرح  مان،  جامعۀ  در  حاکم  مطالعۀ وضعیت 

را ارایه کردیم.
ایجاد  ساختاری  که  گفت  و  آمد  جان کری  آقای 
شود تا دو نیرو با هم بتوانند یکجا دولت وحدت 
این  بودیم  پیشنهاد کرده  ما  آنچه  بسازند.  را  ملی 
بود که در افغانستان شرایطی وجود دارد که این 
شرایط مجموعۀ آجندای ملی را به این واداشت تا 

طرح دولت وحدت ملی را پیشنهاد کنند.
این طرح به همگرایی، تفاهم و رفاقت نیاز دارد، 
دولت  که  نمی شود  رقابت  این  با  رقابت؛  به  نه 

وحدت ملی را ایجاد کنید.
دارد  را  خود  مرحلۀ  افغانستان  در  دموکراسی 
به  افغانستان  در  ما  می باشد.  مدلی  دارای  و 
دموکراسی تفاهمی نیاز داریم که هم رقابت باشد 
به  باشد.  و همدیگرپذیری  احترام  رفاقت؛  هم  و 
انتخابات گفته  از  پیش  ما  همین نسبت است که 
باخت در  و  برد  که  بودیم  داده  پیشنهاد  و  بودیم 

شرایط امروزی افغانستان بی معنی است.
که  بودیم  گفته  هم چنان  انتخابات  از  پیش 
۵0+1نمی تواند مشروعیت الزم را برای افغانستان 
تنها  که  بودیم  گفته  زمان  همان  در  و  کند  ایجاد 
انتخابات نمی تواند حالل تمام مشکالت افغانستان 

باشد.
که  بودیم  گفته  نامزدان  برای  انتخابات  از  پیش 
داریم  باور  ما  کنیم.  توافق  مدل  یک  روی  بیایید 
تنش های  گیرد،  توافق صورت  اصول  در  اگر  که 

انتخاباتی پایین می آید.
در همان زمان میان یازده نامزد محترم دیپلماسی 
فعال را ایجاد کردیم و از طریق همین دیپلماسی 
با  نماینده گان  میان  را  تفاهمنامه یی  توانستیم 
دولت  تشکیل  بر  مبنی  محترم  نامزدان  صالحیت 

وحدت ملی به امضا برسانیم؛ این تفاهمنامه نزد ما 
است شما ببینید که نامزدان محترم بر بنیاد پیشنهاد 
آجندای ملی روی تشکیل دولت وحدت ملی این 
معنا  بدین  این  رسانده اند.  امضا  به  را  تفاهمنامه 
است که طرح دولت وحدت ملی طرح آقای جان 

کری نیست و این یک طرح کاماًل افغانی است.
خدای  که  بودیم  پیش  بین  که  را  آنچه  باالخره 
افغانستان  در  ناسالم  رقابت  اساس  بر  نخواسته 
نتیجۀ  در  و  شد  همان طور  نیاید؛  میان  به  بحران  
انتخاباتی  بحران های  بروز  شاهد  بی توجهی،  این 
خدای  اگر  که  می گوییم  حاال  هستیم.  و  بودیم 
نخواسته نامزدان و سیاسیون افغانستان عاجل تر در 
محور طرح دولت وحدت ملی در افغانستان توافق 
نکنند، به زودی چهرۀ افغانستان تغییر خواهد کرد.
جامعۀ  و  است  زیاد  بسیار  مردم  نگرانی های 
همین  به  و  داد  خواهند  رویه  تغییر  بین المللی 
نسبت بازهم تأکید ما این است که تنها گزینه یی 
را که روی میز داریم، تشکیل دولت وحدت ملی 

در افغانستان است.
شکل  افغانستان  در  ملی  وحدت  دولت  اگر 
نگیرد، موضوعاتی است که افغانستان را به طرف 
بحران های دیگر می برد؛ در طول تاریخ افغانستان 
را  افغانستان  تاریخ  که  داشتیم  قوی  محرکۀ  سه 

شکل دادند:
1-رقابت خشم میان نخبه گان افغانستان

2-ایدیولوژی های افراطی
3-تجاوز خارجی

اگر ما به یک توافق روی چارچوب دولت وحدت 
ملی نرسیم؛ هر سه محرکه در افغانستان زنده است 

و بازهم افغانستان را به بحران خواهد برد.
دولت وحدت ملی مشخصه هایی دارد. هر کشوری 
که دولت وحدت ملی خود را ایجاد می کند یک 
نظام  عوض  به  که  نیست  خاص  سیاسی  مدل 
ریاستی، صدارتی و پارلمانی باشد. دولت وحدت 

ملی یک آرایش جدید است.
چارچوب  در  سیاسی  جدید  آرایش  مشخصۀ 

دولت وحدت ملی در افغانستان عبارت اند از:
یک- موضوع تعادل و توازن است؛ تعادل و توازن 
درون افغانستان میان طیف های مختلف و همچنان 
دولت وحدت ملی یی که بتواند تعادل و توازن را 
در منطقه هم حفظ کند و در فرامنطقه هم در نظر 

داشته باشد.
وحدت  دولت  روشن؛  دیدگاه های  دو-موضوع 
ملی در افغانستان با ترکیبی که ایجاد می شود، باید 

دیدگاه های روشن برای افغانستان ارایه کنند.
از  می تواند  ملی  دولت وحدت  که  است  درست 
گوناگون  دیدگاه های  با  متجانس  غیر  نیروهای 
بقای  منافع ملی و  پای  اما زمانی که  شکل بگیرد؛ 
ملی افغانستان در میان می آید این گروه ها بتوانند 

دیدگاه روشن و واضح ارایه بدارند.
وحدت  دولت  ماهیت  مشترک؛  رهبری  سه- 
باید در  ملی ایجاب می نماید که رهبری مشترک 

افغانستان ساخته شود.
شما  افغانستان؛  سیاسی  نخبه گان  توافق  چهار- 
افغانستان  در  ملی  وحدت  دولت  که  می دانید 
مدنی  سیاسی-  نخبه گان  تا  می کند  ایجاب 
افغانستان با هم توافق کنند، نه فقط دو تا گروپ 
بلکه سایر نخبه گان سیاسی- مدنی  تیم؛  یا دو  و 
ملی  وحدت  دولت  یعنی  کنند،  توافق  افغانستان 
داخل  در  موجود  ظرفیت های  تمام  از  بتواند 
افغانستان استفاده کند تا افغانستان را از این بحران 

به فردای با ثبات عبور دهد.
پنج-اصالحات ساختاری و پرداختن به مولفه های 

مانند وحدت ملی و...
که  آنچه  و  ملی  آجندای  افغانی  که طرح  تفاوتی 
این نکته  آقای جان کری پیشنهاد کرده است در 
ساختارها  قسمت  در  تنها  کری  آقای  که  است 
ایجاد  اجرایی  ریاست  است؛  گفته  را  چیزهایی 
ما  را  آنچه  اما  با صالحیت های صدراعظم؛  شود 
از سال ها پیش گفته ایم این بود که زمانی که ما به 
طرف وحدت ملی می رویم و می خواهیم که این 
کار  در  نیز  دیگری  مسایل  کنیم،  ایجاد  را  دولت 
است که باید در نظر گرفته شود و این موضوعاِت 
ارزشی است. مولفه های چون وحدت ملی، جامعۀ 
مدنی و موضوعات دیگری که بتواند مشترکات را 
به  ما  تا  کند  ایجاد  افغانستان  مردم  تمام  میان  در 

گونۀ واقعی به طرف وحدت ملی برویم.
تقویت  آغاز  را  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  اگر 
وحدت ملی در کشور بشماریم، ما در ساختارها 

نیازمند این ارزش ها هستیم.
آنچه که در اخیر می خواهم بیان کنم این که ما در 
قبل  سال ها  از  را  مرحله  پنج  ملی  آجندای  طرح 

پیش بینی کرده بودیم:
1-ایجاد گفتمان بین االفغانی.
2-ایجاد دیدگاه های روشن.

3-پروسۀ اعتماد سازی.
4-تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان.

۵-اصالحات ساختاری در افغانستان و رسیدن به 
صلح پایدار.

چارچوبی را که ما آماده ساخته ایم یک چارچوب 
باید  که  نیست  چارچوبی  یعنی  است؛  پیشنهادی 
دولت  تشکیل  مجلس  این  در  و  باشد  همین 
وحدت ملی در افغانستان نخبه گان افغانستان باید 
نظریات خود را ارایه بدارند که آیا این چارچوب 
دولت  تشکیل  برای  خوب  الگوی  یک  می تواند 

وحدت ملی در افغانستان باشد یا خیر.
کردیم،  پیشنهاد  چارچوب  این  در  که  را  آنچه 
که  است  دولت  رییس  مقام  در  جمهور  رییس 

دارای دو معاون می باشد؛ اما زمانی که موضوع 
می گردد،  مطرح  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 

رییس جمهور تفویض صالحیت می کند.
خود  نظر  زیر  را  قوه  سه  جمهور  رییس 
قضاییه؛  و  مقننه  اجراییه،  قوۀ  باشد:  می داشته 
در  جمهوری  ریاست  مقام  حال  عین  در  اما 

واقع پالیسی های بزرگ را می سازد.
در کنار مقام ریاست جمهوری نهادی است به 
متشکل  جمهوری  ریاست  عالی  شورای  نام 
معاونین  اجراییه،  رییس  جمهور،  رییس  از 
به  این  ها  که  بزرگ  اپوزیسیون  رییس  و 
و  رهبری  برای  ُکلی  خطوط  تدوین  منظور 
می کنند.  کار  ملی  کالن  سیاست گذاری های 
افغانستان زیاد است، ما این  چون بحران های 
نهاد را شورای اجرایی نام گذاشتیم؛ چون تنها 
بحران ها  این  همۀ  به  نمی تواند  رییس جمهور 
تحت  که  می کرد  ایجاب  کند.  رسیده گی 
ساخته  شورایی  چنین  رییس جمهور  ریاست 
افغانستان  بحران های  و  اولویت ها  به  تا  شود 

رسیده گی کند.
در بخش دیگر این چارچوب، شورای عالی امنیت 
است که متشکل از رییس جمهور، مشاور امنیتی و 
مشاورین متخصص دیگر است که رییس جمهور 
که  برنامه هایی  در  همچنین  و  برنامه سازی  در  را 
رییس جمهور  صالحیت های  به  می گیرد  ارتباط 

کمک می کنند.
دارای وظایف روشنی چون  امنیت  عالی  شورای 
تمامیت  ارزش ها،  از  پاس داری  ملی،  حاکمیت 
شورا  این  به  متخصص  که  موضوعاتی  و  ارضی 

می باشد.
این دو نهاد در سطح پالیسی سازی و تصمیم گیری 

با رییس جمهور کار می کند.
پایین تر از این ها رییس اجرایی قرار دارد؛ رییس 
سیاسی  توافق  بنیاد  بر  که  است  کسی  اجرایی 
با  این پست  نامزد صورت گرفته است.  میان دو 
این  اما  گردد،  ایجاد  صدراعظمی  صالحیت های 
پست به شکل غیر رسمی است که بر بنیاد توافق 
ایجاد شده است که پس از آن کار رییس اجرایی 
را  کابینه  رییس جمهور  با  تفاهم  با  که  است  این 
ایجاد کند و به پارلمان معرفی کند تا رأی اعتماد 

بگیرند.
در پیوند به صالحیت های رییس جمهور و رییس 
صورت  بیشتر  صحبت های  تا  داریم  نیاز  اجریی 
اما آنچه حاال اهمیت دارد این که دو نهاد  گیرد؛ 

چطور می توانند رهبری جمعی را ایجاد کنند.
در کنار این ما شورای عالی اقتصادی، شورای عالی 
فرهنگی  اجتماعی  شورای  قانون  گذاری،  و  امور 
داریم که این شوراها فقط می توانند اجراآت کنند.
و  می کند  ترسیم  رییس جمهور  را  ُکلی  خطوط 
تنها  هستند  اجراییه  رییس  با  که  شوراهایی  این 
نهاد  و  رییس جمهور  تصمیم  بنیاد  بر  می توانند 

ریاست جمهوری اجراآت کنند.
ماهیت دولت وحدت ملی رهبری مشترک است 
که با رهبری مشترک و جمعی خود کشور را از 

بحران بیرون کنند.
دارند و  نیاز  به اصالحات  مقننه  بخش قضاییه و 
مواردی را که ما در این جا آورده ایم یکی هم این 
داشته  موثر  پارلمان  می توانیم  ما چطور  که  است 

باشیم.
چطور  ما  این که  و  قضایی  سیستم  به  ارتباط  در 
بتواند  که  خدمت گذار  صادق،  قضای  می توانیم 
از طریق پارلمان رأی تایید بگیرد و تجربه داشته 

باشد، داشته باشیم.
این چارچوبی است که آماده ساخته ایم و نزد همۀ 
شما موجود است و همه نخبه گان رسالت دارند تا 
در پیوند به مسایل موجود در افغانستان به توافق 
برسند تا از این حالت گذار به گونۀ موفقانه عبور 

کنیم و به فردای با ثبات برسیم.
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افالس رسه مخ دی او دا به په هېواد کې فاجعې رامنځته کړي. 

کوالی  ونشو  کې  کلونو   ۱۳ تېرو  په  حکومت  وايي،  هغوی 

عادي  یې  اوس  چې  کړي،  رامنځته  رسچینې  عایدايت  چې 

بودیجه له کمښت رسه مخ ده.

تاج  شننونکی  چارو  اقتصادي  د  او  استاد  پوهنتون  کابل  د 

له  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  اکرب  محمد 

افغانستان رسه د نړیوالو د پرېامنه مرستو رسه رسه افغانستان 

ونه توانېده، چې بنسټونه جوړ او ځانته عایدايت رسچینې پیدا 

کړي.

نشوې،  پلې  پروژې  بنسټیزې  کې  افغانستان  په  وویل،  هغه 

سکتور  خصويص  د  شوه،  وانخیستل  ګټه  اوبو  او  کانونو  له 

په  نشوې، چې  فابریکې جوړې  او هغه  ونشو  پام  ته  پیاوړتیا 

افغانستان کې د پروسس په برخه کې له یوې خوا خلکو ته کار 

پیدا کړي، عاید ترالسه کړي او له بلې خوا اقتصاد له مرصيف 

هغه په توليدي واړوی.

د  د ودانیو  دیارلسو کلونو کې  تېرو  په  په خربه،  اکرب  استاد  د 

جوړښت په برخه کې پانګونه شوې؛ خو دا پانګونه هم تر ډېره 

په لوړو بلډینګونو، د ودنو په تاالرونو او نورو داسې ځایونو 

لګېدلې، چې نه فابریکې دي او نه خلکو ته د عاید ښه رسچینه 

کېدای يش.

د  کانونه  دی،  ګډ  تاالن  او  چور  هم  ځنګلونو  په  وویل،  ده 

نا  سوداګري  کېږي،  کیندل  رس  خپل  په  لوري  له  زورواکانو 

او  واردات  سلنه   ۹۵ افغانستان  چې  مانا  دې  په  ده،  انډوله 

یوازې پنځه سلنه صادرات لري، چې په توګه افغانستان په یوه 

مرصيف اقتصاد تبدیل شوی دی.

لوی  ستونزې  دغه  افغانستان  د  پلوه  اقتصادي  له  نوموړی 

ناورین بويل او وايي، حکومت نه دی توانېدلی چې بنسټونه 

ټولې مرسته  فساد  اداري  پراخ  ادارو کې  په  جوړ کړي، ځکه 

شوې پیسې شخيص جېبونو ته لېږدويل دي.

دولتي  کسانو  واکمنو  او  زورواکو  ترڅنګ  دې  د  وايي،  هغه 

انحصار کې اخیستي، که  په خپل  او د عایدو رسچینې  عاید 

په  هم  عاید  دولتي  خوا  بلې  له  نو  کوي،  فساد  خوا  یوې  له 

سم ډول نه ټولېږي او تر ډېره چور او تاال کېږي: )) په ډېرو 

مهمو ځایونو کې یې خپل کسان کېنويل دي. لکه په ګمرکونو، 

مستوفیت، ټرانسپورت، بانکونو او نور ځایونو 

کې چې درګرده د همدې زورواکانو لپاره چور 

کوي.((

افغان  پر  امله  دې  له  اکرب  محمد  تاج  استاد 

د   ځمکو  د  چې  کوي،  نیوکه  هم  حکومت 

غصب مخه یې ونه نیوله، که نه دا ځمکې هم 

سکتور  اقتصادي  په  لپاره  حکومت  افغان  د 

بدلېدای شوې.

دی زیاتوي، اوس افغان حکومت مجبوره دی، 

کړي  اوږد  الس  مرستې  د  ته  نړیوالو  بیا  چې 

مرستې  رسه  افغانستان  له  هم  بیا  نړیوال  که  او 

وکړي، د کرزي د حکومت په شان به چور او 

تاال يش.

هغه په افغانستان کې د بهرنیانو سرتاتېژي ګنګه 

بويل او وايي، بهرنیان په افغانستان کې روښانه 

سرتاتېژي نه لري او منفي سیاست پر مخ وړي، 

نه دی  نوماند  پاتې  او  بریالی  ټاکنو کې  په  یې  اوسه  تر  ځکه 

معريف کړی، بلکې دواړو نوماندو ته د بریا هیلې  ورکوي.

نوموړی په هېواد کې د یوه رښتیني انقالب راتلل اړین بويل او 

وايي، چې د ميل ګټو لپاره باید خاموش اکرثیت را ويښ يش، 

هم له خپلو رایو دفاع وکړي او هم له خپلو ميل ګټو څخه.

خو په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی  وزیر 

ماندګار  فرهنګ  محمدامین  شننونکی  چارو  اقتصادي  د  او 

ورځپاڼې ته وویل، چې افغانستان له اقتصادي افالس رسه مخ 

دی.

عایدو  خپلو  په  چې  بودیجه  عادي  افغانستان  د  وايي،  هغه 

اړتیا  ته  بهرنیانو مرستو  د  او  له کمبود رسه مخامخ  ده،  والړه 

په  چې  ده،  مخ  رسه  صفر  له  خو  بودیجه  پراختیايي  او  لري 

دغسې وضعیت کې ادارې فلجېږي، حکومت پر ځمکه کېني 

فاجعه  چې  کېږي،  رامنځته  افالس  لوی  یو  کې  هېواد  په  او 

راوړونکی دی.

ښاغيل فرهنګ د ولسمرشۍ په نوماندو او په اوسني ولسمرش 

نیوکې وکړې، چې نه دي توانېديل د روان وضعیت مخنیوی 

وکړي، بلکې دوی د واک پر سړ په جګړې اخته دي او د ملت 

غم یې له یاده ایستلی دی.

کې مسخره  هېواد  په  یې  انتخابات  دې چې  له  نوموړی رسه 

کرزي  ولسمرش  د  کې  وخت  اوس  په  چې  ویل،  ویې  وبلل 

حکومت پای ته رسېدلی، دواړه نوماند رسه جوړ نه راځي او 

ورکړی  خربداری  بندولو  مرستو  د  رسه  افغانستان  له  نړیوالو 

دی.

رامنځته  او  وضعیت  اقتصادي  ناکاره  دې  د  وايي،  هغه 

کېدونکي افالس پړه لومړی د ولسمرشۍ په دواړو نوماندو، 

بیا په اوسنۍ ولسمرش او د هغوی په نېږدو همکارانو ده او دا 

به په تاریخ کې پسې ثبت وي، چې په لوی الس یې هېواد له 

اقتصادي افالس رسه مخ کړ.

نوموړی زیاتوي، چې له دې ستونزې نه د بېرون وتلو فرصت 

له پیله شتون درلود؛ خو نوماندو او ولسمرش چې په ۲۰۰۱ 

وضعیت  دې  د  غوښتل  ونه  ول،  چارواکي  مهم  کې  کال 

مخنیوی وکړي. فرهنګ زیاتوي، چې دا به یوه ورځ د تاریخ 

پاڼې په خپله حافظه کې وسايت.

در رویداد مرگ بار ترافیکی در بادغیس: دولتي ادارې له فلج کېدو رسه مخ دي

33 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند
روز  بادغیس  والیت  محلی  مسووالن 
ولسوالی  در  که  گفته اند  یک شنبه 
الری  موتر  یک  والیت  این  آب کمری 
از  بود،  حیوانات  و  انسان ها  حامل  که 
نتیجۀ  در  و  شده  منحرف  جاده  مسیر 
این رویداد 33 نفر کشته و 13 تن دیگر 

مجروح شده اند.
به  بادغیس  والی  سخنگوی  میرزکوال 
دویچه وله گفته است که این حادثه بعد 
در   )2014/08/1۶( شنبه  روز  ظهر  از 
کمری  آب  ولسوالی  چارسنگی  منطقه 

این والیت رخ داده است. به قول میرزکوال این 
حادثه هنگامی رخ داده است که یک الری که 
دیگر  منطقه  به  منطقه  یک  از  را  خانواده  چهار 
انتقال می داد و حامل انسان ها و حیوانات بود، از 
مناطق کوهستانی عبور می کرد. او گفت: »الری 
که حامل اعضای چهار خانواده بود، دفعتًا چپه 

شده و خسارات مالی و جانی را به بار آورد«.
میرزکوال گفته است که در جمع کشته شده گان 
این  اثر  در  بودند.  شامل  اطفال  و  مردان  زنان، 
مجروح  دیگر  نفر   13 و  کشته  نفر   33 حادثه 
به شفاخانه  این مجروحان  از  اند. شماری  شده 
بادغیس و عده دیگری که وضعیت شان خراب 

انتقال  هرات  والیت  حوزه یی  شفاخانه  به  بود 
چهار  که  است  شده  گفته  همچنان  شدند.  داده 
تن از مجروحان به شفاخانه قلعه نو برای تداوی 
فرستاده شده اند که وضعیت صحی سه تن شان 

وخیم است.
داکتران شفاخانه حوزه  یی هرات نیز تایید کرده 
شفاخانه  این  به  مجروحان  از  تن   9 که  اند 
انتقال داده شده اند که وضعیت شماری از آنها 

نگران کننده است.
مقامات والیت بادغیس گفته اند که خانواده های 
به  علفچرها  از  که  بودند  کوچیان  دیده  آسیب 

سوی به مناطق اصلی شان در راه بودند.

وزیر امور خارجه ایران  بر عدم مداخله در امور 
داخلی افغانستان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد جواد ظریف، وزیر 
یان  دیدار  در  یک شنبه  صبح  ایران  خارجه  امور 
متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده  کوبیش، 
در امور افغانستان با تشریح خدمات ارایه شده از 
سیاست  بر  افغانستان،  به  برای کمک  ایران  سوی 
امور  در  نکردن  مداخله  در  کشور  این  اصولی 
با  کشور  این  مشکالت  حل  و  افغانستان  داخلی 

هم چنین  و  افغان ها  محوریت 
فراگیر  دولت  تشکیل  لزوم 
استفاده  براساس  ملی  وحدت 
کاندیدای  دو  ظرفیت های  از 
افغانستان  جمهوری  ریاست 
بر مبنای یک مشارکت واقعی 

تأکید کرد.
او با حمایت از نقش سازمان 
افغانستان،  در  متحد  ملل 
برای  ایران  مستمر  آماده گی 
هر نوع کمک به جهت حل و 
را  کشور  این  مشکالت  فصل 

مورد تصریح قرار داد.
ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده  کوبیش،  یان 
متحد در امور افغانستان نیز در این دیدار با تشکر 
و قدردانی از نقش ایران در برقراری ثبات و آرامش 
در افغانستان و تشریح آخرین وضعیت موجود در 
این کشور به ویژه روند انتخابات ریاست جمهوری 
در  منطقه  و  همسایه  کشورهای  نقش  افغانستان، 
حفظ آرامش و ثبات در افغانستان را مورد تأکید 

قرار داد.

وزیر خارجۀ ایران به نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان:

در امور انتخابات افغانستان مداخله نمی  کنیم


