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یک نمایندۀ پیشین بدخشان:

حکومت در گسترش فعالیتهای طالبان
در بدخشان نقش دارد

مشاور ریاست اجرایی در پیوند به تشکیل کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

ریاست جمهوری مشکل دارد

صفحه 6
هارون مجیدی
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هگان وارد شده است
تلفات سنگین بر ربایند 

مقامهای والیت زابل از شروع عملیات نظامی
کماندوهای ویژه برای آزادسازی  30گروگان از چنگ
ربایندگان خبر داده اند .در این عملیات دهها شورشی
کشته شده اند.
عملیات آزاد سازی گروگانها حوالی ساعت دو شب
سه شنبه در ولسوالی خاک افغان والیت زابل آغاز
شد .در این عملیات کوماندوهای ارتش شرکت دارند
و فرماندهی آن را جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه
والیت قندهار به عهده دارد.
عطا جان بیان ،مسوول شورای والیتی زابل گفت که
تا حاال در این عملیات حدود  60تن از شورشیان
کشته و زخمی شده اند ،اما هنوز مشخص نیست که
کشته شدهها مربوط به طالبان و یا گروه موسوم به
داعش است .به گفته او ،کماندوها در جنگ سختی با

وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلوالن:

ادارات مـوازی از میان
برداشـته شود

مسووالن در وزارت کار و امور اجتماعی از عدم تطبیق
قوانین به ویژه قانون کار در ادارات دولتی ،انتقاد کرده
میگویند که ادارات موازی باید از میان برداشته شود.
واصل نورمهمند ،سرپرست وزارت کار و امور
اجتماعی روز گذشته در یک کنفرانس خبری در
حضور احمدضیا مسعود نماینده رییس جمهور ،کارکرد
چند ساله این وزارت را...
ادامه صفحه 6

شورشیان قرار دارند ،اما تا حاال تلفات نداده اند.
این  30مسافر از قوم هزاره حدود ده روز قبل زمانی
که از هرات عازم کابل بودند ،در مسیر راه از سوی
افراد مسلح ربوده شدند .افراد مسلح از میان مسافران
دو بس ،افراد مربوط به قوم هزاره را با خود بردند و
بقیه مسافران را رها کردند.
در جریان یک هفته گذشته متنفدان محلی تالش
کردند از طریق مذاکره این مسافران را آزاد کنند ،اما
این تالشها نتیجه نداد .از سوی دیگر هنوز انگیزه این
آدم ربایی مشخص نشده است.
باشندهگان والیت زابل از راه اندازی این عملیات برای
آزادی مسافران استقبال کرده اما در عین زمان ابراز
نگرانی کرده اند که به مردم ملکی آسیب نرسد.
عبدالخالق ایوبی ،ولسوال شاه جوی به دویچه وله

گفت که برنامه منظم راه اندازی شده است تا به
مردم ملکی آسیب نرسد .به گفته او تالش میشود
این عملیات در جاهایی انجام شود که مخالفان مسلح
دولت حضور دارند.
ایوبی گفت که این عملیات تا زمانی ادامه مییابد که
مسافران آزاد گردند و این مناطق از وجود مخالفان
مسلح پاک گردند.

در برگ ها
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عملیات گسترده برای رهایی  30گروگان

ریاست اجرایی میگوید که از جانب آنان هیچ مشکلی در پیوند
به تشکیل کمیسیون اصالحات انتخاباتی وجود ندارد و اما ریاست
جمهوری ،به دالیلی تا اکنون فرمان تشکیل این کمیسیون را صادر
نکرده است.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی ،تشکیل این کمیسیون را
«گریزناپذیر» خوانده میگوید که مشکالت تخنیکی در ارتباط به
ترکیب کمیسیون ،شخصیتهاییکه باید در این کمیسیون گزینش
شوند و حضور نمایندهگان جامعۀ مدنی ،از مواردی است که سبب
شده تا حال این کمیسیون ایجاد نگردد.
ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی ،از موارد عمده در توافقنامۀ
تشکیل دولت وحدت ملی بود که رهبران دولت تا حال موفق به
ایجاد آن نشده اند.
بعد از فشارهای فراوان از آدرس...
ادامه صفحه 6

دامنۀ

مصیبت و

فاجعۀ طبعی
پنجشیر

ا ند یشه ها ی
سیا سی
در میان

مسلمانان

خوشبینی کابل از همکاری اسالمآباد در پروسۀ صلح
وزارت خارجه افغانستان میگوید روابط و همکاریها
با پاکستان وارد فصل تازهیی شده و مقامهای پاکستانی
تعهدات تازهیی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان
داده اند.
به باور مقامهای وزارت خارجه ،همکاریهای
پاکستان میتواند راه را برای صلح در افغانستان باز
کند .این در حالی است که دو کشور در سیزده سال
گذشته روابط تنش آلودی داشتند و همدیگر را به
حمایت از تروریسم متهم میکردند.
حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان طالبان را
وادار کند تا بر سر میز مذاکره برگردند و مذاکرات صلح
عم ً
ال آغاز شود .اعضای شورای عالی صلح افغانستان
گفته اند که برخی از اعضای این شورا به خارج از
افغانستان سفر کرده و قرار است گفتوگوهایی بین
طالبان و این تعداد از اعضای شورای عالی صلح در
امارات متحده عربی انجام شود.
تالشها برای مذاکره با طالبان در حالی شدت گرفته
که مقامهای نظامی پاکستان وعده داده اند تا سران
طالبان را بر سر میز مذاکره بیاورند .اما آگاهان مسایل

2

نامهیی
خواندنی به
شاعریکه
خودکشی
کرد
سیاسی میگویند در صورتی که طالبان شرط های
ناممکن بگذارند ،رسیدن به صلح دشوارتر میشود.
احمد شکیب مستغنی ،سخنگوی وزارت خارجه
افغانستان روز سه شنبه ( 12حوت 3 /مارچ) در یک
کنفرانس خبری در کابل گفت« :جانب جمهوری
اسالمی افغانستان از تعهدات اخیر کشور دوست،
برادر و همسایه ،جمهوری اسالمی پاکستان مبنی بر
همکاریهای همه جانبه در روند صلح و تحکیم ثبات
در افغانستان استقبال میکند».
مقامهای بلندپایه حکومت...
ادامه صفحه 6

4

5

بازیکنی که به
جرم «زشت»
بودن فروخته
شد!

7
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گزارشی از غالم محمد محمدی ،مسوول نهاد فرهنگستان پنجشیر

دامنۀ مصیبت و فاجعۀ طبعی پنجشیر
گستردهتر از آن است که گزارش داده میشود

انگیزۀ طالبان

برای گفتوگوهای صلح

تدفین فرستاده شده بود.
 -6به گفته مسوول عملیات ،جنرال قدم شاه ،اگر
حوادث طبیعی و برفباری دیگر ٌرخ ندهد ،ظرف
چند روز جادة باقی مانده «حدود25کیلومتر» تا مرکز
پریان باز خواهد شد.
 -7در روز های نخست ،تعدادی سربازان کوماندو به
منطقة پریان رسانده شدهبود؛ اما همه دربرف فرورفته
بودند و امکان تحرک را از دست داده بودند .برای
اینکه خودشان تلف نشوند ،دوباره از منطقه کشیده
شدهاند.
 -8یک مقدار ،مواد خوراکی بسته بندی شده بعد از
یک سروی هوایی به بعضی قریه ها پرتاب شده ،اما
به نسبت ضحامت برف مقداری در برف فرو رفته و
مقداری کمی به خانه های نزدیک رسیده که همه از
آن مستفید نشدند؛ لذا این پروسه قطع شد.
 -9سفر آقای داکتر اشرف غنی ،کمک پولی و
هدایت ایشان به مسوولین و نیز سفر داکتر عبداهلل
رییس اجراییه کارها را بیشتر سامان داد و بعد از
دیدار آنان از پنجشیر ،سه روز ماتم ملی اعالم شد..

ها انتقال داده اند که زیاد موثر نبوده آنها را عقیب
کشیده وسایط چین دار انتقال دادند که این سبب
ضایع شدن وقت زیادی شد .هم اکنون چندین
چرخبال درجوار استدیوم ورزشی آمادة انتقاالت
است؛ ولی باوجودعرایض و شکایات مردم ،اقارب
و اعضای خانوادههای گیر مانده زیر برف را به
مکانهای مورد نظر ،انتقال ندادهاست .این در حالی
است که موثرترین عملیة نجات خود آنها هستند و
در ضمن با اراضی و مشکالت مردم بلد هستند.
 -6کسانی یا خانوادههایی در آن طرف دوردست
های پنجشیر زندهگی داشتند و مصیبت دیده اند که
هیچ نوع امکانات زندهگی ،کار دولتی و خصوصی را
در شهرها ندارند .بازمانده گان آن ها از والیت های
مختلف آمده بودند که از طریق چرخ بالها بروند به
مناطق شان اما این فرصت مساعدت را نیافتند و به
آنها توجهی نشد.
پیشنهاد:
 1از ولسوالی ُرخه به طرف باال ،چهل درصد درختان
طوریکه در اطراف جاده عمومی دیده میشود
شکسته و فرش زمین گردیده است .خسارات در
آخرین دره های دشوار گذر ،هنوز در دست نیست؛
یعنی امکان زندهگی بعدی را دشوار ساخته است.
 2سربازان و کارگران دولتی هر قدر فداکاری
کنند یا تاکنون کرده اند ،جای اقارب و نزودیکان
خانوادههای گیرمانده زیر برف را پر کرده نمیتوانند.
بنابراین دولت باید نزدیکان مصیبت دیدهگان را با
چرخبالها به مناطق شان انتقال بدهند تا در نجات
اقارب شان بکوشند.
 - 3برای عملیۀ نجات باقیمنده ها باید از نیروهای
ناتو کمک جدی تقاضا گردد .رسیدگی از توان
نیروهای موجود ،به طور همه جانبه نیست .بلدوزر
یا اسکواتور و وسایط باید به وسیله چرخبال به آخر
جاده انتقال داده شود تا کار را از چند نقطه آغاز کنند.
 4در سراسر پنجشیر به دهها و صدها خانههای
لکس و کانکریتی یا ویالهای تابستانی وجود دارد
باید مردم از مناطق آسیب پزیر و آسیب دیده به این
مکانها توسط چرخ بال ها انتقال داده شوند و بعد
کمک های الزم موجود به آنان توضیع شود و شکی
نیست که مردم به خصوص کسانی بضاعتی در توان
دارند با آنان همکاری های الزم را خواهند داشت.
 5به وضاحت دیده شده که هم کم کاری و هم
سو استفادههای فراوان از کمک ها در این چند روز
ادامه داشته است و برای رسیده گی بهتر ،نهاد های
حکومتی برخی کارها را به نهاد های جامعه مدنی
واگذار و شریک سازند و از این نهادهای به گونه
بهینه استفاده کنند.
 6سفرهای سیاسی فاتحه خوانیهای سیاسی
همچشمیها و رقابتهای فرماندهان محلی و اراکین
دولتی ،درد مظلومان آسیب دیده و عذاب کشیده را
مداوا نمی کند.
 7از جامعهی معدنی نهادهای خیریه و سرمایه داران
واقع ًا ملی و همه هموطنان میخواهم که آسیب
دیدگان پنجشیر را کمک همه جانبه نمایند .پس لرزه
های زیادی این بالی طبعی نیز دارد که اکنون شدیدا ً
زندهگی مردم را در مناطق آسیب دیده تهدید میکند.
 8مساعدت به آسیب دیدهگان حوادث در هرجای
کشور ،باید در جامعه نهادینه گردد.
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ِ
کابل ،محلِ
مذاکرات صلح میان دولت و مخالفا ِن مسلح خواهد
بود .این خبر هرچند هنوز به گونۀ رسمی از سوی مقامهای کشور
ِ
ظرف
تأیید نشده ،ولی رسانههای منطقه از چنین گفتوگوهایی
هفتههای آینده خبر دادهاند .گفته میشود که مناسبات جدید
میان اسالمآباد و کابل ،زمینهساز این گفتوگوها شده است .اما
اینکه واقع ًا چه مسایلی اتفاق افتاده و چهگونه طالبان حاضر به
گفتوگوهای صلح آنهم در کابل شدهاند ،هنوز روشن نیست.
اما چند عامل اصلی را میتوان برای چنین گفتوگوهایی برشمرد:
خستهگی از جنگ
مقامهای پاکستانی به عنوان میانجیِ گفتوگوهای صلح در
سفرهایی که به کابل داشتهاند ،همواره متذکر شدهاند که طالبان
از جنگ خسته به نظر میرسند و این موضوع میتواند به عنوان
گامی به سوی گفتوگوها شمرده شود .هرچند سخنگویا ِن طالبان
اعتراف نکردهاند که خسته از جنگاند ،ولی میتوان نوع برخورد
آنها را با مسایل ،ناشی از خستهگی دانست .طالبان ظرف سیزده
سال گذشته ،متحمل ضربات سنگینی شدهاند و شاید دیگر جنگ
را به نفع خود احساس نکنند .جنگ بدون تردید به پشتوان ههای
مالیِ قوی نیاز دارد و اگر کمکدهندهگان طالبان از ادامۀ کمکها
به این گروه دست کشیده باشند ،میتوان پذیرفت که نبود هزینه
میتواند به خستهگی و بیانگیزهگی از جنگ بینجامد.
وضعیت وخیم حامیان
پاکستان به عنوان اصلیترین حامی و پناهدهندۀ طالبان ،و برخی
گروهها و سازمانهای افراطیِ منطقه به عنوان حامی مالیِ
این گروه ،دیگر در چنان وضعیتی قرار ندارند که همچنان به
ِ
اهداف
کمکهایشان به جریانی ادامه دهند که سودآوریاش برای
آنها در هالهیی از ابهام قرار گرفته است .پاکستان در طول سیزده
ِ
سال گذشته یکتنه از طالبان حمایت کرد ،در وضعیت
خطرناک
امنیتی بهسربرد و هر آن احتما ِل آن میرفت که این کشور طعمۀ
گروههای افراطی و تندرو قرار گیرد .حمله به مدرسۀ نظامی در
پشاور پاکستان نشان داد که حمایت از گروههای تروریستی ،به
نگهداری مار در آستین شباهت دارد و هر آن ممکن است که به
حامیِ خود زیان وارد کند .پاکستانیها در ماههای اخیر متوجه
ِ
وخامت اوضاع کشورِ خود شدهاند و میدانند که در این معادله
چندان سود نخواهند کرد.
حضور گروههای رقیب
طالبان با قرائتی که از آموزههای دینی ارایه میکردند ،در میان
بخشهایی از جامعه در کشورهای اسالمی طرفدارانی داشتند.
جریانهای تکفیری به دلیل ساده بود ِن برداشتهایشان و نداشتن
تیوری در میان مردم عادی ،میتوانند بهسادهگی سربازگیری کنند.
ِ
رقیب سرسخت و
اما حاال وضعیت چنین نیست و طالبان با
پُرادعایی به نام داعش روبهرو است .بخشهایی از نیروهای طالبان
در افغانستان و منطقه طی هفتههای اخیر بهصورت علنی پرچم
داعش را بلند کردهاند و این موضوع میتواند به پایان یافتن نقش
طالبان در تحوالت منطقه تعبیر شود .داعش از هر جایی که نشأت
گرفته و با هر اهدافی که برای خود تعریف کرده است ،میتواند
بزرگترین خطر برای گروه طالبان به شمار رود .طالبان خطر داعش
را احساس کردهاند و میدانند که در موجویت چنین گروهی،
دیگر سکۀشان در منطقه از رونق افتاده است .به گفتۀ یکی از افراد
نزدیک به طالبان ،زمانی که گروه داعش در سوریه و عراق عرض
اندام کرد ،گروه طالبان با فرستادن پیامی به این گروه ،خواست
از گسترش آن در منطقه جلوگیری شود .مهمترین پیام طالبان
به گروه داعش این بود که از گذشتۀ آنها درس بگیرند و دچار
چنان تندرویهایی نشوند که همۀ پلهای پشت سرشان را ویران
کند ،و دوم از حضور در پاکستان و افغانستان جدا ً اجتناب ورزند.
داعش به هیچیک از خواستهای طالبان اعتنا نکرد و این موضوع
میتواند به معنای رو در رویی با گروه طالبان به شمار رود.
مساعد بودن شرایط
طالبان اعالم خروج نیروهای خارجی و روی کار آمد ِن دولت
وحدت ملی را ،بهترین فرصت برای آغاز گفتوگوهای صلح
میدانند .از یکطرف آنها میتوانند ادعا کنند که دیگر بهانهیی
برای جنگ وجود ندارد و از طرف دیگر میتوانند بگویند که
ِ
انعطاف بیشتری در گفتوگوهای صلح و اجرای
دولت جدید
ِ
شرایط این گروه نشان میدهد .این موضوع چندان بیربط هم
نمینماید .حرفهایی وجود دارد که برخی رهبران جدی ِد کشور
حتا پستهایی را برای گروه طالبان خالی نگه داشتهاند .طالبان
در موجودیت چنین شرایطی ،بسیار احمق خواهند بود که عم ً
ال
ِ
نابودی خود ببندند؛ زیرا پیشبینی طالبان مبنی بر اینکه
کمر به
ِ
با انتقال مسوولیتهای امنیتی به نیروهای خودی ،نظام به
صورت
خودبهخودی از هم میپاشد ،غلط از آب بیرون شده است.

برفبارهای هفتۀ نخستین ماه حوت ،بهجای مسرت،
مصیبت طبعی غیر قابل پیشبینی ،عیرقابل کنترول را
بهبارآورده ،حکومت را واداشت تا «ماتمملی» اعالم
و هموطنان با احساس ،به ویژهبخشهای از جامعۀ
مدنی و رسانه ها از روی انسان دوستی شریک غم
ب دیدۀ مردم پنجشیر و دیگر والیات
و اندوه آسی 
کشور آسیب دیده کشور شدند.
نهادهای مدنی به تاریخ  9سال جاری ،حوت طی
یک کنفرانس مطبوعاتی ،توجه حکومت ،جامعة
جهانی و ادارات مسوول را به عمق فاجعه و
پسلرزههای آن معطوف و مشکالت موجود مردم
آسیبدیده و ماتمکشیده را بازگو کردند.
درختم کنفرانس ،تصمیم برآن شد تا یک گروپ
منظم از جامعۀ مدنی و رسانهها به منطور ابراز
تسلیت ،غمشریکی و پوشش خبری حادثۀ طبیعی
عازم پنجشیر گردد .فردای آن ،ساعت  7صبح حرکت
کردیم ،قرار ما بر آن بود تا یک گزارش جامع و
منظمبه شمول مصاحبه با مقاماتمسوول حکومت،
کمیتۀ اضطراری ،مجروحان ،خانوادههایآسیب دیده،
چگونهگی کمکهای اولیه ،نجات گیرماندههای زیر
برف و برفکوچ تهیه و عمق فاجعه را به اطالع
هموطنان وجهان برسانیم.
حدود ساعت  11ظهر ،به دفتر شورا والیتی رفتیم؛
متأسفانه بسته بود .والی پنجشیر هم بهدفتر تشریف
نداشت و به محل عملیات پاکسازی راهها رفته
بود .آقای برمک مسوول کمیتۀ اضطراری در کابل
تشریف داشت .تصادف ًا درسالون والیت با آقای
ف دوم و
مسولین ردی 
سناتور محمداعلم ایزدیار و ٌ
سوم مالقات مختصری داشتیم و ازبرنامههای کاری
معلومات حواستیم .پس از چند دقیقه به سوی
ولسوالی پریان ،در حرکت افتادیم .در مسیر راه در
مراسم فاتحۀ  16تن از جان باخته گانی کهدرمنطقه
خنچ و در فاتحه جوانی که در خانه اش با تمام
مواشیاش زیر برف جان باخته بود ،اشتراک و به
ساعت دوبجه به یک کیلومتری دو آب خاواک
رسیدیم و دیدیم که عملیات پاک کاری برف کوچ
بهشدت جریان داشت .گفتنی است که ازمنطقة
ولسوالیٌ رخه به باال ،قدم بهقدم ضحامت برف زیاد
تر دیده می شد.
در این مطقه بسم اهلل محمدی وزیر دفاع اسبق،
با لباس رسمی حضور داشت .مسوول عملیات
پاکسازی جنرال قدم شاه فرماندة فرقه 111ارتش ،با
تعداد نظامیان ،تیمصحی ،عملة نجات ،امبوالنسها،
گریدر ،بلدوزر ،بشاول و دیگر وسایل فعال بودند.
در این نقطۀ ضحامت برفکوچ ،بیش از چهار متر
بود .یکطرف هم کوه بود و از این رو ،امکان برف
کوچ دیگر نیز متصور بود؛ سوی دیگر رودخانه،
بهعمق  50متر ،صرف یک واسطه میتوانست ازعمق
برفکوچ جاده را صاف کند ،یک واسطۀ دیگر
صرف میتوانست اورا کمک کند .شرایط طبیعی،
دستوپای همه را بسته بود.
ازمشکالت موجود ،بسماهلل محمدی (وزیر
دفاع پیشین)به طور غیر رسمی گزارش داد و
جنرالقدمشاه مسوول عملیۀ نجات به برخی رسانه
ها از جریان کارانجام شده گزارش داد .رسانه های
زیادی برای بررسی و ارایه گزارش به محل رفته
بودند و هر کدام جویای معلومات می شدند.
کارهای انجام شده
 -1درظرف پنج روز ،درمنطقة ولسوالی ٌرخه تا
نزدیک کوتل خاواک ،جادة عمومی از برفکوچها
پاک کاری شده که کار و زحمت دستاندر کار آن
بهویژه کارگران قابل تقدیر است.
 -2از جادة عمومی به طرف چپ ،جادة فرعی و
ولسوالی درۀ عبداهللخیل ،تا دهنۀ ولسوالی آبشار،
چندین کیلومتر برف و برفکوچ پاک کاری و جاده
باز شده بود.
-3از منطقة خنچ  16تن کارگران در معدن زیر برف
کوچ گیر مانده بودند ،یکی آن شهید شده بود بیرون
کشیده شدند .میتها در منطقه ،دفن و تعدادی هم
به کابل انتقال داده شدند.
 -4گذشته از کوتل« بام وردار» در درة «تٌل» بیش از
 30تن جان باخته و تعدادی مجروح و مریض بودند.
جان باختهگان دفن و مجروحان به شفاخانه انتقال و
کمکهای الزم و فوری صورت گرفت ،هنوز هم
پاک کاری جریان دارد.
 -5در دو تا سه نقطة ولسوالی پریانۀ زمینة نشست
چرخ بالها مساعد ساخته شده تا به مناطق نزدیک
و ممکن کمک ارسال گردد ،مقدار ادویه پارچه برای

 -10اشحاص و نهادها تا کنون کمکهای نقدی و
جنسی شان را به پنجشیر ارسال کرده اند که نسبت
بهبندش راهها و عدم اطالع دقیق و ناممکن بودن،
سروی کامل از آسیب دیدها ،در والیت متوقف
است.
کارهایی که تا شام یکشنبه انجام نشده یا ممکن نبوده
است:
-1
شدید ترین مناطق آسیب دیده در سه
منطقه گزارش شده است:
ولسوالی پریان شامل منطقۀ«تٌل ،آریب و خاواک و
تمام ولسوالی آبشار در منطقه دره .درین مناطق ،نه
راه وجود دارد نه ارتباط الزم بر قرار است .هنوز هم
از وضعیت درست مردم در این مناطق گزارشی در
دست نیست.
-2
موادعذایی پرتاب شده اکثرا ً هدر رفته
است .تعداد محدود که تیلفونهایشان تا روز یکشنبه
 10حوت فعال بود ،گفته اند که اطفال ،زنان و اکثر
اعضای حانواده شان مریض هستند و تعداد هم امید
خود را از دست داده اند؛ چون مواد سوخت ،مواد
خوراکی و ادویه ندارند و خانه هایشان زیر برف
است و راه های دهات کامال مسدود است.
-3
ط پنجشیر طوری است
شکل طبیعی محی 
ی دره به طرف راست
که از جاده عمومی حدود س 
و چپ ،جدا شده که هر کدام باوجود احداث جاده
های خامهی فرعی ،دو تا سهساعت پیاده روی دارند.
این جاده های فرعی ،هرکدام نسبت برف باری
مسدود و از آخر دره ها از زنده گی و مرگ مردم
خبر دقیقی در دست نیست .وسایط حکومتی تا کنون
با تمام تالش صرف جادة عمومی را پاککاری کرده
و هنوز هم  25کیلومتر آن باقی مانده است.
پول ،مواد عذایی ،البسه و امکانات
-4
امدادی دولتی ،اشخاص و نهادها همه در مرکز
والیت انبار شده ،امکان رساندن آن به اشخاص
مستحق مسول ممکن
نرسیده باشد.
 -5ابتدا از روی عدم شناحت محیط ،برای پاک
کاری ،وسایط تایردار از والیات همجوار و سالنگ
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توهم ترور دامنگیر اردوغان
شده است

وزیر خارجه کوریای شمالی:

پیونگ یانگ قدرت جلوگیری از تهدید
هستهیی امریکا را دارد

چین برای سالگرد جنگ جهانی دوم همه
را دعوت کرد حتی جاپان

سازمان ملل:

تا وقتی مشکالت غزه حل نشود ،خاورمیانه روی صلح را نمیبیند

هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در
مذاکرات صلح خاورمیانه تاکید کرد:
برقراری صلح در خاورمیانه منوط به حل
مشکالت غزه است .چرا که تالشها برای
بازسازی این منطقه با شکست رو به رو
شده و محاصره آن هنوز ادامه دارد.
به گزارش سایت بوابه ،رابرت سیری،
هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در
مذاکرات صلح خاورمیانه پیش از سفرش
به غزه در بیانیهای ضمن اشاره به وجود
برخی پیشرویهای ناچیز در روند بازسازی
ی در این شهر
غزه ،از کندی عملیات بازساز 
ابراز تاسف کرد.
سری تاکید کرد که متوجه شکست اقدامات
و تالشها در غزه شده و تصریح کرد:
سازمان ملل مجبور شده به خاطر عدم
حمایتهای مالی کشورهای اهدا کننده
کمکهای مالی خود به آوارگان فلسطینی را
متوقف کند و عدم حمایتهای آنان امری
ناپسند است.
وی گفت :ما در سازمان ملل همواره
میخواهیم تا محاصره غزه پایان گیرد
و ثبات به منطقه بازگردد اما باید بگویم
عملیات بازسازی غزه سالها زمان میبرد.
مرکز اطالع رسانی فلسطین نیز به نقل از
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور
روند سازش در خاورمیانه از مصر ،جامعه
بینالملل و رژیم صهیونیستی خواست
سیاستهای «شکست خورده خود در قبال
نوار غزه» را تغییر داده و استراتژی تازهای
را متناسب با نیازهای این منطقه اتخاذ کنند.
رابرت سری همچنین تاکید کرد که
مشکالت اساسی غزه در درجه اول سیاسی
است و باید برای حل این مشکالت همسو
با تالش برای پایان اشغال فلسطین و تحقق
راه حل تشکیل دو کشور گام برداشت.

توسعه ذخایر هسته یی خود نموده است .پیونگ
یانگ در سال  2005میالدی خود را یک قدرت
هسته ای اعالم کرد .در سال  2006پیونگ یانگ
نخستین آزمایش هسته ای خود را انجام داد و در
سال های  2009و  2013میالدی نیز دو بار دیگر

جیمز کالپر:

 180امریکایی به سوریه سفر کردهاند
مدیر سازمان اطالعات ملی امریکا اعالم کرد ،نزدیک
به  180امریکایی برای پیوستن به تشکیالت تروریستی
داعش به سوریه سفر کردهاند که از این تعداد نزدیک 40
تن به کشور بازگشتهاند.
به گزارش شبکۀ خبری اسکای نیوز ،جیمز کالپر ،مدیر
سازمان اطالعات ملی امریکا با اعالم این خبر گفت:
همه این  180امریکایی که به سوریه رفتهاند ،در کنار
افراد مسلح وارد جنگ نشدهاند بلکه برخی شاید در آنجا
همانند کارمندان به خدمت رسانی میپرداختهاند.
امریکا و دیگر همپیمانانش بر این باورند که بیش از 20
هزار تن اتباع خارجی از بیش از  90کشور جهان تاکنون
برای پیوستن به داعش به سوریه سفر کردهاند.
مقامات امریکایی نسبت به گرایش امریکاییها به افراطی
ی یادگیری انجام حمالت در سوریه و اجرای این
گر 
عملیات تروریستی پس از بازگشت به امریکا ابراز
نگرانی کردهاند.
کالپر با اشاره به اینکه اطالعاتی درباره احتمال مشارکت
این امریکاییها در ترورها ندارند ،گفت :کمک دولتها
و سازمانهای داخلی به این گروههای تندرو اخیرا
کاهش یافته و بخشی از این مساله به افزایش نظارت
کشورهای منطقه باز میگردد.
مدیر سازمان اطالعات ملی امریکا تصریح کرد که
جنایتهای داعش موجب کاهش حمایتهای کشورهای
خاورمیانه از آن و در نتیجه کاهش کمکهای مالی این
گروه از سوی حامیانش در این کشورها شده است.
به اعتقاد کالپر ،این کاهش بسیار بوده اما در عین حال
کمکهای مالی منبع درآمد اندکی برای داعش را تشکیل
میدهد یعنی چیزی معادل  1درصد از درآمد کلی آن.
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چین برای بزرگداشت هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم
رژهای نظامی برگزار و سران کشورهای بزرگ درگیر در این جنگ
حتی جاپان را برای شرکت در این مراسم دعوت میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،روابط چین-جاپان مدتهاست به
دلیل مسائلی که چین از آن به عنوان شکست جاپان در جبران اشغال
بخشهایی از این کشور پیش از جنگ جهانی دوم و پس از آن یاد
میکند ،تیره و تار است و کم پیش میآید که پکن از فرصتی برای
یادآوری این مساله به مردم صرفنظر کند.
طی دو سال اخیر ،روابط بین دو کشور به دلیل مسایل مربوط به
جزایری در دریای چین شرقی بدتر نیز شده است.
در همین حال وزارت خارجه چین طی بیانیهای اعالم کرد ،شی
جینپینگ ،رئیسجمهوری این کشور میزبان مراسم مربوط به این
بزرگداشت از جمله رژه نظامی ،مراسم استقبال و ضیافت شبانه
خواهد بود.
در این بیانیه آمده است :درکنار سران کشورهای مهم درگیر در
جنگ ،چین همچنین از سایر کشورهای منطقه برای شرکت در این
بزرگداشت دعوت میکند.
هوا چو فینگ ،سخنگوی وزارت خارجه چین از نام بردن دقیق
از این کشورهای منطقه خودداری کرد اما گفت از سران تمام
کشورهایی که به نوعی درگیر این جنگ بودند دعوت خواهد شد.
وی در این باره افزود :هدف از این اقدام این است که نشان دهیم،
چین و مردم جهان ظرفیت و اراده دفاع از صلح جهانی را دارند و
این ظرفیتی نیست که همه داشته باشند.
گفته میشود روسای سازمان ملل و سایر سازمانهای بینالمللی و
همچنین افرادی که به پیروزی چین در جنگ کمک کردند نیز در
بین مهمانان هستند.
وزارت خارجه چین در بیانیه خود همچنین آورده است :ما امیدواریم
این بزرگداشت به یادآوری صلح در دل مردم مهربان جهان کمک
کند و باعث شود تا مردم جهان برای جلوگیری از چنین تراژدی
تکراری با هم همکاری کنند.
این وزارتخانه در بیانیهاش ادامه میدهد :مردم چین در جنگ جهانی
دوم ایثارگری بزرگی کردند.
این رژه نظامی که احتماالً در ماه سپتامبر برگزار میشود ،اولین رژهای
خواهد بود که شی جینپینگ از زمان رسیدن به ریاستجمهوری در
سال  2013از آن سان میبیند.

کرده است .کوریای شمالی ،برگزاری این مانورها را
اقدامی تجاوزکارانه می داند ولی سئول و واشنگتن
مدعی هستند که ماهیت این مانورها ،دفاعی است.
کوریای شمالی در اپریل  2003میالدی از پیمان منع
گسترش تسلیحات هسته ای خارج شد و اقدام به
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یک منبع نزدیک به رجب طیب اردوغان اعالم کرد که آشپزخانه
کاخ ریاستجمهوری ترکیه تحت نظارت شدید تیمی از پزشکان
و متخصصان مواد غذایی قرار دارد که وظیفه سنجش میزان سالمت
وعدههای غذایی رئیسجمهور را بر عهده دارند.
به گزارش روزنامه حریت ترکیه ،جودت ایردول ،پزشک شخصی
رجب طیب اردوغان ،اعالم کرد که یک تیم پزشکی و کادر
تخصصی ،تضمین سالمت غذایی و امنیت جانی رئیس جمهور را نه
تنها در داخل کاخ ریاستجمهوری ترکیه بلکه در مورد هر غذایی
که اردوغان در سفرهای خارجی هم مصرف میکند ،برعهده دارد.
ایردول افزود :این گروه یک آزمایشگاه مجهز در کاخ جدید
ریاستجمهوری ترکیه راهاندازی کردهاند تا بتوانند وعدههای غذایی
اردوغان را پیش از سرو ،مورد آزمایش قرار داده و سالمت آنها را
تضمین کنند.
وی در ادامه گفت :این گروه شامل پنج متخصص بررسی مواد غذایی
است که روزانه  14ساعت در کاخ مستقر خواهند بود .این گروه قصد
دارد رژیم غذایی سالمی برای اردوغان تدارک ببیند و برای این مهم
تمامی نوشیدنیها و غذاهای مورد استفاده اردوغان را برای بررسی
احتمال وجود مواد شیمیایی ،امالح معدنی سنگین و باکتری مورد
آزمایش قرار میدهند چراکه ترور شخصیتهای برجسته سیاسی در
عصر حاضر دیگر فقط با تیراندازی به سوی آنها صورت نمیگیرد.

وزیر خارجه کوریای شمالی روز سه شنبه هشدار
داد که کشورش قدرت جلوگیری از تهدید رو به
افزایش آمریکا و اجرای حمله پیشگیرانه را در
صورت لزوم دارد.
به گزارش رویترز ،ری سو یونگ وزیر خارجه
کوریای شمالی در سخنانی در کنفرانس خلع سالح
که مورد حمایت سازمان ملل است ،تاکید کرد که
مانورهای نظامی مشترک که توسط آمریکا و کره
جنوبی برگزار می شود ،اقدامی تحریک آمیز است
و احتمال وقوع جنگ را به شدت افزایش داشته
است.
وزیر خارجه کوریای شمالی در ادامه افزود :پیونگ
یانگ قدرت بازدارندگی هسته ای خود را برای
مقابله با تهدید هسته ای روزافزون آمریکا ،ارتقا
می دهد .اکنون کره شمالی قدرت جلوگیری و
بازدارندگی تهدید هسته ای آمریکا را دارد و قادر
است تا در صورت نیاز حمله پیشگیرانه ای را انجام
دهد.
در حالی که مانور مشترک نظامی آمریکا و کره
جنوبی در شبه جزیره کره آغاز شده ،کره شمالی
دو فروند موشک کوتاه برد خود را به تازگی شلیک

وی نسبت به مشکالت و سختیهای
فلسطینیان در غزه در مرحله کنونی شدیدا
ابراز نگرانی و تاکید کرد که غزه هم اکنون
بیش از هر وقت دیگری در انزوا قرار دارد،
به ویژه اینکه در بسیاری از گذرگاهها رژیم
صهیونیستی به محدودیتهایی که قبال
برای تردد افراد و ورود کاال اعمال میکرد،
ادامه میدهد.
این مسئول سازمان ملل تاکید کرد که
گذرگاه رفح نیز عمال تعطیل است و
راهکارهای موقتی که برای عمران و
بازسازی نوار غزه در پیش گرفته شده،
صرفا تدابیری موقت برای کاهش نیازهای
اساسی فلسطینیان است.
دولت جدید مصر پس از حمالتی که به
مراکز امنیتی ارتش مصر در شبه جزیره سینا
صورت گرفته ،تقریبا گذرگاه رفح در مرز
با نوار غزه را به طور کامل بسته و تنها
روزهایی محدود آن را باز میکند.
رابرت سری ضمن اشاره به سفر اخیر خود
به نوار غزه ،تصریح کرد :من به عنوان
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سازش با
مردمان زیادی در غزه دیدار کردم و پس از
سپری کردن  7سال در این سمت و دیدن
 3جنگ متوالی در غزه ،به جرات می گویم
من و سازمان ملل همواره غزه را در راس
اولویتهای خود قرار دادهایم.
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سی
سیا
در میان مسلمانان

ِ
صورت مقایسهیی
اسالم و لیبرالیسم را به
بیان بدارد ،در باب آزادی از روی تأیید،
نظ ِر استاد عفاسی را بیان میکند که گفته
است :آزادی یک جعلِ قانونی است و نه
یک حق طبیعی .بنابراین اگر نزول وحی
نبود ،انسان نمیتوانست به آزادی برسد.

نظر ،اندیشه و برگزاری اجتماع برخوردار
خواهند بود و در این زمینه ،همان الزامها
و شروط و تعهداتی که بر مسلمانان است،
بر آنان نیز خواهد بود .مسلمانان اجازه
خواهند داشت در چهارچوب قانون،
مذهب و فرقه و دینِ آنان را نقد کنند ،آنان
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ِ
توصیف
راشد غنوشی در تعریف و
اولواالمر ،رأی و نظ ِر امام فخر رازی را
ترجیح داده و آن را چنین بیان میدارد:
“فخر رازی در تفسیر آیۀ “و اطیعواهلل و
اطیعوالرسول و اولیاالمر منکم” ،بدان
گراییده است که فرما ِن خداوند به اطاعت
ِ
صورت قطعی بیان شده و
در اینجا به
از دیگر سو ،هر کس که خداوند بدین
شیوه به اطاعت و فرمانبری از او فرمان
دهد ،باید معصوم باشد تا در نتیجة فرما ِن
خداوند در مورد اطاعت از او ،چنین
مترتب نشود که وی به خطایی فرمان دهد
و در عین حال ،اطاعت از او نیز الزم باشد.
عصمت نمیتواند از آ ِن گروه یا فردی از
امت باشد ،بلکه مجموع امت ،به عنوا ِن
یک کل دارای عصمت است و اهل حل
و عقد یا علمایی از امت که بر اجتهاد و
استنباط توانا باشند ،نماینده یا نماد این کل
هستند و چون دربارۀ چیزی اجماع کنند،
آنچیز جزیی از شریعت و قوانین دینی
خواهد شد( .غنوشی)145-146 :1381 ،
از نظر غنوشی ،تصامی ِم شورا الزامآور
میباشد(همان .)140 ،او که در پی آن
است که حقوق و آزادیهای فردی در

انسان آزاد آفریده نشده است ،بلکه برای
آن آفریده شده که آزاده باشد”(همان.)12 ،
آزادی عقیده به باور غنوشی از ارکا ِن اسالم
میباشد(همان .)22 ،او دیدگاه عبدالکریم
زیدان و سلیم عوا را که گفتهاند “انسانها
با وجود تفاوت ادیانشان در جوامع
ادغام شدهاند و حکومت بر پایة اصلِ
شهروندی استوار شده است ،و دیگر هیچ
نیازی به مفهوم اهل ذمه نمیباشد” تأیید
میدارد(همان  .)26راشد غنوشی با توجه
به جایگاه آزادی اندیشه و بیان در اسالم،
ارتداد را یک مسألة سیاسی میداند که
هدف از تعیین کیفر برای آن ،پاسداری از
مسلمانان و حفاظت از تشکیالت حکومت
اسالمی در برابر تجاوز دشمنان است
(همان .)32 ،از دید غنوشی ،آزادی اندیشه
در اسالم چنان “ارجمند است که اندیشیدن
را یک واجب قلمداد کرده است”(همان،
 .)39او دربارة حقوق و آزادیهای غیر
مسلمانان در حکومت اسالمی ،دیدگاه
ابواالعلی مودودی را بیان میدارد:
“در حکومت اسالمی ،غیر مسلمانان
درست همانند مسلمانان و براب ِر آنها از
ِ
حق آزادی ایراد سخن ،نوشتن ،ابراز رأی و

نیز حق دارند دینِ اسالم را نقد کنند و از
آن سوی ،بر مسلمانان الزم خواهد بود ـ
همانگونه که بر غیر مسلمانان الزم است
ـ در نق ِد خود پایبند حدود قانونی باشند.
آنان در ستایش آیین و تبلیغ ِ
کیش خویش
از آزادی کامل برخوردار خواهند بود .و
اگر هم مسلمانی از دین برگردد ،عواقب
ارتدادِ وی متوجه خود او خواهد بود و
هیچ غیر مسلمانی بدین سبب مؤاخذه
نخواهد شد”( .غنوشی)28 :1381 ،
راشد غنوشی معتقد است که اسالم یگانه
دینی است که “آموزش را الزامی” ساخته
است(همان .)53 ،او در زمینة تأمین
اجتماعی ،با استناد به رویدادهای صدر
ِ
دوش
اسالم ،مکلفیتهای سنگینی را بر
حکومت اسالمی میافکند و وجایبی را
با استناد به احادیث مبارک ،متوجه عامة
مسلمانان میگرداند(همان .)55 ،وی
روحیهیی بهشدت مساواتطلبانه دارد و
ی شبهسوسیالیستی تبعیت
از نظام اقتصاد ِ
میکند .حدیثی را از بخاری بدین مضمون
نقل میدارد؛ “هرکس زمینی دارد ،در آن
کشت و زرع کند یا آن را به برادرِ خود
ببخشد و اگر او نپذیرفت ،زمینِ خود را نزد
خود نگه دارد” .البته وی حق ندارد بیش از
سه سال آن را برای خود نگه دارد؛ زیرا در
حدیث دیگری آمده است که “آن کس که
روی چیزی دست گذاشته است ،پس از سه
سال در آن حقی ندارد”(همان .)56 ،از ابن
حزم اندلسی نقل میکند که بر گرسنه الزم
است که به میزان رفع نیازِ خود ،هرچند به
زور ،از ثروتمندان بگیرد(همان .)58 ،علی
خلیفۀ چهارم مسلمانان گفته است“ :فقیران
جز بهخاطر مخالفتهای ثروتمندان فقیر
نشوند”( .همان)56 ،
غنوشی شرط قریشی بودن برای امامِ
مسلمانان را ،شرطی متعلق به دورا ِن اولیۀ
اسالم میشمارد که در آنزمان قریشی
ِ
قناعت بیشتر
بودن میتوانست اسباب
ِ
مسلمانان و اتحاد و
وحدت آنها را فراهم
کند(همان .)207 ،او در مورد اینکه آیا
ِ
امامت عامه برسند و مقام
زنان میتوانند به
ریاستجمهوری را در یک کشور اسالمی
ِ
مشارکت زنان نهتنها
بهدست گیرند ،از حق
ِ
مشارکت
دفاع میکند ،بلکه فراتر از آن،
ِ
تکلیف شرعی میخواند(همان،
زنان را یک
ِ
 )164و دربارۀ مخالفان مشارکت زنان
میگوید:
شیخ مفسران جریر طبری،
نزد
کاش
“...
ِ
امام ابوحنیفه و فقیه اندلسی ابن حزم تلمذ
کرده و از آنها آموخته بودند که نه فقط
مشارکت در انتخابات ،عضویت در احزاب
و یا برخی وظایف حکومتی چون کتابت،
وزارت را برای زنان مجاز دانستهاند،
بلکه حتا عهدهدار شد ِن قضاوت را که از
والیتهای عامه است و شروط امامت بر
آن قیاس میشود ،برای زن روا داشتهاند”.
(همان)160 ،
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وقتی از بسیاری از افرادی که ازدواج کردهاند ،سوال میشود چهطور همسرشان
را پیدا کردهاند ،میگویند که در یک نگاه شریک زندهگیشان را یافتهاند .شاید
تعجب کنید ولی آنها هر دو بر این باورند که حسی ناگهانی آنها را به هم پیوند
داده.
آیا ممکن است کسی را مالقات کنید و در همان لحظه احساس کنید که او همسر
ایدهآل شماست و اشتباه هم نکرده باشید؟
واقعیت این است که زوجهایی وجود دارند که  ۳۰سال با هم زندهگی کردهاند و
میگویند که در همان مالقات اول ،میدانستند که همسر ایدهآل خود را یافتهاند.
آیا این همان «عشق در نگاه اول» نبوده است؟
ممکن است بشود چنین تلقی کرد که آنها جاذبهیی قوی و ارتباطی روحی را
تجربه کردهاند که سپس آن را به رابطهیی قوی و موفق بدل ساختهاند.
عشق چیست؟
ِ
مکاتب مختلف نسبت به عشق وجود دارد.
تعاریف بسیار زیادی در دیدگاهها و
اگر بخواهیم تعریفی کلی داشته باشیم ،بهتر است بگوییم« :عشق باور احساسی
عمیق و لطیف است ».عشق یک احساس ژرف و غیرقابل توصیف است که فرد
آن را در یک رابطۀ دوطرفه تجربه و آن را با دیگری تقسیم میکند .البته عشق
نیرویی تمامنشدنی است که تنها در یک رابطۀ دونفره نمیگنجد .از این نیروی
زیبا در هر جهتی میتوان بهره برد؛ مانند عشق به خدا ،عشق به هستی ،عشق به
خانواده ،انسانها ،طبیعت و کاینات.

عشق در نگاه اول وجود ندارد
با تعاریفی که انجام شد ،میتوان نتیجه گرفت که عشق در یک نگاه شکل نمیگیرد
ولی نگاه اول میتواند زمینهیی مهیا کند تا فرد عشقورزی آغاز کند .در واقع آنچه
در نگاه اول روی میدهد ،احساس دلنشینِ بودن و حس خوشایندیست که ما
گاهی در همان لحظات نخستین دیدار با کسی از جنس مخالف تجربه میکنیم.
در سالهایی که هیجان و احساس حرف اول را در وجودمان میزند و به تازهگی
آگاهی از نیاز به جنس مخالف و حضور او را به شکلی دیگر در کنار خود
احساس میکنیم ،آمادهگی بیشتری برای این نگاه و ایجاد حسی که آن را عشق
مینامیم ،داریم .نزدیک بودن امواج و انرژی افراد به یکدیگر نیز میتواند آنها را
در نگاه اول نسبت به هم متمایل کند .به این معنا که نزدیک بودن افکار و حاالت،
ِ
نوع انرژی
وجودی افراد و شباهت به هم در این موارد میتواند زمینهیی ایجاد کند
که در همان نگاه اول صدای قلب خود را به وضوح بشنوید!
در گام نخست جذب چه میشوید؟
البته مسایل انسانی مطلق نیستند .بودهاند و هستند کسانی که در نگاه اول بهشدت
به دل یکدیگر مینشینند و خوشایند یکدیگرند و در ادامه نیز بر اساس میزان
نزدیکی روانی شخصیتی و میزان همسان بودن و البته وجود فاکتوری به نام
رشدیافتهگی در کنار یکدیگر میمانند و تجارب زیبایی برای یکدیگر رقم میزنند
ِ
فرهنگ مختلف
و جاودانه میشوند .جالب است بدانید نتیجۀ تحقیقی در ۳۳
نشان از این داشت که افراد ابتدا جذب ظاهر طرف مقابل میشوند؛ یعنی در گام
نخست این جاذبۀ ظاهری است که ما را فریفتۀ خود میکند به خصوص افرادی
که آگاه هستند که چه فاکتورهای ظاهری برایشان حایز اهمیت است .با دیدن
فردی که به آن فاکتورها نزدیک است ،سریع احساس کشش و عالقه را در خود
تجربه میکنند.
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پادداشتهای روزانه
سیلویا پالت از یازده سالهگی تا هنگام مرگش به
نوشتن یادداشتهای روزانهاش ادامه داد .مجموعهیی
از گزیدۀ یادداشتهای او که یادداشتهای سالهای
 ۱۹۵۰تا  ۱۹۶۲را در بر میگیرد ،با مقدمهیی از تد
هیوز و ویراستاری فرانسیس مککالو  ۱۹۸۲به چاپ

رسید .البته تد هیوز آخرین یادداشتهای او را
که مرحلۀ آخر زندهگی او را بازگو
میکردند ،از بین برده است.
او علت را حمایت
از فرزندانش

بلکه سرچشمه و منشای غالب آثار اوست .برای
نویسندهیی که کارش تا این حد بر جزییات و
ظرایف زندهگینامهاش متمرکز است ،روابط اهمیتی
ویژه دارد .دفتر حاضر چیزی ارایه میدهد که از
هر زندهگینامۀ خودنوشت مهمتر است .از میان
این صفحات و عبارات دلنشین ،صدایی به گوش
میرسد که مانند اشعار سیلویا پالت ،صادق و
بینظیر است(.فرانسیس مککالو)
شعری از او:
چشمهایم را میبندم و همۀ
جهان میمیرد؛
را
پلكهایم
و
میگشایم
همه چیز دوباره
زاده میشود.
فكر میكنم كه تو را
در ذهنام ساختهام.

KU

رمانها
حباب شیشه  (این رمان اولین بار با نام مستعار
ویکتوریا لوکاس در جنوری  ۱۹۶۳و در انگلستان
به چاپ رسید).
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دانسته است.
زندهگینامۀ
این
ِ
خودنوشت اوست .بسیار
کامل ،پیچیده و دقیق .اینجاست که
او میکوشد با خودش روراست باشد .در برابر
صورتسازی از خود مقاومت میکند .سیلویا پالتی
که در اینجا میبینیم ،نزدیکترین فرد به چهرۀ
واقعی او در زندهگی روزمرهاش است(.تد هیوز)
آنچه در دست دارید ،همچون زندهگینامههای
معمولی فقط شرح زندهگی نویسنده نیست،

چشمهایم را میبندم و تمام جهان میمیرد.
تصور میكنم تو از راهی كه گفتی ،باز میگردی،
اما من پیر میشوم و نامت را فراموش میكنم.
فكر میكنم كه تو را در ذهنم ساختهام.
باید به جای تو عاشق مرغ توفان میشدم؛
به هر حال هنگام بهار ،آنها دوباره برمیگردند و
آواز میخوانند.
چشمهایم را میبندم و همۀ جهان میمیرد.
فكر میكنم كه تو را در ذهنم ساختهام.
شعر زیر نامهیی است به سیلویا پالت
از Monterey Sirak

AC

سیلویا پالت (زادۀ  ۲۷اکتوبر  - ۱۹۳۲درگذشتۀ
 ۱۱فبروری  ،)۱۹۶۳شاعر ،رماننویس ،نویسندۀ
داستانهای کوتاه ،و مقاله ِ
نویس امریکایی است.
ِ
شهرت خویش را وامدار اشعارش است.
وی بیشتر
عالوه بر اشعار ،کتاب «حباب شیشه» که اثری
شبهزندهگینامهییست که بر مبنای حیات خودش
و کشمکشهایش با بیماری افسردهگی نوشته شده
نیز کتابی مشهور است.
سیلویا پالت در سال  ۱۹۳۲در شهر بوستون ایالت
ماساچوست به دنیا آمد .او اولین فرزند اوتو پالت و
ارلیا پالت بود .پدرش در پانزده سالهگی از قسمت
شرقی آلمان که به راهر ِو لهستانی مشهور بود ،به
امریکا آمده بود و کرسی استادی زیستشناسی
را در دانشگاه بوستون در اختیار داشت .مادرش
از پدر و مادری اتریشی در بوستون زاده شد و
هنگامی که دانشجوی فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
و آلمانی بود ،با اتو پالت آشنا شد و با هم ازدواج
کردند .سیلویا پالت هشتساله بود که پدرش ـ
که بسیار ستایشش میکرد ـ را از دست داد .او در
دانشگاه اسمیت به تحصیل پرداخت و با نمراتی
درخشان از آنجا فارغالتحصیل شد.
او در سال  ۱۹۵۳وقتی مادرش به او اطالع داد که در
کالس نویسندهگی فرانک اوکانر پذیرفته نشده ،به
شدت افسرده شد .در ماه اوت همان سال با بلعیدن
 ۵۰قرص خواب برای اولین بار اقدام به خودکشی
کرد ،ولی برادرش از آن اطالع یافت و او را به
بیمارستان منتقل کرد .در آنجا چند ماه تحت
درمان و روانکاوی قرار داشت و تحت
مداوا با شوک الکتریکی قرار گرفت.
وقایع این روزهای او ،بعدها دستمایۀ
تنها رمان او یعنی حباب شیشه قرار
گرفتند.
در سالهای بعد ،او با استفاده از
یک بورس تحصیلی به بریتانیا
رفت .در دانشگاه کمبریج
با تد هیوز شاعر بلندپایۀ
انگلیسی آشنا شد .ایشان
در جوالی سال ۱۹۵۶
ازدواج کردند.
اولین فرزند این
زوج در اپریل
 ۱۹۶۰و دومین
فرزندشان در جنوری
 ۱۹۶۲به دنیا آمدند .در این دوران
پالت تفاوت میان روشنفکر بودن ،همسر
بودن و مادر بودن را درک میکند .وی در پاییز
 ۱۹۶۲از تد هیوز جدا میشود.
سیلویا پالت سرانجام در فبروری  ۱۹۶۳با گاز
خودکشی کرد .بسیاری از عالقهمندان سیلویا پالت،
بیبندوباری تد هیوز را عامل از هم پاشیدهگی روانی
وی و خودکشی او میدانند و بارها عنوان هیوز را
از روی سنگ قبر او کندهاند .ارلیا پالت مینویسد
که او در جوالی  ۱۹۶۲به دیدار سیلویا رفته است،
اما دریافته که کشمکش شدیدی میان دخترش و تد
هیوز وجود دارد .او و دیگران این را به رابطۀ تد
هیوز با زنی دیگر و ناتوانی سیلویا در خو گرفتن به
این وضع نسبت میدادند.
از سیلویا پالت پنج مجموعه شعر مانده است:
بچه غول ()۱۹۶۰
کلوسوس و اشعار دیگر ()۱۹۶۲
غزال ()۱۹۶۵
گذر از آب ()۱۹۷۱
درختان زمستانی ()۱۹۷۲
مجموعه اشعار ()۱۹۸۱

ستارهها ،آبی و سرخ ،برای
رقص بیرون میروند،
و سیاهی مطلق در درون میتازد:
چشمهایم را میبندم و تمام جهان
میمیرد.

خواب دیدهام كه در خواب افسونم
كردی
و آواز ماه غمگین را خواندی ،و مرا دیوانهوار
بوسیدی.
فكر میكنم كه تو را در ذهنم ساختهام.
خدا از آسمان برمیگردد ،آتش جهنم محو میشود:
فرشتهها و شیطان بیرون میروند:

سیلویای عزیز
کاش میتوانستم به تو بگویم
وقتی اشعار تاریک و خالی از امیدت را میخوانم
من را وادار میسازد تا امیدم را از دست ندهم
و کوچکترین بارقههای نور را در هر گوشۀ تاریکی
پیدا کنم
کاش میتوانستم به تو بگویم که
بهتر از آن چیزی بودی که فکر میکردی هستی
تو خیلی به خودت سخت میگرفتی
و آیندۀ خود را بر اساس عملکردت در گذشته تعبیر
مینمودی
ما همهگی میلغزیم و میافتیم
ما همهگی گناهکاریم ولی همچنان چیزی بیشتر از
مجموع خطاهایمان هستیم
ما همهگی سعی میکنیم تا اشتباههایمان را بپوشانیم
تو از استعدادت در سرودن برای بازسازی جادۀ
زندهگی استفاده میکردی
واژهها را به عنوان پوششی موقتی برای مخفی کردن
لکهها به کار میبردی
ولی اشکهایت پی در پی آنها را میشست و میبرد
کاش میتوانستم چند سالی به گذشته سفر کنم
تا شیر اجاق گازت را ببندم
پنجره را باز کنم تا این گاز مهلک بیرون رود
و بیدارت کنم
و خواهش کنم تا بار دیگر بنویسی
من دختربچهیی بیش نبودم که رفتی
نمیتوانستم کمکت کنم
من بزرگ شدم تا از میراث دردت بهرهمند گردم
تو آکنده از تاریکی بودی و سپاهی از نویسندهگان را
برای باال رفتن از پشتۀ واژهها الهام بخشیدی
الهام بخشیدی که آنقدر به باال رفتن ادامه دهیم تا
آزاد شویم...

تهیه و ترجمه :گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
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یک نمایندۀ پیشین مجلس:

حکومت در گسترش فعالیتهای طالبان در بدخشان نقش دارد

ناجیه نوری

ادارات مـوازی از میان...

رویداد پنجشیر؛ َم َحکی...

آشامیدنی ،غذا ،دارو و وسایل گرمایشی ،هر لحظه
امکان افزایش تلفات ،بیشتر قابل پیشبینی است .در
نتیجه در کنار روند پاکسازی جادهها ،حکومت باید
در روند کمکرسانی به آسیبدیدهگان از راه هوایی،
بیشتر و جدیتر عمل کند .این در حالی است که بنا
به گزارش شاهدان عینی ،در روزهای گذشته حتا در
محالتی که بیشتر در دسترس بوده ،هنوز مراکز بهداشتی
از نبود امکانات اولیۀ بهداشتی شکایت داشتهاند.
عدم انتقال آسیبدیدهگان به نقاط امن و فراهمآوری
ِ
مشکالت دیگریست
سرپناه ِ مصون برای آنها ،از
ِ
مختلف آسیبدیده مشاهده
که تا هنوز هم در مناطق
میشود .با توجه به شرایط غیرقابل پیشبینی جوی،
ِ
حوادث مشابه همچنان وجود دارد .به
احتمال وقوع
عالوه ،با در نظرداشت سرمای شدید و عدم دسترسی
به راههای مواصالتی ،امکانات اولیۀ زندهگی برای
بازماندهگان این حادثه در مناطق آسیبدیده بسیار
محدود شده است .در نتیجه حکومت باید در جابهجایی
این بازماندهگان از تمام توا ِن خود بهره گیرد.
مسالۀ دیگری که نباید از آن غافل شد ،روی دست
ِ
درازمدت پیشگیرانه برای مناطق
گرفتن برنامههای
آسیبپذیر است .حکومت مک ّلف است که با توجه

کمکهای جهانی را از مشکالت عمده ،در سطح
دولت افغانستان عنوان کرد.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی بیان داشت« :
امکانات درست باید در اختیار ما قرار داده شود تا به
شکایات افراد متضرر کشور رسیدهگی کنیم».
وی افزود ۳۶ :درصد مردم افغانستان زیر خط فقر
قرار دارند؛  ۶میلیون تن نزدیک به زیر خط فقر
هستند که بیشترین افراد فقیر در نقاط دوردست
کشور به سر میبرند.
به گفته آقای مهمند ،تثبیت بودجه ملی برای افراد
آسیبپذیر کشور به ویژه کودکان متضرر یکی
از راههای حل مشکالت آنان به شمار میرود که
سازمان ملل در سال  ۲۰۱۰نیز تاکید کرده بود که
افغانستان برای کودکان خیابانی باید سهم مستقل از
بودجه ملی این کشور داشته باشند.
همچنین وزارت کار و امور اجتماعی از فعال سازی

سیستم بانکی برای پرداخت معاشات متقاعدین و
معلولین خبر میدهد.
این وزارت تاکید میکند که برای این که از فساد
جلوگیری گردد تا اواخر امسال یک سیستم بانکی
فعال می شود.
درهمین حال ،احمد ضیا مسعود ،نماینده رییس
جمهور در امور حکومت داری خوب بیکاری را یک
معضل بزرگ برای جامعه افغانستان عنوان کرد.
وی از وزارت کار و امور اجتماعی خواست که در
قسمت فراهمسازی زمینه کار و اشتغال در کشور
بیشتر تالش ورزد.
وی افزود :تمام ادارات دولتی باید هر لحظه را
مسووالنه سپری کنند و در قبال مردم افغانستان
پاسخگو باشند.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که رقم بیکاران
در کشور روز به روز در حال افزایش است.

ِ
تمهیدات عملی موثری برای
به حادثۀ پیش آمده،
پیشگیری از حوادث مشابه را روی دست گیرد.
تأسیس دیوارهای حفاظتی در مناطق مورد تهدید
و کاشت نهال و گیاهان در مسیرهایی که بیش از
نقاط دیگر در معرض برفکوچ قرار دارد ،از جمله
برنامههای بلندمدتیست که انتظار میرود از همین
حاال در دستور کار دولتمردا ِن ما قرار گیرد .حفظ
جان شهروندان در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی،
از مهمترین کارویژههای هر دولتی است .از سوی دیگر
حق زندهگی در امنیت و رفاه هم ِ
حق هر شهروند این
سرزمین است .پس الزم است که حکومت کنونی در
راستای پیشگیری وقایع و حوادث طبیعی یا غیرطبیعی
در آینده بیشتر احساس مسوولیت کند.
علیرغم تمام این موارد ،یکی از هراسهای عمدۀ
مردم افغانستان و آسیبدیدهگان این رویداد،
حیفومیل شد ِن کمکهاییست که به نام قربانیان و
آسیبدیدهگان جمعآوری شده است .تجارب پیش از
این ،از جمله حادثۀ لغزش زمین در ارگوی بدخشان
نشان داده که هرچند مردم افغانستان برای همکاری و
همیاری با آسیبدیدهگان همواره کمکهای بسیاری را
به مناطق آسیبدیده گسیل میکنند ،اما عدم شفافیت
در توزیع روند کمکها سبب میشود که بخش عظیمی
از این کمکها به هدر برود .شکی نیست که تکرار

روند به غارت رفتن کمکها ،انگیزۀ کمکرسانی در
مردم را هم کمرنگ میکند .حکومت به عنوان نهاد
مشروع و مقتدرِ مردمی وظیفه دارد که در عرصۀ
شفافیتبخشی و بهینهسازی روند کمکرسانی به گونۀ
جدیتر عمل کند و زمینۀ تاراج و یا سوءاستفاده از
کمکها را از بین ببرد .در صورت مدیریت درست و
بهینهسازی روند کمکرسانی ،عالوه بر جلب اعتماد
امدادگران بیشتر ،تمام آسیبدیدهگان این رویداد
میتوانند به گونۀ عادالنه از این کمکها مستفید شوند
و حداقل بخشی از خسارتهای مالیِ وارده بر آنها
جبران میشود.
حادثۀ پیشآمده در پنجشیر از یک منظرَ ،م َح ِ
ک
ِ
مدیریت بحران در حکومت
خوبی برای سنجش توان
ِ
وحدت ملی است .این اولین حادثۀ
بزرگ طبیعیست
که رییسجمهور غنی و داکتر عبداهلل با آن مواجه
شدهاند .حضور این دو مقامِ عالیرتبۀ حکومتی در
منطقۀ آسیبدیده و اعالن سه روز ماتم ملی ،تنها
صورت و ظاه ِر قضیه است که میتواند برای آنها
ِ
ِ
مدیریت موثر و کارای
مصرف تبلیغاتی داشته باشد.
روند کمکرسانی ،آزمون اصلیِ ِ
پیش روی این دو مقام
است که انتظار میرود با تدبیر و تعهد از ِ
پس این
آزمون موفق بیرون شوند.

از جمله داکتر عبداهلل رییس اجرایی چندی پیش گفت که
قرار است مذاکرات صلح در هفتههای آینده آغاز شود.
مذاکراتی که تاکنون صورت گرفته بیشتر غیرمستقیم بوده و
سران طالبان سفری به چین نیز داشته اند.
شرایط دشوار طالبان
احمد سعیدی ،آگاه مسایل سیاسی میگوید هیاتهایی از
گروه طالبان تاکنون با مقامهای چینی و پاکستانی گفتوگو
کرده اند ،اما پروسه صلح تاکنون «افغانی نیست».
این آگاه مسایل سیاسی میگوید قدمهای نخستینی که برای
صلح و ثبات در افغانستان برداشته شده ،مایه امیدواری
است ولی اگر طالبان از شرطهایی که برای صلح گذاشته
اند نگذرند ،پیشبرد این پروسه بسیار دشوار است.
آقای سعیدی گفت« :طالبان تاکنون قانون اساسی افغانستان
را اسالمی نمیدانند و آنها نظام را نیز قبول ندارند».
پراکندگی و تعدد گروههایی که در افغانستان علیه
حکومت میجنگند ،چالش دیگری در برابر صلح است.
آگاهان میگویند در صورتی که رهبران طالبان در خارج
از افغانستان صلح کند ،ممکن است زیردست های آنان
که عمال درگیر جنگ هستند ،این مذاکرات را قبول نداشته
باشند.
در تازه ترین مورد شورای علمای پاکستان نیز حمایتش
را از پروسه صلح در افغانستان اعالم کرده است .مقامهای
نظامی پاکستان در هفتههای اخیر بارها به افغانستان سفر
کرده اند و قرار است مذاکرات اصلی در همین ماه مارچ
آغاز گردد.
مقامهای ارشد حکومت افغانستان گفته اند همزمان با تالش
برای گفتوگوهای صلح ،نیروهای امنیتی آمادهگی کامل
دارند تا در برابر حمالت بهاری طالبان آماده باشند .در حال
حاضر عملیات ذوالفقار در والیات هلمند ،قندهار ،زابل و
ارزگان ادامه دارد.
در طرح این عملیات که رییس جمهور غنی خود نقش
برجسته داشته ،دهها تن از طالبان مسلح کشته و زخمی
شدهاند.

ریاست جمهوری مشکل...
رسانهها ،مردم و نهادهای نظارتکنندۀ انتخابات قرار بود؛
اما دستکم شش ماه از تشکیل دولت میگذرد و از ایجاد
این کمیسیون خبری نیست.
این درحالی است که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی
هم فاصلۀ چندانی نداریم.
سیدحسین فاضل سانچارکی مشاور ریاست اجرایی دولت
وحدت ملی در گفتوگو با روزنامۀ ماندگار گفت :از
آدرس ریاست اجرایی برای تشکیل کمیسیون اصالحات
انتخاباتی هیچ نوع مشکلی وجود ندارد و پیش از این،
نمایندهها از طرف ما معرفی شده است.
مشاور ریاست اجرایی میافزاید :احتماالً اگر مشکلی وجود
دارد ،از طرف ریاستجمهوری است و ما نیز منتظر هستیم
تا این مشکالت رفع شود و فرمان ایجاد کمیسیون اصالح
نظام انتخاباتی صادر شود.
آقای سانچارکی در ادامۀ سخنانش میگوید که آنان
از ریاست جمهوری در پیوند به ایجاد نشدن کمیسیون
اصالحات انتخاباتی پرسیدهاند که این نهاد وعده ایجاد این
کمیسیون را داده اند و اما تا هنوز روی آن اقدام نشده است.
مشاور ریاست اجرایی میگوید که روی تشکیل کمیسیون
اصالحات انتخاباتی میان رهبران دولت تعهد صورت گرفته
و ایجاد این کمیسیون گریزناپذیر است.
آقای سانچارکی با بیان اینکه تعهد جدی برای ایجاد این
کمیسیون وجود دارد ،تأکید میکند :هیچ نوع مشکل سیاسی
برای ایجاد این کمیسیون وجود ندارد و شاید مشکالت
تخنیکی در ارتباط به ترکیب کمیسیون و شخصیتهاییکه
باید گزینش شوند و حضور نمایندهگان جامعۀ مدنی،
مواردی است که سبب شده تا حال این کمیسیون ایجاد
نگردد.
او از تالشهای رهبران دولت برای ایجاد کمیسیون
اصالحات انتخاباتی یادآوری کرده میگوید که ما کوشیدهایم
تا دیدگاههای مختلف را جمعآوری و دستهبندی کنیم که با
ایجاد کمیسیون کارهای عملی آن با سرعت به پیش برود.
با تماسهای پیهم موفق به دریافت دیدگاه ریاستجمهوری
در این زمینه نشدیم.
روز دوشنبه سفیر اتحادیۀ اروپا در دیدار با داکتر عبداهلل
رییس اجرایی دولت وحدت ملی ،خواستار آغاز به کار
این کمیسیون شد .او گفت که اصالحات انتخاباتی نباید به
تأخیر انداخته شود.
نهادهای جامعۀ مدنی و ناظر بر پروسۀ انتخابات نیز گفتهاند
که بدون اصالحات انتخاباتی ،برگزاری هر نوع انتخابات
منتفی است .زیرا مردم دیگر حاضر نیستند که به پای
صندوقهای رأی پروند و بار دیگر رأیشان به بازی گرفته
شود.
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ارایه کرد و مشکالت این وزارت را مطرح کرد.
وی گفت :زمینه کار و اشتغال باید به عموم مردم به
ویژه جوانانیکه از دانشگاهها فارغ میشوند ،فراهم
شود.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که
وزارت خانهها از این وزارت در خصوص استخدام
کارمندانش مشورت میگیرد؛ اما از کمبود پرسونل
در اداراتش به آنان خبر نمیدهند تا این وزارت زمینه
کار را برای جوانان فراهم سازد.
آقای مهمند تصریح کرد « :قانون کار در تمام ادارات
دولتی باید تطبیق شود و کارمندان نیز بر اساس قانون
استخدام گردد؛ حال وقت آن رسیده است که ادارات
موازی را باید کنار بگذاریم».
وی نبود مراکز کاریابی ،نبود بودجۀ ملی برای
اقشار آسیبپذیر جامعه و نبود مدیریت درست از

ولسوالی هستند.
وی با آ نکه حضور گروه داعش در بدخشان را رد
نمیکند؛ اما میگوید :هنوز طرف درگیر با نیروهای
امنیتی پرچم طالبان را بلند نگهداشته اند و طالبان
هستند که با نیروهای امنیتی درگیر جنگ اند.
او تاکید کرد ،داعش در بدخشان حضور دارد و در
تالش بلندکردن پرچم خود است.
با این حال ،سلطان محمد اورنگ نمایندۀ پیشین
والیت بدخشان در مجلس میگوید :حکومت خود
سبب شده تا طالبان فعالیتهای شان را در والیت
بدخشان ُگسترش دهند.
او تاکید کرد :زمانیکه مخالفین مسلح فعالیتهای
شان را در بدخشان آغاز کردند ،حکومت برای آنان
میدان داد تا گسترش پیدا کنند و نقاطی را تحت
تسلط خود در بیاورند.
اورنگ گفت :اما اکنون که طالبان در اکثر ولسوالیهای
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مسووالن امنیتی بدخشان میگویند که
حضور روز افزون طالبان در مناطقی از
این والیت ،روال عادی زندهگی مردم را
برهم زده است.
همچنان ،یک نمایندۀ پیشین والیت
بدخشان میگوید که دولت در ُگسترش
حضور طالبان در این والیت دست دارد.
این اظهارات درحالی صورت میگیرد
که از پنج روز بدینسو نبرد سنگین میان
نیروهای امنیتی و طالبان خارجی ،در
ولسوال 
ی جرم والیت بدخشان به شدت
جریان دارد.
یکی از مقامات امنیتی بدخشان به
روزنامه ماندگار گفت :طالبان از پنج
روز بدی 
نسو در حال نبرد با نیروهای
امنیتی در ولسوالی جرم هستند و هم اکنون عملیات
نیروهای امنیتی در این منطقه جریان دارد.
این مقام امنیتی بدخشان که نخواست نامش در این
گزارش گرفته شود ،گفت که طرف جنگ با نیروهای
امنیتی در این ولسوالی ،طالبان چچنی ،تاجیکستانی،
ی هستند.
چینی ،عرب و پاکستان 
او گفت که در این درگیریها به شمول چندتن از
نیروهای امنیتی ،شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی
شدهاند و تلفات جدیی هم به طالبان وارد شده است.
این مقام امنیتی میگوید :حضور روز افزون شورشیان
طالب در مناطقی از بدخشان ،روال عادی زندهگی
مردم را برهم زده است.
او با ابراز نگرانی از وضعیت مردم درولسوالی جرم
گفت ،مردم از این وضعیت بسیار نگران و خسته
هستند ،زیرا متضررین اصلی مردم عادی هستند و
آنان خواهان کمک دولت برای آوردن امنیت به این

بدخشان حضور دارند و مصرو 
ف
فعالیتهای خود هستند ،با فیر چند مرمی
یا راهاندازی چند عملیات غیرممکن
است که حتا آنان را از مکانهای امنشان
بیجا کنند.
به گفتۀ وی ،به دلیل اینکه بدخشان با
چین ،تاجیکستان و پاکستان مرز مشترک
دارد ،مخالفین مسلح موقعیت خود را
در مناطق استراتیژیک این والیت تثبیت
کردند؛ بنابراین بیرون راندن آنان در
چنین شرایطی بسیار دشوار است.
او با انتقاد ازحکومت به دلیل نگماشتن
افراد کارکن و شایسته در پُستهای مهم
امنیتی بدخشان گفت :از یک سو افراد
براساس شناخت قومی و سلیقههای
شخصی ،به پُستهای مهم امنیتی گماشته
میشوند و از جانب دیگر نبود یک برنامۀ کارا از
سوی حکومت برای نابودی گروه طالبان ،سبب شده
تا دامنۀ ناامنیها در بدخشان گسترش یابد.
گفته میشود که در شماری از ولسوالیهای والیت
بدخشان از جمله کران  -منجان نیز جنگ میان
نیروهای مخالف مسلح و نیروهای امنیتی جریان دارد.
گفتنی است که با وجود انجام چندین عملیات نظامی،
شورشیان طالبان با همکاران محلی خود ولسوالی
استراتژیک کران -منجان را برای مدتی تصرف کردند
و اکنون بر بخشهایی از ولسوالی وردوج نیز کنترل
دارند.
بدخشان در شمال شرق افغانستان در دوران حکومت
مجاهدین از مراکز ایتالف گروهای ضد طالبان بود و
تا دو سال پیش نیز یکی از والیتهای امن به حساب
میآمد.

خوشبینی کابل از همکاری...
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بوسکتس:

الکالسیکو تکلیف قهرمان را مشخص می کند

بودن فروخته شد!
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باور کردنی نیست که یک باشگاه فوتبال ستاره خود را فقط
به دلیل «زشت» بودن بفروشد.
کارلس رکساچ سرمربی سابق بارسلونا که هم اکنون در این
باشگاه در یکی از پست های اجرایی مشغول به فعالیت
است در اظهارنظری بسیار عجیب و تامل برانگیز مدعی
شد که باشگاه رئال مادرید در پایان فصل گذشته ستاره
تاثیر گذار خود یعنی آنخل دی ماریای آرژانتینی را تنها به
دلیل زشت بودن فروخته است.
دی ماریا بهترین بازیکن فصل گذشته رئال مادرید بود که
به این تیم کمک زیادی کرد تا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و
کوپا دل ری شود اما در پایان فصل با وجود عملکرد بسیار
خوبش با قراردادی  81میلیون پوندی راهی منچستریونایتد
شد.
رکساچ می گوید«:فلورنتینو پرز (رییس باشگاه رئال مادرید)
در فصل نقل و انتقاالت خوب نگاه می کند و بازیکنانی می
خواهد که عالوه بر برخوردار بودن از ویژگی های مثال
زدنی فنی چهره عامه پسند و جذابی داشته باشند .او همیشه
می خواهد تیمی درست کند که همه آن را تحسین کنند».
رکساچ در ادامه ادعای عجیب خود با بیان اینکه کریستیانو
رونالدو در این باشگاه پرچمدار این دست از بازیکنان
جذاب و خوش چهره است ،افزود«:ویسنته دل بوسکه
(سرمربی سابق رئال) و آنخل دی ماریا برای حضور در
این باشگاه زیادی زشت بودند! آنها تفاوت اساسی با تونی
کروس و خامس رودریگوئز ستاره های خوش چهره
کنونی رئال مادرید دارند».

کاپیتان باشگاه چلسی تاکید کرد هنوز به بازنشستگی
فکر نکرده است.
چلسی یکشنبه گذشته در فینال جام اتحادیه فوتبال
انگلیس با حساب دو بر صفر مقابل تاتنهام به برتری
رسید تا نخستین جام فصل را کسب کند.
جان تری که به عنوان کاپیتان جام را باالی سر برد،
بر این باور است که قهرمانی در این جام می تواند
نوید آغاز یک عصر جدید را در تاریخ باشگاه بدهد.
ژوزه مورینیو هم که تابستان فصل گذشته بار دیگر به
استمفورد بریج بازگشته است ،به دنبال قهرمانی های
مختلف با آبی های لندن است و همزمانی این دو اتفاق
می تواند به سود باشگاه چلسی تمام شود.
تری که در فینال یکی از گل های چلسی را به ثمر رساند
به صحبت در مورد شرایط خود و تیمش پرداخت .وی
در این خصوص گفت :گلزنی را دوست دارم .بازی
کردن در ترکیب چلسی را دوست دارم و همچنین از
حضور داشتن در چنین فینال هایی لذت می برم .مهم تر
از همه این بود که ما توانستیم نخستین جام این فصل را

مهاجم پرتغالی رئال مادرید رکورد
دیگری در گلزنی به ثبت رساند.
کریستیانو رونالدو به رکورد شکنی
هایش ادامه می دهد .او با پنالتی ای
که در دیدار این هفته رئال مادرید
مقابل ویارئال تبدیل به گل کرد،
به نخستین بازیکن تاریخ در لیگ
فوتبال اسپانیا بدل شد که در پنج
فصل پیاپی موفق شده  30گل بزند.
او سال  2009از منچستریونایتد به
رئال آمد و در همان فصل نخست
 26بار دروازه حریفان را باز کرد که
رکورد بسیار خوبی هم به حساب
می آمد اما در همان فصل بود که
نتوانست به رکورد  30گل در یک
فصل برسد .رونالدو در تمامی فصل
های بعد از آن موفق شده بیش از 30
گل در یک فصل بزند.
فصل  2010-11بود که ستاره
پرتغالی موفق شد  41گل بزند .او
سی امین گل خود را در ال کالسیکو
و مقابل بارسلونا در هفته سی و
دوم لیگا به ثمر رساند و در همان
فصل ،عنوان آقای گلی را کسب کرد.
فصل بعد از آن ،رکورد گلزنی های
رونالدو در یک فصل به  46رسید اما
نتوانست آقای گل شود زیرا تعداد
گل های لیونل مسی در آن فصل 50
بود .رونالدو در هفته بیست و پنجم
و در دیدار مقابل اسپانیول بود که
توانست تعداد گل های زده فصل
خود را به عدد  30برساند.

با کمک یکدیگر کسب کنیم .می خواهیم عصر جدیدی
را در تاریخ باشگاه آغاز کنیم .درست همانند زمانی که
مورینیو در سال  2004-05در این باشگاه انجام داد .او
تاثیر زیادی در باشگاه ما داشت و اکنون هم همه ما
امیدواریم یک بار دیگر این اتفاق تکرار شود.
جان تری در فینال جام اتحادیه فوتبال انگلیس در سال
 ،2005کاپیتان تیم ژوزه مورینیو بود .چلسی مقابل
لیورپول با نتیجه سه بر دو شکست خورد اما در سه
سال بعد از آن ،چهار جام کسب کرد .کاپیتان پیشین
تیم ملی فوتبال انگلیس در فینال لیگ قهرمانان اروپا در
سال  2012که چلسی موفق به فتح جام شد ،به خاطر
محرومیت و در فینال لیگ اروپا در سال  2013به خاطر
آسیب دیدگی حضور نداشت.
او در زمان مربیگری رافائل بنیتس ،به یک بازیکن
ذخیره بدل شده بود اما با بازگشت مورینیو به استمفورد
بریج بار دیگر بازیکن ثابتی شده است .تری در این
مورد گفت :مربیان دیدگاه های خودشان را دارند .یک
مربی می آید و مرا نیمکت نشین می کند اما اگر شما

سخت تالش کنید ،نتیجه تالش هایتان را می گیرید
و می توانید سال های بیشتری هم فوتبال بازی کنید.
همه باید برای قرار گرفتن در ترکیب تیم بجنگند .من
هم برای آینده خودم و خوانواده ام می جنگم .با چنین
ذهنیتی ،می خواهم در همه جنبه ها پیش بروم .نمی
دانم چند سال دیگر می توانم فوتبال بازی کنم اما در هر
حال امیدوارم چند سالی بتوانم با همین روند ،به فوتبالم
ادامه دهم .شاید دو یا سه سال .اگر هم این آخرین سال
حضورم در دنیای فوتبال باشد ،امیدوارم تا پایان خوب
باشم و همه جام ها را کسب کنم.
فلسفه باشگاه چلسی برای تمدید قرارداد بازیکنان
باالی  30سال این است که قرارداد آنها را سال به سال
تمدید می کند اما تری بر این باور است که این موضوع
توانسته انگیزه وی را در باالترین حد ممکن نگه دارد.
وی در این باره اظهار داشت :اینکه یک بازیکن چهار
یا پنج ساله قرارداد نمی بندد ،همه قدرت را در دست
باشگاه می گذارد .این موضوع من را بر آن داشته تا
تالشم را بیشتر کرده و به همه ثابت کنم در موردم اشتباه

گزینههای شیخ منصور برای جانشینی پیگرینی در نیمکت منچسترسیتی
یک نشریه انگلیسی ادعا کرده است که نتایج ضعیف تیم
فوتبال منچسترسیتی ،مالک این باشگاه را به فکر تغییر در
کادر فنی تیم انداخته است.
به گزارش روزنامه دیلیاستار چاپ لندن ،شمارش معکوس
برای اخراج مانوئل پیگرینی از سمت مربیگری تیم فوتبال
منچسترسیتی آغاز شده است .بدون شک این مربی شیلیایی
که تیمش این روزها خوب نتیجه نمیگیرد ،در پایان فصل
برکنار خواهد شد و گزینههای جانشینی او هم مشخص
شدهاند.
پس از شکست خانگی منچسترسیتی برابر بارسلونا در
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و به دنبال آن
باخت در خانه لیورپول که شانس آبیپوشان شهر منچستر
را برای دفاع از عنوان قهرمانیشان در لیگ برتر انگلیس
به میزان چشمگیری کاهش داده است ،به نظر میرسد که
مدیران باشگاه اعتماد خود را به پیگرینی از دست دادهاند.
در همین حال نشریه دیلی استار نوشته است که شیخ منصور

فصل  ،2012-13رونالدو موفق شد
 34به ثمر برساند .او سی امین گلش
را در هفته سی و یکم مقابل بیلبائو
زد .فصل پیش هم کریستیانو بهترین
گلزن رقابت های لیگ فوتبال اسپانیا
شد و  31بار گلزنی کرد .هفته سی و
پنجم بود که او سی امین گل فصلش
را وارد دروازه اوساسونا کرد.
در فصل جاری هم رونالدو  30گل
زده است .پنالتی مقابل ویارئال ،سی
امین گلش بود .او اکنون بهترین
گلزن رقابت های لیگاست و باالتر از
مسی قرار گرفته است .مسی زودتر از
رونالدو در لیگ فوتبال اسپانیا بازی
می کرد و این شانس را داشت که
بتواند زودتر از رونالدو هم به رکورد
 30گل در پنج فصل پیاپی دست پیدا
کند اما در انجام این کار موفق عمل
نکرد.
مسی در فصل  2009-10موفق شد
 34بار گلزنی کند .فصل 2010-11
بود او توانست  31بار دروازه حریفان
را باز کند .فصل  2011-12برای
ستاره آرژانتینی بارسلونا فوق العاده
بود زیرا او  50گل در لیگا به ثمر
رساند .فصل  2012-13نیز  46گل
در یک فصل توسط مسی به ثمر
رسید اما فقط فصل گذشته یعنی
 2014-15بود که مسی با زدن 28
گل نتوانست شمار گل هایش را به
عدد  30برساند.
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کاپیتان چلسی:

به بازنشستـگی فـکر نکـردهام

هافبک بارسلونا می گوید نتیجه دیدار برگشت
ال کالسیکو تکلیف قهرمان این فصل فوتبال
اسپانیا را معرفی خواهد کرد.
هافبک دفاعی بارسلونا معتقد است دیدار
بارسلونا و رئال مادرید در نوکمپ تکلیف تیم
قهرمان لیگا را مشخص خواهد کرد.
بوسکتس درباره شرایط کنونی بارسلونا گفت:
در شرایط خوبی قرار داریم و برای قهرمانی در
هر سه جام تالش میکنیم .باید ببینم که در آینده
چه اتفاقاتی خواهد افتاد .هفتههای آینده برای
ما بسیار مهم هستند .نمیخواهیم لغزش داشته
باشیم چون هرگونه لغزشی ممکن است برای ما
بسیار گران تمام شود.
بارسلونا در فصل جاری لیگا نتوانسته است
انتظارات هوادارانش را با سرمربی جوان خود
لوئیس انریکه اسپانیایی برآورده کند .شاگردان
انریکه با  59امتیاز در رده دوم جدول ردهبندی
قرار و با تیم صدرنشین رئال مادرید تنها  2امتیاز
فاصله دارند با این حال خبرهایی درباره جدایی
این سرمربی اسپانیایی از آبی  -اناریها در پایان
فصل وجود دارد.
بارسا روز چهارشنبه مقابل ویارئال باید بازی
برگشت نیمه نهایی کوپا دل ری را برگزار کند؛
در حالیکه بازی رفت را  3بر یک پیروز شده
است .بوسکتس درباره این بازی هم گفت:
واضح است که دیدار مقابل ویارئال دشوار
خواهد بود .در یک قدمی فینال و به دنبال کسب

نتیجه مطلوب هستیم .با دو گل برتری به مصاف
ویارئال خواهیم رفت .آنها در لیگا به خصوص
برای ما دردسر ایجاد کردند .امیدوارم که این
برتری در بازی رفت در بازی برگشت نیز تکرار
شود.
بوسکتس در مورد تساوی شب گذشته رئال
مادرید مقابل ویارئال و ال کالسیکوی سه هفته
بعد در نوکمپ گفت :آنچه انتظار داشتم کسب
پیروزی بارسا بر گرانادا بود؛ چرا که هنوز با
رئال اختالف امتیازی داریم و باید در هر مسابقه
پیروز شویم .تا زمانی که رئال امتیاز از دست می
دهد از آن استفاده کنیم .در مورد ال کالسیکو،
هنوز زود است که صحبت کنیم؛ چرا که دو
بازی دیگر تا آن روز در پیش داریم .امیدوارم ال
کالسیکو برای ما تعیین کننده باشد و بتوانیم با
برتری در آن بازی از رئال پیشی بگیریم .به نظرم
آن دیدار تکلیف تیم قهرمان را مشخص خواهد
کرد .البته این مساله به خیلی چیزها بستگی دارد
و باید ببینیم شرایط دو تیم تا آن روز چگونه
خواهد بود.
بوسکتس در مورد صحبت های کارلس رکساچ
در مورد پیتزا خوردن مسی و قوانین سختگیرانه
لوئیس انریکه نیز گفت :مسائلی که خارج از
رختکن تیم مطرح می شود به ما مربوط نیست
و به آنها اهمیت نمی دهیم .رکساچ در این مورد
نظر خودش را گفته و اینها برای من مهم نیستند.

بازیکنی که به جرم «زشت» رکوردی دیگر از کریستیانو رونالدو

بن زاید آل نهیان ،مالک باشگاه منچسترسیتی در حال بررسی
گزینههای جانشینی پیگرینی است .پیگرینی برای جلب نظر
مسئوالن باشگاه و ابقا در تیم کار بسیار سختی دارد ،چون
او نه تنها باید بارسلونا را در ورزشگاه نوکمپ با حداقل دو
گل زده و بدون گل خورده شکست دهد تا جواز حضور
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان را کسب کند،
بلکه در ادامه فصل باید اختالف پنج امتیازیاش با چلسی را
جبران کند ،اختالفی که با پیروزی شاگردان مورینیو در بازی
معوقهشان به هشت امتیاز افزایش پیدا میکند.
شیخ منصور گزینههای جاشنینی پیگرینی را انتخاب کرده
است که یکی از آنها دیهگو سیمئونه ،مربی آرژانتینی
اتلتیکومادرید است ،دیگری کارلو آنچلوتی ،مربی ایتالیایی
رئال مادرید و نفر سوم پپ گواردیوال ،سرمربی اسپانیایی
بایرن مونیخ  .در میان این سه نفر اولویت با سیمئونه است اما
جذب او کار سختی به نظر میرسد ،چرا که این مربی بارها
تأکید کرده است که نمیخواهد روخی بالنکو را ترک کند.

می کنند .همان طور که پیشتر هم گفتم ،برای خودم و
خانواده ام می جنگم ،برای اینکه به مردم بگویم در مورد
من تصور غلطی دارند .هیچ چیز نمی تواند برای من
بزرگتر از این باشد.

براساس این گزارش ،با توجه به این موضوع احتمال
اینکه منچسترسیتی بخواهد برای جذب گواردیوال دست
به کار شود زیاد است ،چون نه تنها فران سوریانو و
تکسیکی بگرستاین (به ترتیب) مدیر اجرایی و مدیر فوتبال
منچسترسیتی با او رابطه خوبی دارند بلکه خود گواردیوال
هم پیش از این به مربیگری در لیگ برتر ابراز تمایل کرده
است.
با این حال به نظر میرسد که وارد عمل شدن منسیتی برای
جذب گواردیوال به این بستگی دارد که او بتواند امسال
بایرن مونیخ را فاتح لیگ قهرمانان اروپا کند یا نه .آنچلوتی
هم گزینه دیگری است که سیتی زیرنظر گرفته است و امتیاز
او سابقه مربیگری در لیگ برتر به همراه چلسی است که
قهرمانی در این رقابتها و جام حذفی را برای آبیهای لندن
به ارمغان آورد.
تا پایان قرارداد پیگرینی با منچسترسیتی  12ماه دیگر باقی
مانده است و هنوز هیچ تالشی از سوی مسئوالن باشگاه
برای تمدید قرارداد او صورت نگرفته است.
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شمارهگان5000 :

به جز «سخن ماندگار ،مسؤوليت ديگر
نبشتهها به نويسندهگان بر ميگردد.

رویداد پنجشیر؛

اعانتها بیش از هر زما ِن دیگری میتواند ما را در روند
ملتسازی به پیش رهنمون شود و اقوام و گروههای
ِ
مختلف کشور را به یکدیگر نزدیکتر کند.
گذشته از نقشآفرینیهای مردمی و مسوولیتپذیریهای
شهروندی ،حکومت وحدت ملی هم با اعالن سه روز ماتم
ملی و سفر رییسجمهور و ریاستاجراییه به محل واقعه،
موضع و عزمِ خود را در قبال همدردی با قربانیا ِن این
حادثۀ طبیعی نشان دادندـ هرچند که تا هنوز هم حکومت
موفق به دستگیری جدی از آسیبدیدهگان و مساعد
کرد ِن شرایط الزم برای کمک به قربانیان نشده است.
مشکالت و موانع طبیعیِ بیشماری وجود دارد که روند
کمکرسانی به آسیبدیدهگان را با ُکندی مواجه کرده
است .با این وجود آنچه تا کنون نمایان شده ،نشاندهندۀ
ِ
مدیریت موثر و کارای حکومت در برطرف کرد ِن
عدم
این موانع است.
بر اساس گزارشها ،مسدود بود ِن راههای مواصالتی
ِ
مختلف آسیبدیده ،یکی از بزرگترین
به مناطق
مشکالتیست که روند کمکرسانی را با چالشهای
جدی مواجه کرده است .پاککاری راههای مواصالتی
علیرغم اهمیت ویژهیی که دارد ،به نظر میرسد پس
از گذشت چند روز تاهنوز با چالشهای جدی مواجه
ِ
مدیریت جدیتر
است .این مسأله نیازمند توجه و
حکومت است .تا زمانی که راههای مواصالتی به نقاط
ِ
مختلف ولسوالیهای آسیبدیده مسدود باشد ،امکان
کمکرسانی از طریق زمین بسیار محدود خواهد بود.
شد ِن رضاکارانی برای رساندن کمکها و همکاری با در شرایط اضطرار که پیش از اینهم بارها شاهد آن با توجه به وضعیت بحرانیِ آسیبدیدهگان در مناطق
ف سیمای متحد و یکپارچۀ ملت مختلف و عدم دسترسی آنها به امکانات اولیۀ زیستی
معر ِ
ِ
آسیبدیدهگانهم
واکنش قابل تحسینِ دیگری از جانب بودهایم ،بهدرستی ّ
شریف این سرزمین است .شکی نیست که این کمکها و و بهداشتی از جمله آب...
ِ
مردم بود .این همدلیها و همکاریهای وطندوستانه
ادامه صفحه 6

ارزیابی حکومت وحدت ملی
َم َحکی برای
ِ

علی پارسا
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سه روز ماتم ملی به پایان رسید .پرچمهای کشور از
اوج غرور
حالت نیمهبرافراشته بیرون شد و بار دیگر در ِ
به اهتزاز درآمد .با وجود این اما دیده میشود که هنوز
رنج برفکوچهای ناگوار پنجشیر و برخی از والیات
ِ
دیگر کشور ،همچنان بر شانههای مردم سنگینی میکند؛
ِ
عذاب «جهنم سفید»
هنوز هم آسیبدیدهگان در رنج و
بهسر میبرند و آنگونه که بایسته و شایسته بود ،مورد
توجه و دستگیری قرار نگرفتند .با پایان یافتنِ سه روز
ماتم ملی ،هنوز هم بسیاری از آن مردما ِن رنجدیده در
ماتم بهسر میبرند و چشم پُراشکشان بعد از گذشت
چند روز همچنان بهراه ِ کمکهای انسانییی دوخته شده
که معلوم نیست آیا اص ً
ال به آنها خواهد رسید یا نه!
ِ
ِ
المناک پنجشیر با به کام مرگ کشاندن بیش از 200
حادثۀ
هموطنِ عزیزمان و خسارات بیشمار دیگر ،بدون شک
داغ بزرگی بر د ِل پُردا ِغ همۀ مردم افغانستان بهجا گذاشت.
بازتاب گستردۀ این خب ِر اسفبار در رسانههای اجتماعی و
جمعی ،و غمشریکیهای گسترده با آسیبدیدهگان این
ِ
عمیق نهفته در دل مردم
رویداد ،بهخوبی گواه از درد
عزیزمان میداد .جمعآوری کمکهای مردمی و داوطلب

امنیت راههای جاغوری تأمین میشود

رییس اجرایی دولت وحدت ملی در دیدار
با شماری از بزرگان ولسوالی جاغوری،
ی و مشکالت امنیتی مردم
رسیدهگی به نگران 
این ولسوالی را ماموریت حکومت وحدت
ملی خوانده و افزود که به وزارت امور داخله
کشور هدایت میدهم تا هرچه زودتر پالن
تقویت نیروهای پولیس ملی در ولسوالی

جاغوری را بررسی کرده و در زمینه اقدام
فوری بکنند.
بزرگان جاغوری در دیدار با داکتر عبداهلل
عبداهلل ،نگرانیهای ناشی از نا امنی راههای
مواصالتی این ولسوالی را با رییس اجرایی
کشور در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی
فوری حکومت به این نگرانی مردم ولسوالی

جاغوری شدند.
عبداهلل عبداهلل ،در مورد نا امنی راههای
مواصالتی گفت« :من در جریان این نا
امنیهای با پیشینه هستم و هر بار که
شهروندان کشور در این مسیر قربانی شده اند
خبر ناگوار اش را شنیده ام و عمیق ًا اندوهگین
شده ام .اما ،تامین امنیت راههای مواصالتی
ولسوالی جاغوری را مسوولیت و ماموریت
خود و حکومت وحدت ملی میدانم .طرح
تقویت نیروهای پولیس در این ولسوالی می
تواند بخش از عظیم از نگرانیهای امنیتی را
حل کند .اما ،برای تامین امنیت صد در صدی،
باید هماهنگی هدفمند میان مردم و حکومت
ایجاد و تقویت شود و در صورت ضرورت
روی فعال سازی «پولیس محلی – مردمی»
نیز می شود فکر کنیم.

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معارف

ریـاست مـعارف والیت پنـجشیر

مـدیریت عـمومی تهـیه و تـدارکـات

ریاست معارف پنجشیر در نظر دارد که تعداد ( )13قلم مواد اعاشوی برای سال
تعلیمی  1394محصلین و شاگردان ادارات ذیل خویش را به قرار داد بسپارد.
 -1برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی تعداد ( )750تن تاریخ داوطلبی
بعداز( )21روز کاری اعتبار از نشر اعالن.
 -2برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی تعداد( )215تن تاریخ داوطلبی بعداز
( )22روز کاری اعتبار از نشر اعالن.
 -3تربیه معلم تعداد ( )100تن تاریخ داوطلبی بعداز ( )23روز کاری اعتبار
از نشر اعالن ،آنعده از شرکت هایکه عالقه فراهم نمودن مواد فوق را داشته
باشند الی مدت ایام فوقالذکر به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست
معارف پنجشیر واقع پاراخ جنب مستوفیت دهلیز منزل اول دست راست
مدیریت عمومی تهیه و تدارکات مراجعه نموده شرطنامه را مالحظه کرده
تضمین اخذ میگردد
با احترام موالنا عتیق اهلل " کریمی"
رییس معارف پنجشیر

